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Als technisch orgaan en ondersteuningscel voor de administratie van 
Economische Zaken en de handelaars- en ondernemingsverenigingen, 
heeft Ondernemen.brucity de sociale opdracht actief bij te dragen 
tot de ontwikkeling, promotie en uitstraling van ondernemingen en 
handelszaken in alle vormen, vast of ambulant, op het grondgebied van 
Stad Brussel.

De Stad Brussel heeft nood aan een operationele ondersteuning om 
haar beleid rond handelsontwikkeling toe te passen, concreet en snel 
te vertalen op het terrein, daarbij lettend op een juist evenwicht tussen 
strategische ontwikkelingsambities en de behoeften van bewoners en 
handelaars, nu en in de toekomst.

Als aanspreekpunt voor elke gevestigde handelaar of handelaars 
die zich willen vestigen op het grondgebied van Brussel, vallen de 
activiteiten van deze VZW onder drie hoofdtaken:

• De toegang tot stads- of private eigendommen bij voorrang 
faciliteren voor winkelconcepten die passen in het kader van 
het Handelsontwikkelingsschema van de Stad. Zij krijgen ook 
bijstand in hun ontwikkelingsstrategie dankzij cijfermateriaal 
over de bezoekersaantallen, de buurtbewoners en zelfs 
bestaande winkels in de onmiddellijke omgeving (aangegeven 
per categorie) die in het digitaal instrument WOC (web 
observatorium voor handel) staan. 

• Deze winkeleigenaars bijstand en begeleiding bieden in de 
administratie, zowel op het moment van de vestiging als 
tijdens de uitbouw van hun activiteit (tussenpersoon voor de 
stadsdiensten voor Economische Zaken en Stedenbouw). 

• Handelswijken promoten en handelsactiviteiten die op het 
openbaar domein worden uitgeoefend bevorderen (kermis, 
markten, braderijen, foodtruck parcours, …). Dit gebeurt 
door evenementen en randanimatie te organiseren, hun 
activiteiten te boosten op sociale media, met multimedia 
communicatiecampagnes, het uitdelen van publicaties, ….

 

MANDATEN IN DE STRUCTUUR
 
RVB: 10 leden (enkel ambtenaren departement openbaar onderwijs) 

AV: 11 leden (enkel ambtenaren departement openbaar onderwijs) 
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