Feestelijk opening
Werkplaats Stadshart Oss
Op 5 april opende centrumwethouder Gé Wagemakers onder grote
belangstelling de Werkplaats stadshart Oss. Centrumondernemer Marieke van
Nuland, een van de initiatiefnemers, schetste in haar toespraak het belang van
samenwerking. Zie het centrum als een bedrijf, bepleitte ze, en werk aan
innovatie, gezamenlijke inkoop, samenwerking met de ketens en aan betere
communicatie. Dat is een ambitieuze agenda voor deze werkplaats, die gestalte
krijgt in samenwerking met INretail, een van de grootste brancheorganisaties
van Nederland. Gé Wagemakers gaf aan blij te zijn met de grote opkomst en de
bundeling van krachten van centrumondernemers onderling en met INretail.

Unieke samenwerking INretail
Het initiatief voor de Werkplaats heeft ertoe geleid dat INretail daar een
regiokantoor opent. Alle centrumondernemers (dus niet uitsluitend leden)
kunnen voor een persoonlijk advies of voor inspirerende en relevante
workshops in de Werkplaats terecht.

Gratis adviesgesprekken
Heb je behoefte aan informatie of advies? Maak dan gebruik van de gratis
adviesgesprekken met de experts van INretail over bijvoorbeeld

bedrijfsresultaten, personeelsbeleid, je retailformule, kansen of bedreigingen.
Gratis adviesdagen: elke 3e maandag van de maand. Aanmelden bij
Daniëlle Kromwijk: dkromwijk@inretail.com

Vouchers voor 50% korting
Tijdens de opening zijn vouchers uitgedeeld die 50% korting bieden op het
cursusprogramma. (1 voucher per bedrijf). Heb je de voucher gemist of was je
niet bij de opening: de vouchers zijn op afspraak af te halen bij de Werkplaats:
tel. 06 22232382.

Workshops
Tijdens de opening van de Werkplaats hebben we al kennis met hen gemaakt:
Ad van Antwerpen en Harrie Bijl. Beiden gaan tegen sterk gereduceerd tarief
workshops aanbieden.

Workshop 'Van winkel naar merk': 23 en 30 mei.
Ad van Antwerpen biedt een tweedaagse workshop Koers bepalen en kleur
bekennen (lees meer in de nieuwsbrief van INretail) op 23 en 30 mei. Hoe maak ik
van mijn winkel een sterk merk? Voor leden €695,- en voor niet-leden €795,- voor
twee deelnemers per bedrijf. Met de voucher van de Werkplaats krijg je hierop 50%
korting. Minimaal aantal deelnemers: 4 winkels (8 personen).

Aanmelden: ahutten@inretail.com

Workshop 'Van passie naar profijt': 18 mei.
Harrie Bijl over Inretailmodellen (lees meer in de nieuwsbrief van Inretail), inclusief
retailsafari, die moeten leiden tot meer profijt: 18 mei. Kosten per deelnemer €85,- ,
voor niet-leden €125,-) exclusief de voucherkorting van 50%. Minimaal aantal
deelnemers: 10.

Aanmelden: ahutten@inretail.com

Workshop 'Social media voor beginners': 20 juni.
https://www.inretail.nl/agenda/facebook-workshop-voor-starters/

Aanmelden: ahutten@inretail.com

Werkplaats voor het centrum!
Wil je een activiteit of bijeenkomst
met centrumondernemers beleggen
(overdag of ’s avonds), maak dan
vooral gebruik van de Werkplaats!

Om de bereikbaarheid en het
ruimtegebruik in goede banen te
leiden, heeft Maria Dobbelsteen een
werkplek in de Werkplaats ingericht.

Daarmee is de werkplaats
telefonisch bereikbaar onder:
0622232382 en verder via
info@stadshart.nl

Stagiaires
Naast het programma van INretail
zullen er vooral ook stagiaires aan
de slag gaan in de werkplaats. De
eerste heeft zich daarvoor
aangediend in de persoon van Niek
Al, masterstudent aan de Vrije
Universiteit Amsterdam. Hij gaat met
name onderzoek doen naar het
koopgedrag van consumenten in
Oss, rekening houdend met leeftijd
en woonplaats (stad en kernen).
Wat koopt men online, wat offline, waarom gaat men naar het centrum, wat
denkt men daar te vinden? Niek levert eind augustus met zijn onderzoek
relevante informatie voor Osse ondernemers en beleidsmakers. Hij wordt
begeleid door Eveline van Leeuwen, universitair hoofddocent Ruimtelijke
Economie.

De Werkplaats is met verschillende opleidingen in gesprek voor studenten in
Smal Business Retail Management (Avans) en (marketing)communicatie.

Heeft u tips of opmerkingen stuur een mail naar: info@stadshart.nl
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