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Retailer Participatie in Ontwikkeling 

Samenvatting 

Aanleiding 
Uit diverse bronnen blijkt dat retailers, de gebruikers van winkelvastgoed, vinden dat zij te 
weinig inbreng hebben bij het (her}ontwikkelen van winkelcentra. Bij vastgoed in het 
algemeen wordt inbreng van gebruikers steeds meer als een belangrijke factor gezien bij het 
ontwerp en het beheer. Opdrachtgevers in de sector winkelvastgoed geven aan dat zij daar 
net zo over denken. Bij het ontwerpen van winkelcentra is de dagelijkse praktijk echter dat 
retailers weinig inbreng hebben in het ontwerp van een winkelcentrum. 

Deze situatie komt voort uit het verleden. Retailers werden niet of nauwelijks betrokken, 
omdat er veel vraag was naar winkelruimte. Alles wat gebouwd werd kon warden afgezet. Er 
werd volstaan met het toetsen van haalbaarheid aan sociaaldemografische gegevens en er 
werd niet naar een specifieke doelgroep van potentiele gebruikers gekeken. 
De vraag naar winkelruimte die aansluit bij de wensen van de retailer neemt echter toe. Het 
aantal nieuwe ontwikkelingen neemt af en het aantal herontwikkelingen van winkelcentra 
neemt toe. Daardoor wordt het meer en meer noodzakelijk om naar de gebruikers te 
luisteren. Wanneer retailers laat in het proces worden betrokken, kan dat tot gevolg hebben 
dat er later veel aanpassingen moeten worden gedaan ten aanzien van het ontwerp. Oat leidt 
tot onverwachte kosten, vertraging van het proces en onvrede bij alle betrokken partijen. 

In andere takken van vastgoedontwikkeling is invloed van gebruikers al veel meer 
gebruikelijk. Daar wordt gesproken over participatory design, wat zoveel inhoudt als: het 
structureren van invloed van gebruikers in het proces. Het is de vraag in welke mate dit toe te 
passen is bij het ontwikkelen van winkelcentra. De doelstelling en probleemstelling van dit 
onderzoek zijn daarom als volgt: 

Doelstelling 
Onderzoeken in welke mate participatie van retailers bij het ontwerp de verschillende 
eigenschappen van een winkelcentrum en de tevredenheid van een retailer over het 
betreffende winkelcentrum bepaalt, opdat er uitspraken kunnen worden gedaan hoe de 
kwaliteit van winkelcentra d.m.v. participatie van retailers kan warden verbeterd. 

Probleemstelling 
Hoe en in welke mate heeft de participatie van retailers invloed op de eigenschappen van het 
winkelcentrum en op de tevredenheid van de retailer over dat winkelcentrum? 

Dit leidt tot het volgende conceptueel model. Er is onderzoek gedaan naar het proces en de 
deelnemers, de eigenschappen van het winkelcentrum, participatie van retailers en 
tevredenheid van retailers. Daarmee warden uitspraken gedaan over de onderlinge 
verbanden en worden de doe!- en probleemstelling beantwoord. Het onderzoeksveld wordt 
gevormd door wijkwinkelcentra in Nederland en de onderzoekseenheid is de retailer. 

Participatie 
van retailer 

Figuur 1: conceptueel model 

Onderzoeksveld: 
Wijkwinkelcentra 

Onderzoekseenheid: 
Retailer 

Eigenschappen 
v/h winkelcentrum 11------;:oii 

vd fetailer 

Tevredenheid 
van retailer 
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Relevantie 
De praktische doelen van participatie van retailers in het ontwikkelingsproces van 
wijkwinkelcentra zijn: het verhogen van de tevredenheid van retailers en het ontwikkelen van 
kwalitatief betere winkelcentra. De theoretische relevantie van dit onderzoek is aan de ene 
kant het verhogen van de kennis over winkelcentra en het (her)ontwikkelen daarvan en aan 
de andere kant het genereren van kennis over de mogelijkheden om bestaande 
participatietechnieken toe te passen op winkelvastgoed. 

Proces en dee/nemers 
Bij de {her)ontwikkeling van winkelcentra zijn diverse actoren betrokken; retailers, 
projectontwikke/aars, beleggers/eigenaren, gemeenten, architecten en aannemers. In dit 
onderzoek lag de nadruk op de rol van de retailers. De betrokkenheid van de verschillende 
retailers bleek te verschillen. Daarom is er voor gekozen om de retailers in te delen in: 
supermarkten, overige grootwinkelbedrijven en midden- en kleinbedrijven. 
Doordat er interactie is tussen alle genoemde actoren is het {her)ontwikkelingsproces 
gecompliceerd. Er is een overzicht van de activiteiten opgesteld om te bepalen wanneer 
retailers en overige actoren participeren in het (her)ontwikkelingsproces. Om de activiteiten 
overzichtelijk weer te geven zijn ze gegroepeerd in een aantal fasen: initiatief, haalbaarheid, 
projectdefinitie, structuurontwerp, voorlopig ontwerp, def;nitief ontwerp, bestek, prijsvorming, 
werkvoorbereiding, uitvoering en oplevering. Ten slotte wordt nag beheer en gebruik 
genoemd. Tijdens die laatste fase wordt bijgehouden of het winkelcentrum nag voldoet aan 
functionele en fysieke eisen. Wanneer dat niet meer het geval is wordt herontwikkeling 
noodzakelijk. 

Eigenschappen van het winke/centrum 
De retailers hebben wensen ten aanzien van winkelcentrumeigenschappen. Deze 
eigenschappen zijn op te delen in: omgevingseigenschappen, centrumeigenschappen en 
uniteigenschappen. Om te kunnen onderzoeken welke winkelcentrumeigenschappen van 
belang zijn voor participatie, is onderzocht welke eigenschappen be"i"nvloedbaar zijn in het 
(her)ontwikkelingsproces. Hieronder zijn de eigenschappen van een wijkwinkelcentrum 
gegeven met in zwart de eigenschappen die vastgelegd warden tijdens het 
{her)ontwikkelingsproces en in grijs de eigenschappen die voor de start van het proces al vast 
liggen. 

I Macro/ Omgeving ! Meso I Centrum I Micro I Unit 

Branchemix Hoogte _________________________ _ 
lnfrastructuur Branche~~_t_r_o_o_n_____________________(Fron!)_B_re_ed_t_e _____ -1 

Architectuur ---jf-D_i_e~pt_e _____ _ 
Constructie -------------------------~-vc.:::....:'"'°J=ic:r,-"'---'-i:!rrL:..:...h,2"-'--''·'i.c.:lc:__, ____ -l 

l·'•.'l>i,:". n·?n(;u,·,:,,5~--------------------1--ln-'-stc.c_a..cl!a--'-ti-'-es"-------- ---+~O__, __ Q~EY...cla_k _____ _ 
, , ·, ,,,,, Materiaalaebruik Vorm 1---------------l----'--''-"-'-'-'='-"-"'-~'------------------------+-_c__;_----------------,,-----------
(,· lw1d<!•S'/ i!i! .11, Kwaliteit van de openbare ruimte E_n_t_re_e _________ _, 
\. c, \i.T,, r:n ,y,: "1 d::, •;:,: Kwaliteit van de trekkers _____ Reclame mog~!ij~t!_~<:1-~_n __ ___, 
(;nn,:u:;,;:u:"lc u n\: Non-retail voorzieninQen UitbreidinQs~~g_~Jiikheden 
,_;,c1r:,,r ;; 1,•dii1,...:, t,,..,)d' ,,,1,,: 1 Zichtbaarheid ~~~~-~~~~,;rtv1°:,;r!;,A;d,, 

1---------------1-R~o_u_ti....,.nQ ___ Huurovereenkomst 
----------l_B_e_v_oo_rr_a_d_ing_ _________ --------------------------- -----------------

Toegankelijkheid 
Bereikbaarheid t---------------+-------------------------+-------------------------------

!------------------------ ParkeervoorzieninQen _______________________ ----------------------------< 
Bouwkosten 

Tabel 1 Overzicht van (voor het onderzoek) relevante eigenschappen van wijkwinkelcentra 

Tevredenheid over het winke/centrum 
De tevredenheid van retailers over een wijkwinkelcentrum is de mate waarin retailers 
tevreden zijn over alle eigenschappen van het winkelcentrum. lnclusief de eigenschappen die 
al vast liggen voor het proces. 
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Participatie 
Om de invloed van retailers bij het ontwikkelingsproces beter te kunnen herkennen en 
verbeteren is het nodig om dieper in te gaan op het begrip participatie. lnvloed van gebruikers 
werkt alleen wanneer er aan een viertal randvoorwaarden wordt voldaan. 
• alle betrokken actoren dienen de meerwaarde in te zien van participatie; 
• de participatietechniek moet afgestemd zijn op de betrokken actoren, het moment van 

participatie en de doelstellingen die bereikt moeten worden. 
• de gebruikers moet ruimte voor invloed worden gegeven. 
• de initiator van participatie bepaalt welke vorm binnen de organisatorische 
randvoorwaarden past. 

Hieruit volgt dat er drie belangrijke onderwerpen zijn binnen participatie: 
• Doe/stellingen van participatie, maten vanparticipatie en parlicipatievormen. 

In onderstaand overzicht worden de verschillende participatievormen weergegeven per mate 
van participatie. Per participatievorm wordt weergegeven welke doelstellingen verwezenlijkt 
warden. Wanneer bij alle activiteiten wordt bepaald welke mate van participatie mogelijk is en 
welke doelstellingen moeten warden verwezenlijkt, kunnen daar participatievormen aan 
gekoppeld warden. 

Mate Doelstelling 
Cl .! C 
:ii: Cl '1ij C 

C CII .. CII .!: Cl) C) 
Ill Cl) Cf 2! :;::l Cl> i~ •- C .II: 

.fl 3 ni -~ nl - C GI CII GI Cl) - C jQ E -c E 3 0 C f§ t E GI 
> GI .. Ill 0 CII Cl._ ·- 0 

GI ._ 

~ .e ~ .e ! nl :GI i -E 
- 0 .e C iii ~ ~ 
Q. > 

C 8 :;::; C ~ C ~ ~ Ej 
audlovlsuele media X X 
'aeschreven informatie X X 
tentoonstellina X X 
website X X 
enauete / survev X X 
deliberative oollina X X X 

GI dynamic mindmaooim1 X X X 
"C fishbowl discussie X X X 0 

i focusgroep X X X 

E vraag naar schriftellJke reactie X X X 
Cl) referendum X X X X i 
Q. keuze-enauete X X X X 

·c::; delohi-methode X X X X :e exoertoanel X X X nl a.. 
adviescomrnissie X X X X X 

_ worldcafe X X X X 
zoekconferentie f scenarioolannlna X X X X X 
dialooarnethocle X X X X X X 
charette/deslan workshop X X X X X X 
consensusconferentie X X X X 
open space technology X X X X 

Matrix 1 de mate van participatie en doelsteffingen per participatievorm 

Onderzoeksopzet 
Uit de actoren die betrokken waren bij 50 recent (her)ontwikkelde wijkwinkelcentra met een 
vergelijkbare grootte is de volgende beredeneerde steekproef genomen: 4 supermarktketens, 
4 /ande/ijke filiaaVfranchise bedrijven, 2 vertegenwoordigers van MKB, 9 opdrachtgevers, 2 
architectenbureaus, 2 gemeenten en 2 aannemers. Als respondenten is gekozen voor 
medewerkers die ervaring hebben met ontwikkelingsprocessen van diverse winkelcentra. 
De interviews zijn gehouden aan de hand van kaarten waarop per fase is aangegeven welke 
activiteiten er plaatsvinden. Hierbij zijn volgens een vast schema vragen gesteld. De retailers 
en ontwikkelaars konden goed antwoorden op alle vragen. De overige actoren konden alleen 
op delen van het proces ingaan. 

M. -'=' JI I 
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Resultaten 
Hierbij wordt de volgorde van het conceptueel model aangehouden. Achtereenvolgens 
worden behandeld: participatie van retailers, tevredenheid over het winkelcentrum, invloed 
van participatie op de eigenschappen van het winkelcentrum en invloed van participatie op de 
tevredenheid over het winkelcentrum. 

Participatie van retailers 

Bij aanleiding staat dat retailers zeggen dat ze weinig inbreng hebben bij het ontwerp van 
een winkelcentrum. Die bewering meet enigszins genuanceerd worden. Er zijn verschillen 
tussen nieuwe ontwikkeling en herontwikkelingen, en tussen de typen retailers. 
Bij nieuwe ontwikkelingen zijn supermarkten vanaf de fase initiatief betrokken. De overige 
raken meestal pas in de fase voorlopig ontwerp betrokken. Bij herontwikkelingen zijn alle 
retailers meestal vanaf de fasen initiatief betrokken, maar dan worden supermarkten 
intensiever betrokken dan de overige retailers. Het komt hierbij echter ook voor dat 
retailers pas in de fase voorlopig ontwerp worden betrokken. 
De mate van participatie is over het algemeen haog bij activiteiten waarbij het de 
opdrachtgever gaat om het verkrijgen van informatie. De mate van participatie van de 
betrokken retailers is dan Dialoog. Bij de activiteiten waarbij eigenschappen vastgelegd 
worden (in programma van eisen en ontwerp) is de mate van participatie meestal 
Voorlichting. Bij het vormen van contracten wordt er onderhandeld en is de mate van 
participatie altijd Dialoog. Het schuifplan is een activiteit die betreffende de mate hier 
tussenin valt, Consu/tatie. Het gaat voor de ontwikkelaar om een plan voor het hele 
centrum en voor de retailer om afspraken over zijn specifieke situatie. 

Retailers zijn wisselend tevreden over winkelcentra. De voorbeelden van goede 
wijkwinkelcentra zijn meestal herontwikkelingen, waarbij de retailers positief zijn over de 
betrokkenheid van diverse actoren. Als voorbeelden van minder goede centra worden over 
het algemeen nieuwe centra genoemd, waarbij retailers niet betrokken waren bij het 
ontwikkelingsproces en opdrachtgevers geen ervaring hadden met het ontwikkelen van 
win kelcentra. 
Waar retailers problemen mee ondervinden zijn vaoral eig·enschappen op centrumniveau 
en omgevingniveau. Een voorbeeld : een vrachtwagen met goederen kan maar met moeite 
door de nauwe straatjes naar een winkelcentrum rijden en zorgt daarbij voor chaos in de 
verkeersstroom rond het centrum (infrastructuur; omgeving); vervolgens moeten de 
goederen gelost warden bij een platform dat op de verkeerde hoogte zit (logistiek; 
centrum); en daarbij komt de vrachtwagen vast te zitten ander een te lage luifel 
(architectuur; centrum). 
Om deze en andere problemen bij het gebruik van een winkelcentrum te voorkomen willen 
retailers in hogere mate participeren in het (her)ontwikkelingsproces. 

De belangrijkste activiteiten wat betreft participatie zijn: het ondernemersonderzoek en het 
bepalen van de mogelijkheden op de locatie in de fase initiatief, het bepalen van de 
behoeff.en van de gebruikers in de fase projectdefinitie en het maken van het 
structuurontwerp en het voorlopig ontwerp in de ontwerp fasen . 
Ondernemersanderzoek wordt alleen uitgevaerd bij herontwikkeling. Retailers zouden 
willen dat ze via deze activiteit bij alle ontwikkelingen warden betrokken aan het begin van 
het proces; in de mate van diafoog. Dit is van belang voor de visie op de omgeving en, bij 
herontwikkeling, op het huidige centrum en daarnaast voor het bepalen van de huurprijzen 
en oppervlakken (in verband met de branchemix). 
De volgende activiteit is het bepalen van de mogefijkheden op de /ocatie. Hierbij wordt er 
gesproken over centrumeigenschappen. Nu warden alleen supermarkten bij deze activiteit 
betrokken in de mate van dialoog. Alie retailers willen in de toekomst in deze mate 
betrokken worden. 
Bij het bepalen van de behoeften van de gebruikers warden supermarkten altijd betrokken. 
Overige retailers worden alleen bij herontwikkeling bij deze activiteit betrokken. Bovendien 
warden hierbij alleen de wensen van retailers ten aanzien van eigenschappen op 
unitniveau verzameld . Retailers willen allemaal betrokken warden in de mate van dia/oog 
en daarbij oak hun wensen ten aanzien van eigenschappen op centrumniveau bespreken. 

TU e 
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Opdrachtgevers lichten retailers voor over het structuurontwerp en het voorlopig ontwerp. 
Bij deze activiteiten worden eigenschappen op centrum- en unitniveau vastgelegd. 
Sommige opdrachtgevers consulteren eerst de supermarkten. Het kan ook voorkomen dat 
retailers vragen mogen stellen naar aanleiding van een presentatie. Sommige retailers 
vinden voorlichting genoeg, maar de meesten vinden het prettig om geconsulteerd te 
warden. Bovendien willen de retailers niet alleen informatie over het ontwerp, maar oak 
over de argumenten die daaraan ten grondslag liggen. 

Enkele respondenten vinden samenwerking tot en met het structuurontwerp de gewenste 
mate van participatie bij deze activiteiten. Opdrachtgevers vinden dat participatie van 
retailers zinvol kan zijn en zijn bereid mee te gaan in de gewenste mate van participatie tot 
aan dialoog. Samenwerking vinden zij ongewenst, omdat dan consensus moet warden 
bereikt, terwijl de financiele consequenties voor de opdrachtgever zijn. Wei stellen 
opdrachtgevers een aantal knelpunten aan de orde. 
Ten eerste kan het, door het ontbreken van een goede winkeliersvereniging, moeilijk zijn 
om gezamenlijke standpunten te krijgen van retailers over eigenschappen op 
centrumniveau. Wanneer bijeenkomsten warden belegd is daarop onderling veel discussie 
en weinig resultaat. 
Ten tweede hebben lokale ondernemers weinig kennis van het {her)ontwikkelingsproces. 
Ze wachten daarom vaak af met welke informatie de opdrachtgever komt. 
Ten derde wordt een winkelcentrum wordt gebouwd voor een periode van tientallen jaren. 
Dit betekent dat de unit geschikt moet zijn (of warden gemaakt) voor verschillende 
retailers. Wanneer de unit teveel wordt aangepast aan de wensen van een retailer op een 
specifiek moment zou dat de flexibiliteit beperken. 
Ten vierde wordt genoemd dat retailers graag meer oppervlak en een lagere huur willen 
dan past bij het verzorgingsgebied en het centrum. Opdrachtgevers stellen binnen de 
grenzen van een detailhandelstructuur visie en het verzorgingsgebied een branchering en 
een budget op. Daardoor zijn er grenzen aan de mate waarin kan warden meegegaan in 
de behoeften en wensen van een retailer op een detailhandellocatie. 
Ten slotte zijn centrumeigenschappen voor retailers van belang als extensie van de unit. 
Daardoor is de visie van een retailer niet altijd gelijk aan het algemene belang. Dit geeft 
een beeld dat een grotere mate van participatie van retailers geen beter centrum tot 
gevolg heeft. 

Bij ondememersonderzoek moet de nadruk liggen op de visie van retailers op de huidige 
situatie. Dit betreft de lokale marktomstandigheden en de visie op het bestaande 
winkelcentrum (in het geval van herontwikkeling). De participatievormen adviescommissie 
en expertpanel zijn zeer geschikt bij het bepalen van eigenschappen op centrumniveau. 
Een onafhankelijke adviescommissie en/of expertpanel stelt het belang van het 
winkelcentrum namelijk voorop. Om de individuele behoeften van de retailers ten aanzien 
van eigenschappen op unitniveau te achterhalen zijn dynamic mindmapping en 
dialoogmethode zeer geschikt. 
Samen met retailers dient er gekeken te warden naar de mogelijkheden op de locatie. De 
gemeenten en architect dienen echter ook een rol te spelen bij deze activiteit. 
Adviescommissie, dialoogmethode, keuze-enquete en world cafe zijn daarvoor geschikte 
participatievormen. 
Bij het bepalen van de behoeften van de gebruikers dient niet alleen aandacht besteedt te 
warden aan eigenschappen op unitniveau, maar oak nadruk gelegd te warden op 
eigenschappen op centrumniveau. Bij deze activiteit zijn de participatievormen 
adviescommissie, dialoogmethode en world cafe geschikt. 
Het structuurontwerp en het voorlopig ontwerp dienen voorgelegd te warden aan 
verschillende retailers om na te gaan of er voldoende aandacht is besteed aan het 
verwerken van de behoeften van de gebruikers. De volgende vormen van participatie zijn 
daarvoor geschikt: Geschreven informatie, tentoonstel/ing, website, focusgroep en vraag 
naar schriftelijk reactie. 

Eerder in deze samenvatting, bij participatie, is genoemd dat voor goad participatie moet 
warden voldaan aan een aantal randvoorwaarden. Hieronder staan deze 
randvoorwaarden concreet ingevuld voor het ontwikkelingsproces van wijkwinkelcentra. 

M. de Rooij 
T. Wind 
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Hieraan moet voldaan warden om de knelpunten, die zijn genoemd door opdrachtgevers, 
op te lossen. 
Bij nieuwbouw kunnen, bij het ontbreken van concrete interesse van retailers in de 
initiatieffase, adviesorganen toegevoegde waarde bieden. Bij elke activiteit komen een 
aantal eigenschappen aan de orde waar retailers invloed op willen uitoefenen. Het is aan 
de opdrachtgever om van tevoren te bedenken welke eigenschappen retailers mogen of 
moeten bei'nvloeden. 
Opdrachtgevers moeten kijken naar mogelijkheden om adviesorganen beter te benutten. 
Mogelijk door meer ongebonden advisering, danwel door openheid over de doelen of 
betaalde advisering en moeten waar mogelijk openheid geven over de procedures die 
leiden tot beslissingen. 
Actoren met weinig ervaring moeten warden bijgestaan door onafhankelijke adviseurs. 
MKB Vastgoed Plan en HBD DAD kunnen hier een rol in vervullen . Opdrachtgevers die 
vaker met winkelcentrumontwikkelingen te maken krijgen moeten hun kennis bewust 
uitbouwen door van tevoren doelen, verwachtingen en procedures te formuleren en die 
door middel van ervaringen aan te vullen en bij te stellen. Opdrachtgevers moeten zich 
meer verdiepen in de manier waarop bevoegdheden verdeeld kunnen warden bij hogere 
maten van participatie. Onderwerpen kunnen warden afgebakend, maar daarvoor zijn wel 
kundige gespreksleiders nodig. 
Bij de keuze voor een van de participatievormen moet er rekening warden gehouden met 
de beheersaspecten tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie. De beschikbaarheid 
hiervan bepaalt welke van de aanbevolen participatievormen het meest geschikt is. 
Opdrachtgevers moeten daarom voor aanvang van het proces bepalen welke middelen zij 
beschikbaar kunnen en willen stellen voor participatie. 

lnvloed van participatie op de eigenschappen van het winkelcentrum 
Participatie kan volgens opdrachtgevers en retailers een positieve invloed hebben op de 
eigenschappen van een wijkwinkelcentrum. Retailers hebben wensen die zij graag 
ingewilligd zouden hebben. Opdrachtgevers zeggen dat praktische argumenten van de 
gebruikers, de retailers, kunnen bijdragen aan een betere besluitvorming van de 
opdrachtgever. Participatie kan daar aan bijdragen. Vooral toepassing van de mate van 
dialoog bij de activiteiten ondernemersonderzoek, moge/ijkheden op de /ocatie en 
behoeften van de gebruikers. 

lnvloed van participatie op de tevredenheid over het winkelcentrum 
Om het proces van winkelcentra tot een grotere tevredenheid van de betrokkenen te laten 
verlopen en daarmee de tevredenheid over het winkelcentrum, te laten toenemen, is er de 
behoefte aan een grotere mate en beter afgestemde vorm van participatie tijdens het 
proces. 
Respondenten geven aan dat meer invloed op de eigenschappen leid tot een hogere mate 
van tevredenheid van retailers over het winkelcentrum. Participatie kan daaraan bijdragen. 
In de vorige paragraaf is genoemd welke activiteiten daarbij vooral belangrijk zijn. 
Daarnaast is aangegeven dat het verwerven van informatie over de besluiten die genomen 
worden, en achterliggende argumenten, bijdraagt aan de tevredenheid van retailers over 
het winkelcentrum. Ook hier kan participatie aan bijdragen. Vooral toepassing van de mate 
van consultatie bij het structuurontwerp en het voorfopig ontwerp. 

