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ROLVERDELING CM EN WV/OV

Omschrijving
Korte weergave van de verschillen tussen de rollen en de positionering
van de centrummanagementorganisatie en de
ondernemersverenigingen.

Meer informatie en documentrechten
Dit document kunt u vrij gebruiken.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Karin van Vliet
T (040) 2323 933
E kvliet@brabant.kvk.nl

Leonie van Vilsteren
T (040) 2323 929
E lvilsteren@brabant.kvk.nl
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Samen werken om de kwaliteit van het vestigingsklimaat in stads- en dorpscentra te verbeteren



Rolverdeling CM – WV/OV

Positionering CM:

 is intermediaire organisatie, meerdere partners, boven de partijen.

 focus werkzaamheden op overkoepelende, gezamenlijke belangen

 geen belangenbehartiger van aangesloten partner, onafhankelijk

 kijkt naar centrum als totaal

Postionering WV/OV:

 behartiger van belangen aangesloten leden = bestaansrecht

-> deelbelang, sectorbelang, individuele belangen, gebiedsbelangen: direct belang.

 gericht op kwaliteitsontwikkeling binnen ondernemerschap

 inbreng OV is legitimatie voor vertegenwoordiging namens ondernemers in CM

 ideeën, projecten en mensen aandragen tbv ondersteuning CM (strategisch,

uitvoerend)

CM; 3 werkniveaus:

 beleid; controlerend en initiërend

 uitvoering projecten

 coördinatie dagelijkse activiteiten

Overlap?

 Kan, beleidsmatig en strategisch geen probleem als verschillende rollen goed worden

ingevuld (onafhankelijk versus belangenbehartigend)

 Moet worden voorkomen bij de meer uitvoeringsgerichte zaken

Verschuiving zichtbaar?

Ja, met name waar gewerkt wordt met ondernemersfondsen bij CM-organisaties. Zien

andere verhoudingen in het krachtenspel.

Bijvoorbeeld voor evenementen, promotie, marketing en veiligheid (feestverlichting, kerst,

sint, themadagen, concerten, reclame- en promotiecampagnes, etc.)

Maar,

GEEN afbreuk aan bestaansrecht WV/OV,

WEL herpositionering van de verschillende rollen. Niet voor weglopen, maar mee gaan in de

ontwikkeling. Regelen hoe vertegenwoordiging van de achterban geregeld wordt.

Contributie versus ondernemersfonds

- heroriëntatie: veranderende spelregels en bedragen.

Momenteel: onderzoek door Programmateam naar voorbeelden.



Rolverdeling CM – WV/OV

Kansen OV/WV:

- als belangenbehartiger voor de eigen sector, vooral in beleidszaken eigen

oordeel/visie geven

- als voedingsbodem voor goed functioneren van CM:

o WV/OV als vertegenwoordiger en denktank voor de werkgroepen en projecten

van CM.

o WV/OV houdt verantwoordelijkheid voor het indienen en uitvoeren van de

plannen en projecten uit een ondernemersfonds.

- als schakel in de communicatie naar de ondernemers op gebieds- of straatniveau.

Gebiedsgerichte kennis is de kracht van de WV/OV.

- als platform om de door de sector gevraagde kennis te ontwikkelen en te bevorderen

(vb. servicepunt detailhandel, borgen van kwaliteitskringen).

Let op: de rol van de WV/OV wordt vooral bepaald door de kracht van de organisatie

zelf.


