
Koop lokaal
het nieuwe normaal?

Webinar 1 – dinsdag 2 juni 2020



Week van de webinar

• Sessie 1: Koop lokaal, het nieuwe normaal? 
(dinsdag 2 juni 2020)

• Sessie 2: Koop lokaal op de markt!
(woensdag 3 juni 2020)

• Sessie 3: Financiële stimulansen: welke, waar en hoe?
(donderdag 4 juni 2020)

• Sessie 4: Samen bouwen aan onze deelgemeenten
(vrijdag 5 juni 2020)



Welkom!

Vragen?

❑ Tijdens de sessie: via de openbare chat
❑ niet voor onderlinge chatberichten 

❑ Na de sessie: 
❑ zie contactgegevens einde presentatie
❑ slide met veel gestelde vragen (FAQ)
❑ presentaties worden via mail doorgestuurd en op website geplaatst 



Inhoud webinar

❑ Inleiding 
❑ Corona tijdlijn 
❑ Impact
❑ Steunmaatregelen overheden
❑ Wat met het lokale niveau?

❑ Maatregelen onder de loep

❑ Wat doet Provincie Oost-Vlaanderen
❑ Financiële ondersteuning
❑ Inhoudelijke ondersteuning
❑ Campagnes: korte keten, koop lokaal, winkelhier-gemeente



Inleiding 

❑ Eerste webinar van een reeks
▪ Ter vervanging van onze jaarlijkse inspiratiedag

❑ Doel

▪ Inspireren en informeren 

❑ Sessie van vandaag

▪ Inleidende sessie 
▪ Maatregelen onder de loep
▪ Een blik op de toekomst 



13 maart 2020
fysieke winkels 

sluiten, 
levensnoodzakelijke 

zaken niet

24 april 2020
exitstrategie

stappenplan i.f.v. 
medische evolutie

11 mei 2020
fase 1B – winkels 

terug open, horeca 
en contactberoepen 

niet

18 mei 2020
fase 2 –

contactberoepen 
open, horeca niet

8 juni 2020
fase 3 –

maatregelen n.t.b.

Corona tijdlijn



Impact



Steunmaatregelen in een notendop

❑ Federale maatregelen:
❑ Informatie voor ondernemingen

❑ Vlaamse maatregelen: 
❑ Bedrijven

❑ Lokale besturen 

❑ Corona-hinderpremie 

❑ Corona-compensatiepremie 

❑ VOKA:
❑ Informatiegids steunmaatregelen 

❑ Unizo:
❑ Overzicht steunmaatregelen 

https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/coronavirus-informatie-voor
https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/coronavirus
https://www.werkenbijdeoverheid.be/blogs/1/rk6w48-coronacrisis:-maatregelingen--vlaamse-regering-van-belang-voor-lokale-besturen
https://www.vlaio.be/nl/nieuws/toepassing-voor-aanvraag-corona-hinderpremie-online
https://www.vlaio.be/nl/nieuws/corona-compensatiepremie-voor-ondernemers-met-zwaar-omzetverlies?utm_campaign=909dd9c023-EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_03_corona%20update&utm_medium=email&utm_source=VLAIO%20nieuwsbrief&utm_term=0_dd3067564a-909dd9c023-84899515
https://www.voka.be/coronavirus-steunmaatregelen
https://www.unizo.be/coronasteunmaatregelen


Wat met het lokaal niveau? 



Maatregelen onder de loep
Online en offline aanwezigheid  
❑ Sinds de coronacrisis verhoogde online aanwezigheid

▪ Voor alle ondernemers 
• Vindbaarheid en zichtbaarheid verhogen

• Aalst: Horeca en handelaars

▪ 51 van de 60 Oost-Vlaamse gemeenten 
• Praktisch aangepakt 

▪ (Her)waardering gemeenteapps 
• Korte of lange termijn?