Conclusie 

Wanneer retailers vanaf de initiatieffase participeren in het ontwikkelingsproces en de 
juiste mate en vormen van participatie worden toegepast, heeft participatie een 
positieve invloed op eigenschappen op centrum- en unitniveau en neemt de 
tevredenheid van retailers over het winkelcentrum toe, ook wanneer niet kan worden 
voldaan aan al hun wensen. 
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Voorwoord 

Het afstudeerrapport dat voor u ligt is het resultaat van ruim een jaar intensieve arbeid ter 
afsluiting van de masteropleiding Real Estate Management & Development aan de 
Technische Universiteit Eindhoven. Samen hebben wij getracht om onze interesse in retail in 
combinatie met verschillende vakgebieden te integreren in dit afstudeeronderzoek. 

We kijken hierbij terug op een zware periode, waarin de nodige literatuur de revue is 
gepasseerd, veel werk verzet is achter de laptop en we, op weg naar weer een interview 
ergens in het land, de nodige kennis van het Nederlandse wegennet hebben opgedaan. 

Betreffende deze interviews willen we alle retailers, projectontwikkelaars, beleggers, 
gemeenten, architecten, aannemers en adviseurs bedanken voor de bereidheid tot 
meewerken. In het bijzonder willen we Wim Heijs en Ingrid Janssen van de Technische 
Universiteit bedanken en Wilfred Huijerjans van 3W Vastgoed voor de tijd en moeite die zij 
genomen hebben om ans te begeleiden in ans afstudeertraject, met dit afstudeerverslag als 
eindresultaat. 

Eindhoven, Februari 2007 

Mischa de Rooij 
Tobias Wind 

M. d<., Rooij 
~ Wind 
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1. lnleiding 

1.1. Aanleiding 

Uit diverse bronnen, onder andere het NRW Jaarboek 2005 blijkt dat retailers, de gebruikers 
van winkelvastgoed, vinden dat zij te weinig inbreng hebben bij het ontwikkelen van 
winkelcentra. Bij vastgoed in het algemeen wordt inbreng van gebruikers steeds meer als een 
belangrijke factor gezien bij het ontwerp en het beheer. Opclrachtgevers in de sector 
winkelvastgoed geven aan dat zij daar net zo over denken. Bij het ontwerpen van 
winkelcentra is de dagelijkse praktijk echter dat retailers, naar eigen zeggen, over het 
algemeen pas warden betrokken als het ontwerp definitief is. De oorzaken van het ontbreken 
van invloed van gebruikers aan het begin van het ontwikkelingsproces, waar het 
ontwerpproces deel van uitmaakt, zijn divers. 

Uit een gesprek met de heer Huijerjans van 3W Vastgoed, blijkt dat het veel te doen heeft 
met tijd. Het ontwikkelingsproces duurt vaak meer dan vijf jaar. De ontwikkelaar baseert zijn 
keuzes op een prognose van de markt op het moment dat het project wordt opgeleverd. 
Wanneer er aan het begin van het proces een overleg wordt gestart met verschillende 
gebruikers, is het moeilijk te bepalen hoe lang dat gaat duren. Dit komt omdat niet elke 
retailer dezelfde wensen heeft. Daardoor is het moment van oplevering nag moeilijker in te 
schatten, waardoor prognoses over de afzetmarkt op het moment van oplevering minder 
zeker zijn. De ontwikkelaar ziet het betrekken van retailers dus als een tijdsrisico. Daar komt 
bij dat de tijdsspanne die de projectontwikkelaar gebruikt voor zijn prognose over het 
algemeen niet gelijk is aan de focus van de retailer. De retailer kijkt naar het huidige 
consumentenvertrouwen en ontwikkelingen op korte termijn. Dit heeft te maken met het feit 
dat retailers snelle wisselingen ondervinden in hun liquiditeitenpositie, wat 
investeringsbeslissingen be"invloedt. De retailer reageert veel gevoeliger op 
marktontwikkelingen dan de projectontwikkelaar. Dit leidt ertoe dat beide partijen 
verschillende visies hebben, bijvoorbeeld op het gebied van te ontwikkelen winkeloppervlak . 

Een andere oorzaak is dat er lange tijd sprake is geweest van een aanbodmarkt. De eerste 
winkelcentra werden, aan het einde van de 19° eeuw, gebouwd voor specifieke retailers 
(onder andere de eerste warenhuizen) en voor een specifieke doelgroep; rijke, deftige 
burgers. Een voorbeeld hiervan is De Passage in Den Haag. Pas na de Tweede 
Wereldoorlog werden vele nieuwe centra planmatig ontwikkeld, in het kader van het 
opbouwen van een functioneel-hierarchisch winkelapparaat. Deze winkelcentra werden 
ontwikkeld volgens Amerikaans voorbeeld en zonder veel inbreng van retailers. De heer 
Lantinga [NRW, 2005], voormalig directeur Ahold Vastgoed, merkt daarover op dat er 
tijdenlang enorme krapte in winkelruimte is geweest. "Het maakte niet uit welk project je 
ontwikkelde, het werd toch wel gevuld." De nadruk lag op het realiseren van winkeloppervlak 
dat volgens distributie planologisch onderzoek haalbaar was. Dit betekent ook dat er geen 
specifieke doelgroep meer was, maar gekeken werd naar de sociaaldemografische gegevens 
van het verzorgingsgebied. Retailers stonden in de rij voor winkelruimte, waardoor kwantiteit 
en snelheid de overhand kregen ten koste van kwaliteit. Sinds de jaren '80 van de vorige 
eeuw nam het draagvlak voor nieuwe centra af en de rol van de retailer in het 
ontwikkelingsproces weer toe. De heer Kloos van AS. Watson Group zegt hierover in het 
NRW Jaarboek: "In de begintijd luisterde men heel goed. Toen volgde een lange periode dat 
men dacht het wel te weten. Gelukkig wil men tegenwoordig wel weer luisteren naar de 
retailers en dat vind ik een gezond verschijnsel". 

Nu de vraag naar winkelruimte afneemt, gaan projectontwikkelaars dus meer mee in de 
wensen van retailers. Retailers geven ook te kennen dat zij een grotere rol wensen te spelen 
bij de ontwikkeling van winkelcentra [Mezger, 2005]. De situatie dat retailers meer te zeggen 
hebben, maar in een laat stadium betrokken raken heeft soms tot gevolg dat, terwijl het 
ontwerp eigenlijk goedgekeurd is door de opdrachtgever, het alsnog moet warden aangepast 
aan de wensen van de gebruiker, teneinde de ruimte verhuurd te krijgen. 

M. de Rooij 
T. Wind 
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De heer Huijerjans van 3W Vastgoed geeft een voorbeeld van een dergelijke situatie bij de 
revitalisering van het bedrijventerrein de Brier in Venray. Fase een van dit project bestaat uit 
het creeren van een perifere winkelconcentratie bestaande uit volumineuze detailhandel. 
Hiervoor zijn door een architect ontwerpen gemaakt. Bij de contractanderhandelingen met de 
retailer (in dit geval een doe-het-zelfmarkt) is men op een verschil in visie gestuit tussen 
architect en retailer {figuur 1.1 ). 

L __ ==tJQ 

Figuur 1-1: twee v1s1es op de 
plattegrond van een bouwmarkt. Boven 
het voorstel van de architect en onder 
de wens van de retailer 

Dit soort situaties kan leiden tot vertragingen, wat ingaat 
tegen het streven naar snelheid in het 
ontwikkelingsproces. Bovendien kan het leiden tot 
gespannen verhoudingen tussen de diverse partijen. De 
contractvorming komt onder druk te staan. De 
ontwikkelaar verlangt zekerheid van de retailer voordat 
het ontwerp wordt aangepast. De ontwerper wordt 
gevraagd het ontwerp aan te passen, waarbij de kans 
bestaat dat een onderbouwd concept verloren gaat. Er 
kan dus gezegd warden dat het uitsparen van tijd in het 
begin kan leiden tot een noodzakelijk extra 
tijdsinvestering achteraf, met een verhoogde kans op 
conflicten. 

Behalve de antwikkelaar, de ontwerper en de retailer 
zijn er nag meer partijen betrokken bij de ontwikkeling. 
De heer Cassee, directeur van retailconcern Brova 
Group, stelt in het NRW Jaarboek "Het probleem 
ontstaat voar ons vaak pas als we met de belegger te 
maken krijgen; daarom is het contact met de 
antwikkelaar zo belangrijk, want in die fase maken wij 
onze afspraken". Hieruit b!ijkt ciat gaed contact met de 
ontwikkelaar op prijs wordt gesteld door de retailer. En 
uit onderzoek van Janssen [2005] blijkt dat er door een 
ontwikkelaar bij het ontwerp oak altijd getracht wordt om 
rekening te houden met de const.1ment. 

Retailers beschikken door hun dagelijkse amgang met cansumenten over meer 
gedetailleerde informatie dan de ontwikkelaar. Deze informatie gebruiken de retailers om hun 
winkelformule vorm te geven. Ze houden dus de cansument in het oog bij ontwerpkeuzes. De 
inbreng van retailers bij het ontwerp van winkelcentra zou daardoor een centrum op kunnen 
leveren dat beter is voor de retailer en daardoor ook voor de consument. Het betrekken van 
retailers kan positieve gevolgen hebben voor de eigenschappen van het winkelcentrum. 
Hun invloed kan echter niet onbeperkt warden uitgebreid. Aan de ene kant stelt de 
projectontwikke!aar als risicodragende partij grenzen aan die invloed. Wanneer retailers 
besiissingsbevoegdheid hebben, wordt het proces voor de opdrachtgever onbeheersbaar. 
Aan de andere kant hebben niet alle retailers behoefte om vroeg in het proces mee te 
beslissen . 

Het is niet duidelijk op welke manier retailers invloed willen en kunnen hebben op het ontwerp 
en welke consequenties dat kan hebben voor het winkelcentrum. Hierbij kunnen ervaringen 
uit andere takken van vastgoedontwikkeling aanknopingspunten bieden. 

Bij bedrijfshuisvesting is de inbreng van gebruikers belangrijk. Daar wordt het ontwerp 
afgestemd op de bedrijfsprocessen. Deze manier van werken is moeilijk toe te passen bij het 
ontwikkelen van winkelcentra. Bij bedrijfshuisvesting gaat het vaak om een enkele gebruiker, 
die vaak opdrachtgever is. Bij een winkelcentrum zijn er veel gebruikers, die geen 
opdrachtgever zijn. 
Bij woningbouw is invloed van gebruikers een veelbesproken onderwerp. Zo zijn er projecten 
waar toekomstige bewoners zelf hun koopwoning (laten) ontwerpen, en oak projecten waarbij 
woningcorporaties toekomstige huurders de mogelijkheid geven keuzes te maken in het 
antwerp. 

TU e 
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Er wordt dan gesproken over participatory of consensus design. Participatory (participatie) 
houdt in dat inspraak of invloed van gebruikers in het proces wordt georganiseerd. Er zijn 
verschillende vormen van participatie, waarbij verschil is in de manier waarop de gebruikers 
betrokken zijn en het moment waarop gebruikers betrokken worden. 

In dit onderzoek moet worden bekeken in welke mate participatie toe te passen is bij het 
ontwikkelen van winkelcentra. 

1.2. Doelstelling 

Onderzoeken in welke mate participatie van retailers bij het ontwerp de verschillende 
eigenschappen van een winkelcentrum en de tevredenheid van een retailer over het 
betreffende winkelcentrum bepaalt, opdat er uitspraken kunnen warden gedaan hoe de 
kwaliteit van winkelcentra d.m.v. participatie van retailers kan warden verbeterd. 

1.3. Probleemstelling 

Hoe en in welke mate heeft de participatie van retailers invloed op de eigenschappen van het 
winkelcentrum en op de tevredenheid van de retailer over dat winkelcentrum? 

1.4. Onderzoeksvragen 

Om de probleemstelling te kunnen beantwoorden, moeten een aantal deelvragen warden 
beantwoord. Hoe de verschillende factoren in de vraagstell ing met elkaar verband houden is 
weergegeven in een conceptueel model. De nummers van de vragen corresponderen met de 
nummers in het conceptueel model. 

1. Wat is het onderzoeksveld? 
a. Welke winkelcentra zijn er in Nederland? 
b. Welke overeenkomsten en verschillen zijn er? 
c. Welke groep winkelcentra is het meest geschikt om te onderzoeken? 
d. Welke groepen retailers zijn de gebruikers van het centrum? 

2. Welke eigenschappen van winkelcentra kunnen het onderwerp zijn van participatie? 
a. Welke eigenschappen zijn relevant? 
b. Op welke momenten warden deze eigenschappen bepaald? 
c. Voor welke eigenschappen is participatie gewenst? 

3. Hoe participeren retailers in het ontwikkelingsproces? 
a. In welke processen of delen daarvan vindt participatie plaats? 
b. Welke deelprocessen zijn het meest geschikt voor participatie? 
c. Op welk moment in deze processen vindt nu participatie p/aats? 
d. Welke vormen van participatie zijn er? 
e. Binnen welke processen, op welke momenten en binnen welke grenzen is participatie 

gewenst door de verschillende partijen? 
4. Wat is de invloed van participatie op de eigenschappen van het winkelcentrum? 
5. Wat is de directe invloed van participatie op de tevredenheid van retailers over het 

winkelcentrum? 
a. Wat moet het onderwerp van tevredenheid zijn en hoe moet tevredenheid gemeten 

worden? 
b. In welke mate dragen de verschillende vormen van participatie bij aan de 

tevredenheid? 
6. Is er daarnaast ook sprake van een indirecte invloed van participatie op tevredenheid (via 

de beoordeling van de eigenschappen van het winkelcentrum)? 

M. I o, IJ 
T Wind 
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Conceptueel model 

3 
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van retailer 
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v/d retailer 6 

1.5. Relevantie 

Participatie van gebruikers in het ontwikkelingstraject kan leiden tot een verhoogde 
tevredenheid over het eindresultaat. Het praktische doel van participatie van retailers in het 
ontwikkelingstraject is het ontwikkelen van kwalitatief betere winkelcentra. Kwalitatief betere 
winkelcentra leiden tot een grotere consumentenstroom, lagere mutatiegraad, betere 
verhuurbaarheid en bereidheid tot het betalen van hogere huren. Dit tot tevredenheid van 
consument, retailer, projectontwikkelaar en belegger. 

Daarnaast heeft dit onderzoek een tweeledige theoretische relevantie. Ten eerste vergroot dit 
onderzoek de kennis over 1,1vinkelcentra, specifiek op het gebied van gebruikerstevredenheid 
op het niveau van de huurders/retailers. Dit is nog niet eerder op deze wijze onderzocht. Ten 
tweeds zal warden onderzocht of bestaande methoden voor participatie toe te passen zijn bij 
de ontwikkeling van winkelcentra, met retailers als participerende partij. 

1.6. Opbouw van het verslag 

In hoofdstuk 2 za! er gekeken warden naar winkelcentra in Nederland. Dit heeft twee doelen, 
een achtergrond geven voor het onderzoek en inkadering van het onderzoeksveld. Het 
ontstaan van de fijnmazige winkelstructuur in Nederland zal toegelicht warden. Vervolgens 
zal het begrip winkelcentrum gedefinieerd warden. Er wordt bepaald welke rol winkelcentra 
innemen in de winkelstructuur en wie de gebruikers zijn . Vanwege de grate diversiteit aan 
winl<elcentra zal er een inkadering plaatsvinden. Aan de hand van criteria wordt een selectie 
gemaakt van winkelcentra die in het vervolg van het onderzoek meegenomen warden. 

Het (her)antwikkelingsproces wordt gedefinieerd in hoofdstuk 3. Er wardt uitgewerkt welke 
activiteiten ptaatsvinden tijdens welke fasen in het proces. Daarnaast wordt vastgesteld welke 
actoren bij de in hoofdstuk 2 ingekaderde centra betrokken zijn, en wat hun rol in het 
(her)ontwikkelingproces is. De betrokkenheid van de diverse actaren in het 
(her)ontwikkelingsproces zal middels een averzicht warden weergegeven. Dit averzicht zal de 
basis vormen voar de interviews. 

In hoofdstuk 4 warden de, voor retailers, (relevante) eigenschappen van het winkelcentrum 
beschreven. Tijdens het (her)ontwikkelingsproces warden deze eigenschappen bepaald. 
Later tijdens de interviews zal bij de retailers getoetst warden welke eigenschappen het 
meest relevant zijn en wanneer deze in het (her)ontwikkelingsproces bepaald warden. De 
winkelcentrumeigenschappen vormen veelal het anderwerp van participatie. 

TU e 
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Het begrip participatie staat centraal in dit afstudeeronderzoek en zal in hoofdstuk 5 worden 
toegelicht aan de hand van de te bereiken doelstellingen en de randvoorwaarden die 
verbonden zijn aan participatie. lnvloed van de diverse betrokken actoren op het 
(her)ontwikkelingsproces hangt af van de mate van participatie. Naast de verschillende maten 
van participatie zullen de verschillende participatievormen worden uitgewerkt die in het 
(her)ontwikkelingsproces van winkelcentra een rol kunnen spelen. 

Vervolgens zal in hoofdstuk 6 het veldwerk beschreven worden. Allereerst zal de 
onderzoeksopzet worden bepaald. De deelvragen die nog niet beantwoord zijn middels 
literatuuranalyse dienen beantwoord te worden door middel van het veldwerk. Vervolgens zal 
de populatie en steekproef worden vastgesteld. Beschreven zal worden hoe het instrument 
ontwikkeld is. Ten slotte volgt er een definitieve steekproef, veldwerkbeschrijving en 
beschrijving van de datapreparatie. 

De resultaten van het veldwerk zullen worden uitgewerkt in hoofdstuk 7. Per fase in het 
(her)ontwikkelingsproces zal worden beschreven op welk moment, welke actor op welke wijze 
betrokken is. Tevens worden de eigenschappen genoemd die worden vastgelegd. Vervolgens 
zal worden weergegeven op welke wijze retailers op dit moment participeren bij zowel 
herontwikkeling als nieuwe ontwikkelingen. In een subconclusie wordt weergeven of men 
veranderingen wil in de mate van participatie en of daar conflicten over zijn tussen retailers en 
overige actoren. Bij de mate en doelstelling(en) van participatie bij een activiteit horen een 
aantal participatievormen die een verschillende aard hebben. Er wordt aangegeven welke van 
deze participatievormen geschikt zijn. 
Ten slotte zal worden beschreven welke invloed participatie van retailers in het 
(her)ontwikkelingsproces heeft op de winkelcentrumeigenschappen en warden de invloed van 
participatie op de tevredenheid van retailers beschreven. 

In hoofdstuk 8 zullen de aanbevelingen voor participatie worden weergegeven. Dit heeft de 
vorm van een handleiding. Er wordt beschreven welke voorbereidingen getroffen dienen te 
worden, waar men rekening mee dient te houden. Vervolgens zullen per participatiemoment 
de geschikte participatievormen worden weergegeven. Aan de hand van de beheersaspecten 
kan er een keuze gemaakt worden voor de meest geschikte participatievorm. 

De conclusies en aanbevelingen ten aanzien van praktijk, theorie en onderzoek worden 
beschreven in hoofdstuk 9. 

M. JP Rooij 
T. Wind 
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2. Winkelcentra in Nederland 

Het eerste deel van dit hoofdstuk is een korte uitleg over de Nederlandse winkelstructuur met 
als doel een achtergrond te schetsen. Aan de orde komt: hoe de winkelstructuur ontstaan is 
en wat de huidige ontwikkelingen in Nederland zijn ten aanzien van deze winkelstructuur. 
Vervolgens worden de winkelcentra beschreven. Daarbij wordt duidelijk gemaakt welke typen 
centra er zijn, welke plaats zij innemen binnen de winkelstructuur en wie de gebruikers zijn. 
Het tweede deel is een inkadering van het onderzoeksveld. Dit onderzoeksveld is tot nu toe 
gedefinieerd als alle winkelcentra in Nederland. Er is een grote diversiteit in winkelcentra in 
Nederland. lnkadering van het onderzoeksveld is daarom vereist. De inkadering zal 
plaatsvinden aan de hand van criteria die de uitvoerbaarheid en betrouwbaarheid van het 
onderzoek moeten garanderen. Daaruit volgt het definitieve onderzoeksveld. 

2.1. Winkelstructuur in Nederland 

De detailhandelstructuur die Nederland kent, is ontstaan na 1945. Verwoestingen in de oorlog 
waren de aanleiding voor een grootscheepse her- en nieuwbouw van het woningbestand. Dit 
maakte niet alleen planning van woningbouw noodzakelijk maar ook planning van 
detailhandel. Vanaf dit punt is de overheid begonnen met het opbouwen en vervolgens de 
versterking en instandhouding van een functionee/-hierarchisch winkelapparaat. Het 
planningsprincipe dat hieraan ten grondslag ligt is de centrale plaatsen theorie van Christaller. 

2. 1.1. Centrale plaatsen theorie 

De centrale plaatsen theorie van Christaller voorspelt dat de vraag naar een product 
gelijkmatig afneemt bij een toenemende afstand tussen consument en leverancier van dat 
product. De uiterste afstand die een consument bereid is af te leggen om een bepaald 
product te kopen, bepaalt volgens Christaller het marktgebied van het product. Verder stelt hij 
dat er een minimaal vraagniveau vereist is, wil een leverancier zijn product aanbieden. Dit 
vraagniveau zal van product tot product verschillen. Verschillende producten hebben dus oak 
verschillende marktgebieden. Zo heeft een elektronicazaak een veel grater verzorgingsbereik 
dan een supermarkt. De combinatie van een omvangrijk marktgebied en producten waarvoor 
een hoog vraagniveau vereist is, zal zich minder vaak voordoen dan die van een klein 
marktgebied en producten met 
een laag vraagniveau. Er zullen 
dus veel minder leveranciers van 
producten van hogere 
(elektronicazaak) dan van lagere O 1e orde: Binnenstad 

orde (supermarkt) voorkomen. 0 2eorde: Stadsdeel 

Bij een toenemende centrale O 3e orde: Wijk 

ligging, en daarmee bij een • 4e orde: Buurt 

groter wordend 
consumentendraagvlak, neemt 
het aantal verschillende 
producten waar vraag naar is, 
toe. Vanuit dit gezichtspunt 
concludeert Christaller dat er een 
systematische samenhang 
tussen de omvang van de 
plaatsen en hun functionele 
structuur moet bestaan. Er 
ontstaat een ruimtelijk patroon 

·····-... ____ _ 
__ ... ,...· 

···-... __ _ 

van centrale plaatsen van 
verschillend niveau die elkaar, 
gaande van grote naar kleine 
centrale plaatsen, aanvullen. 

Figuur 2-1 centrale plaatsen hierarchie volgens Christal/er 
[Christal/er, 1933] 

M. de Rooij 
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De grootste centrale plaats domineert hierbij enige middelgrote centrale plaatsen en zij 
samen weer vele kleine plaatsen. Er sprake van een functionele hierarchie van centrale 
plaatsen [Christaller, 1933]. 

In Nederland ontstond zo een stelsel dat bestaat uit binnenstadcentra, stadsdeelcentra, 
wijkcentra en buurtcentra. 

