
 

[Typ hier] [Typ hier] Vastgesteld 10-9-2018 

o T 

MISSIE 

Het versterken van het economisch functioneren van het 
centrumgebied van de kern Bergeijk en daarmee het realiseren van 
omzetverhoging bij ondernemers en voorts al hetgeen met een en 
ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. 

De stichting heeft geen winstoogmerk. 

VISIE 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het 
verbeteren van het vestigings- en verblijfsklimaat van het 
centrumgebied en het aantrekken van meer (regionale) 
bezoekers met een langere verblijfsduur en een toename van de 
bestedingen. 
Bergeijk-centrum geeft je een warm welkom: een gevoel van 
thuiskomen. 
Bergeijk is hét centrum in de regio dat excelleert in service, het 

ontzorgen en verwennen van de klant.  

Bezoek en hogere bestedingen worden hierdoor gestimuleerd. 

SUCCESBEPALENDE FACTOREN 

 Bergeijk Centrum en haar ondernemers hebben zich versterkt en geprofileerd 

- Gastvrijheid en klantvriendelijk aanspreekgedrag zijn bepalend. 
- Horecafunctie is verbeterd. (REI)  

- Klantenbinding is verbeterd. Gasten worden verrast. 
- Het centrumgebied Bergeijk is bekend bij inwoners eigen gemeente, toeristen en 

Belgische consument. 
- Meer betrokkenheid en samenwerking van alle ondernemers, vastgoedeigenaren, 

bewoners en gemeente. 
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7. 

ONDERNEMERS 

- % Ondernemers volgt workshop 
Gastvrijheid en Gastheerschap. 

- Ondernemers zetten zich actief in voor 
centrum(management). 

- Er is een redactieteam voor social 
media. 

- Verbeterde Interactie ondernemers. 

- Samenwerking tussen ondernemers is 
intensiever voor meer succes.  

 

2. 
BELEID 

- Verspreidingsgebied communicatieve 
uitingen niet alleen lokaal. 

- Op website en andere media info voor 
starters enz. 

- De voordelen van acties vooraf goed 
communiceren bij ondernemers. 

- Ontwikkeling nieuwe website voltooien. 
- Zorgen voor meer bekendheid 

www.hartvanbergeijk.nl. 

4. 
MIDDELEN 

- Budget voor training en opleiding. 

- Budget voor promotie doeleinden. 

6. 
KLANTEN & PARTNERS 

- Beeldmerk en Gastvrijheid zijn 
uitgedragen. 

- Extra service en gastvrijheid. 

- Commerciële momenten richting 
feestdagen beter benut. 

- Klantenbinding vergroot. 
- Herkomst van klanten en bestedingen 

zijn bekend. 
 

8. 

MAATSCHAPPIJ 

- Aantrekkelijkheid Centrum is bekend bij 
starters en gevestigde ondernemers. 

- Bekendheid van centrum en haar 
mogelijkheden is vergoot. 

- Er is een duidelijk beeldmerk/gezicht 
voor externe communicatie; 

- Meer bezoekers uit Lommel; de Kempen 

- Permanente bewegwijzering. 

1. 

BESTUREN 

- Meer focus aanbrengen in de 
activiteiten van het 
centrummanagement, met een 
geactualiseerde inbreng vanuit 
ondernemers, vastgoedeigenaren, 
bewoners en politiek. 

- Betrokkenheid bestuur bij 
werkgroepen en projectgroepen 
vergroten. 

- Er worden nieuwe projecten 
geïnitieerd. 

- De merkwaarde Bergeijk wordt 
uitgedragen (waarom komt de klant 
naar Bergeijk en waar kun je die 
bereiken?) 

- Er wordt een gezamenlijke strategie 
naar de klant uitgedacht. 
(Gezamenlijke services, acties, 
marketing en evenementen) 

- Online profilering en social media 
campagnes worden versterkt. 

- De samenwerking met verblijfs 

accommodaties wordt versterkt. 

9. 
BESTUUR & FINANCIERS 

- 50% van de ondernemers doet mee 
met gezamenlijke acties. 

- Bijlage CM bijprogrammaboek 
Kattendans?? 

- Nieuwe website is operationeel en 
bekend; ondernemers presenteren 
zich op nieuwe website. 

- Optimaal gebruik van Social Media. 
- Er wordt een keurmerk voor kwaliteit 

en service ingevoerd. 
 

5. 
MANAGEMENT VAN PROCESSEN 

- Er zijn gezamenlijke georganiseerde 
spaaracties; 

- Gezamenlijk facebookgebruik 
centrum Bergeijk  

- De resultaten van het 
koopstromenonderzoek worden 
onderzocht op mogelijke acties. 

- Er wordt inzicht verkregen waarom de 
klant in Bergeijk koopt. 

- Minder winkelzondagen, meer acties. 
- Elke ondernemer benoemt klant van 

het jaar. 

- Er komen menukaarten in het Engels 
en Duits. 

- Roadshow langs 
verblijfsaccommodaties. 

- Samenwerking met TIP/VVV is 
vergroot (wandel en fietsroutes met 
rust op ’t Hof). 

- Krantje of flyer in Lommel verspreiden 
- Straatmuzikanten verlevendigen het 

straatbeeld. 
 

3. 
ONDERNEMERS 

- Betrokkenheid vergroten. 
- Er is aandacht voor training en 

opleiding. 
- Er wordt extra aandacht aan Service en 

Gastvrijheid besteed. 

- De samenwerking en communicatie 

tussen ondernemers wordt bevorderd. 

ORGANISATIE 

RESULTAAT 

www.hartvanbergeijk.nl 
info@cmbergeijk.nl 

Stichting Centrummanagement Bergeijk 
Postbus 82 
5570 AB Bergeijk 