▪ Fysieke media 
• Blijft belangrijk 
• Restrictiever 

https://www.facebook.com/bonkiebonk/videos/10158134140324827/UzpfSTEwMTUyNzkwNjYwNDI2NDoyOTYwMDM4NDU0MDg2NTE0/
https://www.youtube.com/watch?v=aloFE0-hiwc&feature=share
https://oost-vlaanderen.be/werken-en-ondernemen/ondernemen/ik-koop-lokaal/ik-ben-consument/koop-bij-lokale-handelaars.html




❑ Kans voor lokale besturen om de lokale bon te (her)lanceren
• Lokaal winkelen vervat in een bon
• Open systeem 
• Gemakkelijk te actualiseren 
• Combineren met andere acties

❑ Toch enkele bedenkingen
• Impact corona verschillend voor ondernemers
• Niet beperkt blijven tot coronacrisis

Maatregelen onder de loep
Lokale bon

Bon Zottegem



❑ Naar aanleiding van de gedeeltelijke heropening 
▪ Inkleding van het straatbeeld 
▪ Maatregelen respecteren 

(afstand, looprichting, rij aanduiden,…)

❑ Sessie van donderdag 04/06
heel wat meer voorbeelden

Maatregelen onder de loep
Inkleding straatbeeld







❑ Nog geen versoepeling voor horeca, wel al verschillende initiatieven 
▪ Horecabonnen – specifiek om horeca (apart) te steunen 
▪ Financiële steunmaatregelen

• Fondsen, vermindering/kwijtschelding terrasbelastingen, enz.

© Haarlem

Maatregelen onder de loep
Horeca



❑ De wekelijkse markten zijn ook essentieel 
▪ Pas vanaf 13 mei terug toegelaten 

• Lokale besturen aan zet 

Maatregelen onder de loep
Openbare markten



❑ Inbreng bewoners is ook belangrijk
• Laatste jaren tendens naar participatie

• Creativiteit 
• Ondernemerschap  

• Coronacrisis is goede test  
• Digitale wegen meer in gebruik 
• Co-eigenaarschap herstelplan 

❑ Sessie van vrijdag 05/06

Maatregelen onder de loep
Participatie



Wat doet uw provinciebestuur?

❑ Financiële tegemoetkomingen
❑ Week van de webinar
❑ Faciliteren bij de online aanwezigheid 

▪ Website ik koop lokaal 
❑ Opmaken “corona-tabblad” in Provincies in cijfers
❑ Faciliteren bij vragen i.v.m. data 

https://oost-vlaanderen.be/werken-en-ondernemen/ondernemen/ik-koop-lokaal/ik-ben-consument.html
https://provincies.incijfers.be/dashboard/dashboard/detailhandel/


Wat doet uw provinciebestuur?

❑ Komende maanden lanceren van nieuwe campagnes

▪ Doe lokaal!
▪ Zomer van de Korte Keten 
▪ Winkelhier Award



Communicatie- en promocampagnes
Doe lokaal! 

• DOE LOKAAL: lokaal is het nieuwe normaal

• Lokaal vinden we alles wat we nodig hebben: 
ontspannen in het bos om de hoek, de mooie 
fietsroute door de velden, de lokale delicatessezaak, …

• Lokaal is iets om trots op te zijn. En die trots om lokaal 
te doen is wat ondernemers en inwoners van Oost-
Vlaanderen delen met elkaar. 

En, waar gaan jullie dit jaar op vakantie?”

- “Wij gaan ne keer lokaal doen …”



• Lancering juli – augustus 2020

• Online en offline campagne

• Doel: promotie van handelaars, horeca, 
markten, toerisme, streek- en 
hoeveproducten

• Vraag aan gemeentebesturen: 
campagne meehelpen uitdragen ter 
ondersteuning van de eigen handelaars, 
horeca, markten, toeristische trekpleisters

• Hoe? Pakket met promotie- en 
communicatiemateriaal wordt ter 
beschikking gesteld om te bedelen en te 
plaatsen op gemeentelijke website en 
social mediapagina

• Contact: carolien.ongena@erov.be

Communicatie- en promocampagnes
Doe lokaal! 