2.1.2.Afnemende overheidsinvloed 

Vanaf 1965 heeft de overheid middels de Wet op de Ruimtelijke Orde (WRO) een 
regulerende werking op het detailhandelsbeleid gehad. In de beginjaren was deze zeer strikt 
te noemen, de afgelopen decennia echter is de regulering stap voor stap verruimd. In de 
jaren zeventig werd onder bepaa!de voorwaarden de marktwerking binnen de 
detailhandelsector meer toegelaten. Als gevolg hiervan werden er een aantal 
detailhandellocaties buiten de opgebouwde winkelhierarchie ontwikkeld. Om deze 
ontwikkelingen in de hand te houden verschenen in 1973 de eerste richtlijnen voor perifere 
detailhandelvestigingen (POV). Dit leidde tot het begin van het perifere detailhandelsbeleid 
waarbij vestiging in de periferie van de stad slechts was toegestaan voor zover deze een 
aanvullende functie innam naast de voorzieningen in de binnenstad. Uitgangspunt was dat 
vestiging van winkels buiten bestaande of nieuw te plannen winkelgebieden niet gewenst 
was, voor bepaalde branches werd echter een uitzondering gemaakt. Dit maakt PDV-locaties 
branche-gebonden. 

In 1993 werden de mogelijkheden tot perifere vestiging verruimd met de introductie van het 
GDV-beleid. Grootschalige detailhandelsvestigingen (GOV) werden gezien als aanvulling op 
het PDV-beleid Het gaat bij beide om detailhandelsvestigingen van minstens 1500 m2

, maar 
GDV-locaties hebben geen branchebeperkingen. De mogelijkheid tot het plannen van GDV
locaties was echter slechts toegestaan in de 13 stedelijke uitbreidingsgebieden, zoals bepaalt 
in de Vierde Nata Ruimtelijke Orde. Dit maakt GDV-locaties locatie-gebonden [VROM, 2006] 

In de Vijfde Nata Ruimte Ordening was een grate kentering in het PDV-/GDV-beleid te zien 
Het PDV/GDV-be!eid werd a!s overbodig betiteld. In principe blijft het rijk tegen vestigingen in 
het buitengebied , maar de uitvoering van dit beleid zal warden overgelaten aan de lagere 
overheden. Toen het kabinet viel in 2002, sneuvelde oak de Vijfde Nota {Ruimte in Debat, 
2003]. Hierna volgde in 2004 de invoering van de Nata Ruimte. Het locatiebeleid vloeide 
direct voort uit de Vijfde Nota. Het landelijke PDV/GDV beleid kwam te vervallen. De lagere 
overheden (provincie en gemeente) zijn vanaf nu verantwoordelijk voor het gevoerde beleid. 
[Nata Ruimte, 2004] 
Hierdoor is angst ontstaan dat de huidige winkelstructuur onder druk i<omt te staan. Het 
huidige beleid maakt het vestigen van hypermarkten, ook bekend als "weidewinkels", 
mogelijk. Deze "alles verkopende" supermarkten vestigen zich in het buitengebied en zijn een 
directe concurrent voor de binnensteden en dan met name, de wijk- en buurtcentra. 
Vooralsnog lijkt een doorbraak van de "weidewinkel" in Nederland nog niet aan de orde. Wei 
is er de komst van de Factory outlet centers, die een bedreiging zouden kunnen vormen voor 
modezaken in de binnenstad [Neprom, 2005]. Nederland telt op dit moment drie van deze 
"merkendorpen". 

2.1.3.Nederland groeit 

De afgelopen vijftig jaar is de Nederlandse bevolking gegroeid van 1 O miljoen naar ruim 16 
miljoen mensen [CBS, 2006]. Zoals al eerder aangehaald bij het planningsprincipe van 
Christaller, vraagt dit om nieuwe woningen en detailhandelsontwikkelingen. Steden breidden 
steeds verder uit en daarmee nam ook het aantal stadsdeel-, wijk- en buurtcentra toe. 
Daarnaast werden er stedelijke uitbreidingsgebieden aangewezen. In de Vierde Nota 
Ruimtelijke Orde Extra warden dit VINEX-locaties genoemd. Bij al deze nieuw te ontwikkelen 
VINEX-wijken zijn ook nieuwe wijkwinkelcentra ontwikkeld. Er komt echter een halt aan de te 
ontwikkelen gebieden omdat de ruimte in Nederland schaars is. Er valt dan ook waar te 
nemen dat de uitbreidingsmarkt meer en meer verandert in een vervangingsmarkt. 

TU e 
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Vee I winkelcentra die ontwikkeld zijn in de jaren zeventig en tachtig zijn inmiddels ver over de 
houdbaarheidsdatum en zijn toe aan een opknapbeurt. Deze opknapbeurt is vaak een 
grondige herontwikkeling van het winkelcentrum omdat het winkelcentrum niet meer voldoet 
aan de functionele en technische eisen van deze tijd. Ook de rol van de investeerders 
(beleggers) mag niet uit het oog verloren warden bij deze herontwikkelingen. Zij hebben 
economisch belang bij een winkelcentrum dat voldoet aan de eisen van deze tijd. Een 
aantrekkelijk winkelcentrum op een goede locatie is immers een goede belegging. 

Deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat Nederland inmiddels ruim 25 miljoen m2 aan 
winkelruimte telt. Volgens een recente inventarisatie van Vastgoedmarkt ligt er nog bijna 3,5 
miljoen m2 winkelruimte op de tekentafel. 

3% 

43% 

15% 

□ Binnenstedelijk 

□ Stadsdeel 

□ Wijk en Buurt 

o PDV-GDV 

o Owrig 

Figuur 2-2: inventarisatie winkelruimte op de tekentafel [Vastgoedmarkt, 2005] 

2.2. Winkelcentra in Nederland 

In de literatuur warden termen zoals winkelgebied, winkelconcentratie en winkelcentrum vaak 
door elkaar heen gebruikt. Voor het onderzoek is het belangrijk om deze begrippen van 
elkaar te onderscheiden [Bolt, 2003]: 

• Winke/gebied: een geografisch geheel, waarbinnen verhoudingsgewijs veel winkels 
voorkomen. 

• Winkelconcentratie: een winkelgebied, waarbij, in straten of aan pleinen, winkels met 
aaneengesloten fronten voorkomen. 

• Winkelcentrum: een winkelconcentratie met minimaal twee winkels, met een 
gezamenlijke winkel verkoopvloer oppervlakte (WVO) van minstens 1500 m2

. 

Keeris [2001] geeft de volgende definitie voor een winkelcentrum: 
• Planmatig ontwikkelde winkelcentra die een samenhangend gehee/ vormen van 

consumentenverzorgende bedrijven, zowel naar functie a/s naar vormgeving en 
bouwwijze. 

Deze laatste definitie is het meest geschikt om te gebruiken in het onderzoek. De volgende 
stap is het in kaart brengen van alle verschillende soorten winkelcentra. Bij het uiteenzetten 
van de verschillende soorten winkelcentra dienen ook de gebruikers, retailers, aan bod te 
komen. Deze zijn onder te verdelen in verschillende branches. Een branche is een groep 
bedrijven die gekenmerkt wordt door een bepaalde assortimentsgroep of door een veel 
voorkomende combinatie van assortimentsgroepen. 
Alie branches samen in een winkelcentrum vormen de branchemix. Voor dit onderzoek zal 
een branche-indeling warden gebruikt zoals opgesteld door de HBO [2006]. Hieronder volgt 
een overzicht waarbij een aantal belangrijke retailers per branche genoemd warden. 

- ·-
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l Branche 

Levensmiddelen 

Kleding- en textie/ 

Persoonlijke verzorging 

Woonzaken 

Huishoudelijke artikelen 

Consumenten e/ektronica 

I Doe-het-zelf 

Educatie- en vrije tijdsartikelen 

I Retailers 

AH, C1000, Plus, Lidl, Super de Boer, 
Jumbo, Aldi, Verszaken 

H&M, Zara, Mango, We, C&A, Vogele, 
Hunkem6ller, Miss Etam, Bristol, Scapino, 
Dolcis 

Kruidvat, Da, Etos, Trekpleister, 
Hans Anders, lei Paris XI, Schlecker 

Ikea, Trendhopper, Leen Bakker, Poppeliers, 
Beter Bed, Bru man, Kwantum 

Blokker, Action, Kijkshop, Marskramer, 
Xenos, Oil & Vine ar 

Harense Smid, Media Markt, BCC, It's 
Electronics 

I Praxis, Gamma, Formido, Karwei 

Hema, V&D, Bruna, The Read Shop, Free 
Record Shop, lntertoys, Aktie Sport, Pet's 
Place 

Tabel 2-1: Branche-indeling [HBO, 2006] met meest voorkomende retailers [Locatus, 2004] in Nederland 

Bij het ontstaan van de winkelstructuur in Nederland zijn de meeste typen winkelgebieden al 
genoemd. De winkelcentra die hierbij horen zullen nu op een rij worden gezet. Per centrum 
zal een korte toelichting warden gegeven. 

Binnenstadcentra 

Het hoofdwinkelgebied is vaak gelegen in het hart van een stad 
of dorp. Dit winkelcentrum heeft binnen de winkelstructuur van 
de stad of het dorp de grootste omvang in vierkante meters. In 
deze centra vindt doorgaans het recreatieve winkelen plaats. 
De (historische) omgeving zorgt voor een aantrekkelijk 
winkelmilieu en eveneens voor een hoog onderscheidend 
karakter, wat kan zorgen voor toeristische aantrekkelijkheid en 
regionaal bezoek. Daarbinnen zijn vaak delen planmatig 
(her)ontwikkeld. Zoals uit het principe van Christaller al volgt 
kennen deze centra een groat verzorgingsgebied. Deze 
winkelcentra lenen zich niet voor het dagelijkse boodschappen 
doen. De nadruk ligt vooral op het modesegment. In deze 
centra komen de volgende branches sterk naar voren: kleding 
en textiel, consumentenelektronica, educatie- en vrije 
tijdsartikelen, huishoudelijke artike/en en persoonlijke Figuur 2-3: Piazza te Eindhoven 
verzorging. De omvang van centra in de binnensteden kent een 
grate diversiteit. Hiermee verschilt oak het totale aantal en 
soort retailers sterk per centrum . 

TU/e 
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Stadsdeelcentra 

In grate steden is naast het hoofdwinkelgebied behoefte aan 
ondersteunende centra. Het stadsdeelcentrum kan gezien 
warden als het grootste centrumtype binnen de 
ondersteunende centra. De grote stadsdeelcentra worden 
gewaardeerd omdat recreatief, maar bovenal vergelijkend 
winkelen hier goed mogelijk is. Bij deze centra is er vaak 
sprake van een combinatie van recreatief winkelen en 
boodschappen doen. Deze winkelcentra hebben ook vaak een 
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regionale uitstraling en verzorgingsgebied. De branchemix bij Figuur 2-4: Woensel te 
dit type centrum ziet er vaak als volgt uit: kleding en textiel, Eindhoven 

levensmiddelen, consumentenelektronica, persoonlijke 
verzorging en educatie- en vrije tijdsartikelen. Ook hier is een grote mate van verschil in 
omvang per centrum. Dit brengt ook weer een groot verschil in aantal en soort retailers met 
zich mee. De enige ontwikkelingen waarvoor nog plaats lijkt bij dit type winkelcentrum zijn 
herontwikkelingen. 

Wijkcentra 

Bij deze centra is er veelal sprake van kleine centra die na 
verloop van tijd gegroeid zijn tot volwaardige wijkwinkelcentra 
maar ook van centra die volledig planmatig nieuw ontwikkeld 
worden. De planmatig ontwikkelde centra zijn vooral terug te 
vinden op nieuw ontwikkelde locaties zoals VINEX-locaties. Het 
accent ligt bij deze centra op het boodschappen doen. De 
branches die vaak terugkeren bij wijkwinkelcentra zijn: 
/evensmiddelen, persoonlijke verzorging en huishoude/ijke 
artike/en. In omvang verschillen deze centra over een Figuur 2-5: Parkwijk te Utrecht 

bandbreedte van een paar duizend m2
• Hier valt al op dat het 

aantal verschillende soorten retailers minder wordt. Ook het aantal retailers varieert niet in 
sterke mate. Ten aanzien van ontwikkelingen zien we dan ook twee verschillende soorten. De 
herontwikkeling van de verouderde wijkwinkelcentra en de nieuwe ontwikkelingen op VINEX
locaties. 

Buurtcentra 

In de hierarchie van de ondersteunende centra staat het 
buurtwinkelcentrum op de laagste plaats. Deze centra hebben 
het voorzien in dagelijkse benodigdheden als primair doel. De 
branche die bij deze kleine centra centraal staat is 
/evensmidde/en. De omvang van deze centra is zeer klein. Het 
aantal en het soort retailers is beperkt. Deze buurtwinkelcentra 
lijken een moeilijke toekomst tegemoet te gaan door de eerder 
genoemde ontwikkelingen in het locatie-beleid ten aanzien van 
detailhandel [Neprom, 2005]. Figuur 2-6: De Ve/den te 

Den Haag 

M. l Rooij 
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POV/GOV 

Perifere Detailhandels Vestigingen en Graotschalige Detailhandels Vestigingen, zijn de 
laatste jaren steeds sterker in opkomst. De termen PDV en GDV zijn daarentegen alweer 
achterhaald [Nata Ruimte, 2004]. Perifere centra zijn groat van omvang en zijn onder te 
verdelen in 2 typen. Het eerste type is het perifere centrum met branchebeperking (PDV) 
Deze centra zijn vaak ontwikkeld in een bepaald thema. Hierbij moet gedacht warden aan 
branches als: woonzaken en doe-het-zelf. Hierdoor zal het soort retailers niet of nauwelijks 
verschillen binnen het centrum. Het aantal echter verschilt per centrum. 

Figuur 2-7: Woonboulevard (fase II) te Heer/en 

Daarnaast zijn er perifere centra met locatiebeperking (GOV). 
Hier warden wel meer verschillende soorten retailers 
aangetroffen warden omdat men hier niet met 
branchebeperkingen te maken heeft. De branchemix bij deze 
centra varieert dan ook meer met: woonzaken, doe-het-zelf, 
huishoudelijke artikelen, consumentenelektronica en educatie
en vrije tijdsartikelen. Het aantal retailers varieert per centrum. 
Bij beide typen centra hebben zich de laatste jaren steeds meer 
ontwikkelingen hebben voorgedaan. Er zitten ook nog een 
aantal centra in de pijplijn. Maar ook de ruimte om te 
ontwikkelen in de periferie lijkt beperkt. Daarnaast lijken de 
lokale overheden toch een restrictief beleid te voeren ten 
aanzien van ontwikkelen op perifere locaties. [Neprom, 2005]. 

Factory Outlet Center 

Figuur 2-8 Plein Westermaat 
te Hengelo 

Een Factory Outlet Center is een centrum waar producenten van voornamelijk kleding hun 
restanten, monstercollecties en overbodige voorraden met een fikse korting kunnen 
verkopen. Deze centra zijn dus slechts gericht op kleding en textiel. Het fenomeen is uit de 
Verenigde Staten over komen waaien. In Nederland warden FOC's oak we! merkendorpen 
genoemd. Nederland telt op dit moment Factory Outlets, Bataviastad in Lelystad, Designer 
Outlet in Roermond en Rosada in Roosendaal. Deze groep centra is te klein om uitspraken 
over te kunnen doen. Voor de toekomst lijkt dit aantal niet in grate mate toe te nemen 

Figuur 2-9: Rosada te Roosendaa/ 

Na deze uiteenzetting van de verschillende typen winkelcentra in Nederland springt meteen 
de grate mate van diversiteit tussen de centra in het oog. Winkelcentra in Nederland vormen 
het onderzoeksveld. Gezien deze diversiteit lijkt het verstandig om te kiezen voor een 
inkadering van het onderzoeksveld aan de hand van een aantal criteria. 

TU/e 
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2.3. Selectie winkelcentra 

Door de verschillen tussen de typen winkelcentra kunnen alleen winkelcentra van hetzelfde 
type onderling warden vergeleken. De typen winkelcentra kunnen alleen warden vergeleken 
wanneer van elk type een aantal winkelcentra warden onderzocht. Oat is door een gebrek 
aan tijd en middelen niet mogelijk. Daarom wordt een type winkelcentrum geselecteerd dat 
het meest geschikt is voor dit onderzoek. 

2.3.1.Criteria 

Door middel van het toetsen van de verschillende typen winkelcentra aan een aantal criteria 
zal het onderzoeksveld ingekaderd worden. 

• Het eerste criterium is homogeniteit. Hiermee wordt bedoeld dat het type centrum 
meer geschikt is naarmate de onderlinge verschillen tussen de individuele centra 
binnen de groep beperkt zijn. Daarbij gaat het om een gelijke verhouding van typen 
retailers in de winkelcentra. De winkelcentra kunnen dan onderling warden 
vergeleken in het onderzoek. 

• Het tweede criterium is dat de afgelopen jaren voldoende ontwikkelingen hebben 
plaatsgevonden. Er zal specifiek gekeken warden naar centra die de laatste jaren zijn 
opgeleverd, omdat bij deze centra de kans het grootst is dat de retailers die 
betrokken waren bij de ontwikkeling van het centrum nag aanwezig zijn. Daamaast 
wordt gesproken over voldoende ontwikkelingen, omdat meer ontwikkelde centra, 
meer gegevens opleveren voor het onderzoek. 

• Als laatste is het van belang dat er ook in de toekomst voldoende ontwikkelingen te 
verwachten zijn bij de gekozen typen centra, vanwege de praktische relevantie van 
het onderzoek. De conclusies die uit dit onderzoek volgen kunnen van nut zijn bij de 
(her}ontwikkeling van nieuwe winkelcentra. 

2.3.2. Resu/taat 

Als alleen het begrip homogeniteit als criterium genomen word_t dan komen de volgende 
typen winkelcentra in aanmerking om mee te nemen in het vervolg van het onderzoek: 
Wijkcentra, buurtcentra, PDV/GDV-centra en FOC. De winkelcentra in de binnenstad en 
stadsdeel vallen af omdat deze te sterk verschillen in omvang. De binnenstad en 
stadsdeelcentra varieren tussen de 10.000 en 70.000 m2 [NRW, 2006]. Hiermee varieert ook 
het aantal en soort retailers per centrum sterk. 

Als vervolgens het criterium, vo/doende recente ontwikkelingen, wordt toegepast dan blijven 
de volgende typen winkelcentra over: Wijkwinkelcentra en PDV/GDV-centra. De buurtcentra 
vallen hier af omdat buurtcentra niet of nauwelijks ontwikkeld zijn de afgelopen jaren. Zoals 
eerder genoemd lijken verouderde buurtcentra verloren te gaan door het veranderende 
detailhandelsbeleid. Bij Factory Outlet Center hebben slechts drie ontwikkelingen 
plaatsgevonden in heel Nederland. 

Als ten slotte aan het laatste criterium, vo/doende toekomstige ontwikkelingen, wordt getoetst 
dan blijft het volgende type winkelcentrum over: Wijkwinkelcentra. PDV/GDV-centra vallen af 
omdat het onduidelijk is of en hoeveel van deze centra in de toekomst ontwikkeld zullen 
warden. Dit is sterk afhankelijk van het detailhandelsbeleid dat gevoerd zal warden door de 
lokale overheden [Neprom, 2005). 

2.3.3.Het onderzoeksve/d: wijkwinkelcentra 

Het verzorgingsgebied strekt zich uit en beperkt zich tot de wijk waar het winkelcentrum 
functioneert. Zoals al eerder aangehaald ligt de nadruk bij deze centra op "boodschappen 
doen". De trekker van dit type centrum is de supermarkt. Bij voorkeur hebben deze centra 2 
supermarkten, beide in een ander prijs- en service segment. Het pakket dagelijkse goederen 
is compleet. Het non-food pakket is in die zin compleet dat er een totaal pakket hoogfrequent 
aangekochte goederen terug te vinden is. 

M. de Rooij 
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In laag frequent aangekochte goederen is maar een beperkt aanbod. Hieruit volgen de 
branches die kenmerkend zijn bij wijkwinkelcentra: Levensmiddelen, Persoonlijke verzorging 
en Huishoudelijke artikelen. De retailers uit deze branches vormen de gebruikers van het 
winkelcentrum. De omvang van dit type centrum varieert over het algemeen tussen de 5.000 
en 10.000m2 [NRW, 2006]. In Nederland zijn 2 ontwikkelingen ten aanzien van 
wijkwinkelcentra. Het gaat hier om herontwikkeling van verouderde wijkwinkelcentra en 
nieuwe ontwikkelingen op VINEX-Locaties. 

Figuur 2-10 : Herontwikkeling: 
Cassandraplein te Eindhoven 

2.4. Samenvatting 

Figuur 2-11: Ontwikkeling op VINEX 
Getsewoud te Nieuw-Vennep 

Nederland kent een unieke fijnmazige winkeistructuur. Deze structuur, op basis van het 
planningsprincipe van Christaller, is ontstaan tijdens de wederopbouw na de Tweede 
Wereldoorlog en is in stand gehouden door de sterke overheidsregulering. De 
overheidsregulering neemt echter af en de verantwoordelijkheid verschuift van de 
rijksoverheid richting de lokale overheden. Dit heeft de komst van nieuwe centra buiten de 
stad tot gevolg. In de huidige winkelstructuur is een belangrijke plaats weggelegd voor 
winkelcentra. Onder winkelcentra wordt verstaan: p/anmatig ontwikkelde winkelcentra die een 
samenhangend gehee/ vormen van consumentenverzorgende bedrijven, zowel naar functie 
a/s naar vormgeving en bouwwijze [Keeris, 2001]. De volgende typen winkelcentra kunnen 
onderscheiden warden: binnenstadcentra, stadsdeelcentrn, wijkcentra, buurtcentra, 
PDV/GDV-centra en Factory outlet centers. 

Uit het grate aantal typeringen blijkt al de diversiteit aan winkelcentra in Nederland. Deze 
diversiteit maakt inkadering van het onderzoeksveld noodzakelijk. Dit heeft plaatsgevonden 
aan de hand van een aantal criteria: 

• Homogeniteit van winkelcentra binnen een type; 
• Voldoende recent ontwikkelde centra; 
• Voldoende nieuw te ontwikkelen centra / her te ontwikkelen centra. 

Het wijkwinkelcentrum is het enige type centrum dat voldoet aan alle gestelde criteria. Van 
belang is dat de meeste van de recent ontwikkelde centra liggen op zogenaamde VINEX
locaties en het grootste deel van de te ontwikkelen wijkwinkelcentra in steden, 
herontwikkeling zullen zijn. De wijkwinkelcentra zullen het onderzoeksveld vormen. De 
retailers binnen deze centra zijn veelal afkomstig uit de branches: Levensmiddelen, 
Persoonlijke verzorging en Huishoudelijke artikelen. 

Nu moet de volgende stap in het onderzoek gezet warden. De processen die leiden tot het 
realiseren van een winkelcentrum moeten in kaart warden gebracht. Er wordt duidelijk 
gemaakt welke processen dit zijn en welke doelen ze hebben ten aanzien van een 
winkelcentrum. Het doel van het volgende hoofdstuk is om de rol van retailers in de 
processen te achterhalen en te onderzoeken hoe die rol kan warden uitgebreid. 
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3. Ontwikkelingsproces van wijkwinkelcentra 

Het doel van dit hoofdstuk is het in kaart brengen van het ontwikkelingsproces. Dit dient als 
onderlegger voor het bepalen van de momenten waarop retailers invloed hebben en op welke 
momenten invloed van retailers zinvol zou kunnen zijn. Eerst wordt dit proces inzichtelijk 
gemaakt. Vervolgens zullen de actoren die betrokken zijn bij het (her)ontwikkelingsproces 
besproken warden en zullen de onderlinge relaties warden weergegeven. De rol die de 
diverse actoren hebben in het ontwikkelingsproces komt naar voren tijdens de activiteiten die 
plaatsvinden in het (her)ontwikkelingsproces. De activiteiten zullen warden uitgeschreven. Dit 
leidt ten slotte tot een overzicht waaruit moet blijken wanneer welke actoren, bij welke 
activiteiten betrokken zijn. Het overzicht zal de basis vormen voor de interviewgids. 

