
Waarom deelnemen aan dit programma?

 Werken aan het versterken van uw eigen bedrijfsvoering 
 Werken aan de collectieve versterking van uw centrumgebied
 Kennis, trends en ontwikkelingen vertalen naar eigen praktijk
 Digitale sessies, individuele begeleiding, intervisie en ‘leren van elkaar’
 Thema’s oppakken zoals samenwerken in de binnenstad, evenementen   
 en duurzaamheid, kansen in eigen bedrijfsvoering 

Wij ondernemen in Gelderland

Inschrijven: 
Uiterlijk 
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Samen kansen creëren voor de toekomst!

VINDINGRIJK RESULTAATPIONIER SAMEN

In opdracht van  Uitgevoerd door
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Waarom dit 
programma?
Centrumgebieden staan onder druk 
door veranderingen in het consumen-
tengedrag, maar zijn van groot belang 
voor de leefbaarheid en het vestigings-
klimaat van Gelderland. Vitale centra 
profiteren van goede samenwerking tus-
sen ondernemers, vastgoedeigenaren 
en de overheid, waarbij ondernemers 
een centrale rol spelen in attractie- en 
transactiewaarde van het centrum. Zon-
der (gezonde) ondernemers valt er niets 
te beleven, zonder ondernemers geen 
leven en reuring in de centra!

Ondernemers hebben het echter niet 
makkelijk. De coronacrisis brengt 
nieuwe uitdagingen met zich mee en 
zorgt voor ongekende economische 
impact. Gelukkig zijn er - naast de be-
perkende maatregelen - ook genoeg 
kansen om het bedrijf en het centrum 
vitaal en aantrekkelijk te houden. Dit 
programma gaat precies over die kan-
sen en de praktische toepassingen in 
eigen bedrijfsvoering.

Daarom biedt provincie Gelderland in de 
komende maanden aan circa 10 cen-
trumgebieden dit programma ‘Wij onder-
nemen in Gelderland’ aan. Deelnemers 
krijgen extra kennis en vaardigheden 
aangereikt om optimaal om te kunnen 
gaan met onzekerheden en ontwikkelin-
gen. Om zo te kunnen gaan werken aan 
concrete kansen in eigen bedrijfsvoering 
en in het centrumgebied om de cen-
trumgebieden vitaal te houden. Gedu-
rende het programma staan de kansen 
voor de Gelderse bedrijven in centrum-
gebieden centraal.



Voor wie is dit 
programma 
bedoeld?
Dit programma is bedoeld voor ondernemers 
in provincie Gelderland die een boost kunnen 
gebruiken in hun ondernemerschap. Corona 
heeft ons allemaal getroffen en nieuw onderne-
merschap is nodig in eigen bedrijf maar ook in 
de binnenstad of dorpskern als collectief van 
ondernemers om ze sterk en gezond te houden.
Het is essentieel voor het programma dat er 
een ondernemerscollectief; zoals een centrum-
management of ondernemersvereniging aanwe-
zig is in het centrum zodat collectieve thema’s 
ook kunnen worden opgepakt en uitgerold. 

Dit programma is
bedoeld voor 
ondernemers die op 
zoek zijn naar:
 Versterken eigen bedrijfsvoering 
 - handvatten om eigen bedrijfsvoering te 
 optimaliseren. 

 Vergroten van de kennis van de  
 verschillen de thema’s in winkelgebieden 
 - weten wat er allemaal mogelijk is om 
 eigen bedrijfsvoering te verbeteren. 
 - dit ook kunnen toepassen in eigen bedrijf 
 en centrum.

 Inzicht in trends en ontwikkelingen  
 - die gaande zijn in de centra en verbanden 
 leggen tussen de huidige trends en 
 ontwikkelingen en vertalen naar de praktijk.

