Doel:
Organisatie inrichten en organisatieplan opstellen

Doel:
Realisatie van de organisatie

Vorm van Markt op afstand
• Gedeeltelijk of geheel
uitbesteden?
• Eén vergunningstel, individuele
vergunningen of stelsel zonder
vergunningen?
• Keuze van juridische vorm maken
• Transparantie bij gunningsprocedure!
• Bestuurlijke agenda voorbereiden

Bestuurlijke documenten
• Marktverordening en
Marktreglement aanpassen
• Mandaatbesluit en- register
wijzigen
• In documenten overgangsrecht
regelen

De markt als
organisatie

2

De markt als
onderneming 1

Invulling

Fase 6

Fase 5

Fase 4

Strategie

Vergunning voorbereiden 2
• Rolverdeling bepalen
• Programma van eisen opstellen
• Selectiedocument opstellen
• Vergunningsvoorwaarden
opstellen
• Doorbelasting kosten bepalen
• Overgangsrecht regelen

• Aanvraagformulier verstrekken
aan organiserende partij
• Diverse interne disciplines
raadplegen
Oprichten organisatie 1
• Organisatievorm kiezen
(o.a. stichting, vereniging, NV)
• Inhoud statuten bepalen (in
geval van nieuw op te richten
uitvoeringsorganisatie)
• Bestuur selecteren en instellen
• Bestuursaansprakelijkheid
• Statuten laten opstellen door notaris
• KVK inschrijving

Strategie
• Hoe doelstellingen bij
doelgroepen te bereiken?

Vergunning 2
• Vergunningprocedure uitvoeren
• Besluit College B&W
• Persmoment plannen

Wat is nodig voor een succesvolle
professionele warenmarkt?
Enthousiasme en ondernemerschap,
Vertrouwen over en weer,

Doel:
Functioneren van de markt op afstand
Uitgifte vergunning door de
overheid 2
• Afspraken duidelijk afstemmen
Contracten afsluiten 2
• Afhankelijk van de gekozen
juridische vorm: overeenkomsten
van opdracht opstellen
Contracten met
marktondernemers 1
• Voorwaarden vastleggen
• Betalingsreglement
• Huishoudelijk reglement opstellen

Organisatie gemeente
• Aanspreekpunt/contacten
• Handhaving instrueren
• Openbare orde
2

Voorzieningen regelen 2
• Stroom
• Ankers
• Parkeren
• Bijdrage reclame & promotie
• Reiniging

Markt management
• Calamiteitenplan
• Huishoudelijke reglement
opstellen
• Administratie opzetten
• Marktmanager aanstellen
• Kramenzetter aanstellen
• Informatie bewoners/winkeliers
1

Monitoren
• Evaluatie momenten
• Regelmatig overleg
• Tevredenheids-onderzoek

Markt als formule
• Positionering
• Assortiment bepalen
• Lay out markt/routing
• Concept uitwerken
• Visualisatie

Gemeente die verantwoordelijkheid
durft over te dragen,
Ondernemers die samen
de verantwoordelijkheid
kunnen nemen,
Professionele aansturing van de markt.

Marketing plan
• Hoe het marktconcept te
implementeren?
Exploitatie Begroting

Doel:
Verkoopontwikkeling

Assortiment
• Product mix van de markt/
branchering

Marketing management
• Indeling markt
• Uitvoering retailkalender en
marketingplan
• Betrekken ondernemers in acties
• Onderhoud perscontacten
• Organisatie activiteiten

Presentatie
• Hoe wordt ’t product
gepresenteerd?
• Toepassing promotiemateriaal
Communicatie
• Communicatieplan
• Middelenplan

Overige Markt-componenten
• Personeel, Service, locatie, prijs, …
Eisen ondernemers
• Waar moeten ondernemers
volgens de formule aan voldoen?

De Markt op afstand.
Hoe pak je dat aan?

checklist

Doel:
Invulling van de markt als winkelformule
• Ontwerp en realisatie uitingen/
huisstijl
• Retailkalender: Activiteiten
plannen

De markt als klantgerichte onderneming

Een goed businessplan met
duidelijke klantfocus,

Vergunningaanvraag 1
• Verzamelen benodigde informatie
(aanvraag formulier)

Doel:
Business plan opstellen
Doelstellingen
• Wat willen we met de markt
bereiken?
• Sales en marketing doelstellingen
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Uitvoering

Monitoren
• Analyse verkoopgegevens
• Klanttevredenheid meten
• Bijstellen plannen

www.demarktvanmorgen.nl
‘De Markt van Morgen’ is een initiatief van de CVAH
en deze checklist is een uitgave van het HBD.

