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Inleiding

Weet jij wie pandeigenaren zijn? Heeft jouw binnenstad veel verschillende vastgoedeigenaren? Of 
eigenaren op afstand? Heb je behoefte aan vastgoed als gesprekspartner in jouw winkelgebied? 

Wij horen vaak dat het moeilijk is om vastgoedeigenaren goed om tafel te krijgen bij zaken die de 
binnenstad aangaan. Wel op persoonlijke titel maar zonder vastgoedbreed te kunnen spreken. Want 
wie bepaalt de focus en de koers voor de toekomst? De stakeholders van de binnenstad, zijn de 
ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente. Deze stakeholders moeten samen de koers bepalen 
en mee investeren in de toekomst van het winkelgebied. Dit kan alleen als iedere partij zelf goed weet 
wat zij wil, wat zij wil bereiken, wat zij kan en wat zij van een ander verwacht. Als stakeholder dien je 
een goede vertegenwoordiging te zijn. Om een goede vertegenwoordiging te zijn, moet het mandaat, de 
ruggespraak en de investeringskracht helder zijn en op een juiste wijze georganiseerd. 

Ik Onderneem! werkt in verschillende steden in Nederland aan het professionaliseren van winkelgebie-
den. 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). 

Gemeente is bij wet vertegenwoordigd, de ondernemers hebben vaak ook een vereniging of BIZ-organi-
satie maar vastgoedpartijen zijn nog maar in weinig gebieden verenigd en daarmee moeilijk te betrek-
ken bij planvorming en visie maar nog belangrijker, bij het bepalen van acties! 

Wat houdt het in?

Om vastgoedeigenaren uit te dagen zich te verenigen en daarmee hun rol in binnensteden te pakken 
hebben wij een aanpak ontwikkeld. Het doel is om toe te werken naar een vastgoedvereniging met 
voldoende vertegenwoordiging, mandaat en ruggespraak. Maar dat gaat niet vanzelf maar stap voor 
stap. Wij zorgen daarom dat je antwoord krijgt op de volgende vragen; Wat is er? Wat zou je willen 
hebben? Hoe kom je daar? 

Wat gaan we 
doen?

In ongeveer 3 à 4 werksessies gaan wij de vastgoedeigenaren uitdagen die gesprekspartner te zijn die 
jouw binnenstad nodig heeft. Tijdspad is naar schatting 3 maanden maar ook afhankelijk van de mate 
van organisatie bij start. In de werksessies gaan we aan de slag met: 
• Wie zijn deze vastgoedeigenaren? 
• Wat zijn de belangen? 
• Wat zijn de doelen? (wanneer is het goed, waar kom je je bed voor uit?) 
• Wie gaat de kar trekken? (bestuur) 
• Startklaar voor realisatie vereniging. 

Contact
Wil je meer informatie over activatie en organisatie vastgoed? Neem contact op om de mogelijkheden 
te bespreken. 

Ik Onderneem! BV
Meester B.M. Teldersstraat 7
6842 CT Arnhem

+31 (0)26 844 86 82
info@ik-onderneem.nl
www.ik-onderneem.nl
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