3.1. (Her)ontwikkelingsproces 

Het eerste doel is het ontwikkelingsproces inzichtelijk maken. In de bedrijfskunde literatuur 
wordt een proces meestal opgedeeld in fases. Dit komt voort uit het "Projectmatig werken 
[Wijnen, 2004]" dat voor het eerst in 1984 verscheen. In dit standaardwerk uit de 
bedrijfskunde wordt het proces opgedeeld in: initiatief, definitie, ontwerp, voorbereiding, 
realisatie en nazorg. Deze warden achtereenvolgens uitgevoerd. Een project wordt ingedeeld 
in fasen om de besluitvorming te structureren en de procesgang beter beheersbaar te maken. 
Elke fase wordt afgesloten met een beslisdocument, waarin de uitgangspunten tot dan toe en 
de stand van zaken met betrekking tot de beheersaspecten tijd, geld, kwaliteit, infonnatie en 
organisatie van het project zijn vastgelegd. Dit beslisdocument dient als vertrekpunt voor de 
volgende fase. De mogelijkheid tot be'i"nvloeding van het eindresultaat nemen af naarmate het 
proces vordert. 
Deze manier van werken slaat over naar de bouwkunde, doordat huisvesting wordt gezien als 
onderdeel van het bedrijfsproces [Kohnstamm & Regterschot 1994). In 1997 wordt fasering 
van een bouwproject vastgelegd in NEN-2574: 

Programma 
1. lnitiatief 

Vaststelling van de behoefte aan huisvesting en besluit tot het verrichten van 
haalbaarheidsstud ie( s ); 

2. Haalbaarheid 
Een analyse van functionele, technische, financiele en ruimtelijke aspecten, om de 
mogelijkheid voor realisatie van het project te kunnen vaststellen; 

3. Projectdefinitie 
Het forrnuleren van de uitgangspunten en doelstellingen waaraan het te realiseren project 
moet voldoen, uitgaande van het gebruiksdoel; 

Ontwerp 
4. Structuurontwerp 

De stand van zaken van het ontwerp in wording, waarbij de structuur in al zijn facetten op 
basis van de creatieve uitgangspunten integraal gestalte heeft gekregen; 

5. Voorlopig Ontwerp 
Het ontwikkelen van informatie, voldoende om een voorstelling te geven van het te 
realiseren project; 

6. Definitief Ontwerp 
Het uitwerken en eventueel wijzigen van een voorlopig ontwerp in overeenstemming met 
de wensen van de opdrachtgever; 
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Uitwerking 
7. Bestek 

Het ontwerp wordt uitgewerkt tot bestek1 en bestektekeningen ten behoeve van de 
aanbesteding en prijsvorming; 

8. Prijsvorming 
Definitieve prijsvorming na gunning en afsluiten van het contract van aanneming; 

Bouw 
9. Werkvoorbereiding 

Het bepalen van de wijze waarop het object moet worden gerealiseerd en de vastlegging 
daarvan in documenten; 

10. Uitvoering 
Het feitelijk realiseren van het object op de bouwplaats respectievelijk in gebouwdelen 
elders; 

11. Oplevering 
Het schrifteiijk, respectievelijk in een weekrapport vastleggen van de opneming van het 
uitgevoerde werk, om te bepalen of het voltooid is, waarna het werk (al dan niet} wordt 
goedgekeurd en in gebruik kan warden genomen. 

Beheer en gebruik 
Na deze fasen wordt oak nag "gebruik en beheer" genoemd, wat verder niet in de norm wordt 
toegelicht. Het doel van de genoemde elf fasen is eigenlijk om tot een geschikt gebouw te 
komen voor het beheer en gebruik. Bij gebruik doelt men op de huurder/kopers die het pand 
in gebruik nemen. In geval van huur wordt door eigenaars gesproken van de exploitatiefase. 
In deze fase is de uitvoerende partij verantwoordelijk voor de nazorg: het nakomen van 
verleende garanties. Het beheer van het gebouw ligt in handen van de eigenaar of vereniging 
van eigenaren . Een eigenaar is verantwoordelijk voor het in stand houden van de functionele 
en fysieke conditie van een gebouw. Dit betekent voor een winkelcentrum globaal het 
volgende [Velde, van de, 1991 ]: 
• Functionaliteit zit in de branchering en de kwaliteit van winkeliers. Deze moeten 

aansluiten op het verzorgingsgebied en dus de bestedingen goed binden (voor ieder 
soort winkelcentrum is dit anders, maar bij een wijkwinkelcentrum dient er minimaal een 
goede supermarkt aanwezig te zijn). 

• De fysieke conditie heeft te maken met de ruimtelijke structuur. Vooral een goede 
ontsluiting en bereikbaarheid zijn belangrijk. Daarnaast dient het centrum een goede 
uitstraling te hebben. 

Opdrachtgevers stellen vaak een beheerder aan die de een deel van de 
verantwoordelijkheden overneemt. 

Herontwikkeling 
Op het moment dat waargenomen wordt dat het gebouw niet meer voldoet aan de eisen die 
gesteld worden aan de functionele en fysieke conditie is herontwikkeling noodzakelijk. Het 
herontwikkelingsproces kent dezelfde structuur als het ontwikkelingsproces. Het verschil 
tussen het ontwikkelingsproces en het herontwikkelingsproces zit in de activiteiten die 
plaatsvinden tijdens het proces, de betrokken actoren en diens rollen in het proces. 

In werkelijkheid is het proces ingewikkelder, doordat activiteiten die bij een fase genoemd 
worden in meer dan een fase kunnen voorkomen. Bovendien zijn er verschillende actoren 
betrokken bij het proces. 

1 nauwkeurige beschrijving van het project ter verkrijging van een compleet beeld van het 
project tot in detail wat betreft opbouw, materialen, afmetingen, e.d. [Eekelen, 2002] 
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3.2. Actoren 

De volgende stap is dat duidelijk moet warden welke actoren betrokken zijn bij het 
ontwikkelingsproces van wijkwinkelcentra. Teisman [1992] definieert actoren als "eenheden 
die zich door een zekere eenheid van handelen opstellen als een be'invloedende partij" . 

PO = Projectontwikkelaar 
GEM = Gemeente 
EIG = Eigenaar 
RET = Retailer 
AAN = Aannemer 
ARCH = Architect 

Figuur 3-1: Relatieschema betrokken actoren bij het (her)ontwikkelingsproces 

Er zal een korte toelichting warden gegeven bij elke actor. De rol die zij spelen in het 
ontwikkelingsproces wordt nader toegelicht in de volgende paragraaf waarbij de activiteiten 
uiteengezet zullen warden. Eerst zal er warden gekeken naar de retailers. Zij vormen de spil 
van het onderzoek. Daarna zullen de overige actoren warden besproken. 

3.2.1.Retailer 

Retailers gebruiken het winkelvastgoed als bedrijfsmiddel. Zij zitten op strategisch gekozen 
locaties om een specifieke groep consumenten te bereiken. Om een gedetailleerd beeld van 
de rol van de retailers te krijgen warden verschillende typen retailers onderscheiden. De 
volgende indeling is gemaakt op basis van bedrijfsvorm [Dikken et al, 2003], branche [HBO 
2006] en gemiddelde grootte van de unit [NRW 2006]: 

Supermarkten 
Dit zijn de grate winkels voor dagelijkse benodigdheden, die de consumenten uit de wijk naar 
het centrum trekken. De supermarkt berust op het principe van parallellisatie van de diverse 
levensmiddelengroepen, kruidenierswaren, vlees en groenten, met in de regel als aanvulling 
een aantal non-food artikelen zoals huishoudelijke en schoonmaak artikelen. Het assortiment 
is breed en ondiep. De omzetsnelheid in hoog. Er zijn twee soorten supermarkten te 
onderscheiden. Ten eerste een kwaliteitsvariant (full-service supermarkt) waarin veel 
aandacht wordt besteed aan assortimentsbreedte en diepte. Voorbeelden hiervan zijn Albert 
Heijn, Super de Boer en C1000. Ten tweede een discountvariant met de nadruk op lage 
prijzen. Voorbeelden van deze supermarkten zijn Aldi en Lidl. Al deze grootwinkelbedrijven 
hebben een centrale organisatie die veel zaken regelt, zoals het assortiment en de locatie 
van de filialen, en veelal een centraal distributiecentrum. 

Overige grootwinkelbedrijven 
Naast de supermarkten zijn er ook gespecialiseerde grootwinkelbedrijven. Het gaat om 
bedrijven in de branches persoonlijke verzorging of huishoudelijke artikelen. Oak hier zijn 
weer kwaliteitswinkels (zoals DA en ETOS) en discounters (zoals Kruidvat en Trekpleister) te 
onderscheiden. Deze retailers hebben middelgrote units. Franchising is een 
samenwerkingsvorm waarbij de zelfstandig ondernemer (franchisenemer) een overeenkomst 
sluit met een organisatie(franchisegever), waarbij de ondernemer tegen betaling het recht 
koopt om gebruik te maken van de naam en / of producten van de franchisegever. De reden 
hiervoor is dat de franchisenemer meer betrokken is en meer vrijheid heeft in de 
bedrijfsvoering. Veel grootwinkelbedrijven hebben oak franchise vestigingen en sommige 
bedrijven bestaan enkel uit een centrale organisatie en franchisenemers. Voorbeelden zijn 
Hema en Blokker. 
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Midden en Klein Bedrijf 
De groep zelfstandige winkeliers vormt de oudste distributievorm van de gevestigde 
detailhandel. Zij hebben over het algemeen kleine winkelunits. Zij wordt gekenmerkt door een 
sterke en flexibele bedrijfsvoering en het intense persoonlijke contact van de ondernemer met 
personae! en klanten. Vooral in dit directe contact met de lokale klanten ligt de kracht van 
deze middenstander. Tegenwoordig gaat het vaak om bedrijven met meer dan een filiaal in 
een stad, gemeente of regio. Vandaar dat wordt gesproken over midden- en klein bedrijf 
(MKB). Voorbeelden van midden- en kleinbedrijven in wijkcentra zijn: kaaswinkels, warme 
bakkers, vakslagers, viszaken en giftshops. 

3.2.2.Projectontwikke/aar 

De projectontwikkelaar kan gezien warden als de spin in het web tijdens het 
ontwlkkelingsproces. De projectontwikkelaar neemt de managementtaak op zich: hij stuurt 
alle bij het proces betrokken partijen binnen de randvoorwaarden van (onder meer) geld en 
tijd naar het beoogde eindresultaat. Verder heeft hij de creativiteit om marktkennis om te 
zetten in een vastgoedconcept. Tevens draagt hij gedurende het bouwproces het financiele 
risico, tot het moment dat het gerealiseerde vastgoed is verhuurd en/of verkocht [WMP, 
2000]. Voor het verhuren I verkopen van het gerealiseerde vastgoed wordt ook wel namens 
de projectontwikkelaar een makelaar ingeschakeld. 

3. 2.3. Eigenaar 

Er zijn verschillende soorten eigenaren te onderscheiden naast de projectontwikkelaars die 
de ontwikkelde projecten in eigen beleggingsportefeuille houden [Eekelen, 2002]: 

Parliculiere beleggers 
Particuliere beleggers hebben onroerend goed in bezit. Dit wordt verhuurd en veelal op 
termijn verkocht. Het motief is rendement behalen op ge'i"nvesteerd geld. 

lnstitutionele be/eggers 
lnstitutionele beleggers zijn pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen die als 
beleggingsvorm investeren in onroerend goed. Het motief is dat er van de institutionele 
belegger resultaat verlangd wordt op het ingelegde vermogen, anders kunnen op termijn 
pensioenen niet meer uitbetaald warden. 

In de loop van 2007 staat er een wetswijziging op het programma die het voor fiscale 
beleggingsinstellingen mogelijk maakt om zich ook bezig te gaan houden met 
projectontwikkeling (zonder verlies van fiscale voordelen). Dit betekent voor de toekomst 
wellicht dat de belegger zich intensiever gaat mengen in het proces van (her)ontwikkeling 
[van Wijk, 2006]. 

Ondernemingen 
Ondernemingen kunnen om verschillende redenen eigenaar zijn van onroerend goed. Het 
hoofdmotief is vaak dat bepaalde gebouwen nodig zijn voor de bedrijfsuitoefening. Vooral bij 
oudere winkelcentra zijn er ondernemingen die eigenaar zijn van het pand waarin ze 
gehuisvest zijn. Dit komt door lease-constructies die in de jaren '70 en '80 door 
projectontwikkelaars toegepast warden [ING Real Estate, 2005]. 
De laatste situatie zorgt ervoor dat er bij winkelcentra sprake is van vele eigenaren, die elk 
een klein gedeelte van het centrum bezitten. Daarbij dient ook nag eens aangetekend te 
warden dat de eigenaar niet de winkelier hoeft te zijn, deze kan slechts de huurder zijn. Dit 
verspreidt eigendom in een winkelcentrum levert moeilijkheden op bij herontwikkelingen. Alie 
eigenaren treden hierbij naar voren in de vereniging van eigenaren. De vereniging van 
eigenaren (VVE) is een rechtspersoon met als doel: "de behartiging van de 
gemeenschappelijke belangen van de eigenaars" [Burgerlijk Wetboek, 1992]. 
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Tot nu toe zijn winkelcentra voor eigena(a)r(en) slechts beleggingsobjecten. Er is dan oak 
weinig tot geen directe betrokkenheid bij de winkelcentra. De eigena(a)r(en) heeft hiervoor 
een beheerder in dienst. Hij is de tussenpersoon die staat tussen de eigena(a)r(en) en de 
huurders. Hij heeft als taak het bewaken van de functionaliteit, inclusief de 
verantwoordelijkheid voor het naleven van de geldende regelingen, voor alle hurende partijen. 
Hiertoe ontvangt de gebouwbeheerder de afspraken, die gemaakt zijn tussen eigenaar en de 
gebruikers. Hij coordineert de gebruikerszaken/wensen van alle gebruikers van het gebouw. 
Veelal beheert hij ook namens alle gebouwgebruikers het budget voor gebruikersonderhoud 
aan algemeen toegankelijke en gemeenschappelijke ruimten, installaties e.d. Tenslotte 
informeert hij de gebruikers van het gebouw met betrekking tot gebouwzaken [SCM, 2006). 

3.2.4. Gemeente 

De gemeente is op verschillende manieren betrokken bij het ontwikkelingsproces van 
wijkwinkelcentra. De gemeente bepaalt waar gebouwd mag warden en onder welke condities. 
Zij is veelal in het bezit van de grand en heeft de ruimtelijke randvoorwaarden vastgelegd. 
Verschillende partijen treden tijdens het ontwikkelingsproces op namens de gemeente. 

Afdeling Stedenbouw 
De afdeling stedenbouw is verantwoordelijk voor het masterplan van de totale 
wijkontwikkeling, het wijkwinkelcentrum maakt hier vervolgens deel van uit. De ontwikkelingen 
ten aanzien van het winkelcentrum kunnen oak verwerkt warden in een detailhandelsnota. 

We/stand (Commissie Ruimtelijke Kwaliteit) 
De welstand adviseert de gemeente ten aanzien van de kwaliteit van ingediende 
bouwplannen waar het gaat om uiterlijk en de passendheid in het straatbeeld en de omgeving 
[Keeris, 2001]. Uitgangspunt hierbij is dat de bouwplannen moeten voldoen aan de redelijk 
eisen van welstand. 

Bouw- en woningtoezicht 
De afdeling bouw- en woningtoezicht is de gemeentelijke dienst die belast is met het toetsen 
van bouwplannen en toezicht houden op de correcte uitvoering van het plan. 

3.2.5.Architect 

De architect is verantwoordelijk voor de ruimtelijke vertaling van het programma van eisen in 
een voorlopig en definitief ontwerp. Daarnaast begeleidt hij het bouwproces tijdens de 
uitvoering. Deze begeleiding kan beperkt zijn maar ook zeer intensief. Selectie van een 
architect kan plaatsvinden op rechtstreekse wijze (via directe benadering architect) of niet
rechtstreekse wijze (via prijsvraag) [Bond Nederlandse Architecten, 2006]. 

3.2.6.Aannemer 

De rol van de aannemer in het ontwikkelingsproces is de feitelijke realisatie van het gebouw. 
Een werk wordt doorgaans pas aangenomen als de locatie, de financiering, het ontwerp en 
de uitvoeringsvoorwaarden al geregeld zijn. Een aannemer loopt in dat geval geen 
ontwikkelingsrisico. Zijn zorg betreft het verwerven van de bouwopdracht [Kohnstamm, 1994]. 
Er kan echter ook sprake zijn van een samenwerkingsverband met de projectontwikkelaar. In 
dat geval wordt het ontwikkelingsrisico gedeeld. 
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3.3. Activiteiten tijdens het {her)ontwikkelingsproces 

lnmiddels zijn 2 ontwikkelingsprocessen onderscheidden: het ontwikke/ingsproces en het 
herontwikkelingsproces. Daarnaast zijn alle actoren die betrokken zijn bij het 
(her)ontwikkelingsproces aan bod gekomen. Nu is het zaak om de activiteiten uit een te 
zetten die plaatsvinden binnen het proces. Het ontwikkelingsproces zoals dat gebruikelijk is 
bij de nieuwbouw van wijkwinkelcentra zal warden gebruikt als uitgangspunt. Ten aanzien van 
het herontwikkelingsproces zullen vervolgens de verschillen aangegeven warden. Voor beide 
processen zullen de activiteiten en betrokken actoren warden weergegeven in een overzicht. 
Uit dit overzicht moet blijken wanneer welke actoren, bij welke activiteiten betrokken zijn. 

3.3.1.Het ontwikke/ingsproces; activiteiten per fase 

De activiteiten die voorkomen in het ontwikkelingsproces warden in de literatuur algemeen 
weergegeven. Omdat het hier specifiek gaat om de invulling van die activiteiten bij het 
ontwikkelingsproces van winkelcentra zijn diverse literatuurbronnen ["Productvorming in de 
detailhandel" van E.J. Bolt, "Uitvoeren" van H.A.J. Flapper en de NEN 2547] vergeleken met 
resultaten van interviews met mensen die veel ervaring hebben met het ontwikkelen van 
winkelcentra [Dhr. W. Huijerjans van 3W Vastgoed, T. Liebe van William Properties, F. Nicoll 
van WPM en E.J. Bolt]. 
De hieronder weergegeven activiteiten zullen altijd tijdens het proces plaatsvinden, de 
volgorde en het tijdstip in het proces daarentegen kan afwijken per ontwikkelingsproces. 

lnitiatieffase 
Bij de ontwikkeling van wijkwinkelcentra ligt het initiatief veelal bij de gemeente. De gemeente 
nodigt projectontwikkelaar(s) uit om zijn (hun) visie over de ontwikkelingsmogelijkheden van 
een door de gemeente aangewezen gebied te geven. Een andere mogelijkheid is dat de 
gemeente een projectontwikkelaar selecteert op basis van de uitkomsten van een competitie2

. 

De gemeente als initiatiefnemer heeft veelal zelf een marktonderzoek laten verrichten. Is dit 
niet het geval dan zal de projectontwikkelaar een marktonderzoek (lateni verrichten. Dit 
marktonderzoek heeft de vorm van een distributie planologisch onderzoek . Op basis van 
marktonderzoek, referentieprojecten en ervaringsgegevens kan de projectontwikkelaar zich 
een eerste beeld van de haalbaarheid vormen. 

Haalbaarheidsfase 
Tijdens de haalbaarheidsfase wordt er door de projectontwikkelaar informeel belangstelling 
gepeild bij eventuele toekomstige trekkers van het winkelcentrum. In de meeste gevallen 
betreft dit de grootwinkelbedrijven. Bij de informele gesprekken warden globale wensen in 
kaart gebracht ten aanzien van: maatvoering, lay-out en situering. Op deze manier hebben de 
trekkers hun invloed op de ruimtelijke structuur van het winkelcentrum. De 
projectontwikkelaar neemt deze informatie bij het vaststellen van de omvang en de 
haalbaarheid (interesse vanuit de markt vereist om centrum te kunnen invullen). Bij de 
uiteindelijke invulling van het winkelcentrum zal een brancheadvies
/brancheselectiecommissie betrokken zijn. Deze wordt ingesteld door de gemeente. 
In deze fase gaan de projectontwikkelaar en gemeente ook een samenwerking aan 
Uuridische binding). Macht de projectontwikkelaar het project niet in eigen portefeuille willen 
of kunnen houden dan is bij deze samenwerking ook een belegger betrokken. Steun van een 
belegger versterkt de acquisitiekracht van de ontwikkelaar en verkleint het ontwikkelingsrisico 
voor hem. Op basis van de inmiddels vergaarde informatie kan een haalbaarheidsanalyse 
warden uitgevoerd. 

2 In een competitie krijgen een aantal projectontwikkelaars een kans om ideeen voor te 
leggen aan de gemeente. Op basis van voorgelegde ideeen zal er een keuze warden 
~emaakt. 

Een D.P.O is een soort marktverkenning waarbij het verzorgingsgebied wordt onderworpen 
aan een grondige analyse. 
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Projectdefinitie 
Het wijkwinkelcentrum maakt veelal deel uit van een totale wijkontwikkeling (bijvoorbeeld 
VINEX). Dit wordt door een stedenbouwkundige vastgelegd in een masterplan. Hierin warden 
ook uitgangspunten vastgelegd die warden meegegeven aan de ontwikkelaar. De wensen 
van de globale trekkers zijn in deze fase veelal bekend. In de praktijk is het doorgaans de 
projectontwikkelaar die de verdere wensen van de gebruikers bepaald. Deze 
gebruikersbehoeften en de randvoorwaarden vanuit het masterplan liggen ten grondslag aan 
het programma van eisen. Het programma van eisen bestaat uit functionele, fysieke, en 
commerciele eisen. De functionele eisen vloeien voort uit het distributie planologisch 
onderzoek en de gebruikersbehoeften. De functionele eisen hebben betrekking op de 
branchemix en het branchepatroon. De fysieke eisen zijn gericht op vormgeving en 
constructie, dit warden ook wel de technische eisen genoemd. 
In deze fase zal een eerste programma van eisen warden opgesteld, met daarin vooral oog 
voor de functionele eisen. Hierbij zal een "ideale branchemix" warden vastgesteld. Een 
optimale mix van retailers die een zo groat mogelijk aantrekkingskracht op bezoekers heeft. 
Hierbij moet ook gedacht warden aan sfeermakende voorzieningen (horeca met terras) en 
doelvoorzieningen (medische voorzieningen, postkantoor, etc.). 

Structuurontwerp 
Naast het functionele programma van eisen zal er in deze fase oak warden gekeken naar het 
fysieke programma van eisen. Hierbij komen winkelcentrumeigenschappen aan bod als: lay
out en situering van de trekkers. De projectontwikkelaar zal met een structuurontwerp komen. 
Dit omvat een massastudie, vlekkenplan en daaruit voortvloeiend branchepatroon. Daarnaast 
zal er een architect geselecteerd warden. De architect is verantwoordelijk voor de ruimtelijke 
vertaling van het programma van eisen. 