 Meer verbinding met collega-ondernemers 
 (de kracht van het collectief) 
 - U zit niet voor niets in de binnenstad. 
 Dat doet u omdat u gelooft in dat u 
 profijt hebt van elkaar. Maar hoe ziet dat    
 er uit? Waar liggen nog kansen?
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Uitgangspunten van het programma
De kansen staan centraal

In het streven om de Gelderse centrumgebieden in vitaliteit te laten herstellen en te versterken, 
is het essentieel om de kansen in het gebied centraal te stellen. Welke vraagstukken en thema’s 
spelen bij de ondernemers in het centrum? Wat is hun ambitie/toekomstvisie? Wat is belangrijk en 
urgent? Waar lopen ondernemers tegenaan in de uitvoering en praktijk? Hoe heeft dit zijn plek in 
het winkelgebied en met betrekking tot collega-ondernemers? 

Deze thema’s zijn de basis voor het uitwerken van de kansen voor individuele ondernemers en het 
collectief. Naast de kansen in het centrumgebied draait het om de persoonlijke leerdoelen, profes-
sionalisering en competenties van de ondernemers. Corona heeft een flinke invloed op de bedrijfs-
voering en heeft grote economische impact. 

Tegelijkertijd zijn er kansen om in de toekomst te blijven ondernemen in de Gelderse kernen. Die 
kansen willen we graag gaan verzilveren met de deelnemers aan het programma.

Tijdens de 1e Sessie - de kick-off - staan we daarom uitgebreid stil bij de kansen op de verschil-
lende thema’s in het winkelgebied. Op basis van deze thema’s geven we samen invulling aan het 
programma.

3 Tastbare 
resultaten
Het traject levert tastbare resultaten op voor de 
ondernemers, waarbij ze gestimuleerd worden om 
deze tastbare resultaten in te zetten in het eigen 
bedrijf en eigen centrum (het collectief). Hierdoor 
ontstaat een multipliereffect op de gemaakte inves-
teringen. 

Onze visie is; Als het goed gaat met de indivi-
duele ondernemers dan gaat het goed met het 
collectief en daarmee met het gebied. Daarom 
is er veel focus op nieuwe kennis, nieuwe in-
valshoeken door leren van elkaar en het creëren 
van kansen voor eigen bedrijfsvoering. 
Een ervaringsdeskundige – zelf ondernemer en 
ondernemerscoach – zal aanwezig zijn om in-
zicht te geven in de kansen voor eigen verdien-
model en bedrijfsmanagement. 

Siem Bouma

De 
ondernemerscoach



Hoe ziet het programma er in de 
praktijk uit?
Toelichting opzet

 Het programma - bij u op locatie - verspreid over een periode van 6 maanden bestaat uit;
 vijf bijeenkomsten, één dagdeel;
 individuele begeleiding door een bedrijfsspecialist;
 helpdesk;
 een maandelijks digitaal spreekuur Gelderland breed - collectief en individueel.
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1. Kick-off: Inleiding, kennismaken en afstem-
men thema’s voor programma. Er doen 15 deel-
nemers per winkelgebied mee. Tijdens de eerste 
sessie geven we een inleiding in ‘herstelma-
nagement’ voor gebied, collectief en individu. We 
geven uitleg over de thema’s met betrekking tot 
toekomstbestendige winkelgebieden en de kop-
peling met landelijke thema’s. We maken kennis 
met elkaar en kiezen 4 thema’s om te gaan verta-
len naar eigen bedrijfsvoering en centrum.

2. Werken aan eigen bedrijfsvoering met de 
ondernemerscoach: Voor deze sessie nodigen wij 
een bedrijfsspecialist – een ervaringsdeskundige 
– uit. Een ondernemer die kennis en kunde kan 
delen over bedrijfsvoering en management. Deze 
ondernemer geeft een kijkje in eigen keuken en 
laat zien wat verbeterpunten zijn om het verdien-
model en daarmee de economische positie van 
de ondernemer te versterken. Na deze sessie 
krijgen ondernemers handvatten om aan de slag 
te gaan met eigen herstelplan.



