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Waar loop je tegenaan in het proces?

•   Ondernemers: “Gemeente bemoei je er niet mee!”
•   Verenigingen van ondernemers gaan hun eigen gang
•   Wie gaat welk bedrag inleggen en/of er tijd aan besteden
•   Partijen worden het niet met elkaar eens
•   Partijen zien geen urgentie 
•   Discrepantie tussen winkelformules en local heroes
•   Niet betrokken vastgoed eigenaren

En hoe los je het op?

•   Fondsen werven
•   Snel reageren
•   Beloftes houden
•   In waarde laten
•   Dromen schetsen
•   Ondersteun plannen van de vastgoedeigenaar in ruil steun voor LEV
•   Quick wins
•   Kijken naar balans inzet en tijd
•   Activeer passie en plezier

Wat is volgens jullie de optimale route om te 
komen tot een krachtige en onderscheidende 
positionering van het centrumgebied die door 
iedereen wordt gedragen?

•   Er moet urgentie en draagvlak zijn
•   Zoeken naar initiatiefnemers, touwtrekkers  

& ambassadeurs
•   Samenwerken
•   Respect voor iedereen, voor elkaars expertise
•   Taakverdeling, Wie, Wat, Hoe
•   Stel een strakke deadline, creëer  

het pressure-cooker effect
•   Houd je belofte 
•   Meten van succes
•   Succes vieren, resultaat delen
•   Luisteren

Key values
•  Minderwaardigheidscomplex
•  Gefragmenteerd
•  Reactief
•  Gewóon doen en gewoon dóen
•  Kleurrijk
•  Wijkers zijn géén zeikers!

Brand values
•  Diversiteit
•  Fusion 2.0
•  Verbinden
•  Grow-up

Beverwijk mozaïek van bedrijvigheid

Voor een toekomst bestendig centrumgebied is onderlinge samenwerking tussen de gouden driehoek cruciaal. 
Dit moet goed alvorens er een succesvolle volgende stap gezet kan worden.

Stappen
Stap 1: Koersbepaling vanuit draagvlak
Stap 2: Gezamenlijke keuzes actieplan
Stap 3: Borgen beweging
Stap 4: Van plan naar realisatie

Middelen
•  Positioning map
•  Story map
•  Persona map
•  Style map
•  Site & content map
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