Voorlopig ontwerp 
Op basis van het programma van eisen wordt naar een aantal globale 
oplossingsalternatieven in ruimtelijke zin gestreefd. Het beste alternatief krijgt de status van 
eerste voorlopig ontwerp. Dit omvat een ruwe schetsmatige beeldbepaling van het centrum 
en/of centrumonderdelen. Dit eerste voorlopig ontwerp kan warden gebruikt om met inmiddels 
betrokken retailers de ruimtelijke en technische wensen nader in kaart te brengen. Deze 
wensen kunnen warden meegenomen in de verdere uitwerking van het ontwerp. De 
betrokken retailers, veelal de trekkers, liggen in deze fase vast middels intentiecontracten. De 
projectontwikkelaar dient namelijk zekerheid te hebben voordat hij het winkelcentrum aanpast 
aan de wensen van de retailers. 
De winkelcentrumeigenschappen die in het voorlopig ontwerp vorm krijgen zijn: afmetingen 
units voor de trekkers, ontsluiting, parkeervoorzieningen en bevoorradingsmogelijkheden. Dit 
zal later in het afstudeerverslag specifieker beschreven warden. 
De architect zal vervolgens de vormgevingsaspecten op duidelijk wijze in woord en beeld 
vastleggen. Aan de hand van het technisch programma van eisen zal ook een constructieve 
uitwerking plaatsvinden. Hierbij wordt rekening gehouden met eventuele flexibiliteit- en 
uitbreidingseisen. Vaak wordt dit oak vereist door een van de betrokken actoren. De 
ambtelijke molen zal in deze fase ook op gang komen. Hierbij moet gedacht warden aan een 
eventuele bestemmingsplanprocedure (artikel 19) mits het centrum niet past binnen het 
bestemmingsplan4

. 

Definitief Ontwerp 
Het voorlopige ontwerp wordt door de architect uitgewerkt tot een definitief ontwerp. De 
openbare ruimte en zowel afmetingen als vormgeving van de overige units zijn de 
winkelcentrumeigenschappen die in deze fase ook warden vastgelegd. Het definitief ontwerp 
zal warden getoetst door de We/stand (esthetisch) en Bouw- en woningtoezicht (bouwbesluit). 
Op basis van het definitief ontwerp kunnen de begroting een verhuurbrochure opgesteld 
warden. 

4 De gemeente legt de bestemming van grondgebieden vast. Functies als woningbouw, 
industrie, recreatie, kantoren en horeca krijgen zo hun plek in de gemeente. Een 
bestemmingsplanprocedure betekent dat een vastgelegde functie veranderd moet warden om 
een nieuwe ontwikkeling (met een niet toegestane functie) mogelijk te maken. [VROM, 2006]. 

M. de Rooij 
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De procedure na het uitbrengen van de verhuurbrochure is dat gegadigde retailers zich 
kunnen inschrijven en gesprekken kunnen aangaan met de makelaar. De branches die de 
gegadigden vertegenwoordigen zullen getoetst warden door de brancheadviescommissie 
waarop advies wordt uitgebracht en vervolgens geselecteerd door de projectontwikkelaar. 
Macht er sprake zijn van een brancheselectiecommissie, dan nemen zij de selectie voor hun 
rekening. 

Bestek 
Als de begroting geen problemen oplevert, de We/stand akkoord gaat met het plan en de 
bouwvergunning verleend wordt door de gemeente, dan kan warden doorgegaan naar de 
bestekfase. Hierin wordt het programma van eisen omgeschreven naar een zo volledig 
mogelijke technische beschrijving van alle onderdelen van het te bouwen object. Daarbij 
horen oak constructieve, installatietechnische en bouwfysische berekeningen. In het bestek 
wordt de materiaalkeuze vastgelegd. Daarbij horen technische plattegronden en 
detailtekeningen. Met het bestek en de bijbehorende tekeningen kunnen materiaal- en 
urenstaten warden gemaakt. De projectontwikkelaar maakt hiermee een inschatting van de 
kosten van de bouw. 

Prijsvorming 
Er moet een aannemer gevonden warden die het winkelcentrum kan bouwen. Meestal vindt 
er een aanbesteding plaats. Verschillende aannemers rekenen uit hoeveel de bouw gaat 
kosten, waarbij ze op hun beurt weer verschillende onderaannemers vragen een prijsopgave 
te doen voor specifieke werkzaamheden. De aannemer met de beste prijsopgave mag het 
werk uitvoeren, mits deze prijsopgave binnen het gestelde budget valt. Wanneer dit niet het 
geval is moeten er concessies gedaan warden aan de technische omschrijving (veelal 
afwerkingsniveau). Het budget wordt zelden aangepast. De afspraken warden vastgelegd in 
een bouwcontract. 

Werkvoorbereiding 
In deze fase warden de tekeningen uit de bestekfase zo aangepast dat duidelijk is hoe het 
gebouw moet warden uitgevoerd. Dat betekent ook dat wordt bepaald welke onderdelen 
warden geprefabriceerd. Ook warden materialen ingekocht, onderaannemers gecontracteerd 
en wordt de bouwplaatslogistiek in kaart gebracht. Ten slotte wordt de uitvoering gepland. 
Wanneer retailers eisen hebben ten aanzien van hun unit (bijvoorbeeld installatietechnisch) 
dan is dit de laatste mogelijkheid om dat in het proces op te nemen. De invulling van het 
winkelcentrum vindt plaats tot iedere unit aan de man gebracht is. Dit kan voortduren tot en 
met de beheer- en gebruiksfase. 

Uitvoering 
Nu wordt het object gerealiseerd door de aannemer en onderaannemers. De materialen 
warden aangeleverd op de bouwplaats en verwerkt. De voortgang wordt bewaakt en 
aangestuurd. Daarbij wordt het werken van verschillende ploegen en onderaannemers 
gecoordineerd. Werkvoorbereiding en Uitvoering kunnen elkaar overlappen, wanneer het 
project in onderdelen wordt gesplitst. Hierdoor wordt de tijd dat wijzigingen of aanvullingen 
kunnen warden opgenomen gerekt. Het slaan van de eerste paal, het leggen van de eerste 
steen en het bereiken van het hoogste punt zijn momenten die meestal warden aangegrepen 
om het nieuwe centrum te promoten via lokale of regionale media. 

Op/evering 
Aan de hand van de stukken uit de bestekfase, met eventuele wijziging, wordt gecontroleerd 
of de uitvoering voldoet aan de eisen van de opdrachtgever. Wanneer hier overeenstemming 
over is vindt overdracht plaats van het centrum van de aannemer aan de ontwikkelaar en 
meestal ook direct van de ontwikkelaar aan de belegger. 
De oplevering kan stapsgewijs plaatsvinden. De winkelunits warden nagenoeg altijd casco 
opgeleverd. De retailer richt deze zelf in. Ten aanzien van het winkelfront moet er aan 
richtlijnen warden voldaan. Deze richtlijnen zijn er om de eenheid van het winkelcentrum te 
waarborgen. Het afzonderlijk inrichten en afwerken van iedere unit gebeurt meestal terwijl het 
centrum nag niet geheel af is, zodat het hele centrum na de laatste oplevering direct open 
kan. Bij de opening zijn er vaak promotionele activiteiten. 
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Beheer en gebruik 
Binnen de garantieperiode verhelpt de aannemer gebreken die bij het gebruik ontstaan of aan 
het licht komen. Hier begint oak de exploitatie. De retailers zorgen voor huurinkomsten voor 
de eigenaar. De eigenaar op zijn beurt zorgt voor het beheer van het centrum. Dit wordt vaak 
uitbesteed. Het beheer bestaat uit reparaties buiten de garantie, gepland onderhoud, 
promotie van het centrum en contractvernieuwingen en wijzigingen in het winkelbestand. Ten 
slotte wordt gecontroleerd of het centrum nog aan de functionele en fysieke eisen voldoet. 

3.3.2.Het herontwikkelingsproces; de verschillen in activiteiten per fase 

De activiteiten zoals benoemd in de vorige paragraaf vormen ook de basis voor 
herontwikkeling. De nadruk zal nu liggen op de verschillen die er zijn ten aanzien van het 
ontwikkelingsproces. 

Het grootste verschil dat direct aan te geven valt is dat men te maken heeft met bestaande 
huurders en gegroeide verhoudingen. Bij het voorbereiden en uitvoeren van het 
herontwikkelingsproces heeft men in vergelijking met het ontwikkelingsproces te maken met 
veel direct belanghebbenden. De direct belanghebbenden waarmee men te maken heeft zijn 
de huurders en de eigena(a)r(en). Dit maakt het herontwikkelingsproces meer complex dan 
het ontwikkelingsproces. Dit heeft vooral zijn weerslag op de tijd die ge"investeerd moat 
warden en de kosten die gemaakt moeten warden bij herontwikkeling. Daarbij is de tijd die 
ge'investeerd dient te warden ook weer afhankelijk van de eigendomssituatie. Heeft men te 
maken met een vereniging van eigenaren dan kan over het algemeen gesteld warden dat dit 
een extra complicerende factor is in het herontwikkelingsproces en dat dit proces (nog) langer 
duurt dan het herontwikkelingsproces met een eigenaar. Doordat het herontwikkelingsproces 
op dit gebied extra tijd en kosten met zich meebrengt is een uitbreiding van het winkelcentrum 
(m2 WO, m2 woonruimte) voor de projectontwikkelaar veelal noodzakelijk om de 
herontwikkeling lonend te maken. In het model zal dit warden meegenomen (activiteiten in het 
model danker aangegeven) maar het hoeft niet plaats te vinden bij iedere herontwikkeling. 

Ten aanzien van de activiteiten kan gezegd warden dat naast het marktonderzoek ook een 
ondernemersonderzoek verricht zal warden. In dit ondernermersonderzoek wordt vastgelegd 
welke ontwikkelingen de huidige gebruikers noodzakelijk achten. Dit ondernemersonderzoek 
zou zelfs de aanzet kunnen zijn waarop de eigenaar besluit tot herontwikkeling over te gaan. 
Naast de winkeliers kunnen ook de gemeente of een projectontwikkelaar daze aanzet geven. 
In een latere fase, veelal de projectdefinitie, zal er in samenspraak met de gebruikers een 
schuifplan opgesteld warden. Dit schuifplan is de visualisering in planning gezien van de 
noodzakelijke verplaatsingen, tijdelijke huisvesting en terugplaatsing van de 
bedrijfshuisvesting van (bestaande) huurders / winkeliers zonder dater gedwongen (tijdelijke) 
sluiting van de bedrijfshuisvesting plaatsvindt [Suijkerbuijk, 2003]. 

De activiteiten van het (her)ontwikkelingsproces zijn nu allemaal aan bod gekomen. Daze 
kunnen samen met de actoren warden uitgezet in een overzicht. In dit overzicht kan 
vervolgens aangegeven warden welke actor op welk moment bij het (her)ontwikkelingsproces 
betrokken is. Dit overzicht vormt de basis voor de interviewgids. De activiteiten die 
toegevoegd warden bij het herontwikkelingsproces zijn afwijkend (groen) weergegeven. Het 
moment van betrokkenheid in het ontwikkelingsproces wordt weergegeven met geel, het 
moment van betrokkenheid in het herontwikkelingsproces met groen. Verder is er een 
afscheiding gemaakt tussen de projectontwikkelaar, gemeente, architect, aannemer, eigenaar 
en de retailers. Dit om aan te geven dat er 2 verschillende invalshoeken te onderscheiden 
zijn. 

M. de Roo1j 
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3.4. Samenvatting 

Om de activiteiten averzichtelijk weer te geven zijn ze gegroepeerd in een aantal fasen. De 
fasering valgens NEN 2574 is het meest gangbaar. Deze bestaat uit: initiatief, haalbaarheid, 
projectdefinitie, structuurontwerp, vaarlapig antwerp, definitief antwerp, bestek, prijsvarming, 
werkvoorbereiding, uitvoering en oplevering. Ten slatte wordt nag beheer en gebruik 
genaemd. Tijdens die laatste fase wordt gecontroleerd of het winkelcentrum nog voldoet aan 
functianele en fysieke eisen. Wanneer dat niet meer het geval is wordt herontwikkeling 
naodzakelijk. 

De fasen zoals ze doorlopen warden tijdens het (her)ontwikkelingsproces zijn verder 
uitgewerkt in activiteiten die plaatsvinden tijdens deze fasen. De activiteiten die benoemd 
warden zullen altijd in het proces zitten. Alleen het tijdstip en volgorde van de activiteit kan 
per (her)ontwikkelingsproces van een winkelcentrum minimaal verschillen. 

Naast de activiteiten die plaatsvinden tijdens het (her)ontwikkelingsproces van 
wijkwinkelcentra zijn de betrokken actoren van belang. Retailers zijn het belangrijkst voor het 
onderzoek. Er zijn verschillende typen retailers te onderscheiden. Hun rollen in het 
(her)ontwikkelingsproces kunnen verschillen. De retailer valt op basis van bedrijfsvarm, 
branche en gemiddelde groatte van de unit in te delen in: Groatwinkelbedijven -
Supermarkten, Graatwinkelbrijven-Overige en Midden- en kleinbedrijven. Naast de retailers 
zijn er nag een aantal actaren betrokken bij het (her)antwikkelingsproces van 
wijkwinkelcentra: Projectontwikkelaar, Gemeente, Architect, Eigenaar en Aannemer. 

Om te kunnen bepalen op welk moment bij welke activiteiten, welke actoren betrokken zijn is 
er een overzicht gemaakt. De activiteiten vormen de verticale as en de actoren de horizontale 
as. In dit model is vervolgens de betrokkenheid per actor per activiteit aangegeven. Zowel bij 
nieuwe ontwikkelingen als bij herontwikkelingen. (zie figuur 3-2) 

Dit overzicht varmt de basis van de interviewgids. De interviews dienen om te toetsen 
wanneer de retailers betrokken warden en invloed uitoefenen op het 
(her)ontwikkelingsproces. De mate van participatie kan vastgesteld warden en ook de 
mogelijkheid en interesse tot uitbreiding van participatie. 

In het volgende hoofdstuk zullen de winkelcentrumeigenschappen uiteengezet warden. 

M. de Rooij 
T. Wind 
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4. Winkelcentrumeigenschappen 

Een onderdeel van de doelstelling van dit onderzoek is: bepalen welke invloed participatie 
van retailers heeft op de eigenschappen van een wijkwinkelcentrum. Het doel van dit 
hoofdstuk is om een overzicht te krijgen van eigenschappen van wijkwinkelcentra, zodat dit 
kan warden gebruikt bij het verzamelen van informatie over de invloed van participatie. 
Eerst worden de eigenschappen van een winkelcentrum beschreven die in literatuur naar 
voren komen, vervolgens wordt een overzicht gegeven van alle eigenschappen. Ten slotte 
wordt een selectie gemaakt van eigenschappen die van belang zijn voor dit onderzoek. 

4.1. Eigenschappen in literatuur 

Voor ontwikkelaars en eigenaren van winkelcentra is het van belang dat het winkelcentrum 
als geheel goed functioneert. Voor hen zijn de eigenschappen van belang die het rendement 
van een winkelcentrum bepalen. Voor het rendement zijn de grate lijnen belangrijker dan de 
details. Daarom wordt vaak een indeling van eigenschappen in drie niveaus gebruikt: Macro, 
Meso en Micro. In het ontwikkelingsproces worden de eigenschappen op dezelfde manier 
bepaald. Van grof naar fijn. 
Retailers benaderen winkelcentrumeigenschappen vanuit bedrijfskundig perspectief. Voor 
retailers is het belangrijkste dat de winkelformule optimaal kan warden toegepast op een unit. 
Eigenschappen van het winkelcentrum kunnen waarde toevoegen aan de unit. De 
eigenschappen die retailers belangrijk vinden warden vanuit de marketingformule vertaald 
naar drie niveaus: omgeving, winkelcentrum en unit 

De indeling in macroniveau, mesoniveau en microniveau is hetzelfde als de indeling in 
omgeving, centrum en unit. Dit is de beste manier om de eigenschappen in te delen, 
vanwege de overeenkomst met het verloop van het ontwikkelingsproces: van grof naar fijn. 
Hieronder zullen deze niveaus afzonderlijk worden uitgewerkt, waarna een overzicht wordt 
gegeven. De eigenschappen die genoemd warden komen uit diverse literatuurbronnen. In de 
eerste plaats zijn er onderzoeken gedaan naar rendementsbe"invloedende factoren van 
winkelcentra. Die warden gebruikt voor overzichten van succesfactoren van winkelcentra door 
Bolt [2003] en bedrijven als WPM [2003]. Deze literatuur beschrijft de eigenschappen vanuit 
het winkelcentrum als geheel. Daarnaast warden eigenschappen beschreven in 
retailmanagement literatuur [Van de Ster & Van Wissen, 1987 en Morgenstein & Strongin, 
1992]. Daar redeneert men vanuit de marketingstrategie van een onderneming. Hier warden 
eigenschappen van winkelcentra beschreven vanuit een unit. Ten slotte zijn er onderzoeken 
naar eigenschappen die in de praktijk warden gebruikt bij de keuze van een locatie door 
retailers [O'Roarty, 1996]. Deze eigenschappen worden ook wel de vestigingswensen van 
retailers genoemd [Mezger, 2005]. Het perspectief van deze onderzoeken komt overeen met 
dat van retailmanagement literatuur. Door het verschil in perspectief (centrum of unit} kunnen 
eigenschappen op verschillende niveaus elkaar enigszins overlappen. 

4.1.1. Macro- I omgevingsniveau 

Op dit niveau ligt de focus buiten het centrum zelf. Het gaat om kenmerken die horen bij het 
verzorgingsgebied. Hierbij moet gedacht warden aan inwonersaantal, 
bevolkingskarakteristieken, toonbankbesteding, bezoekersfrequentie en groei. 
Daarnaast is de gebiedskwaliteit een belangrijke eigenschap van de omgeving. Onder 
gebiedskwaliteit wordt de infrastructuur (of bereikbaarheid van het centrum}, de kwaliteit van 
de bebouwde omgeving en de stedenbouwkundige structuur verstaan. Verder spelen 
voorzieningen in de wijk als scholen, kinderopvang, sportaccommodaties en zorg een rol. 
Ook de gemeentelijke bepalingen betreffende openingstijden van het winkelcentrum en het 
beleid ten aanzien van parkeren zijn van belang. Bij beleid ten aanzien van parkeren dient 
vooral gedacht te warden aan het instellen van betaald parken of een blauwe zone. 

M. Je Rooij 
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Wanneer de plek van een winkelcentrum eenmaal vast ligt zijn de meeste van deze factoren 
bekend. Deze factoren zijn daarmee uitgangspunten voor een ontwikkeling en niet factoren 
die worden bepaald tijdens het ontwikkelingsproces. 
Het gaat dan voor de retailer om de omvang van de doelgroep en directe concurrenten in het 
verzorgingsgebied van het centrum en voor een ontwikkelaar om het verzorgingsgebied en 
concurrerende centra als gegeven waar de branchemix op afgestemd dient te warden. 

4.1.2. Meso- I centrumniveau 

Grote toestroom van consumenten betekent veelal een hogere omzet en een hogere 
locatiekwaliteit, en daarmee bereidheid van huurders om een hogere huur per vierkante 
meter te betalen. Potentiele klanten in het verzorgingsgebied komen niet zo maar naar het 
centrum. Daartoe moet het winkelcentrum bepaalde positieve eigenschappen hebben. Van 
groat belang zijn de branchemix en het branchepatroon. Zoals aangegeven moet de 
branchemix afgestemd zijn op het verzorgingsgebied. De taak van de projectontwikkelaar is 
om dit zo goed mogelijk te doen. Daarnaast moeten de retailers op de juiste plek zitten ten 
opzichte van elkaar om de consumentenstromen in het centrum zo gunstig mogelijk te laten 
verlopen. 

--+-- p -+---
0 

G ~ 4 5 
------+--- p -

- p -----+-- GJIGJ G] 10 

0 
1. Sigarenwinkel 6. Horeca geleg.anheid 
2. Bloemist 7. Videotheek 
3. Warme bakker 8. Huishoudelijke artikelen 
4. Drogisterij 9. Slager 
5. Supermarkt discounter 10. Supermarkt full service 

Figuur 4-1: plattegrond van een wijkwinkelcentrum met daarin weergegeven de consumentenstroom (rode pijl) 

Trekkers, supermarkten in figuur 4-1, moeten deze consumentenstroom door het centrum 
genereren. Deze retailers hebben zelf niet de aanwezigheid van andere retailers nodig om 
voldoende klanten te trekken. De trekkers zitten liever aan de buitenkant van een centrum, 
nabij parkeergelegenheid zodat de klanten direct de winkel in kunnen. 
Overige retailers zullen wel kijken naar de plaats ten opzichte van trekkers en retailers in 
dezelfde branche. Met name op dit gebied, het branchepatroon, wringen de belangen van 
ontwikkelaars en retailers regelmatig. Daar waar de projectontwikkelaar het functioneren van 
het winkelcentrum als geheel als uitgangspunt neemt, beredeneren de afzonderlijke retailers 
vanuit de eigen unit. 
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Daarnaast zijn nag andere eigenschappen van 
belang. De infrastructuur van het centrum zelf moet 
goed zijn: de parkeermogelijkheden, de entrees van 
het centrum, de routing (mogelijke routes van 
consumenten door het centrum) en de manier 
waarop winkels warden bevoorraad (ook wel 
logistiek genoemd). Bij bevoorradingshoven moet 
gedacht warden aan de draaicirkel van 
vrachtwagens en laad- en loshoogten (figuur 4-2) . Figuur4-2: Bevoorrading 
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Ook is de bouwkundige kwaliteit van het centrum belangrijk: architectuur, constructie, 
materiaalgebruik en installaties. Daarbij moet er een goede afweging warden gemaakt tussen 
aansprekende architectuur, functionaliteit en bouwkosten. Bij architectuur hoort ook de 
aankleding van de openbare ruimte. Die moet er samen met non-retail voorzieningen 
(bijvoorbeeld daghoreca en openbare toiletten) voor zorgen dat consumenten zo lang 
mogelijk in het centrum verblijven. 
Voor retailers is belangrijk dat de formula goed zichtbaar is voor consumenten. Dit kan door 
reclame aan de buitenzijde van het centrum en in het centrum, goede zichtlijnen van buiten 
naar binnen en de zichtbaarheid van puien centrum zelf. Dit heeft ook te maken met de 
locatie van units in het centrum en de manier waarop retailers zich kunnen presenteren buiten 
de unit. 
Ten slotte kan beheer van het centrum een bijdrage leveren aan de prestatie van het 
centrum. Het beheer is vaak in handen van de verhuurder of een door de verhuurder 
aangestelde partij. De beheerder houdt zich bezig met het centrum management 
(aanspreekpunt huurders, dagelijkse gang van zaken), commercieel management 
(winkelcentrum als product in verzorgingsgebied, technisch management (bouwkundig, 
installatietechnisch en facilitair onderhoud), financieel management (huuradministratie) en 
promotiemanagement (alle kosten voor promotionele activiteiten) 
[http://www.shoppingcentermanagement.nl, 2006). De fysieke eigenschappen in het kader 
van beheer zoals ruimte voor beheerder, ruimte voor schoonmaakapparatuur zal 
meegenomen warden onder de noemer non-retail voorzieningen. 

4.1.3.Micro- I unitniveau 

Aan de ene kant gaat het hier om technische eigenschappen van een winkelunit. Een retailer 
wil zo goed mogelijk zijn formule kunnen neerzetten. De manier waarop een retailer zijn 
producten presenteert, bepaalt voor een groat deel welke eisen aan de ruimte gesteld 
warden. Het gaat dan om eigenschappen als hoogte, (front)breedte, diepte, 
(winkelvloer)oppervlak, vorm en entree. Voor retailers zijn vooral de stramienlijnen van 
belang. Dit bepaalt hoe zij de stellingen in de winkel kunnen zetten (figuur 4-3) . Daarbij moet 
rekening warden gehouden met constructieve elementen als kolommen. De entree bestaat 
veelal uit een grote pui (figuur 4-4) waarbij voldoende mogelijkheden zijn voor reclame
uitingen. 