3 en 4. Werken aan thema’s: Dit zijn ses-
sies 3 en 4. Deze sessies bestaan uit het 
uitwerken en verdiepen van de gekozen the-
ma’s tijdens de eerste kick-off. Tijdens deze 
inhoudelijke sessies gaan de deelnemers de 
thema’s onder begeleiding van de trainer uit-
werken naar eigen bedrijfsvoering. Ook wordt 
de koppeling gemaakt van eigen bedrijfsvoe-
ring naar eigen winkelgebied en ‘het collec-
tief’. Het collectief is de groep ondernemers 
in een winkelgebied die samen het winkelge-
bied kleur geven en actief vermarkten.

5. Terugkomdag: Cruciaal in het traject en 
de individuele intervisie is dat de opgedane 
kennis concreet wordt vertaald naar eigen 
bedrijf en de centrumgebieden. Tijdens de 
terugkomdag gaan we in gesprek over wat er 
wel en niet is gelukt. Waar loopt men tegen-
aan? Wat is er nog nodig om resultaat te 
behalen? Maar ook; Hoe kan de opgedane 
kennis beschikbaar komen voor een bredere 
groep ondernemers zodat er een sneeuw-
baleffect onstaat? 

5Er zijn dus 2 spreekuren;

 1. voor de gebiedsthema’s;
 2. voor de inidividuele ondernemers uitdagingen met de ondernemerscoach. De 
  ondernemerscoach beantwoord specifieke vragen over de eigen bedrijfsvoering. 
  Dit spreekuur is vertrouwelijk voor de deelnemers en inhoud wordt niet gedeeld.

In het digitale spreekuur bespreken we de voortgang en inhoud van het programma dat doorlopen 
wordt. 

Maandelijks Gelders spreekuur: Speciaal 
voor de Gelderse ondernemers uit de deel-
nemende gebieden en het collectief is er 
een maandelijks spreekuur beschikbaar. Dit 
spreekuur is digitaal en vindt elke eerste 
maandag ochtend van de maand plaats. Dit 
spreekuur is voor alle deelnemers, dus niet 
gebiedsspecifiek. De dilemma’s en uitdagin-
gen zullen in verschillende gebieden gelijk 
oplopen. Door een overkoepelend spreekuur 
in te richten kan men inspiratie vinden bij 
andere gebieden en kunnen overkoepelende 
thema’s behandeld worden. 



Potentiële inhoudelijke thema’s 
Op de inhoudelijke trainingsdagen zijn de thema’s en kansen van de ondernemers leidend. Op ba-
sis van onze expertise hebben we een overzicht gemaakt van mogelijke thema’s waaraan gewerkt 
kan worden. We lichten enkele thema’s uit. Concreet denken we aan:
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Digitalisering en gezamenlijk online
Winkels en winkelgebieden hebben een nieuwe plek in de waardeketen. De con-
sument shopt omnichannel, waar en wanneer ze wil. Winkelgebieden moeten een 
vorm vinden waarop ze gezamenlijk online te vinden zijn en de gunfactor bij lokale 
ondernemers verzilveren. Er is online heel veel mogelijk wat echt een toegevoegde 
waarde kan leveren op allerlei onderdelen. Van zichtbaarheid buiten openingstij-
den, naar klant-interactie op maat en zelfs nieuwe product-marktcombinaties die 
dankzij online kunnen worden vermarkt.

Gebiedsprofilering en DNA
Winkelgebieden hebben steeds meer concurrentie. Zowel van het internet als 
ook van omliggende kernen. Dus de opgave is te werken vanuit de unieke kracht 
van het winkelgebied en haar ondernemers. Maar wat maakt het winkelgebied nu 
uniek? En hoe komt u tot het uitdragen van deze identiteit en DNA? 

Samenwerken in de binnenstad
In de praktijk zien we dat in goed functionerende centra sprake is van sterke 
samenwerking. Een ondernemer heeft eigen verantwoordelijkheid en eigen ini-
tiatief om wel of niet deel te nemen in die samenwerking. Er zijn in succesvolle 
samenwerkingen echter wel overeenkomstige voorwaarden; elkaar kennen, elkaar 
vertrouwen en elkaar omzet gunnen. Maar hoe doet u dat? 

