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Ambassadeur ‘Ik koop lokaal bij een winkelier van hier’  

Over ‘Ik koop lokaal’  

De missie van ‘Ik koop lokaal’ is om sterke, dynamische handelskernen te creëren met 

unieke lokale zelfstandige handelaars en winkeliers van hier, die zowel op vlak van 

aanbod als tewerkstelling een duurzaam karakter hebben. Dit wense n we onder meer te 

realiseren door het grote publiek in West -Vlaanderen te stimuleren om te winkelen bij hun 

lokale handelaars. 

Voor de vierde keer doen we dit via de communicatieactie ‘Word het gezicht van Ik koop 

lokaal’. Handelaars kunnen zich in deze actie kandidaat stellen om ambassadeur te 

worden voor hun gemeente en consumenten kunnen stemmen op hun favoriete lokale 

winkelier. 

De communicatiecampagne ‘Ik koop lokaal’ kadert binnen het kernversterkend beleid dat 

OC West namens de Provincie West-Vlaanderen voert.  

In 2021 werden ambassadeurs in 52 West -Vlaamse gemeenten verkozen. Meer dan 400 

handelaars hadden zich aangemeld voor de actie en er werd meer dan 35.000 stemmen 

uitgebracht door klanten.  

Meer info op https://www.ikkooplokaal.be/ 

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

Om deze campagne kracht bij te zetten, zijn we op zoek naar ambassadeurs voor deze 

actie in 2022. Ben jij een lokale handelaar die zich van de rest weet te te onderscheiden 

door zijn of haar vakkennis, persoonlijke service of kwalitatieve producten en wil jij deze 

campagne mee een gezicht geven? Schrijf je dan in als kandidaat -ambassadeur voor jouw 

gemeente. 

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. 
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Wie kan deelnemen?  

Alle lokale handelaars1 uit West-Vlaanderen die zich geroepen voelen om mensen warm te 

maken om (terug) lokaal te kopen! 

Enkele (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; 

− Elektrozaak die expert is omtrent haar producten ; 
− Fietszaak die feilloze dienst-na-verkoop biedt aan haar klanten. 
− … 
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De kandidaten worden bekend gemaakt via de website ikkooplokaal.be (naam, 

contactgegevens, ingezonden foto ’s en ingezonden omschrijving) en via de 

socialemediakanalen van ‘Ik koop lokaal ’.  

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 gebruik de hashtag 

#ikkooplokaal). 

• Het logo van ‘Ik koop lokaal’  opnemen in alle communicatie over de campagne.  

 
1 Onder lokale handelaars wordt verstaan: 

• Winkel op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen 

• Een fysieke winkel; niet enkel webshopverkoop 

• De winkel heeft de vrije toegang; niet enkel open op afspraak 

• Zelfstandig: de zaak behoort niet tot een keten (=  >7 winkelpunten in België) 

• Beschikt over een btw-nummer/ handelsregisternummer 
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• Affiches en flyers dienen te worden afgehaald bij de dienst lokale economie van de 
gemeente.  

Zich kunnen vrijmaken en aanwezig zijn op de finale d.d. 2 juni 2022 om 19u00 

locatie n.n.b, indien men verkozen wordt tot ambassadeur.   

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 2022 tot en met 1 april 2022 

(23u59). 

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

april 2022 t.e.m. 10 mei 2022 (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.  

• De selectie van de ambassadeurs per stad/gemeente wordt bekendgemaakt op 2 

juni 2022. 

De provinciale ambassadeur zal verkozen worden op 2 juni 2022 door een vakjury tijdens 

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

toe om aanwezig te zijn op deze prijsuitreiking .  

Hoe inschrijven?  

Kandidaten kunnen inschrijven via het digitale deelnameformulier dat men  vanaf 1 maart 

terug kan vinden op www.ikkooplokaal.be.  

Elke onderneming kan maximum één keer inschrijven.  

Door het insturen van het inschrijvingsformulier aanvaarden de deelnemers de bepalingen 

van dit reglement volledig en onvoorwaardelijk.  

Meer info 

Voor meer informatie kan u terecht bi j mieke.masyn@ocwest.be 
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