Figuur 4-3 Ste/lingen in een supennarkt Figuur 4-4 Pui in een wljkwinkelcentrom 
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Op centrumniveau wordt het branchepatroon bepaald, dit is de uiteindelijke situering van een 
unit. Een eigenschap die vervolgens van belang is voor de unit is de zichtbaarheid. Daarnaast 
is er oak een groat verschil tussen een unit op de begane grand en een unit op een 
verdieping. Ten slotte wordt bij technische eigenschappen mogelijkheid tot uitbreiding 
genoemd. Dit betekent dat de unit middels minimale bouwkundige aanpassingen (en geringe 
kosten) te vergroten is.Aan de andere kant zijn er financieel-juridische zaken. Deze zaken 
zijn op unit-niveau vastgelegd in een huurovereenkomst. In de huurovereenkomst warden 
bepalingen vastgelegd ten aanzien van huisvestingslasten, het toegelaten gebruik, zonering 
( onderscheidt verkoopruimte/magazijnruimte/buitenterrei n ), berekening tussentijdse 
huuraanpassingen, overeengekomen huurperiode en (eventuele) mogelijkheden ten aanzien 
van verlenging. Onder huisvestingslasten vallen huur, servicekosten en promotiekosten 
(figuur 4-5 en 4-6). 

Figuur 4-5: Kerstpromotie Figuur 4-6: SfeeNerhogende e/ementen 

4.1.4.Dverzicht 

Voor een duidelijk beeld zijn de eigenschappen van winkelcentra weergegeven in tabel 4-1 . 
De eigenschappen komen voort uit literatuur over invloed van eigenschappen op rendement 
van winkelcentra en winkelselectie criteria van retailers. 

I Macro / Omgeving I Meso I Centrum I Micro I Unit 

lnwonersaantal Branchemix _ Hoogte _________ -- -------------- ----------
lnfrastructuur __ Branchepatroon _(Front)Breedte -------- ------- ------------
Bevolkinoskarakteristieken Architectuur Dieote ---

_I_oonbank best~~!!lgen Constructie -------- _ Verdieping~hoogte ________________ 
_ Bezoek frequentie lnstallaties Op_pervlak --- --------------------------
Groei _ Materiaalgebruik Vorm ------------------------- --- ----------
Gebiedskwaliteit Kwaliteit van de openbare ruimte Entree ------- -

_ Voorzieningen in de wijk Kwaliteit van de trekkers Reclame mogelijkheden -- ----------------------------
Concurrerende centra Non-retail voorzieningen __________ Uitbreidinosmooeliikheden ------------------

_ Gemeentelijke bepalinge_1__1 ______ Zichtbaarheid Verdiepingsverhoudingen ---
Routino Huurovereenkomst ---- ----------- --------

------ _ Bevoorradir:ig ------------- ---
--------- ·------------ -----------

_ Toeg_anke!!.i.!5_heid ____________________ 
Bereikbaarheid -
Parkeervoorzieninoen 
Bouwkosten ----~-- --
Beheer 

Tabel 4-1: Overzicht van winkelcentrumeigenschappen 

TU/e 
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4.2. Eigenschappen van belang voor het onderzoek 

De eigenschappen in het overzicht zijn niet allemaal van belang voor dit onderzoek. Het gaat 
slechts om eigenschappen die worden vastgelegd tijdens het (her)ontwikkelingsproces van 
wijkwinkelcentra. 

Het grootste deel van de omgevingseigenschappen kan niet door de betrokken partijen 
warden bepaald tijdens een (her)ontwikkelingsproces. Van de gebiedskwaliteit kan alleen van 
de infrastructuur rand het centrum warden bepaald (of gewijzigd bij herontwikkeling). 
Daarnaast kan invloed worden uitgeoefend op de gemeentelijke bepalingen, maar die kunnen 
altijd warden gewijzigd en zijn dus niet specifiek bij een ontwikkelingsproces van belang. De 
meeste eigenschappen warden gezien als uitgangspunten voar het (her)ontwikkelingsproces. 
Gemeentelijke bepalingen, inwonersaantal, bevolkingskarakteristieken, toonbankbestedingen, 
bezoekersfrequentie, groei, voorzieningen in de wijk en concurrerende centra zijn daarom niet 
van belang voor dit onderzoek. Van gebiedskwaliteit blijft a Ileen infrastructuur over. 

Van de centrumeigenschappen valt beheer at, omdat dit maet warden gezien als uitvoering 
van afspraken die warden vastgelegd in huurovereenkomsten tijdens een 
ontwikkelingsproces. 

Op uniteigenschappen wardt de eigenschap verdiepingsverhoudingen buiten beschouwing 
gelaten, omdat er in het geval van wijkwinkelcentra bijna nooit sprake is van meer dan een 
verdieping. 

Dit leidt tot de volgende tabel: 

I Macro / Omgeving I Meso I Centrum I Micro I Unit 

I nfrastructuur Branchemix Hoogte ------- ------------ --------- -----------

------------------- _ Branchepatroon ------- _ _(f ront)Breedte 
Architectuur Diepte 

----
Constructie 0 _'.Qervlak 
lnstallaties Vorm ----------- ---
Materiaali:iebruik Entree 
Kwaliteit van de openbare ruimte Reclame moaeliikheden 
Kwaliteit van de trekkers Uitbreiding~_'!)g_gelijkhede_r_:i ______ 

---- Non-retail voorzieningen Huurovereenkomst 
Zichtbaarheid ---
Routing ___ 

----
Bevoorrading 

----------
Toeaankeliikheid --------
Bereikbaarheid ---

------ ------ Parkeervoorzieningen -------------- ------
Bouwkosten 

Tabel 4-2: Overzicht van voor het onderzoek relevante eigenschappen van wijkwinkelcentra 

M. de Rooij 
T. Wind 



42 Real Estate Managernent and Development 

4.3. Samenvatting 

De meest gebruikte en meest geschikte indeling voor winkelcentrumeigenschappen is de 
hierarchische indeling: 

• Macro-/ Omgevingsniveau; 
• Meso- / Centrumniveau; 
• Micro-/ Unitniveau. 

Deze indeling is conform de manier waarop zaken worden vastgelegd in het proces: van grof 
naar fijn. De eigenschappen die in de literatuur worden genoemd zijn volgens deze indeling 
weergegeven in tabel 4-7. Hieruit zijn een aantal winkelcentrumeigenschappen te filteren die 
van belang zijn voar dit onderzoek. Oat zijn eigenschappen die tijdens het 
(her)ontwikkelingsproces van wijkwinkelcentra warden bepaald. Deze eigenschappen zijn 
weergegeven in tabel 4-8. 

Met deze gegevens kan worden bepaald welke eigenschappen van belang zijn voor retailers 
bij participatie. Zo kan warden onderzacht of er sprake is van invloed van participatie op 
tevredenheid van retailers. 

Het winkelcentrum met al zijn facetten die van belang zijn voor het onderzoek is nu volledig 
toegelicht. Het is nu zaak het begrip participatie uiteen te zetten. 

TU e 
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5. Participatie 

In hoofdstuk 3 is vastgesteld welke actoren op welke momenten in het 
(her)ontwikkelingsproces betrokken zijn. Deze betrokkenheid bij het (her)ontwikkelingsproces 
noemt men participatie. Het begrip participatie neemt in het onderzoek een voorname plaats 
in. In hoofdstuk 7 zal blijken op welke wijze de retailers op dit moment participeren en zouden 
kunnen participeren. Voordat gefundeerde uitspraken kunnen warden gedaan zal in dit 
hoofdstuk eerst het begrip participatie warden toegelicht. Er zal uitgelegd warden welke 
doelstellingen door middel van participatie verwezenlijkt kunnen warden en aan welke 
randvoorwaarden moet warden voldaan. Vervolgens zullen de verschillende maten van 
participatie warden beschreven. Varierend van licht tot sterk participerend zullen diverse 
participatievormen warden onderscheiden. Deze participatievormen zijn een selectie uit alle 
vormen die uit literatuur naar voren komen. Ten slotte warden vormen met bijbehorende mate 
van participatie en doelstellingen in een overzicht weergegeven. 

5.1. Participatie nader toegelicht 

De informatie van gebruikers is essentieel om te komen tot een optimaal eindresultaat 
[Sanoff, 2000]. Niet alleen gebruikers maar ook overige actoren die betrokken zijn bij het 
(her)ontwikkelingsproces kunnen een positieve invloed hebben op het eindresultaat. In 
paragraaf 3.2. is vastgesteld welke actoren betrokken zijn bij de (her)ontwikkeling van 
wijkwinkelcentra. Dit zijn de volgende actoren; retailer (supermarkt, overige 
grootwinkelbedrijven en midden- en kleinbedrijven), opdrachtgever, gemeente, architect en 
aannemer. Naast deze actoren zijn er nog verschillende andere partijen die betrokken kunnen 
zijn bij het (her)ontwikkelingsproces van wijkwinkelcentra. Deze zullen echter niet warden 
meegenomen in dit onderzoek. Hierbij kan gedacht warden aan; bewoners van het 
verzorgingsgebied, woningcorporaties, toekomstige bewoners (indien er sprake is van 
woningontwikkeling bij het centrum) en zorginstellingen. 

Om het belang van participatie aan te tonen is het belangrijk om te laten zien welke 
doelstellingen door middel van participatie verwezenlijkt kunnen warden. De doelstellingen 
van participatie warden beschreven aan de hand van literatuur van Wilcox, 1994; Propper & 
ter Braak, 1996; Keough, 1998; Sanoff, 2000; XPIN, 2003 en Loyens & van de Walle, 2006. 

5.1.1.Doelstellingen 

lnformatieverstrekking 
Een doelstelling van participatie is het verstrekken van informatie aan de betrokkenen. 
Gedurende het participatieproces kan op verschillende manieren de participant voorzien 
warden van informatie. De participant wordt op deze wijze bewust gemaakt van alle kwesties 
die er spelen en beslissingen die er genomen dienen te warden. Bij informatieverstrekking is 
sprake van eenrichtingsverkeer. 

lnformatieverwerving 
Op het moment dat er geen sprake meer is van eenrichtingsverkeer maar van hoar- en 
wederhoor dan spreekt men niet meer over informatieverstrekking maar over 
informatieverwerving. Bij informatieverwerving wordt dus informatie verstrekt aan de 
participant maar warden ook de opvattingen van de participant nagegaan. Door de participant 
wordt het over het algemeen als zeer positief ervaren dat hij ook zijn mening kan geven. 

Draagvlak creeren 
Participatie kan ervoor zorgen dat verschillende actoren vroeg betrokken warden in het 
proces. Vroege betrokkenheid bij het proces leidt tot een grotere verantwoordelijkheid voor 
het resultaat. Hiermee creeert men draagvlak voor de beslissingen die genomen dienen te 
warden. Daarnaast verkleint participatie de kloof tussen alle betrokken partijen. Een 
intensievere samenwerking geeft meer inzicht in elkaars standpunten en belangen, dit 
versterkt wederzijds begrip. 

M. de Rooij 
T. Wind 



44 Real Estate Management and Development 

Kwaliteitsverhoging 
Participatie leidt tot het mobiliseren van een grate diversiteit aan ervaringen, kennisvormen, 
vaardigheden, expertise, inzichten en perspectieven. Een breed kennisveld en diverse 
meningen kunnen aanleiding geven tot beter ge"informeerde keuzes. Dit betekent voor alle 
betrokken partijen een verrijking van kennis. Deze verrijking van kennis kan leiden tot een 
hogere kwaliteit van het proces en het eindresultaat. 

lmplementatie bevorderen 
Ten slotte kan het uitvoeren van beslissingen door middel van participatie vergemakkelijkt 
warden. Participatie zorgt veelal voor een betere samenwerking tussen de diverse betrokken 
partijen en vergroot daarmee oak de bereidheid om in actie te komen op het moment dat er 
beslissingen zijn genomen. Daarnaast zijn er ook een aantal participatievormen die leiden tot 
concrete acties die direct na het participatieproces uitgevoerd kunnen warden. 

Welke doelstelling(en) men verwezenlijkt hangt af van de mate van participatie en de vorm. 
Ongeacht de mate of vorm van participatie dienen, om de doelstellingen te kunnen 
bewerkstellen, een aantal randvoorwaarden in acht genomen te warden [OECD, 2001; 
ministerie van VROM 2002; Loyens & van de Walle, 2006]. Als aan deze randvoorwaarden 
niet voldaan kan warden zou dit een beperking kunnen betekenen voor de te behalen 
doelstellingen met participatie [Gregory, 2000; Propper & Steenbeek, 2001; Schafft & 
Greenwood, 2003; Loyens & van de Walle, 2006]. 

5.1.2.Randvoorwaarden 

lnzien dat participatie meerwaarde oplevert 
Een randvoorwaarde voor participatie is dat alle betrokken actoren moeten inzien dat 
participatie een duidelijke meerwaarde kan opleveren. Op dat moment zijn zij ook bereid om 
met elkaar samen te werken en elkaar inzicht te geven in elkaars belangen. Er dient een 
relatie van wederzijds vertrouwen te zijn. Dit betekent dat er behoefte is aan transparante, 
duidelijke informatieverstrekking en feedback. Als men de meerwaarde inziet, wil dat niet 
automatisch garanderen dat iedere partij open staat voor participatie. Vaak is er sprake van 
het NIMBY-effect ("Not In My BackYard"). Dit verschijnsel houdt in dat een betrokkene 
idealen heeft, maar niet bereid is om hier zelf voor in te leveren. Teleurstellingen en slechte 
ervaringen uit het verleden dragen hier aan bij en kunnen het opbouwen van een 
vertrouwensrelatie in de weg staan. 

Participatietechniek afstemmen op actoren en doelstellingen 
Een andere randvoorwaarde is dat de gekozen participatietechniek afgestemd is op de 
betrokken actoren en doelstellingen. Dit is mede afhankelijk van het moment in het proces en 
het onderwerp van participatie. Daarbij dient te warden aangetekend dat het moeilijk is om 
een "blauwdruk voor participatie" te geven, het dient meer gezien te warden als een 
inspiratiebron en een reeks handvaten. Veelal blijkt dat een mix van participatietechnieken 
leidt tot het gewenste resultaat. Deze randvoorwaarde is belangrijk veelal ook omdat 
participanten vaak een gebrek aan ervaring hebben met participatie. Hiermee meet men 
rekening houden. Men kan daarnaast te maken hebben met technische en compfexe thema's 
bij participatie. Dan moet men er rekening mee houden dat de participanten niet de juiste 
kennis bezitten of een verschillend niveau van expertise en kennis hebben. 

Organisatorische randvoorwaarden 
Uiteraard dient bij participatie rekening gehouden te worden met de organisatorische 
randvoorwaarden. Deze organisatorische randvoorwaarden zijn oak bekend als de gangbare 
beheersaspecten [Wijnen, 2004]: tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie 

Ruimte voor participatie 
Ten slotte dient er door de initiator uiteraard ruimte gelaten te warden voor invloed in het 
proces. Bij participatie is het belangrijk dat er oak de ruimte is om te participeren. Hoeveel 
ruimte er wordt gelaten voor de participant in het proces wordt bepaald door de mate van 
participatie. 

TU e 
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5.2. Mate van participatie 

Participatie kan sterk verschillen in mate, van geen participatie tot volledige 
eindverantwoordelijkheid bij de gebruiker. Hiertussen bevindt zich een brede schaal van 
variatie waarbij toenemende invloed van de ene partij leidt tot een afnemende invloed van de 
andere partij [Vos, 1990] . 

Partij A 

. .

. ~ .-e. · 

Figuur 5-1: toename invloed partij A, afname invloed pal1ij B 

De mate van invloed die betrokkenen kunnen uitoefenen, zoals weergegeven in figuur 5-1, 
kan worden ingedeeld in niveau's. Deze kunnen warden weergegeven in een 
participatieladder. De participatieladder is oorspronkelijk door Arnstein [ 1969] ontwikkeld en 
werd nadien door diverse auteurs aangevuld en gewijzigd, zodat er momenteel diverse 
varianten bestaan. Propper & Steenbergen [1999] hebben de 8-treden maten van participatie 
teruggebracht naar zeven. Zij hebben ervoor gekozen om slechts een mate van geen 
participatie weer te geven. Voor dit onderzoek is dit een geschikte indeling omdat het 
overbodig is om verschillende maten van geen participatie weer te geven. Er wordt juist 
gekeken naar de verschillende mate van symbolische of ware participatie. Lijnrecht tegenover 
de vorm van geen participatie staat zelfbestuur. Tussen geen participatie en zelfbestuur 
warden vijf maten van participatie getypeerd; voorlichting, consultatie, participatie, delegering 
en samenwerking. Dit geeft de volgende participatieladder (Figuur 5-2). 

~ -
..... ... .. . 

Zelfbestuur 

SamenwerkinQ Ware participatie 

DeleQering ..... . .... . 

..... ······· 
Participatie 

Consultatie Symbolische participatie 

Voorlichting ..... . ...... 

•.... ····· ·· Autoritair ..... ...... ··········-···-··············· Geenparticipatie .................... .. 

~ -
Figuur 5-2: participatie/adder vo/gens Propper & steenbergen [1999] 

Deze verschillende maten van participatie verdienen enige toelichting. Ze zullen worden 
beschreven van niet participerend tot sterk participerend. 

M. de Rooij 
T. Wind 
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lndien er sprake is van autoritair, betekent dit dat de participant geen enkele rol heeft in het 
(her)ontwikkeiingsproces. Het woord participant is dan ook een term die niet van toepassing 
is bij autoritair. Diegene die betrokken had moeten warden heeft veelal geen kennis van 
hetgeen er beslist is. De volgende trede op de participatieladder is voorlichting. Voorlichting 
betekent slechts het consumeren van informatie door de participant. Wordt de participant 
daarentegen in staat gesteld om zijn mening te geven en commentaar te leveren dan spreekt 
men van consultatie. Pas op het moment dat de meningen en commentaar meegenomen als 
advies is er sprake van participatie. Vanaf dit punt vindt er daadwerkelijk participatie plaats. 
Op het moment dat de participant in staat wordt gesteld om binnen aangegeven kaders zelf 
beslissingen te nemen en op enige wijze zelf invulling te geven aan het proces dan noemt 
men dit delegering. Wordt er nog een stap verder gegaan dan spreekt men over 
samenwerking. Bij samenwerking wordt de participant als een gelijkwaardige partner 
beschouwd. De participant zal samen met de initiatiefnemer beslissingen nemen. De laatste 
trap op de participatieladder is zelfbestuur. De participant neemt de rol van de initiatiefnemer 
over en neemt de beslissingen. 

Voor dit onderzoek kan de participatieladder verder vereenvoudigd warden. De meest 
extreme maat van participatie, te weten ze/fbestuur wordt niet meegenomen omdat dit in feite 
geen maat van participatie meer is omdat alle invloed bij de participant ligt. Daarnaast lijkt het 
niet aannemelijk dat men deze situatie in de praktijk bij het (her)ontwikkelingsproces) tegen 
komt. In het geval van autoritair heeft de participant geen enkele invloed, dit wordt goed 
weergegeven in figuur 5-1. Nu blijven de volgende 6 maten van participatie over: autoritair, 
voorlichting, consultatie, participatie, delegering en samenwerking. De termen participatie en 
delegering liggen dicht bij elkaar. Het is moeilijk om in het onderzoek onderscheidt te maken 
tussen deze twee termen. Deze twee termen warden samengevoegd tot het begrip dialoog. 
De term autoritair wordt vervangen door geen participatie. Dit leidt tot de volgende maten van 
participatie die in het onderzoek zullen worden meegenomen. 

I Mate van participatie I Roi van de participant 

Geen participatie Geen rol, vaak zelfs geen kennis van hetgeen er 
wordt beslist -----------------------------+------------------------------------------------··-------------------------

Voorlichting Consumeren van de informatie 

----.>-----------------------------------------------------------------
Consultatie Mening en commentaar leveren 

-----------------------------------1----------------------------------··-----------------------------------------
Dialoog 

-------------------------
Samenwerking 

lnbreng leveren, adviseren, invullen en beslissen 
___ b_in_nen aan_gegeven kaders -------------------------; 

Gelijkwaardige rol, dus samen tot beslissingen 
komen (consensus) 

Tabet 5-1: maten van participatie die warden meegenomen in het onderzoek 

Ge{~n participatie en voorlichting kunnen hierbij warden aangemerkt als een passieve vorm 
van participatie. Consultatie, dialoog en samenwerking warden aangemerkt als een actieve 
vorm van participatie. 

TU e 
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5.3. Participatievormen 

In de vorige paragraaf zijn de maten van participatie bepaald die warden meegenomen in het 
onderzoek. Bij iedere mate van participatie zijn verschillende participatie vormen te 
onderscheiden. Het aantal vormen van participatie is zeer groat te noemen, de vorm van 
participatie is dan ook afhankelijk van een aantal kenmerken [lnstituut voor Publiek en 
Politiek, 2006]: 

• Mate van participatie; voorlichting, consultatie, dialoog of samenwerking 
• Duur van participatie; 

o Permanent: doorlopend inzetbare participatievorm 
o Langdurig: inzetbaar gedurende de loop van een project 
o lncidenteel: eenmalig karakter 

• Organisatorische voorwaarden; 
o Geld: hoeveel financiele middelen zijn beschikbaar 
o Tijd: hoeveel tijd is er beschikbaar 
o Capaciteit: deskundig personeel / ruimte voor bijeenkomst 

Daarnaast moet duidelijk zijn welke doelstellingen men wil bereiken door middel van 
participatie: 

• lnformatieverstrekking; 
• lnformatieverwerving; 
• Draagvlak creeren; 
• Kwaliteitsverhoging; 
• lmplementatie bevorderen. 

Deze criteria bepalen welke vorm de participatie krijgt. Er zijn veel verschillende 
participatievormen te onderscheiden. Deze vormen zijn geselecteerd en afkomstig uit 
literatuur van Wilcox, 1994; Sanoff, 2000; Koning Boudewijnstichting, 2005 en Loyens & van 
de Walle, 2006. De selectie heeft plaatsgevonden aan de hand van een aantal criteria. Hierbij 
is gekeken naar aantal participanten, kijkend naar het (her)ontwikkelingsproces is er sprake 
van een klein aantal participanten (<50). Daarnaast is er sprake van aanwezige kennis en 
expertise. Participatievormen geschikt voor experts en deskundige warden daarom 
meegenomen. Uiteindelijk zal er rekening warden gehouden met de haalbaarheid van een 
participatievorm, zeer complexe participatievormen of vormen waarbij specifieke 
vaardigheden zijn vereist (bijvoorbeeld pc-vaardigheden) warden hierdoor niet meegenomen. 

De participatievormen zijn weergegeven van zwak tot stark participerend. Eerst volgt bij 
iedere vorm een omschrijving. Vervolgens warden de verschillende kenmerken weergegeven. 
Tot besluit volgt er bij iedere vorm een overzicht met sterke en zwakke punten. 

M. de Rooij 
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Audiovisuele media 

Radio en televisie zijn geschikt voor het verspreiden van informatie aan een brede doelgroep. 
De informatie kan gepresenteerd warden via een TV- of radiospot, film, teletekst of een 
nieuwsbericht. 