Transformatie
De toekomst van winkelcentra wordt bepaald door een samenspel van verschillen-
de actoren. Dit maakt transformatie van centrumgebieden een complex proces. 
Binnen dit proces is het van belang goed op de hoogte te zijn en een goede ge-
sprekspartner te zijn met de verschillende actoren, van pandeigenaar tot gemeen-
te en tot ondernemer. Wat zijn belangrijke kansen? 

Social meerwaarde
Een succesvol winkelgebied is meer dan een verzamelplaats van verkooppunten. 
De functie van fysieke winkelgebieden zal moeten verschuiven naar een gebied 
voor sociale interactie. En dus wordt sociale meerwaarde een belangrijke factor 
voor winkelgebieden om relevant te zijn en voort te blijven bestaan.

Gastvrije binnenstad 
Eén van de manieren om sociale meerwaarde te realiseren, is het creëren van 
de ‘gastvrije binnenstad.’ Een gastvrije uitstraling draagt bij aan een prettigere 
sfeer en is een manier waarop het winkelgebied zich kan profileren. Ondernemers, 
bezoekers en bewoners worden ambassadeur van het winkelgebied waar zij zich 
welkom voelen.
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Smart City
Een slimme stad is een stad waarbij informatietechnologie en het internet der 
dingen gebruikt worden om de stad te beheren en te besturen. Zowel in hardware, 
als ook in diensten en klantinteractie. 

Smart Distributie
Smart Distributie gaat over het optimaal beheren van alle distributiestromen in 
een winkelgebied of kern zoals afvalbeheer, schoonmaakdiensten, bezorgen van 
pakketten en aanleveren van voorraad. 

Compact centrum 
Een compact centrum is essentieel om in de toekomst aantrekkelijk en econo-
misch gezond te blijven. Compact betekent aaneengesloten bewinkeling in een 
gebied wat als centrum is aangeduid. Daarmee worden ook keuzes gemaakt voor 
het niet-centrum. Transformatie en krimp zijn onlosmakelijk verbonden aan de 
realisatie van een compact centrum. 

Sfeer en openbare ruimte 
De openbare ruimte fungeert als verblijfsruimte, als een bestemming voor recrea-
tie en ontmoeting. Een goed centrum- en winkelgebied moet aantrekkelijk zijn voor 
diverse bezoekdoelen. Sfeergebieden kunnen deze bezoekdoelen versterken 
en\of ondersteunen. 

Evenementen en aanbod 
Winkelgebieden kunnen zich profileren door hun aanbod enerzijds en door het 
organiseren van evenementen anderzijds. Evenementen zijn ook bedoelde om 
economische spin-off te realiseren voor de ondernemers in het gebied. Het is 
belangrijk om de evenementenkalender opnieuw onder de loep te nemen en te 
bepalen welk evenement past bij de gebiedsprofilering en bij de (gewenste) 
bezoeker.

Behouden en aantrekken ondernemers/functies 
Een compleet en aantrekkelijk aanbod voor bezoekers is een streven van elk 
winkelgebied. De kunst is om de juiste mix van branches en functies te realise-
ren. Een goed ondernemersklimaat is daarbij onontbeerlijk evenals een duidelijke 
keuze van uw gebieds-identiteit en bijvoorbeeld sfeergebieden.  
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Big data en open data 
De online aanwezigheid van winkelgebieden is veel meer dan een website of app. 
Het gaat om het bieden van een duurzame informatievoorziening naar en van con-
sumenten (bezoekers, bewoners), die gereed is voor de toekomst. Iedereen heeft 
hier belang bij: de gemeente wil met haar burgers communiceren, de onderne-
mers met hun bezoekers en klanten. Er komt veel bij kijken om dit te realiseren, 
in beheer, dataverwerking en vertaalslag naar acties en evenementen.

