Activiteiten in 2019
Netwerkbijeenkomsten
Jaarlijks organiseert DNWS in samenwerking met haar experts netwerkbijeenkomsten.
Dit is de plek om partijen, zoals ondernemers-bestuurders, gemeente, vastgoed en
partners uit andere winkelgebieden te ontmoeten.

17 april seminar:
DNA & Identiteit van
het Winkelgebied

Noteer deze data alvast in je agenda:
• Maandag 28 januari
• Maandag 25 maart
• Woensdag 19 juni
• Vrijdag 11 oktober
• Maandag 25 november

“Alle winkelgebieden in
steden lijken zo op elkaar”.
Dat is een veelgehoorde
klacht van consumenten.
Ze zijn steeds meer op
zoek zijn naar authentieke
ervaringen. En die vinden
ze nou eenmaal niet in een
doorsnee winkelstraat.
Terwijl authenticiteit, de
beleving van echtheid, wel
verkoopt.

Voor jou als deelnemers van DNWS is de netwerkbijeenkomst gratis. De thema’s van de
bijeenkomsten zijn gebaseerd op wat voor jouw winkelgebied relevant is. Heb je ideeën
over onderwerpen, laat het je accountmanager weten! f.debest@dnws.nl of j.vanvliet@
dnws.nl

Evenementen
DNWS organiseert zelf of in samenwerking met partners evenementen.
Drie evenementen die al op de DNWS-agenda staan zijn:
17 april: seminar “DNA & Identiteit van een Winkelgebied”
DNWS organiseert samen met Stichting Cultureel Erfgoed het seminar “DNA
& Identiteit van een winkelgebied’. Zowel plenair als tijdens deelsessies gaan we uitgebreid
in op diverse aspecten rond dit thema.
We laten historici aan het woord, maar vooral ook stedenbouwkundigen en architecten,
branding specialisten, city-marketeers, specialisten op het terrein van de inrichting van
een straat en: veel ondernemers, winkeliersverenigingen en gemeenten die zelf hun eigen
identiteit hebben omarmd en daarmee concreet aan de slag zijn.
Ook presenteren we aan de hand van praktische voorbeelden de uitkomsten van een zeer
relevant onderzoek. Vanzelfsprekend sluiten we af met een netwerkborrel.
4 november 2019: “Eerlijk zullen we alles delen, 5 jaar BIZ in Nederland”
In het najaar organiseert DNWS het seminar “Eerlijk zullen we alles delen, 5 jaar BIZ in
Nederland” in samenwerking met kennispartner Stad&Co.

Dus, hoe ontdek je als
winkelstraat welke
kwaliteiten jou als straat
uniek maken? En hoe zet
je daarop in ga je verder
dan alleen cosmetische
ingrepen?
In het seminar gaan we
op zoek naar waarom
identiteit belangrijk is voor
een winkelstraat en waar
hem dat in zit? En, welke
concrete aangrijpingspunten
zijn er om zelf met het eigen
DNA van de straat aan de
slag te gaan?

Masterclasses
De DNWS-masterclass reeks zorgt ervoor dat je effectief aan de slag gaat in je winkelgebied op de volgende vijf thema’s:
1. Identiteit en uitstraling
‘Compact winkelgebied’ over leegstand en sterk (winkel)aanbod. Heeft jouw winkelgebied voldoende onderscheidend vermogen?
2. Lokale samenwerking
‘Stadsregie’ functioneert jouw winkelgebied als een bedrijf? Hoe kom je van centrummanagement 1.0 naar centrummanagement
2.0?
3. De klant centraal
‘Ken jij je klant?’ wat moet je doen om te komen van ouderwetse promotie naar invloed krijgen op de digitale klant?
4. Digitalisering
‘Gezamenlijk online’ gaat over het inspelen en meegroeien met online ontwikkelingen. Hoe borg je lokaal de benodigde
digi-infrastructuur en kun je optimaal samen werken met bijvoorbeeld ‘open data’.
5. Transparantie dienstverleners
‘De kracht van het collectief’ over professioneel werken aan je winkelgebied. Vinden jullie telkens het wiel opnieuw uit? Wat zijn
mogelijkheden om te werken met partners en dienstverlening die de meest optimale kwaliteit/prijsverhouding hebben?

Kennispartners
Het aantal commerciële bedrijven dat zich aanbiedt om een rol te spelen bij het verbeteren van een winkelgebied is enorm. Als
DNWS zien we het als onze taak om dat grote aanbod transparant te maken. Onze kennispartners zijn aanbieders die we met zorg
hebben geselecteerd op basis van bewezen resultaat. Bekijk het aanbod op www.dnws.nl/kennispartners.

ZORGT VOOR TOEKOMSTBESTENDIGE WINKELGEBIEDEN
on- en offline

