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Denderleeuw scherpt commerciële innovatie
bij lokale handelaars aan
Op woensdag 6 juli tekenden het gemeentebestuur van Denderleeuw en de
Middenstandsraad als één van de twee pilootgemeenten in Oost-Vlaanderen in op het
project Commerciële Innovatie van UNIZO en het Agentschap Ondernemen. Bedoeling
is de lokale handelaars een stevig duwtje in de rug te geven met een individueel
begeleidings- en innovatietraject.
Schepen van Lokale Economie Mark Van der Poorten legt uit wat de ondersteuning precies
inhoudt: “Onze zelfstandige ondernemers mogen zich verwachten aan een innovatieproject
dat nieuwe ideeën zal injecteren in hun zaak. Belangrijk is dat het gaat om een individuele
begeleiding op het lijf geschreven van de „kleine zelfstandige‟. Een innovatiecoach laat de
deelnemers stil staan bij een aantal specifieke noden van hun onderneming, brainstormt mee
over mogelijke opportuniteiten samen met medewerkers en relaties en helpt een
innovatieplan op te maken met concrete acties. Dat kan gaan van de herinrichting van de
winkel, over de opmaak van een klantenbestand en promotie tot een sterkere motivatie van
werknemers.”
Burgemeester Jo Fonck voegt er aan toe: “Denderleeuw werd, samen met Temse,
uitgekozen als één van de twee pilootgemeenten in Oost-Vlaanderen. Onze handelaars
kunnen dus als eersten in de provincie instappen in dit uniek coachingverhaal. Eerder kregen
al meer dan 500 handelszaken in West-Vlaanderen extern advies op maat. Het project slaat
dus duidelijk aan!”
“We hopen uiteraard dat de middenstand in Denderleeuw deze kans met beide handen
grijpt. Om iedereen over de streep te trekken zorgen de gemeente en Middenstandsraad
voor een extra tussenkomst in de projectkosten van 275 euro voor elke deelnemende
handelszaak. Samen met de financiële ondersteuning van de andere projectpartners betalen
de handelaars nog een beperkte deelnameprijs van 200 euro.”
Voorzitter van UNIZO-Denderleeuw Yves Nevens benadrukt nog het belang van dit soort
innovatieprojecten ter ondersteuning van de plaatselijke kleinhandel: “De lokale
middenstanders vormen de motor van de economie in de gemeente. Door de toenemende
concurrentie met winkelketens, verschuivingen van de handelszaken richting periferie en de
stijging van de uitbatingskosten is het voor de lokale kleinhandel een steeds grotere
uitdaging om hun zaak op een succesvolle manier te runnen. In tegenstelling tot grote
bedrijven beschikt de kleinhandel immers niet over de middelen om vernieuwing en
creativiteit in hun zaak door te voeren. Het project Commerciële Innovatie wil de
kleinhandelaars de middelen aanreiken om op deze behoefte in te spelen.”

Meer informatie
Geïnteresseerde handelaars uit Denderleeuw kunnen contact opnemen met:
Yves Nevens, voorzitter van UNIZO-Denderleeuw: tel. 0475 33 58 06,
info@nevens.be
Christophe Caulier, medewerker van de gemeentelijke dienst Leefomgeving:
tel. 053 640 653, christophe.caulier@denderleeuw.be.
Meer info is ook te vinden op www.commercieleinnovatie.be.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<< EINDE PERSBERICHT >>

Contactpersonen voor de pers:
Burgemeester Jo Fonck:
tel. 0476 50 5 2 73 - jo.fonck@denderleeuw.be
Schepen Mark Van der Poorten (bevoegd voor onderwijs, informatie en lokale economie):
tel. 0477 50 40 60 - mark.vanderpoorten@denderleeuw.be
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