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Aanpak traject: 3 delen

Deel 1: Traject scherpstellen Deel 2: Uitvoering en 
kennisuitwisseling met 

Profploeg

Deel 3: Trajectfiches en
rapport met actieplan

Evaluatie

9-12 maanden

Kennisuitwisseling tussen de 10 expertisevelden van de profploeg
Algemene sessies: opvolging trajecten en aanvullingen door experts die niet in eerste lijn zijn betrokken

Themaspecifieke sessies: verdieping van kennis met experts binnen transversale thema’s





Deel I: Intakefiche
Sleutelkwesties

• Bekendheid /10  

• Beleving /10

• Beeldkwaliteit  /10

• Bereikbaarheid /10 

• Beleid /10



Deel II: Uitvoering Thema’s

Sleutelkwesties :

1. Identiteit 

2. Beleving

3. Partnerschappen

4. Leegstandsbeleid

5. Activering locaties

6. Ondernemerschap

7. Wayfinding

8. Duurzame mobiliteit

9. Ruimtelijke ordening



Deel II: DNA

• Identiteit:
• Merkdrivers, kernwaarden

• Hoe vertaal je je DNA naar je kern ?
• Communicatiestrategie

& Actieplannen
• Diensten laten samenwerken en

DNA laten uitdragen

• Ideation – verhalen versterken



Deel II: beleving

• Dorpen langsheen 
steenwegen

• Pleinen activeren door meer 
beleefruimte te realiseren 
(knip)

• Kernen leesbaar maken



Deel II: Strategische locaties en panden 
activeren

• Pand aangekocht – hoe 
activeren?

• Plein omvormen tot een 
belevingsplein vormgeven

• Subsidiebegeleidingsaanvraag 
aankoop en transformatie

• Leegstandsbeleid



Deel II:

Partnerschappen • Geen samenwerking en overzicht
• Opnieuw opstarten

• Spanningen tegengaan

• Overlegstructuur aanwezig, maar geen
output

• Duidelijkheid wat er kan en wenselijk is vanuit 
de overlegstructuur (wie, wat, wanneer)

• Geen Customer Relationship Management 

• Ethnic entrepreneurship - inclusief beleid
met aandacht voor de eigenheden



Deel II: Ondernemerschap

• Ruimte bieden voor initiatief door:

• Ruimte voor starters te zoeken –
handelshuur vormt een grote drempel; 
hoe creëer je een ladder voor 
ondernemers.

• leegstandsinstrumentarium als hefboom: 
Activerend leegstandsbeleid – welke 
panden hebben een toekomst en hoe 
kan je ze activeren, welke panden 
hebben extra aandacht nodig

• Ethnic entrepreneurship - verbreden
klantenbasis

• Hoe van tijdelijke naar permanente 
invulling gaan



Deel II : Wayfinding

• Activiteitenclusters met elkaar 
verbinden

• Uitwisseling tussen twee 
locaties meten, acties doen en 
impact meten.

• Randvoorwaarden uitvoering: 
bestekken voorbereiden en 
subsidiebegeleiding (bv. 
provincie Limburg)



Deel III: evaluatie naar toolbox