7 thema’s omgevingsvisie ‘Gaaf Gelderland’ 
Een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland staan centraal met focus op 
een duurzaam, verbonden en economisch krachtig Gelderland. Met behulp van 
zeven ambities – op het terrein van energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire 
economie, biodiversiteit, bereikbaarheid, economisch vestigingsklimaat en op het 
woon- en leefklimaat – dus geeft Provincie Gelderland hier richting aan. 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
Een breed begrip dat zowel toepasbaar is op eigen bedrijf als op het winkelgebied. 
Wat u ook onder maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) verstaat, feit 
is dat het uiteindelijk gaat om het als bedrijf verantwoordelijkheid dragen voor de 
maatschappij. Door in activiteiten en processen rekening te houden met klimaat-
neutraliteit, circulariteit, inclusiviteit en/of eerlijke ketens onderneemt een bedrijf 
toekomstbestendig.



Samenvattend: 
Wat leert u als 
ondernemer in dit 
programma?
Dit programma is gericht op het versterken van 
Gelderse ondernemers en centrumgebieden en 
richt zich op het verdiepen van inhoudelijke ken-
nis, het werken aan concrete oplossingen en de 
ontwikkeling van ondernemers. Na het volgen 
van dit programma heeft u inzicht in en handvat-
ten voor het verzilveren van nieuwe kansen in 
uw eigen bedrijf en uw centrum.  
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1
2
3
4
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6

…Op de hoogte van de landelijke en lokale 
thema’s en kansen voor uw eigen kern.

…in staat deze kennis en kunde toe te 
passen in eigen bedrijfsvoering. 

…in staat belangen en perspectieven van 
anderen te zien.

…in staat een passende rol te spelen in 
het versterken van uw kern samen met uw 
collega-ondernemers. 

…in staat te denken in kansen en mogelijk-
heden. 

…in staat “Leren van en met elkaar” voort 
te zetten en uit te breiden naar collega-on-
dernemers of centrummanagement in het 
eigen centrumgebied.

Na het doorlopen 
van dit programma 
bent u; 
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Rob Weiss
Ik Onderneem!

Véronique Gielen
Ik Onderneem!

Siem Bouma
About Retail

Wie zijn de mensen? 

Sonja den Duijn
Ik Onderneem!
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Praktische informatie
Data en locatie:  Bij u op locatie. Op maat en in overleg met de betreffende klant.

Inschrijven:    De inschrijfperiode loopt van 1 november tot en met vrijdag 
    14 december. Inschrijven kan per email via info@ik-onderneem.nl 

Kosten:    Dit programma wordt kosteloos aangeboden door provincie Gelderland.

Inschrijving en selectie: Er is plaats voor 10 winkelgebieden met ieder 15 deelnemers dus wees  
    er snel bij!

De inschrijving moet voorzien zijn van:
 • Voor- en achternaam
 • Naam bedrijf
 • Centrumgebied en gemeente waarin actief
 • Telefoonnummer
 • Motivatiebrief om mee te doen
 • Eventuele opmerkingen
 • Dat u aan selectiecriteria kunt voldoen

Selectiecriteria:
 •  U schrijft zich in door u aan te melden via info@ik-onderneem.nl
 •  U kunt motiveren hoe Covid-19 het winkelgebied heeft getroffen en waarom u het 
  programma ‘Wij ondernemen in Gelderland’ goed kunt gebruiken (motivatieformulier  
  zit bij inschrijving).
 •  U heeft een centrumvisie die actief wordt uitgedragen. 
 •  U kunt acties en uitkomsten uit het programma opvolgen (organisatiegraad en 
  capaciteit is aanwezig). 
 •  Collectief staat achter deelname. 
 •  Er is ruimte voor 10 trajecten. Selectie geschiedt op basis van uw motivatie via het  
  aanmeldingsformulier.  
  Mocht de inschrijving vol zitten dan komt u op een reservelijst.

Corona
In principe vinden alle bijeenkomsten plaats in 
fysieke vorm. Wanneer de trainingsbijeenkom-
sten wegens maatregelen rondom corona 
onverhoopt alleen digitaal kunnen moeten 
worden aangeboden, zullen werkvormen en 
leerprocessen hierop worden aangepast. Dit 
zal geen gevolgen hebben voor de data van de 
trainingsdagen.

Meer weten?
Neem voor meer informatie gerust contact op 
met Sonja den Duijn | 026 844 86 82 
| info@ik-onderneem.nl 