Deze checklist geeft een eerste

indruk van de stappen die u als

gemeente, marktondernemers en/
of organiserende partij doorloopt,
wanneer u met vernieuwing van

de markt van start gaat. Ook voor
de ontwikkeling van een nieuwe

markt is deze checklist een eerste
aanzet. Van essentieel belang

is de synergie die ontstaat in de

samenwerking tussen gemeente en
marktondernemers. De checklist
doorloopt twee sporen:

1 De markt als organisatie

2 De markt als onderneming

Wie neemt initiatief?
Gemeente?
Marktondernemers?
Organiserende partij?

Werkgroep formeren
• Gemeente
• Marktondernemers
• Evt. derden (winkeliers, adviseurs)

}

Doel:
Inzicht in situatie door marktverkenning en juridische verkenning

A

Marktverkenning
Macro-analyse
• Consumententrends
• Retailontwikkelingen
• Ambulante Handel

Belanghebbenden
• Wie zijn belangengroepen?
• Draagvlak inventariseren
Plan van Aanpak
• Doelstelling
• Taakverdeling
• Tijdsinspanning
• Planning
• Budget voor het project
• Inschakelen derden bij specifieke onderwerpen
(onderzoek, juridische zaken, marketing, communicatie)
Werkboek aanvragen
• Gedetailleerde informatie in een praktisch werkboek
aanvragen via www.demarktvanmorgen.nl

Omgevingsanalyse
• Concurrentie
• Demografie
• Participantenonderzoek

B

Juridische verkenning 2

Interne analyse
• Huidige organisatie
• Verkoopresultaten
• Aanbod/Assortiment
• Sociale en economische
functie markt
• Financiële status

Formuleren juridische uitgangspunten:
• Huidige marktverordening en marktreglement:
wat willen betrokken partijen anders geregeld?
• Welke mate van invloed wensen partijen bij de
organisatie van de markt?
• Welke mate van borging van rechten van
marktkooplieden door gemeente?

1 Organiserende partij = leidend en stemt af met de overheid waar gewenst of nodig
2 Overheid = leidend en stemt af met de organiserende partij waar gewenst of nodig

Fase 3

Fase 2

Doel:
Start project en kader bepalen

Ontdekking

Doel:
Toetsen haalbaarheid en inventarisatie organisatie vormen

De markt als
organisatie

onderneming. Hoe pak je dat aan?

Verkenning

SWOT-analyse
• Wat zijn de sterke en
zwakke punten van
de huidige markt?
Wat moet verbeteren?
• Welke kansen en
bedreigingen zijn er?

Ontwikkelen
van een visie
op ‘De Markt
van Morgen’

Haalbaarheidstoets Markt
• Interne consultatie jurist, EZ, RO
• Wens ondernemers
• Maatschappelijk draagvlak
• Economisch draagvlak
• Praktische haalbaarheid
Bestuurlijk draagvlak 2
• Wat willen we met de markt?
• Hoe vernieuwen?
• Zelf organiseren of overdragen  
aan derde partij?
• Ruimte in marktverordening?
• Wat is de publieke taak?

Juridisch kader vernieuwing
• Welke rechtsvormen passen bij
geformuleerde uitgangspunten?
• Inhoud taken en verantwoordelijkheden per vorm
Keuze markt op afstand
• Keuze bedrijfsmatige aanpak
• Inventarisatie taken/
verantwoordelijkheden

Uitgangspunten Business Plan

De markt als
onderneming 1

Aangestuurd als klantgerichte

Fase 1

markt op afstand van de gemeente.

Checklist

De Markt van Morgen. De

Voorbereiding

Doel:
Verdieping inzicht en uitgangspunt businessplan bepalen
Klantonderzoek
• Definitie onderzoek
• Welke klantgroepen?
• Niet kopers?
• Omvang doelgroepen?
• Koop/winkel gedrag?
• Tevredenheid markt?
• Kopersbehoeften en wensen?

