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Hartje ’s-Hertogenbosch is dé ondernemingsvereniging 

van de Bossche binnenstad. Sinds 1978 vormt ze de 

spreekbuis voor ruim 250 ondernemers uit de binnenstad 

die werkzaam zijn in een verscheidenheid aan branches. 

Hartje heeft de bijgaande missie en visie opgesteld  

waarin het bestaansrecht van de vereniging wordt  

verwoord. Deze missie en visie zijn de leidraad bij  

alles wat Hartje ’s-Hertogenbosch onderneemt.

’s-Hertogenbosch heeft het 
sterkste toeristische imago 

van alle Nederlandse
middelgrote steden. 
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Waar staan we voor?
De missie is het fundament voor het bestuur en met name op haar 
leden gericht. Het geeft in het kort aan waar Hartje voor staat en is 
verankert in het verleden. De missie van Hartje ziet er als volgt uit:

“ Hartje ’s-Hertogenbosch komt op voor de belangen van haar leden en  
ondersteunt deze bij het ondernemen in de Bossche binnenstad.”

Waar gaan we voor?
In de visie geeft Hartje haar missie handen en voeten voor de buiten- 

wereld, haar leden en overige belanghebbenden. Het geeft richting aan  
waar we naartoe willen en hoe we dat doen. Deze visie zal Hartje  

blijvend evalueren en zo nodig bijstellen als het de missie niet meer 
ten goede komt. De visie voor Hartje ziet er als volgt uit:

“ Hartje ’s-Hertogenbosch gelooft in een binnenstad waar je  
alleen door samen te werken kunt bereiken wat we allemaal willen:  

een veilige en bereikbare binnenstad waar je goed kunt ondernemen en die 
prettig is om in te verblijven.  

Samenwerken met belanghebbende partijen in de stad en daarbuiten,   
maar vooral als ondernemers onderling, is daarbij cruciaal.” 



Het merk Hartje ’s-Hertogenbosch ondersteunt de vereniging in het succesvol kunnen 
uitvoeren van haar missie. De daarbij behorende eenduidige manier van handelen,  
presenteren en communiceren zorgt voor herkenning en vertrouwen bij onze verschillende 
doelgroepen.  
We hanteren hierbij onze ‘kernwaarden’ die gericht zijn op onze leden, en onze ‘merk-

waarden’ die gericht zijn op externe partners en overige belanghebbenden. 

Hoe doen we dat? 
De basisvoorwaarden van waaruit we werken, de eisen waaraan medewerkers moeten vol-
doen en de manier waarop we omgaan met leden en overige belanghebbenden hebben 
we beschreven in onze kernwaarden:

Transparant 
Hartje is open en helder over haar standpunten en in haar communicatie.

Oplossingsgericht 
Hartje komt op voor de belangen van haar leden zonder daarbij een starre houding aan 
te nemen. We houden hierbij oog voor het overkoepelende belang van de binnenstad.

Proactief 
Hartje is niet afwachtend en neemt indien mogelijk of nodig, graag het voortouw om te 
bereiken waar ze voor staat.

Jan Thiel 
Eigenaar Pall Mall store en Blue Industry store
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Hoe vertaalt zich dat naar binnenstadondernemers, 
-bewoners, gemeente en overige stakeholders?
Om het merk Hartje ’s-Hertogenbosch verder concreet te maken voor de verschillende 
doelgroepen verbinden we er actiepunten aan. Deze actiepunten zijn ondergebracht in 
een 3-tal thema’s, het zijn onze merkwaarden. Voor Hartje zien die merkwaarden er als 
volgt uit: 

Verbinden
•  Hartje communiceert met haar leden door middel van nieuwsbrieven, de website en 

een jaarlijkse ALV. 
•  De gebiedscoördinatoren vormen de schakel tussen leden en bestuur. Zij zijn  

de ogen en oren in de binnenstad en aanspreekpunten namens het bestuur. 
• Hartje organiseert een aantal keer per jaar inspiratiesessies voor haar leden.
•  Hartje onderhoudt op structurele wijze contacten in de stad met de diverse 

stakeholders en communiceert dit richting haar leden.
•  Hartje streeft naar meer verbinding met de bewoners van de binnenstad die  

niet alleen consumenten maar ook ambassadeurs zijn.
•  Hartje ontmoet jongeren. Zij vormen de medewerkers en consumenten van  

de komende jaren.
•  Hartje streeft naar de oprichting van een professionele organisatie voor  

binnenstadsmanagement.

Verblijven
•  Hartje staat voor een veilige en schone binnenstad en ondersteunt initiatieven ter  

bevordering van de veiligheid.
• Hartje streeft naar meer groen in de binnenstad.
•  Hartje koestert het “Bourgondische imago” van de binnenstad. Gastvrijheid zit in onze 

genen.
•  Hartje staat voor een goede bereikbaarheid en behoud van het huidige aantal parkeer-

plaatsen in de binnenstad. 
•  Hartje staat voor een autoluwe binnenstad en een totaal 30 km gebied.
•  Hartje pleit voor een doelgroepgerichte en overkoepelende promotie-strategie voor de 

binnenstad van ’s-Hertogenbosch met als doel meer consumenten naar de binnenstad 
te trekken.

Beleven
•  Hartje stimuleert de vestiging van nieuwe winkelformules in het centrum.
•  Hartje promoot en ondersteunt de schaalvergroting van het centrumgebied met  

De Spoorzone.
•  Hartje stimuleert en ondersteunt initiatieven met betrekking tot duurzaamheid en 

maatschappelijk verantwoord ondernemen.
•  Hartje draagt de grote diversiteit van het winkelaanbod uit richting bezoekers.
•  Hartje promoot een levendige binnenstad en ondersteunt evenementen en  

festivals in de binnenstad die bijdragen aan de beleving van de bezoeker.

Jan Thiel 
Eigenaar Pall Mall store en Blue Industry store


