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Ambassadeur ‘Ik koop lokaal bij een winkelier van hier’  

Projectvoorstelling 

De communicatiecampagne ‘Ik koop lokaal bij een winkelier van hier ’ kadert binnen het 

EFRO project KI:SS West (Kernversterking door Innovatie: Samen Sterk in West -

Vlaanderen). Met dit project wordt ingezet op kernversterking door te sturen naar een 

kwalitatief winkelaanbod en handelsapparaat.  

Met dit vraaggedreven project willen we, samen met lokale besturen, 

handelaarsverenigingen, lokale handelaars en andere actoren, inspelen op de 

hedendaagse uitdagingen en het ondernemerschap en vooral de vernieuwingsnood van de 

handelskernen en de lokale ondernemers stimuleren (m et een focus op detailhandel) en 

hen zo klaarstomen voor de toekomst die in feite al onze dagelijkse realiteit geworden is.  

We willen m.a.w. van de lokale ondernemers experten maken in beleving,  vakkennis, 

innovatie, toekomstgericht denken, digitalisering en anders-denken vanuit de filosofie dat 

we van West-Vlaanderen een performante, ondernemingsvriendelijke en exponentiële 

provincie willen maken; met de nodige aandacht voor lange termijn -oplossingen. Dit alles 

met het oog op het creëren van sterke én coherente handelskernen in de West-Vlaamse 

steden en gemeenten; naar analogie met de missie en visie van West Deal en de startnota 

van de GTI West-Vlaanderen. 

Het project KI:SS West werd in 2019 opgestart. 

De projectpartners zijn:  

Ondernemerscentra West-Vlaanderen, UNIZO West-Vlaanderen, Leiedal en de 

deelnemende steden en gemeenten: Gemeente Alveringem, Gemeente Anzegem, 

Gemeente Avelgem, Gemeente Beernem, Stad Blankenberge, Gemeente Bredene, Stad 

Brugge, Stad Damme, Gemeente De Haan, Gemeente De Panne, Gemeente Deerlijk, Stad 

Diksmuide, Stad Gistel, Stad Harelbeke, Gemeente Heuvelland, Gemeente Hooglede, 

Gemeente Ichtegem, Stad Ieper, Gemeente Ingelmunster, Stad Izegem, Gemeente 

Jabbeke, Gemeente Koekelare, Gemeente Koksijde, Gemeente Kortemark, S tad Kortrijk, 

Gemeente Kuurne, Gemeente Langemark-Poelkapelle, Gemeente Lichtervelde, Stad 

Menen, Gemeente Meulebeke, Gemeente Middelkerke, Gemeente Moorslede, Gemeente 

Moorslede, Stad Nieuwpoort, Economisch Huis Oostende, Gemeente Oostkamp, Gemeente 

Oostrozebeke, Stad Oudenburg, Gemeente Pittem, Stad Poperinge, Stad Roeselare, 

Gemeente Staden, Stad Tielt, Stad Torhout, Stad Veurne, Stad Waregem, Stad Wervik, 

Gemeente Wevelgem, Gemeente Wielsbeke, Gemeente Wingene, Gemeente Zedelgem, 

Gemeente Zonnebeke. 
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Campagne 

Opzet 

Wij willen het grote publiek in West-Vlaanderen stimuleren om te winkelen bij hun lokale 

handelaars.  

Om deze lokale handelaars een gezicht te geven bij het grote publiek, lanceren we  

provinciebrede communicatiecampagne. 

Word het gezicht van de ‘Ik koop lokaal’ -campagne 

Ter promotie van lokale handelaars, in de deelnemende steden en gemeenten, lanceren 

we een provinciale campagne. Eén van de doelstellingen van het project is het stimuleren 

van te winkelen bij lokale ondernemers.  

Daartoe gaan we op zoek naar hét gezicht van deze ondernemers, die erin slagen  om zich 

van de rest te onderscheiden door zijn  of haar vakkennis, persoonlijke service of 

kwalitatieve producten. 

Tijdens de campagneperiode kan het grote publiek stemmen op hun favoriete handelaar. 