Kerndoelgroep
• Op wie gaan we ons richten?
• Definitie van de ‘kerndoelgroep’
• Visualisatie van de doelgroep
Markt ‘identiteit’
• Aanbod/assortiment
• Kernwaarden
• Onderscheidende aspecten
• Visie en missie
-> Aanscherping SWOT
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indruk van de stappen die u als

gemeente, marktondernemers en/
of organiserende partij doorloopt,
wanneer u met vernieuwing van

de markt van start gaat. Ook voor
de ontwikkeling van een nieuwe

markt is deze checklist een eerste
aanzet. Van essentieel belang

is de synergie die ontstaat in de

samenwerking tussen gemeente en
marktondernemers. De checklist
doorloopt twee sporen:

1 De markt als organisatie

2 De markt als onderneming

Wie neemt initiatief?
Gemeente?
Marktondernemers?
Organiserende partij?

Werkgroep formeren
• Gemeente
• Marktondernemers
• Evt. derden (winkeliers, adviseurs)

}
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• Wie zijn belangengroepen?
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Plan van Aanpak
• Doelstelling
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• Planning
• Budget voor het project
• Inschakelen derden bij specifieke onderwerpen
(onderzoek, juridische zaken, marketing, communicatie)
Werkboek aanvragen
• Gedetailleerde informatie in een praktisch werkboek
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Omgevingsanalyse
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• Demografie
• Participantenonderzoek
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Interne analyse
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• Verkoopresultaten
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functie markt
• Financiële status

Formuleren juridische uitgangspunten:
• Huidige marktverordening en marktreglement:
wat willen betrokken partijen anders geregeld?
• Welke mate van invloed wensen partijen bij de
organisatie van de markt?
• Welke mate van borging van rechten van
marktkooplieden door gemeente?

1 Organiserende partij = leidend en stemt af met de overheid waar gewenst of nodig
2 Overheid = leidend en stemt af met de organiserende partij waar gewenst of nodig

Fase 3

Fase 2
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Ontdekking

Doel:
Toetsen haalbaarheid en inventarisatie organisatie vormen

De markt als
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Verkenning

SWOT-analyse
• Wat zijn de sterke en
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op ‘De Markt
van Morgen’
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• Welke rechtsvormen passen bij
geformuleerde uitgangspunten?
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De markt als
onderneming 1

Aangestuurd als klantgerichte

Fase 1

markt op afstand van de gemeente.

Checklist

De Markt van Morgen. De

Voorbereiding

Doel:
Verdieping inzicht en uitgangspunt businessplan bepalen
Klantonderzoek
• Definitie onderzoek
• Welke klantgroepen?
• Niet kopers?
• Omvang doelgroepen?
• Koop/winkel gedrag?
• Tevredenheid markt?
• Kopersbehoeften en wensen?

Kerndoelgroep
• Op wie gaan we ons richten?
• Definitie van de ‘kerndoelgroep’
• Visualisatie van de doelgroep
Markt ‘identiteit’
• Aanbod/assortiment
• Kernwaarden
• Onderscheidende aspecten
• Visie en missie
-> Aanscherping SWOT

Deze checklist geeft een eerste

indruk van de stappen die u als

gemeente, marktondernemers en/
of organiserende partij doorloopt,
wanneer u met vernieuwing van

de markt van start gaat. Ook voor
de ontwikkeling van een nieuwe

markt is deze checklist een eerste
aanzet. Van essentieel belang

is de synergie die ontstaat in de

samenwerking tussen gemeente en
marktondernemers. De checklist
doorloopt twee sporen:

1 De markt als organisatie

2 De markt als onderneming

Wie neemt initiatief?
Gemeente?
Marktondernemers?
Organiserende partij?

Werkgroep formeren
• Gemeente
• Marktondernemers
• Evt. derden (winkeliers, adviseurs)

}

Doel:
Inzicht in situatie door marktverkenning en juridische verkenning

A

Marktverkenning
Macro-analyse
• Consumententrends
• Retailontwikkelingen
• Ambulante Handel

Belanghebbenden
• Wie zijn belangengroepen?
• Draagvlak inventariseren
Plan van Aanpak
• Doelstelling
• Taakverdeling
• Tijdsinspanning
• Planning
• Budget voor het project
• Inschakelen derden bij specifieke onderwerpen
(onderzoek, juridische zaken, marketing, communicatie)
Werkboek aanvragen
• Gedetailleerde informatie in een praktisch werkboek
aanvragen via www.demarktvanmorgen.nl

Omgevingsanalyse
• Concurrentie
• Demografie
• Participantenonderzoek

B

Juridische verkenning 2

Interne analyse
• Huidige organisatie
• Verkoopresultaten
• Aanbod/Assortiment
• Sociale en economische
functie markt
• Financiële status

