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1. kennismaking met lokale producten & producenten

2. meer zichtbaarheid ondernemers in het buitengebied

3. imagoverbetering buitengebied van productie- naar consumptiegebied

4. nieuwe USP voor stadscentrum

doelen

promotie streek - recreatie - toerisme

plannenmakers
• Wim Hoezen - Maasmeanders
• Jack van Lieshout - CMO
• Evert van Tuijl - Deelgenoten/R44
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concept

geïnspireerd door succesformule ‘t Bint Oirschot 
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aanbod

regionaal food & non food
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1. regionale producten
aanbod food & non food

4. arbeidsmatige activiteiten
betekenisvolle dag tot arbeidsparticipatie

2. ambassadeursfunctie 
kennismaken regionale producenten

3. promotie recreatie & toerisme
regionaal informatiecentrum

5. aantrekkelijk centrum
vergroten onderscheid aanbod

pijlers en kernwaarden

• duurzaam
• vers
• eerlijk
• regionaal
• samen
• goede doel
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stakeholders

coördinator & vrijwilligers VVV 

stakeholders
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• zichtlocatie

• rand stadscentrum

• (fiets)parkeren in directe omgeving

• nabij supermarkt(en)

locatie

Kruisstraat 18
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organisatie

stichting i.o.

• Wim Hoezen - voorzitter

• Robert de Bekker - penningmeester

• Cor Spierings - bestuurslid

• Evert van Tuijl - bestuurslid
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organisatie

management & personeel

Betaald personeel (sociaal 
ondernemer, 
(assistent) bedrijfsleider 
en werkbegeleider/-coach)

01
30 – 40 mensen via en met 
hulp van Deelgenoten Oss

02
Leer- en werkbedrijf voor 
o.a. retail en/of logistiek

03
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doe jij mee?
doe jij mee?

doe jij mee?

etc. etc.

doe jij mee?

doe jij mee?

doe jij mee?

producenten van streekproducten een podium bieden in het Osse centrum
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deelname

food & non food - professioneel aanbod

• huren van (on)gekoelde strekkende meter(s) schapruimte per maand

• bij verkoop inhouding omzetpercentage

• uitbetaling eenmaal per maand

• risicoderving bij producent

• producent bepaalt

• aanbod

• verkoopprijs

• productinformatie - ambassadeurschap

Euro 25,00  
niet-gekoeld

Euro 37,50 
gekoeld - gevroren 

20%
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• organisatie zorgt voor

• winkel(pand)

• winkelinrichting

• personeel

• promotie & pr

• financiering & financiële afwikkeling

• planning

• werving (nieuwe) producenten

deelname

food & non food - professioneel aanbod
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opening

doe jij mee?

producenten van streekproducten een podium bieden in het Osse centrum
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vragen - opmerkingen - discussie

tijd voor

producenten van streekproducten een podium bieden in het Osse centrum