Zo zal uiteindelijk per deelnemende stad of gemeente 1 ambassadeur verkozen worden .  

Een professionele jury zal alle ambassadeurs beoordelen en een ultieme laureaat 

selecteren; de Provinciale Ambassadeur.  

Wie kan deelnemen?  

Alle lokale handelaars uit de deelnemende steden en gemeenten die zich geroepen voelen 

om mensen warm te maken om (terug) lokaal te kopen!  

Bijvoorbeeld (niet-limitatieve voorbeelden):  

- Ambachtsman (bakker, beenhouwer, chocolatier,…) die streekgebonden lekkernijen 

maakt 

- Kapperszaak die gratis stijladvies verleent aan haar klanten  

- Schoenwinkel die gekend is voor haar exclusief en kwalitatief aanbod 

- Buurtwinkel die alom geprezen wordt voor de persoonlijke aanpak  

- De uitbater van een café of restaurant die kiest voor een ‘totaalbeleving’ in zijn of haar 

zaak 

- Kledingzaak die vaak ‘late night shopping ’ organiseert, met gratis drankjes en animatie 
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- Elektrozaak die expert is omtrent haar producten  

- Fietszaak die feilloze dienst-na-verkoop biedt aan haar klanten 

- … 

Deelnamevoorwaarden 

Website en facebookpagina 

De kandidaten worden bekend gemaakt via de website www.ikkooplokaal.be (naam, 

contactgegevens, ingezonden foto ’s en omschrijving).  

Wordt gevraagd aan de kandidaten:  

• Inschrijven via www.ikkooplokaal.be en foto van de winkel en handelaar inzenden 

• Via affiches, flyers en sociale media maak je je klanten warm om voor je te 

stemmen via de website www.ikkooplokaal.be of met jou te stoefen via geposte 

foto’s op Facebook en Instagram (Tag @ikkooplokaal en de winkel en gebruik de 

hashtag #ikkooplokaal). 

• Het projectlogo en Europees logo opnemen in alle communicatie over de 

campagne. 

• Zich kunnen vrijmaken en aanwezig zijn op de finale d.d. 3 juni 2021 om 18u00 

locatie n.n.b, indien men verkozen wordt tot ambassadeur.  (format wordt bepaald 

volgens de geldende coronamaatregelen van dat moment) 

Waarom deelnemen? 

Door mee te doen maak je mensen warm om lokaal te kopen én voer je promotie voor je 

eigen winkel! 

Timing 

• Kandidaturen kunnen ingediend worden van 1 maart 2021 tot en met 1 april 2021 

(23u59). 

o Het grote publiek kan stemmen via de website www.ikkooplokaal.be van 13 

april 2021 t.e.m. 11 mei 2021 (23u59). Geposte foto’s op Instagram  (publiek 

profiel) en Facebook tellen ook mee als stem, indien: de hashtag 

#ikkooplokaal gebruikt wordt , Ik koop lokaal en de winkel getagd worden in 

de foto, de consument de pagina van Ik koop lokaal leuk vindt /volgt.  

http://www.ikkooplokaal.be/
http://www.ikkooplokaal.be/
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• De selectie van de ambassadeurs per stad/gemeente wordt bekendgemaakt op 3 

juni 2021. 

De provinciale ambassadeur zal verkozen worden op 3 juni 2021 door een vakjury tijdens 

de prijsuitreiking (inclusief persmoment). De verkozen ambassadeurs verbinden er zich 

toe om aanwezig te zijn op deze prijsuitreiking . (format wordt bepaald volgens de 

geldende coronamaatregelen van dat moment) 

Hoe inschrijven?  

Kandidaten kunnen inschrijven via het digitale deelnameformulier dat men kan vinden op 

www.ikkooplokaal.be/nl/kandidaat-ambassadeur-2021. 

Elke onderneming kan maximum één keer inschrijven.  

Door het insturen van het inschri jvingsformulier aanvaarden de deelnemers de bepalingen 

van dit reglement volledig en onvoorwaardelijk.  

Meer info 

Voor meer informatie kan u terecht bij de projectcoördinator van het project: 

rebecca.verhaeghe@ocwest.be 
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