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Het herstelplan
winkelgebieden

Heb je je handen vol aan het managen van de zaken in jouw winkelgebied? Heb je vragen als; Hoe
gaan we ons winkelgebied profileren? Hoe gaan we om met ons leegstandsprobleem? Hoe kunnen we
de samenwerking versterken met de gemeente en ondernemers?
Al die verschillende uitdagingen kunnen soms zorgen voor veel werk en maar weinig vooruitkomen. Wij
geloven dat een vastomlijnd product niet meer van deze tijd is maar het op de juiste manier begeleiden van het proces om tot de juiste keuzes te komen wel. Ik Onderneem! kan focus aanbrengen in uw
vragen en zorgen dat er gezamenlijk een volgende stap gezet kan worden in actie en uitvoering.

Inleiding

Ik Onderneem! werkt in verschillende steden in Nederland aan het professionaliseren van winkelgebieden. Dat doen wij aan de hand van een organisatiemodel waarin ondernemers, vastgoed en gemeente
op een niet- vrijblijvende manier samenwerken aan een centrum waar het goed wonen en werken is
(doel gemeente), waar het goed ondernemen is (doel ondernemers) en waar rendement uit vastgoed
gehaald wordt (doel vastgoed).
Vaak zijn er wel thema’s te benoemen waar de pijnpunten liggen maar zijn deze thema’s te breed om
een passende en effectieve koers uit te zetten. Ook zijn er veel aanbieders van diensten die slechts
één van die partjes kunnen oppakken. Ik Onderneem! bekijkt het winkelgebied en de uitdagingen
multidisciplinair en kan soms zelf invulling geven aan de vraag of begeleiden de juiste partij te vinden.

Wat houdt het in?

Contact

Het herstelplan winkelgebieden is bedoeld voor vraagarticulatie, procesbegeleiding en regie in winkelgebieden.
Om de vraag op deze thema’s beter in kaart te brengen gaan wij samen met jullie in 3 werksessies de
thema’s die er voor jullie spelen uitdiepen opdat we voor uw winkelgebied en de bijbehorende mensen
en middelen een passende opvolging kunnen voorstellen. Denk hierbij aan: marketing, profilering,
leegstand, compact centrum.

Wil je meer informatie over onze werksessie? Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.
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