Mate van participatie: voorlichting 
Duur van participatie: 
Organisatorisch: 

permanent, langdurig en incidenteel 
hoge kosten 

Doe/ste/lingen: informatieverstrekking 

I Sterke punten I Zwakke punten 

Groot en breed potentieel bereik Weinig_mogelijkheid tot interactia 
Aantrekkeliik medium Hoge kostp~ijs 
ledereen is vertrouwd met deze media Vluchtig medium 
Mogeliik signaleringsfunctie (aandacht vestigen) 

Geschreven informatie 

---------

Een instrument om de betrokkenen te informeren is geschreven informatie. Het kan in 
verschillende vormen, zoals een brochure, folder, nieuwsbrief, affiche, persoonlijke brief, 
gedetailleerd beleidsplan of persartikel. Belangrijk is om inhoud, taalgebruik, lay-out, 
verspreidingswijze en grafische vormgeving telkens af te stemmen op de doelgroep die men 
wil bereiken. 

Mate van participatie: 
Duur van participatie: 
Organisatorisch: 
Doefstellingen: 

I Starke punten 

voorlichting 
permanent, langdurig en incidenteel 
gemiddelde kosten 
informatieverstrekking 

I Zwakke punten 

Gedetailleerde informatie overbren_g_en ____ Onoersoonlijk karakter 
--~~-~Q~~enen ku n nen informati~J~11_l_Q!:!~~!') _______________ Wordt vaak niet gelezen 

Relatief 9Q~dkoop ----------------------------
Aanvu!ling op ovarioe participatievormen 

T entoonstelling 

----

De informatie wordt op een manier weergegeven dat nadere toelichting niet nodig is 
(bijvoorbeeld infocentrum). Dit gebeurt bijvoorbeeld via foto's, informatiepanelen, maquettes, 
plannen, videomateriaal, enz. Bij voorkeur wordt dit gei'ntegreerd in een breder evenement, 
zodat het grate publiek via een gevarieerd aanbod aan activiteiten gei'nformeerd wordt over 
een bepaald onderwerp. Bovendien kunnen de betrokkenen aangezet warden om zelf actief 
te zijn. 

Mate van participatie: 
Duur van participatie: 
Organisatorisch: 
Doefstellingen: 

I Starke punten 
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voorlichting 
permanent en langdurig 
hoge kosten, vraagt capaciteit 
informatieverstrekking 

I Zwakke punten 
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Website 

Een website geeft betrokkenen op een eenvoudige manier toegang tot een grote hoeveelheid 
aan up-to-date informatie over een bepaald onderwerp. Daarnaast bestaat ook de 
mogelijkheid om via een website communicatie over en weer te hebben met de betrokkenen 
(bijvoorbeeld via een discussieforum). 

Mate van participatie: voorlichting 
Duur van participatie: permanent en langdurig 
Organisatorisch: 
Doelstellingen: informatieverstrekking 

I Starke punten I Zwakke punten 

-~i)_Q_g_ potentieel bereik Digitale kloof (ontbreken pc vaardigheden) 
--~oqeliikheden tot interactie met betrokkenen Moeiliik om betreffende website te vinden 
lnformatie kan gemakkelijk aang_1~mast worden Risico dat je enkel die groep bereikt die al 
Flexibiliteit (breed inzetbaar) geTnteresseerd is in het onderwerp 

Enquete of Survey 

Een enquete is een grootschalig onderzoek waarin men peilt naar de mening van een 
representatieve groep. Dit kan op verschillende manieren. Bij een enquete per post gebeurt 
dit door het invullen van een gesloten of open vragenlijst. De vragenlijst kan echter ook 
telefonisch of face-to-face worden afgenomen. De kostprijs wordt dan wel hoger. Om de 
betrokkenen op een snellere en meer efficiente wijze te consulteren kan een elektronische 
enquete worden georganiseerd via internet en/of e-mail. Na de dataverzameling worden de 
resultaten van de survey statistisch ge·1nterpreteerd en samengevat in een rapport dat als 
input kan dienen voor besluitvorming. 

Mate van participatie: 
Duur van participatie: 
Organisatorisch: 
Doelstellingen: 

I Sterke punten 

consultatie 
permanent en langdurig 
hoge kosten en tijdsintensief 
informatieverwervi ng 

I Zwakke punten 

Opvattinqen n~qaan van de betrokkenen Laqe responsqraad 
Veranderinqen in tiid n~_gaan bij herh~1!r:!9 ___ 
Representativiteit 
Groot bereik ----------

_ Laagdrempelig -------------
Gedetailleerde informatie 

Relatief hoge kostprijs ___________ 
Tijdsintensieve voorbereiding en data-anal}'se -----
Minder qes~hikt voor complexe thema's --------
Participatiemoeheid door overvraging 

M. de Rooij 
T. Wind 

-
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Deliberative Polling® 

Deze techniek is ontwikkeld om representatieve opvattingen van ge"informeerde betrokkenen 
te krijgen over belangrijke thema's. Gewone enquetes en opiniepeilingen gaan er van uit dat 
mensen over van alles en nag wat een duidelijke mening hebben die zich met een aantal 
vragen laat meten. Het uitgangspunt van Deliberative Polling® is echter dat opinies van 
betrokkenen er niet zomaar zijn en al helemaal geen vaste vorm hebben. Ze warden echter 
gevormd in gesprekken met anderen en beYnvloedt door massamedia. Er wordt bij deze vorm 
eerst een grate a-selecte steekproef getrokken uit de betrokken doelgroep, waarvan de leden 
deelnemen aan een survey. Hieruit wordt vervolgens een subgroep geselecteerd om verder 
te onderhandelen over het thema in een face-to-face groepsgesprek. In een laatste fase 
wordt bij deze groep nog een survey georganiseerd om een analyse te maken van de 
veranderingen in kennis of houding. In vergelijking met een gewone enquete biedt deze 
techniek de meerwaarde dat de deelnemers voldoende tijd en ondersteuning krijgen om 
inzicht te verwerven in een bepaalde thematiek, zodat men beter in staat is om een 
weloverwogen en beargumenteerde mening te vormen. 

Mate van participatie: 
Duur van participatie: 
Organisatorisch: 
Doelstellingen: 

I Sterke punten 

consultatie 
langdurig en incidenteel 
hoge kosten, tijdsintensief en vraagt capaciteit 
informatieverwerving en draagvlak creeren 

I Zwakke punten 

__ Meer bearg_umenteerde inbrerlg van participant _____ _ J_ijdsintensieve voorbereid\!:!9 ______________ 
Reoresentatieve resultaten Vrii dure techniek ------------------- ------------------- -----------------··-------
Nagaan hoe opvattingen worden be·1nvloed door Werving is niet eenvoudig door intensief karakter 
debat ~ van participatie ________________________ ------------------

1 
Risico op "groe_e.sdenken" __ ----------

/ Moeiliike analyse van varieteit aan reacties 

Dynamic Mindmapping 

Dynamic Mindmapping is een participatievorm die vooral geschikt is aan het begin van een 
proces, omdat men volledig vertrekt van de inbreng van de participanten. Elk van hen noteert 
bij aanvang drie (of meer) aandachtspunten. Daarna somt iedere aanwezige zijn of haar 
punten in een voltallige bijeenkomst op, terwijl de gespreksleider ze in kernwoorden noteert 
op een bord. lndien mogelijk warden ze thematisch gegroepeerd. Terugkerende 
aandachtspunten warden aangeduid met streepjes, zodat op het einde blijkt welke thema's de 
hoogste prioriteit hebben. In kleine werkgroepen wordt daarna een grondige discussie 
gehouden per thema, waarna een voltallige afronding volgt met een bespreking van de 
belangrijkste conclusies. 

Mate van participatie: consultatie 
Duur van participatie: 
Organisatorisch: 

langdurig en incidenteel 
vraagt capaciteit 

Doelstellingen: intormatieverwerving en draagvlak creeren 

j Sterke punten I Zwakke punten 

Veel informatie te verzamelen in korte tijd Grote zaal met veel beweg~~gsruimte nodig _____ 
_ Enkel prioritaire the~_~) komen aan bod ------- Onwennig om in vroeg stadium betrokken te 
__ Elke_p!3rticipant komt aan het woord -------------- worden (vertrekt vanuit inbreng participant) 
Draaqvlak voor beleid neemt toe 
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Fishbowl discussie 

Een Fishbowl discussie is een techniek om een brede doelgroep te laten participeren aan 
beleidsvorming rond een complexe of controversiele problematiek. De leden van een klein 
panel, 3 a 5 personen die enkele specifieke standpunten vertegenwoordigen, geven 
gedurende enkele minuten elk een uiteenzetting van hun visie op het behandelde thema. Dit 
gebeurt in een figuurlijke 'visbokaal', wat wil zeggen dat de overige deelnemers zich rond het 
panel bevinden. Na de presentaties en onderling debat van de panelleden, kunnen de overige 
aanwezigen de 'visbokaal' binnen stappen om hun persoonlijke opvattingen toe te lichten. Die 
verschillende perspectieven worden vervolgens in kleine discussiegroepen (8 a 10 personen) 
dieper geanalyseerd. Elke groep richt zich op een specifiek standpunt waarover men een 
rapport samenstelt met de belangrijkste voor- en nadelen. Ten slotte wordt de kwestie in haar 
geheel besproken en tracht men te komen tot conclusies en aanbevelingen. 

Mate van parlicipatie: 
Duur van parlicipatie: 
Organisatorisch: 
Doelstellingen: 

I Sterke punten 

consultatie 
langdurig en incidenteel 
vraagt capaciteit 
informatieverwerving en draagvlak creeren 

I Zwakke punten 

Meer begrip voor altematieve standpunten Ongemakkelijk gevoel door toeschouwers 
Nauw betrokken bij proces, omdat het eigen 
standpunt aan bod komt 

----------
Transparante participatietechniek 
Creatieve oplossingen 

Focusgroep 

Bij deze techniek wordt gedurende enkele uren een zeer gericht en diepgaand face-to-face 
gesprek georganiseerd met specifieke stakeholders of ervaringsdeskundigen in een 
vertrouwde omgeving. Door de veelheid aan perspectieven en inzichten kan een focusgroep 
nuttige informatie opleveren voor de beslissingen die genomen dienen te worden. 

Mate van parlicipatie: consultatie 
Duur van parlicipatie: 
Organisatorisch: 

langdurig en incidenteel 
tijdsintensief 

Doe/stellingen: informatieverwerving en kwaliteitsverhoging 

I Sterke punten 

__ Diep_g_a!!.9_in onderwe!'.Pen 
_ Elke participant kan ee~_~[<__l_rage leveren 
Veel informatie te verzamelen in korte__!iid 
Creatieveideeen 

------------------
Relatief goedkope participatietechniek 
Flexibel en eenvoudig inzetbaar instrument 
Vertrouwde omgeving creeert openheid 
Draagvlak testen van nieuwe maatregelen 

I Zwakke punten 

Geen representativiteit --------- ---
Proces moeiliik te controleren 
Risico op "qroepsdenken" 
Analvse is niet eenvoudiq en tiidsintensief 
Moeiliik om gemotiveerde participanten te vinden 
Bedreigend voor participant wanneer het thema 
gevoelig is 

M. de Rooij 
T. Wind 
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--- ---·-·•-•·••-----·-·-·--···· 

Vraag naar schrifte/ijke reacties 

Deze vorm heeft als doel om de betrokkenen te laten reageren op voorstellen. Schriftelijke 
bijdragen kunnen de vorm hebben van een brief, antwoorden op een open vragenlijst, een 
scriptie of ander document. Ze bevatten bij voorkeur een heldere argumentatie, verklaringen 
en voldoende details. Beleidsmakers kunnen nadien gebruik maken van deze informatie om 
hun oorspronkelijke voorstel aan te passen. Omwille van het complexe karakter van deze 
techniek is ze beter geschikt voor participatie van georganiseerde stakeholders, 
vertegenwoordigers van belangenorganisaties en experts. 

Mate van participatie: 
Duur van participatie: 
Organisatorisch: 
Doe/stellingen: 

I Sterke punten 

consultatie 
langdurig en incidenteel 
tijdsintensief 
informatieverwerving en kwaliteitsverhoging 

I Zwakke punten 

__ Qedetailleerde informatie over plannen --- Geen sturing_ in onderwerp~n 
Belangengroepen kunnen hun mening kwijt Analyse is tiidsintensief 

Responsgraad is vaak_J_~~-g 
-------------

Tegenstanders meer gemotiveerd tot deelname 

Referendum 

Bij een referendum laat men een specifieke beslissing over aan de betrokken. De betrokkene 
krijgt de kans om een 'ja-nee' vraag te beantwoorden, waarmee ze aangeven (niet) akkoord 
te gaan met een beslissing. Het doel van een referendum is om na te gaan wat de mening 
van de totale groep betrokkenen is betreffende een specifiek thema. 

Mate van participatie: 
Duur van participatie: 
Organisatorisch: 
Doelstellingen: 

I Sterke punten 

consultatie en dialoog 
langdurig en incidenteel 
gemiddelde kosten 
informatievervverving en draagvlak creeren 

I Zwakke punten 

Grote g_r:<?._~P.__wordt betrokken _______ _ lnbreng blijft beperkt tot 'ja-nee' 
Bindende beslis~~g motiverend voo_~_p~_r::t(c_:if?~_'!L _ _Polarisati~-~~Q_Y.'.~~~gstuk 

------------------------
----------------------------

Preventief: vroeq in het proces draagvlak Moeilijk om uitslag van referendum te verklaren 
Verplicht initiator om begrijpelijke en duidelijke 
aroumenten te formuleren 

TU e 
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Keuze-enquete 

Een keuze-enquete is een survey onder de betrokkenen over een bepaald thema. Bij een 
keuze-enquete kan de betrokkene kiezen uit een van de uitgewerkte alternatieven. Daarnaast 
wordt bij de verschillende oplossingsmogelijkheden steeds vermeld wat de mogelijke 
gevolgen zijn. Het belangrijkste doel van de keuze-enquete is om de beredeneerde mening 
van de betrokkenen te achterhalen. 

Mate van participatie: 
Duur van participatie: 
Organisatorisch: 
Doelstellingen: 

I Sterke punten 

Uitgebreide keuze 

consultatie en dialoog 
langdurig en incidenteel 
gemiddelde kosten en tijdsintensief 
informatieverwerving en draagvlak creeren 

I Zwakke punten 

voor verschillende Gebrek aan representativiteit door zelfselectie 
alternatieven (alternatieven oooezet door betrokkenen) 
Participant kan rekenina houden met g~yQ!aen Formuleren van alternatieven is g~yoeliae kwestie 
Meer afaewoaen oordeel Tiidsintensieve voorbereidina 

Delphi-methode 

De Delphi-methode is een iteratief proces, waarin deelnemers met een zekere expertise in 
een bepaald onderwerp tijdens opeenvolgende ronden individueel geYnterviewd worden aan 
de hand van een schriftelijke of elektronische vragenlijst met gesloten of open karakter. In 
elke ronde vult de participant de vragenlijst in en krijgt vervolgens feedback van andere 
participanten. Daarna vult men de vragenlijst opnieuw in, waarbij men de antwoorden die in 
strijd waren met de reacties van anderen duidelijk beargumenteert en becommentarieert. Het 
is uiteraard oak mogelijk dat de opvattingen van de participanten, op basis van de nieuwe 
informatie, in een andere richting evolueren. Men herhaalt dit proces zolang als nodig is. 
Meestal streeft men enige overeenstemming in de opvattingen (consensus) na. 

Mate van participatie: 
Duur van participatie: 
Organisatorisch: 
Doe/stellingen: 

I Sterke punten 

consultatie en dialoog 
langdurig en incidenteel 
gemiddelde kosten en tijdsintensief 
informatieverwerving en kwaliteitsverhoging 

I Zwakke punten 

Alternatieve oplossingen en ideeen Niet eenvoudig om consensus te bereiken 
Werken in de diepte Participanten niet eenvoudig 

intensief karakter 
Veel particioanten moaeliik bii diQitaal proces Uitval bij langdurig proces 
OovattinQen warden beargumenteerd 
Geschikt voor complex probleem 
Transparante en democratische techniek 

te vinden door 

M. de Rooij 
T. Wind 



54 Real Estate Management and Development 

Expertpanel 

Wanneer vooral behoefte is aan de input van deskundigen, dan is een expertpanel een 
geschikte techniek. Een kleine groep van experts, die zich alien gespecialiseerd hebben in 
een specifiek onderwerp, behandelt dan een hoog technologisch of uitermate complex thema. 
De opzet van expertpanels kan op twee manieren gebeuren. Enerzijds kan men een panel 
samenstellen dat enkel debatteert over een specifiek thema, maar anderzijds is het oak 
mogelijk om gedurende een bepaalde periode een semi-permanent panel te creeren dat 
geregeld advies geeft over onderwerpen binnen een bepaald thema. 

Mate van participatie: 
Duur van participatie: 
Organisatorisch: 
Doe/stellingen: 

j Sterke punten 

dialoog 
langdurig en incidenteel 
vraagt capaciteit 
informatieverwerving en kwaliteitsverhoging 

I Zwakke punten 

__ 9eschikt voor complexe / controversiele thema's lnschakelen van e~erts kan duur zijn 
Toename van geloofwaardig_!"Jeid beslissin_gen _____ ~er bekwame voorzitter nodig_ 

---------------
------------

Gesoecialiseerde adviezen Nauwe betrokkenheid nodig van initiators 

Adviescommissie 

Een adviescommissie is een (semi-)permanent orgaan dat meestal samengesteld is uit 
vertegenwoordigers van alle partijen en experts. Binnen een bepaald onderwerp kunnen zij 
advies geven over specifieke thema's en op die manier input geven aan 
eindverantwoordelijken. 

Mate van participatie: 
Duur van participatie: 
Organisatorisch: 
Doelstellingen: 

I Sterke punten 

dialoog 
permanent en langdurig 
vraagt capaciteit 
informatieverwerving, kwaliteitsverhoging, draagvlak creeren en 
implementatie bevorderen 

I Zwakke punten 

Kritiek van belangen_groepen minimaliseren --- Risico op weerstand van brede doelgroep . _____________ 
lntensieve vorm van_p?rtic[patie -------------- Mogelijk gebrek aan representatieve 
Particioatie OD continue wiize samenstelling 
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World cafe of Cafe dialoog 

World Cafe is een creatief proces om een dialoog tot stand te brengen en kennis uit te 
wisselen over een bepaald thema. Essentieel is dat men een informele sfeer creeert door de 
grote groep participanten op te splitsen in kleinere groepjes van vier mensen die het gekozen 
onderwerp bespreken aan kleine 'cafetafels'. De samenstelling per gesprekstafel wisselt, 
omdat men in een aantal korte conversatierondes (20 a 30 minuten) telkens doorschuift naar 
een ander groepje. Er blijft echter altijd een persoon aan de tafel zitten als 'gastheer/vrouw' . 
Hierdoor ontstaat een snelle informatie-uitwisseling en creeert men gedeelde kennis. Alie 
ideeen warden nauwkeurig genoteerd op een groot vel papier dat steeds op dezelfde tafel 
blijft liggen. Aan het begin van elke nieuwe ronde verwelkomt de 'gastheer/vrouw de nieuwe 
groepsleden en vat kort de belangrijkste ideeen en thema's samen die net besproken werden. 
Op het einde van het proces verzamelt men de verschillende vellen papier en worden de 
resultaten gepresenteerd in een voltallige sessie. 

Mate van participatie: 
Duur van participatie: 
Organisatorisch: 
Doelstellingen: 

I Sterke punten 

dialoog en samenwerking 
langdurig en incidenteel 
vraagt capaciteit 
informatieverwerving en draagvlak creeren 

I Zwakke punten 

lnformele setting __ ~E_lt aan tot actieve deelname Rekrute~~_g van participan!~n is niet eenvou~Jg ________ 
Flexibel en aeschikt voor verschillende situaties Ontmoediging als uiteindelijke implicaties laag zijn 

__ Draagvlak creeren voor beleid ----------------
Discussieounten in de diepte uitwerken 
Coherent en evenwichtio door oroeoswissel 

Zoekconferentie of Scenarioplanning 

De doelstelling van zoekconferenties is het in kaart brengen van verschillende lange termijn 
scenario's. Hiervoor maken de participanten eerst een probleeminventarisatie en -definiering 
over een specifiek thema op dit moment, waarna mogelijke ontwikkelingen in de toekomst 
geschetst warden. Men brengt deze dan in verband met een wenselijk toekomstbeeld. Op 
basis hiervan worden aanbevelingen voor concrete acties geformuleerd. Het is vooral de 
bedoeling om een gedeelde visie te verkrijgen over de toekomst van een bepaald{e) thema I 
problematiek. 

Mate van participatie: 
Duur van participatie: 
Organisatorisch: 

dialoog en samenwerking 
langdurig 
gemiddelde kosten, vraagt capaciteit 

Doelstellingen: informatieverwerving, kwaliteitsverhoging en implementatie 
bevorderen 

I Sterke punten 

Veel bewegingsruimte door gebrek aan vaste 
probleemdefinierinQ -
Formuleren van concrete acties bii imolementatie 
Gemeenschaooelijke visie bereiken 
Wenseliike en haalbare obiectieven 
Geschikt voor ongestructureerde en complexe 
kwesties 
Duurzame oolossinaen 
Veel belanghebbenden kunnen mening kwiit 
Standvastigheid en flexibiliteit van beslissingen 
toetsen 

I Zwakke punten 

Niet eenvoudig om tot overeenstemming te komen 
(consensus) 
Professionele voorzitter nodig om proces in goede 
banen te leiden 

M. de Rooij 
T. Wind 
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Dialoogmethode 

De dialoogmethode is geschikt om de participatie van alle betrokken personen te stimuleren. 
Dit zijn Mn op een gesprekken. Men gaat ervan uit dat niemand beter weet wat de wensen 
en behoeften zijn van deze doelgroep dan de doelgroep zelf en daarom vertrekt men vanuit 
hun ervaringsdeskundigheid. 

Mate van participatie: 
Duur van participatie: 
Organisatorisch: 

dialoog en samenwerking 
langdurig en incidenteel 
gemiddelde kosten, tijdsintensief 

Doelstellingen: informatieverwerving, kwaliteitsverhoging, draagvlak creeren en 
implementatie bevorderen 

I Sterke punten I Zwakke punten 

__ Betrekken van moeilijk bereikbare doelgroepen Tijdsintensief omdat men afhankelijk is 
Laagdrempelig_~_p~!!!._~atievorm ________ participanten 
Van individuele ervaringen naar gedeelde 
oolossinaen 

Charette of Design workshop 

van 

Charette is een intensieve multidisciplinaire face-to-face workshop waarin personen uit 
diverse subgroepen gedurende een korte tijd (4 a 5 dagen) bepaalde kwesties behandelen 
totdat men tot overeenstemming (consensus) komt. Dit gebeurt via een snel en dynamisch 
uitwisselingsproces tussen diverse stakeholders (bv. mensen uit de praktijk, 
belangengroepen, enz.). De resultaten warden nadien bekend gemaakt tijdens een openbare 
bijeenkomst. Bovendien wordt ook een eindrapport opgesteld met de belangrijkste 
conclusies, aanbevelingen , strategieen en specifieke beleidsmaatregelen. Belangrijk is dat de 
implementatie onmiddellijk aansluit op de 'post-charette' fase. Daarom tracht men tijdens de 
bijeenkomsten zeer concrete projecten uit te werken. 