Formuleren juridische uitgangspunten:
• Huidige marktverordening en marktreglement:
wat willen betrokken partijen anders geregeld?
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• Keuze van juridische vorm maken
• Transparantie bij gunningsprocedure!
• Bestuurlijke agenda voorbereiden

Bestuurlijke documenten
• Marktverordening en
Marktreglement aanpassen
• Mandaatbesluit en- register
wijzigen
• In documenten overgangsrecht
regelen

De markt als
organisatie

2

De markt als
onderneming 1

Invulling

Fase 6

Fase 5

Fase 4

Strategie

Vergunning voorbereiden 2
• Rolverdeling bepalen
• Programma van eisen opstellen
• Selectiedocument opstellen
• Vergunningsvoorwaarden
opstellen
• Doorbelasting kosten bepalen
• Overgangsrecht regelen

• Aanvraagformulier verstrekken
aan organiserende partij
• Diverse interne disciplines
raadplegen
Oprichten organisatie 1
• Organisatievorm kiezen
(o.a. stichting, vereniging, NV)
• Inhoud statuten bepalen (in
geval van nieuw op te richten
uitvoeringsorganisatie)
• Bestuur selecteren en instellen
• Bestuursaansprakelijkheid
• Statuten laten opstellen door notaris
• KVK inschrijving

Strategie
• Hoe doelstellingen bij
doelgroepen te bereiken?

Vergunning 2
• Vergunningprocedure uitvoeren
• Besluit College B&W
• Persmoment plannen

Wat is nodig voor een succesvolle
professionele warenmarkt?
Enthousiasme en ondernemerschap,
Vertrouwen over en weer,

Doel:
Functioneren van de markt op afstand
Uitgifte vergunning door de
overheid 2
• Afspraken duidelijk afstemmen
Contracten afsluiten 2
• Afhankelijk van de gekozen
juridische vorm: overeenkomsten
van opdracht opstellen
Contracten met
marktondernemers 1
• Voorwaarden vastleggen
• Betalingsreglement
• Huishoudelijk reglement opstellen

Organisatie gemeente
• Aanspreekpunt/contacten
• Handhaving instrueren
• Openbare orde
2

Voorzieningen regelen 2
• Stroom
• Ankers
• Parkeren
• Bijdrage reclame & promotie
• Reiniging

Markt management
• Calamiteitenplan
• Huishoudelijke reglement
opstellen
• Administratie opzetten
• Marktmanager aanstellen
• Kramenzetter aanstellen
• Informatie bewoners/winkeliers
1

Monitoren
• Evaluatie momenten
• Regelmatig overleg
• Tevredenheids-onderzoek

Markt als formule
• Positionering
• Assortiment bepalen
• Lay out markt/routing
• Concept uitwerken
• Visualisatie

Gemeente die verantwoordelijkheid
durft over te dragen,
Ondernemers die samen
de verantwoordelijkheid
kunnen nemen,
Professionele aansturing van de markt.

Marketing plan
• Hoe het marktconcept te
implementeren?
Exploitatie Begroting

Doel:
Verkoopontwikkeling

Assortiment
• Product mix van de markt/
branchering

Marketing management
• Indeling markt
• Uitvoering retailkalender en
marketingplan
• Betrekken ondernemers in acties
• Onderhoud perscontacten
• Organisatie activiteiten

Presentatie
• Hoe wordt ’t product
gepresenteerd?
• Toepassing promotiemateriaal
Communicatie
• Communicatieplan
• Middelenplan

Overige Markt-componenten
• Personeel, Service, locatie, prijs, …
Eisen ondernemers
• Waar moeten ondernemers
volgens de formule aan voldoen?

De Markt op afstand.
Hoe pak je dat aan?

checklist

Doel:
Invulling van de markt als winkelformule
• Ontwerp en realisatie uitingen/
huisstijl
• Retailkalender: Activiteiten
plannen

De markt als klantgerichte onderneming

Een goed businessplan met
duidelijke klantfocus,

Vergunningaanvraag 1
• Verzamelen benodigde informatie
(aanvraag formulier)

Doel:
Business plan opstellen
Doelstellingen
• Wat willen we met de markt
bereiken?
• Sales en marketing doelstellingen

2

Uitvoering

Monitoren
• Analyse verkoopgegevens
• Klanttevredenheid meten
• Bijstellen plannen
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