mailto:carolien.ongena@erov.be




6 juni tot 30 september 2020 

❑ Week van de Korte Keten wordt Zomer 
van de Korte Keten

❑ www.zomervandekorteketen.be
❑ Niet 1 week maar zomer lang promoten 

van activiteiten in de korte keten.
▪ Doel: consumenten laten kennis maken 

met lokale hoeve- en streekproducten 
én verkooppunten korte keten

❑ Partners campagne
▪ 5 Vlaamse Provincies 
▪ Departement Landbouw en Visserij 

(Vlaamse overheid)
▪ VLAM
▪ Steunpunt Korte Keten

Communicatie- en promocampagnes
Zomer van de korte keten

http://www.zomervandekorteketen.be/


❑ Zelf een activiteit organiseren
▪ bv. boerenmarkt, ontbijtbox, …
▪ Inspiratiefiches op www.oost-vlaanderen.be/korteketen

❑ Activiteit aanmelden
▪ Je kan zelf je activiteit aanmelden via www.uitdatabank.be. Gebruik 

hiervoor de handleiding op www.oost-vlaanderen.be/korteketen
▪ Tip! Noteer zeker ‘lekker lokaal’ als trefwoord of tag
▪ Is je activiteit goedgekeurd? Dan verschijnt het op 

www.zomervandekorteketen.be/agenda
▪ Door de koppeling met de UIT-databank bereik je een groter publiek

❑ Bij deelname ontvang je ook promotie- en communicatiemateriaal, zoals 
affiches, gadget, …

❑ Meer info: zomervandekorteketen@oost-vlaanderen.be

Communicatie- en promocampagnes
Zomer van de korte keten

http://www.oost-vlaanderen.be/korteketen
http://www.uitdatabank.be/
http://www.oost-vlaanderen.be/korteketen
http://www.zomervandekorteketen.be/agenda
mailto:zomervandekorteketen@oost-vlaanderen.be




Wat?

❑ Om de twee jaar wordt een prijs uitgereikt aan het Oost-Vlaamse bestuur 
dat zich ‘Winkelhier-gemeente’ mag noemen

❑ Nieuwe award 
▪ voor steden en gemeenten in Oost-Vlaanderen
▪ samenwerking tussen de Provincie en Unizo Oost-Vlaanderen

❑ Eerste award in 2020
▪ realisaties in het jaar 2019 en/of in uitvoering in 2020

Waarom?
❑ Bestuur belonen voor inspanningen voor lokale economie en 

ondernemers 
❑ Andere Oost-Vlaamse steden en gemeenten inspireren

Communicatie- en promocampagnes
Winkelhier-gemeente



Hoe?

❑ Via aanvraagformulier in te dienen ten laatste 31 augustus 2020
❑ In september 2020 wordt winnende gemeente bekendgemaakt

Award 2020
Voor de winnende stad/gemeente

❑ ‘Winkelhier-gemeente 2020’ gebruiken in communicatie
❑ Prijs in de vorm van een award en een pancarte
❑ Publicatie in ZO-Magazine 

(UNIZO-ledenmagazine met maandelijkse oplage)
❑ haar ondernemers genieten een opleiding binnen de Winkelhier-

academie

Voor de 3 laureaat-gemeenten: een (promo) film

Communicatie- en promocampagnes
Winkelhier-gemeente



Inlichtingen
Team Lokale Economie
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent

tel. 09 267 86 84
detailhandel@oost-vlaanderen.be

www.oost-vlaanderen.be/detailhandel
www.oost-vlaanderen.be/koop-lokaal

Hou jullie gezond!

Samen maken we winkelen en recreëren opnieuw 

aangenaam in onze gemeenten

Pieter-Jan Fieremans, Kathy Gillis,

Liva Goedertier, Carlo Spillebeen

mailto:detailhandel@oost-vlaanderen.be
http://www.oost-vlaanderen.be/detailhandel
http://www.oost-vlaanderen.be/koop-lokaal

