VERSLAG BUITENLANDSE DIENSTREIS
Sla dit verslag eerst lokaal op. Geef in de titel de reisdatum, de bestemming en je naam op.
Na invulling mail je deze, binnen 1 week na terugkomst, naar de Bestuursdienst.

HOEVEEL PERSONEN HEBBEN DE REIS GEMAAKT
6 personen gemeente Den Haag (5 DSB/Markten 1 DSO/Economie)
2 personen gemeente Amsterdam (kosten Amsterdam)

HOELANG DUURDE DE REIS?
4 dagen

WAT WAS HET DOEL VAN DE REIS?
Kennis nemen van het Barcelonamarktmodel in al haar facetten. Barcelona is de toonaangevende stad in de
wereld op het gebied van markten. In het voorjaar 2015 is in Barcelona de wereldconferentie Public Markets
georganiseerd in het kader van het Urbact programma.
Door het gemeentelijk marktinstituut (IMMB) is een maatwerkcursus samengesteld. Doel was om kennis te
vergaren en inzicht te verkrijgen in:
o de organisatie en het beheer van markten,
o strategieontwikkeling, rol van markten in de stedelijke samenleving, ontwikkeling marktportfolio
o nieuwe ontwikkelingen op het gebied van markten, w.o. branchering, duurzaamheid,
communicatiestrategie, de rol van de markt in het sociale domein en de stedelijke ontwikkeling.
Het programma bestond uit de volgende onderdelen
Dag1: Introductie IMMB
o Barcelona en het bestuur: historie, structuur, operationeel systeem en beleid
o Marktinstituut IMMB
o Gemeentelijke wet- en regelgeving
Dag 2: IMMB en de visie op de markt
o Strategische visie 2015-2025
o Het “Barcelona marktmodel”
Dag 3: Ontwikkelingen
o Internationale projecten
o Duurzaamheid
o Communicatiestrategie
Dag 4: Portfolio markten
o Boqueria en de associatie van ondernemers
o Santa Caterina, vernieuwing en inpassen in de wijk
o Encants: non food markt

WELKE LOCATIES ZIJN BEZOCHT?
Het marktinstituut, de markten Sants, Sant Antoni en de tijdelijke markt, Llibertat, , Ninot, Boqueria, Santa
Caterina, Encants. Alle locaties in de stad Barcelona. Op al deze markten werd een deel van het
cursusprogramma aangeboden.

WIE HEB JE ONTMOET?
Directeur van het IMMB

Hoofd strategische projecten, IMMB
Hoofd research, analyse en strategie, IMMB
Hoofd van de marktservices, IMMB
Hoofd communicatie, IMMB
Adviseur internationaal
De voorzitter van de associatie van handelaren Boqueria markt
hoofd Marktbureau gemeente Amsterdam
beleidsmedewerker Economie, gemeente Amsterdam

WAT HEEFT DE REIS DE GEMEENTE OPGELEVERD?
Veel goede ideeën m.b.t. tot de verdere ontwikkeling van de markten in Den Haag. Ook is door het meereizen
van de Amsterdamse collega’s de samenwerking met hen verbeterd. Amsterdam zet op dit moment ook een
verandertraject in m.b.t. markten.
De opgedane kennis uit de cursus wordt verwerkt in het ontwikkelen van een toekomstvisie op de Haagse
Markt. Daarnaast wordt deze kennis en de ervaringen van het Barcelona Marktmodel gebruikt in het
ontwikkelen van een visie op de wijk- en themamarkten, de regelgeving en branchering. Het is ook de input
voor het ontwikkelen van een marktportfolio.

ZIJN ER VERVOLGAFSPRAKEN? ZO JA, WELKE?
Niet met Barcelona, wel Amsterdam (zowel Marktbureau als Economie) over ervaringsuitwisseling,
kennisdeling en samenwerking op het gebeid van ICT (Mercato)

