
Zoveel vragen, maar gelukkig ook antwoorden! Na 
twee jaar vol vraagtekens willen we vanuit de Stad op 
een constructieve basis antwoorden bieden, zowel 
in tijden van inflatie als in periodes van economische 
vooruitgang. 

Wie wil bloeien, moet durven groeien. En dat doen we 
samen op ‘De Kern’, een nieuw periodiek horeca- en 
handelaarsoverleg, waar we elkaar aansteken met kennis 
en enthousiasme over verschillende topics. Zo kunnen 
we groeien en als stad blijven bloeien.  
 
Meerdere keren per jaar zal De Kern worden uitgenodigd 
voor een bijeenkomst. 

SAMEN SCHAKELEN  
VOOR GROEI!

WELKOM BIJ DE KERN!

De harde kern van succesvolle ondernemers die zorgen voor  

een economisch sterke stad. De spil die van het stadscentrum  

een bruisende plek maakt. 

Tijdens dit nieuw periodiek overleg bespreken we samen de kern  

van de zaak, belangrijke en essentiële topics over 

ondernemen in onze stad. De Kern, wij luisteren naar jou!

U I T N O D I G I N G

Hoe baan ik me een weg 
op social media? 

Hoe houd ik het hoofd 
boven water wanneer het 
even niet goed gaat? 

Hoe kan ik vernieuwend uit 
de hoek blijven komen met 

mijn zaak?

Wat staat me te wachten bij de 
heraanleg van de markt en hoelang 
gaan de werken duren?

Waarop zet dienst 
Economie de komende 

jaren in?



Mogen we jou ontvangen 
tijdens dit overleg?
Schrijf je in voor 15 juni: 
www.ondernemeninsintniklaas.be/dekern
of via de QR code.

K E Y N O T E S P R E K E R :  S T E V E N  B O L L É

Wat maakt jouw zaak zo uniek? En hoe zorg je ervoor 
dat je zaak zo veel mogelijk rendeert?

Steven Bollé is retail coach & designer en helpt ondernemers met het op-
timaliseren van hun fysieke locatie, of het nu een winkel of een horeca-
zaak is. Hij vertelt je hoe je beleving kan creëren en hoe je je zaak 
kan laten groeien. Zo wordt er onder andere ingegaan op het 
belang van een klantenbelofte, je gevel en/of etalage, com-
municatie, service elementen,… 

Met de vele voorbeelden en praktische tips die je 
krijgt kan je erna zelf aan de slag gaan om je zaak 
te verbeteren. Tijdens het netwerkmoment staat 
hij op voor al jouw vragen.

WIL JIJ BIJLEREN OF
ANDEREN AANSTEKEN
MET JOUW KENNIS?
We verwelkomen je graag op het eerste Sint-Niklase
horeca- en handelaarsoverleg:

20 JUNI 
Het Binnenwerk, 
Lindenstraat 80, 

Sint-Niklaas

19.00 u

19.15 u

19.30 u

20.15 u

20.45 u

21.15 u 

Onthaal met hapje en drankje

Kernversterking vanuit de stadsdienst Economie

Inspiratiesessie: Steven Bollé

Brainstorm

Algemene info / praktische zaken

Netwerkmoment

Samen zorgen we voor een economisch 
sterk en welvarend Sint-Niklaas voor jou 
en mij, vandaag en morgen.
Samen schakelen we voor groei! 