Mate van participatie: 
Duur van participatie: 

dialoog en samenwerking 
langdurig 

Organisatorisch: 
Doelstellingen: 

hoge kosten, tijdsintensief, vraagt capaciteit 
informatieverwerving, kwaliteitsverhoging, draagvlak creeren en 
implementatie bevorderen 

I Sterke punten I Zwakke punten 

lnteres~~nt als men snel tot actie wil overgaan Voorbereiding is tijdsintensief _____________________ __ ___ 
Charette bevordert creativiteit participanten moeten kennis en vaardigheden ---- ------------ --

__ Draagvlak bevorderen hebben -----------
lrnolernentatie van beslis~!!1~~--'!I.Q9elijk maken ___ Risico van "Cl~Q-~~_denken" -------------------------
Transoarante besluitvormingstechniek Gebrek aan representativiteit ---------
Realistische, irnelernenteerbare oplg_~~inQen Overeenstemrning bereiken is niet eenvoudig 

__ r,Jieuw netwerk door intensieve sarnenwerking ---
_ sarnenwerking verschillende discielines ----
Zeer actieve betrokkenheid van participanten 
Gevo~g_en snel zichtbaar 
Effectieve rnanier om tot overeensternming te 
komen 
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Consensusconferentie 

In een consensusconferentie maakt een beperkt aantal participanten in een periode van 
enkele dagen deel uit van een 'lekenpanel'. Het is de bedoeling dat zij op basis van de nodige 
informatie en na onderling debat een advies uitbrengen - waarover consensus bestaat -
betreffende een concreet en bij voorkeur complex probleem. De vorm bestaat uit vijf stappen. 
In de voorbereidingsfase krijgen de participanten een korte training of is er een 
voorbereidende bijeenkomst waarin uitleg wordt gegeven over de opzet van het initiatief en 
wat er precies van hen verwacht wordt. Daarna warden de participanten inhoudelijk 
ge'informeerd over de kwestie via een informatiepakket. Ze krijgen bovendien de kans om 
andere professionals, deskundigen en belanghebbenden te raadplegen. In deze fase mogen 
de participanten vrij bepalen welke informatie zij nodig hebben. Sams wijst men zelfs een 
budget toe aan de participanten zodat ze zelf deskundigen kunnen uitnodigen. Deze tweede 
stap van het proces is openbaar en gebeurt bij voorkeur in aanwezigheid van de pers en 
geYnteresseerden. Bij het overleg discussieren de participanten met elkaar. Er kunnen dan 
verschillende visies en ervaringen aan bod komen, zodat men tot diverse oplossingen komt. 
De participanten moeten echter consensus bereiken, omdat enkel die adviezen en suggesties 
waarmee iedereen akkoord is warden opgenomen als aanbeveling. Ondersteund door 
professionele tekstschrijvers stelt de deelnemersgroep vervolgens een rapport op dat aan de 
betrokken beleidsvoerders wordt aangeboden. In een vijfde en laatste fase gebeurt een 
terugkoppeling. De initiatiefnemers geven feedback aan de participanten over wat er met de 
adviezen en suggesties in de praktijk gedaan is en waarom. De terugkoppeling kan in een 
aparte bijeenkomst of schriftelijk gedaan warden. 

Mate van participatie: 
Duur van participatie: 

samenwerking 
langdurig 

Organisatorisch: 
Doe/stellingen: 

hoge kostprijs, tijdsintensief en vraagt capaciteit 
informatieverwerving, kwaliteitsverhoging en draagvlak creeren 

I Sterke punten 

__ Draagvlak verwerven voor beleid 
_ '~heken" warden geI~f~rmeerd over -~~~~!)es 
Diversiteit aan oersoectieven 
Kloof tussen experts en "leken" wordt kleiner 
Nieuwe en creatieve opJossing 
Debat over bepaalde kwesties verbreden 

I Zwakke punten 

lntensieve voorbereiding_ en begeleidi~ _____________ 
Niet eenvoudig om een zo evenwichtig mogelijke 
samenstelling van de groep participanten te 
krijgen. 
Relatief hoae ko!_tp_rijs -----
Gebrek aan r~presentativiteit ----
participanten hebben bepaalde vaardigheden 
nodig 
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Open Space Technology 

Open Space Technology is een conferentietechniek, waardoor 'bottom-up' participatie 
mogelijk wordt. Het is vooral bedoeld om grote groepen te betrekken bij het proces op een 
laagdrempelige wijze. Belangrijk is dat er geen vooraf vastgestelde agenda is, maar enkel 
een complexe vraagstelling die door een voorzitter voorgelegd wordt. Aan de participanten 
wordt gevraagd om op basis van deze vraagstelling enkele interessante thema's op de 
agenda te plaatsen. Dit zijn de kwesties waarbij discussiegroepen warden opgezet. Elke 
deelnemer kiest zelf aan welke discussiegroep hij wenst deel te nemen. Er wordt 
voornamelijk in kleine (ca. 5 personen), steeds wisselende, groepen gewerkt met telkens een 
werksessieleider. De deelnemers zijn volledig vrij om tijdens de sessie te verhuizen naar een 
andere groep. Daardoor krijgen oninteressante sessies geen deelnemers of verliezen ze die 
gaandeweg, terwijl interessante sessies nog in omvang kunnen toenemen. Na afloop van alle 
discussies volgt er een afsluitend voltallig gesprek en sluit men de bijeenkomst af met het 
uitdelen van het verslag, dat een goede basis vormt voor verdere besluitvorming. 

Deze vorm, die een duurtijd kan hebben van enkele uren tot enkele dagen, heeft vooral de 
bedoeling om de betrokkenheid en bijdrage van de stakeholders zo groot mogelijk te houden 
en hen de ruimte te geven om kwesties te bespreken waar ze zelf de voorkeur aan geven met 
gesprekspartners die zij verkiezen. Om dit te bereiken tracht men een informele steer te 
creeren. Het is daarom belangrijk om bij Open Space de volgende zeven principes te 
hanteren: 

1) Wie er ook komt, het zijn altijd de juiste mensen 
2) Wat er ook gebeurt, het is goed dat het gebeurt 
3) Omstandigheden zijn gewoon zoals ze zijn 
4) Toeval bepaalt de samenstelling van de groepen 
5) ledereen begint wanneer hij of zij wil beginnen 
6) ledereen stopt als hij of zij vindt dat het genoeg is geweest 
7) ledereen heeft het recht om te gaan en te staan waar hij of zij wil 

Mate van participatie: 
Duur van parlicipatie: 
Organisatorisch: 

samenwerking 
langdurig 
tijdsintensief, vraagt capaciteit 

Doelstel/ingen: informatieverwerving, kwaliteitsverhoging en draagvlak creeren 

i Sterke punten i Zwakke punten 

Netwerkbevorderende _particif:}atievorm _______ Hoge verwachtingen bij participanten door 
Door creatieve aanpak ontstaan nieuwe intensieve betrokkenheid 

_ oplossing~n ______________ _____________ ----- -- --- -------------------
Zelforganiserende karakter van bijeenkomst Risico dat bijeenkomst chaotisch verfoopt, 
is motiverend daarom behoefte aan goede afspraken, 
Zeer flexibel instrument aangepaste accommodatie en deskundige 

__ h~_agdrempelige '{Q!:_f!l ____ voorzitter 
Enkel echt gei"nteresseerden nemen dee! 
aan discussie 
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5.4. Overzicht participatievormen 

Deze verschillende participatievormen zijn weer te geven in een overzicht. In het overzicht 
worden de verschillende mate van participatie weergegeven. Daarnaast worden ook de 
doelstellingen weergegeven die te verwezenlijken zijn. Het overzicht ziet er als volgt uit 
(Matrix 5-1). 

Mate Doelstellina 
Cl .!! C: 
:i! Cl m c: C: a, 

QI .5 Cl 
I!! :;:; .. .!! C: .ll: Ill CJI c I!! QI ·- .ll: RI 3: m.-:: m -~ RI :: .5 ~f a, .. Cl - C: e :i 0 C: el: e ~ ~I!! ,S Cl 

Ill 0 GI ·- 0 .!! 0 
0 C: ni E .2 I!! .2 RI :Cl) ni -E CL> - ~ ~ 

I! CD ! ~ _!; i C: :;:. C: !/! C !/! Tl :. 

audiovisuele media X X 
1aeschreven informatie X X 
tentoonstellina X X 
website X X 
enauete / survev X X 
deliberative polling X X X 

a, dvnamic mindmaDoing X X X 
,:, fishbowl discussie X X X 0 
.J:: focusgroep X X X -CD 

vraag naar schriftelijke reactie X X X E 
.!!! referendum X X X X -RI keuze-enauete X X X X C. 
"cl delohi-methode X X X X t: expertpanel X X X RI 
D. 

advlescommissie X X X X X 
world cafe X X X X 
zoekconferentie I scenarioplannina X X X X X 
dialooamethode X X X X X X 
charette/desian workshop X X X X X X 
consensusconferentie X X X X 
open space technology X X X X 

Matrix 5-1: de mate van participatie en doelstellingen per participatievorm 

In het veldwerk zal warden bepaald op welke momenten er op dit moment wordt 
geparticipeerd en participatie gewenst is. Aan de hand van de mate van participatie en de 
doelstellingen die verwezenlijkt dienen te worden kan middels dit overzicht bekeken warden 
welke participatievormen in aanmerking komen voor toepassing. Uiteindelijk geven de sterke 
en zwakke punten de doorslag welke participatievorm het meest geschikt is per 
partici patiemoment. 

M. de Rooij 
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5.5. Samenvatting 

Participatie van gebruikers wordt steeds belangrijker voor het ontwerp van complexe 
gebouwen, oak overige actoren die betrokken zijn bij het (her)ontwikkelingsproces kunnen 
een positieve al dan niet negatieve invloed hebben op het eindresultaat. 

Met participatie tracht men de doelstellingen lnformatieverstrekking, lnformatieverwerving, 
Kwaliteitsverhoging, Draagvlak creeren en/of /mplementatie bevorderen te verwezenlijken. 
Om deze doelstelling{en) te kunnen bewerkstellen dienen een aantal randvoorwaarden in 
acht genomen te warden 

Randvoorwaarden 
• lnzien meerwaarde participatie; 
• Participatietechniek dient afgestemd te zijn op de betrokken actoren, moment in het 

proces en doelstellingen die bereikt willen warden; 
• Organisatorische randvoorwaarden; 
• Ruimte voor invloed. 

Aan de mate van participatie ligt de participatieladder van Arnstein ten grondslag. Voor het 
onderzoek is deze ladder vereenvoudigd . Bij de verschillende mate van participatie kunnen 
van zwak tot sterk participerend, verschillende vormen onderscheiden warden (Tabel 5-3). 

I Mate van participatie 

Geen participatie 

Voorlichting 

Consultatie 

Dialoog 

Samenwerking 

Tabel 5-2: participatievormen per mate van participatie 

I Participatievorm 

audiovisuele media, geschreven informatie, 
tentoonstelling, website 

deliberative poHing, dynamic mindmapping, 
enquete / survey, fishbowl discussie, focusgroep, 
vraag naar schriftelijka reaclie, delphi-methode, 
keuze- enquete, referendum 

adviescommissie, expertpanel, dialoogmethode, 
world cafe, zoekconferentie I scenarioplanning, 
charette I designworkshop 

consensusconferentie, open space technology 

De doelstellingen die verwezenlijkt kunnen warden per participatievorm zijn weergegeven in 
Matrix 5-1. 

Het begrip participatie, en daarbij behorende participatievormen die meegenomen warden in 
dit onderzoek, is toegelicht. In hoofdstuk 2 is bepaald dat wijkwinkelcentra het 
onderzoeksveld vormen. Het {her)ontwikkelingsproces en bijbehorende actoren zijn 
vastgesteld in hoofdstuk 3. De winkelcentrumeigenschappen die vaak het onderwerp voor 
participatie vormen zijn beschreven in hoofdstuk 4. De literatuuranalyse is hiermee afgerond. 
De volgende stap die nu het opzetten en uitvoeren van het veldwerk. 
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6. Dataverzameling 

Tot nu toe zijn de volgende onderdelen in kaart gebracht: het onderzoeksveld, de processen 
die leiden tot het realiseren van een winkelcentrum, de activiteiten tijdens deze processen en 
de doelen daarvan ten aanzien van een winkelcentrum, actoren die bij de verschillende 
activiteiten betrokken zijn en de winkelcentrumeigenschappen die relevant zijn voor dit 
onderzoek. In dit hoofdstuk is vastgesteld welke informatie nag verzameld moet warden. 
Allereerst is de onderzoeksopzet bepaald. Vervolgens wordt er gekeken naar de 
instrumentenontwikkeling. Hierna is bepaald wie de onderzoekspopulatie vormen en hoe de 
steekproef tot stand is gekomen. Uit proefinterviews bleek dat een hoofdindeling van 
participatie gewenst was om tot goede uitspraken te komen, deze is dan oak vastgesteld. Ten 
slotte komen de veldnotities aan bod. 

6.1. Onderzoeksopzet 

Middels literatuurstudie zijn in de voorgaande hoofdstukken een aantal deelvragen 
beantwoord. In tabel 6.1 is aangegeven welke deelvragen nu wel en niet zijn beantwoord. Uit 
de deelvragen die nog niet zijn beantwoord is af te leiden welke data nog verzameld moeten 
warden. 

I Onderzoeksvraag 

1. Wat is het onderzoeksveld? 

2. Welke eigenschappen van winkelcentra kunnen het onderwerp zijn van 
particioatie? 
a. Welke eigenschappen zijn relevant? --- -------
b. Op welke momenten worden deze eigenschapp§_rl_ bepaald? ----
C. Voor welke eigenschappen_is_participatie gewenst? 

3. 
a. 
b. 
C. 
d. 
e. Binnen welke processen, op welke momenten en binnen welke grenzen 

is artici atie ewenst door de verschillende arti·en? 

4. Wat is de invloed van (mogelijke) participatie op de eigenschappen van het 
winkelcentrum? 

5. Wat is de (mogelijke) directe invloed van participatie op de tevredenheid van 
retailers over het winkelcentrum? 
a. Wat moet het onderwerp van tevredenheid zijn en hoe moet 

tevredenheid aemeten worden? 
b. In welke mate dragen de verschillende vormen van participatie bij aan 

de tevredenheid? 

6. Is er daarnaast ook sprake van een indirecte invloed van (mogelijke} 
participatie op tevredenheid (via de beoordeling van de eigenschappen van 
het winkelcentrum)? 

Tabel 6-1: overzicht onderzoeksvragen 

Beantwoord 

ja 

gedeeltelijk 
-

ia ------
nee 
nee 

edeelteli'k 
·a 

nee 
nee 

nee 

nee 

nee 

nee 
-----

nee 

nee 
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Data die nog verzameld moeten worden 
• De participatie in het huidige proces: de momenten waarop in de huidige praktijk 

participatie plaatsvindt, het onderwerp van participatie en de vorm van participatie . 
• De mogelijkheden van participatie: op welke momenten is participatie (on)mogelijk en wat 

is de reden hiervoor. 
• Het onderwerp van participatie: op welke momenten in het proces de relevante 

eigenschappen warden bepaald. 
• De tevredenheid: de tevredenheid over het winkelcentrum, over huidige participatie en 

over de eigenschappen van de unit, maar ook de verwachtingen over tevredenheid bij 
een toename van de participatie. 

• De vorm voor toekomstige participatie. 

Deze gegevens zijn niet voorhanden in de huidige literatuur. Veldonderzoek is daarom 
noodzakelijk. De grondvorm is niet-experimenteel, kwalitatief onderzoek. Uit de aard van de 
te verzamelen data blijkt dat het onderzoek deels beschrijvend, deels exploratief moet zijn. 
De methode voor dataverzameling is een interview. Het betreft een schriftelijk, semi
gestructureerd interview. 

6.2. Populatie en steekproef 

Er is voor gekozen om alle betrokken groepen actoren zoals genoemd in paragraaf 3.2. als 
respondenten te gebruiken. Om de juiste informatie te achterhalen is ervoor gekozen om 
vanuit twee invalshoeken te kijken. Dit betekent dat de respondenten als volgt opgedeeld 
warden: 

I Retailers I Overige actoren 

__ grootwinkelbedrijt_§_l!.P_E:l_~~~!-~-------- __ (Q_~~-~[~g~~rd) Opdrach!B~~~! ________ _ 
Grootwinkelbedrftf: _ Overig__ Architect 

_Midden- en kleinbedrij! Aannemer ______ ___ __________ __ ~ 
Gemeente 

Tabet 6-2: groepen respondenten 

Hierbij valt op dat de term (gedelegeerd) opdrachtgever wordt gebruikt. Hiermee warden de 
actoren projectontwikkelaar en belegger/eigenaar samen genomen. Bij (her)ontwikkeling zijn 
zij de opdrachtgevers en staan zij op vergelijkbare wijze in het (her)ontwikkelingsproces. 

Deze groepen actoren zijn benaderd om informatie over hun rol in het 
(her)ontwikkelingsproces te geven en hun visie over participatie. Omdat uitspraken warden 
gedaan over het huidige proces, is er gekozen om de populaties van de respectievelijke 
groepen actoren te laten volgen uit wijkwinkelcentra die de afgelopen 5 jaar (her)ontwikkeld 
zijn . Om tot een homogene groep te komen zijn alle wijkwinkelcentra tot 7.500 vierkante 
meter meegenomen. Dit is een onderzoeksveld van 50 winkelcentra. Vervolgens zijn de 
betrokken actoren bij deze centra in kaart gebracht. Deze lijst met betrokken actoren vormt de 
populatie. Hieruit is een gerichte steekproef gemaakt. In het belang van het onderzoek is de 
steekproef gericht op retailers en projectontwikkelaars. Overige actoren zijn slechts in staat 
om over een beperkt aantal activiteiten uitspraken te doen. 
Bij kwalitatief onderzoek is het vooraf moeilijk te bepalen hoe groot de steekproef moet zijn. 
Hierbij is als richtlijn aangehouden dat dit bepaald zou warden door inhoudelijke verzadiging 
(ook wel saturatie genoemd). Niet de kwantiteit maar de kwaliteit van de data stand voorop. 
Voor een zo hoog mogelijke kwaliteit van de data moeten personen binnen de organisaties 
warden ge'interviewd die in de uitvoering van hun werkzaamheden direct betrokken zijn bij de 
activiteiten van het (her)ontwikkelingsproces. 
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Retailers 

Eerder in dit onderzoek is binnen deze groep onderscheid gemaakt tussen supermarkten, 
overige grootwinkelbedrijven en midden- en kleinbedrijven . 

Grootwinkelbedrijven - Supermarkten 
In de geselecteerde winkelcentra zijn achttien supermarktformules aanwezig. Er is gekozen 
om responclenten te benaderen die het meest kunnen vertellen over het ontwikkelingsproces. 
Daarom bestaat de steekproef uit die formulas die tien keer of vaker voorkomen. Daarvan 
warden de achterliggende organisaties benaderd. Het streven is om een medewerker van de 
afdeling vastgoed of acquisitie te interviewen. De volgende partijen zijn benaderd: 

I Organisatie I Formule I Branche 

Ahold Albert Heiin Levensmiddelen 
Aldi Aldi Levensmiddelen 
Schuitema C1000 Levensmiddelen --------

Levensmiddelen Lidl Lidl --- -------
Sperwer Plus Levensmiddelen ----------------- ------------
Laurus Super de Boer Levensmiddelen 

Tabel 6-3: overzicht benaderde grootwinkelbedrijven-supermarkten 

Overige grootwinkelbedrijven 
Binnen de groep overige grootwinkelbedrijven zijn er retailers uit verschillende branches. De 
meest voorkomende branches zijn huishoudelijke artikelen en persoonlijke verzorging. De 
vertegenwoordigers van alle formulas in deze branches zijn benaderd. Daarnaast zijn er 
formulas in de branches educatie & vrije tijd en textiel , die minder vaak voorkomen. Het is 
moeilijk na te gaan om welke formulas dit precies gaat en hoe vaak ze voorkomen, omdat ze 
niet worden geregistreerd in het NRW register. Deze bedrijven hebben net als supermarkten 
medewerkers voor vastgoedbeheer of acquisitie binnen de centrale organisatie. Oak hier is 
het streven een van die personen te spreken. Van deze groep actoren zijn enkele bedrijven 
benaderd. 

I Organisatie I Formule 

Blokker 
Blokker 
Marskramer 

Ahold Etos ---------- ---

AS Watson 
Kruidvat 
Trekpleister -- ------

DA DA --------
Schlecker Schlecker 

I Bruna I C1000 

I Zeeman I Lidl 

Tabe/ 6-4: overzk:ht benaderde grootwlnke/bedrijven-overig 

-------------

--------------

I Branche 

Huisho1:1_g_~l_ijke artikelen 
Huishoudeli'ke artikelen 

Persoonliike verzoroing_ _____________ 
Persoonliike verzoraing 
Persoonlijke verzorgin..9. _______________ 
Persoonliike verzoroing_ ______________ 
Persoonliike verzoraina 

I Educatie & Vrije tijd 

I Textiel 
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-------- - --- , ___ --- -·-----·--- --- - --

Midden- en kleinbedrijf 
Het aantal kleinere ondernemingen is moeilijk in te schatten. Veel van deze winkels zijn 
onderdeel van een klein of middelgroot filiaalbedrijf. Omdat deze bedrijven niet geregistreerd 
staan in het NRW register is het moeilijk om te achterhalen om welke bedrijven het gaat. 
Daarnaast hebben kleine en middelgrote ondernemingen geen eigen vastgoed- of acquisitie 
afdelingen, maar is de eigenaar van de onderneming hier voor verantwoordelijk en die is 
alleen bij een of enkele ontwikkelingsprocessen betrokken. Kortom: het is niet duidelijk hoe 
veel bedrijven er zijn, waardoor niet te zeggen is of een steekproef betrouwbaar is. De 
betrokkenen bij het ontwikkelingsproces binnen de organisatie hebben vele andere taken en 
zijn daarom moeilijk benaderbaar. Ten slotte hebben deze personen weinig ervaring met het 
proces, waardoor de hoeveelheid informatie beperkt is. Om deze redenen is besloten geen 
steekproef te nemen van deze respondenten. 
Om te achterhalen of er over deze groep al informatie beschikbaar was, is contact 
opgenomen met MKB Nederland. Zij hebben laten weten dat zij al in 1996 een onderzoek 
hebben laten doen door TU Delft naar de positie van zelfstandig ondernemers bij het 
(her)ontwikkelen van winkelcentra. Hieruit bleek onder andere dat zelfstandig ondernemers te 
weinig kennis en een te lage organisatiegraad hebben om gelijkwaardige tegenspelers te zijn 
voor de overige partijen in het proces. Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek 
is MKB Vastgoed Plan opgericht, die als vastgoedorganisatie voor zelfstandige ondernemers 
moest gaan fungeren. Aan MKB Vastgoed Plan is een onafhankelijk orgaan toegevoegd 
genaamd "Stichting MKB Vastgoed lnitiatief". Dat orgaan verzorgt voorlichting en voert 
juridische procedures voor lokale ondernemers. 
Naast MKB heeft ook het Hoofd Bedrijfschap Detailhandel (HBD) een adviserende afdeling. 
De Decentrale Advisering Detailhandel (DAD) heeft negen adviseurs die in hun eigen regio 
winkeliersverenigingen ondersteunt met ruimtelijk economische adviezen. 

In overleg met deze beide partijen is ervoor gekozen de initiatiefnemer van de Stichting MKB 
Vastgoed lnitiatief en een DAD adviseur de zelfstandig ondernemers in dit onderzoek te laten 
vertegenwoord igen. 

Overige respondenten 

De overige respondenten zijn benaderd om te toetsten of de gewenste participatie oak 
daadwerkelijk plaats kan vinden. 

(Gedelegeerd) Opdrachtgevers 
Dit is een zeer diverse groep. Bedrijven kunnen de rollen van ontwikkelaar, adviseur, 
eigenaar of beheerder hebben, maar ze kunnen ook meer dan een rol hebben. Er is gestreefd 
naar maximale variatie binnen de steekproef. Daarbij is rekening gehouden met het type 
bedrijf en zijn er zowel bedrijven geselecteerd die bij een aantal van de wijkwinkelcentra 
betrokken waren, als bedrijven die maar in een enkel geval betrokken waren. De volgende 
respondenten zijn benaderd, waarbij is gestreefd personen te interviewen die 
verantwoordelijk zijn voor winkelcentra ontwikkelingen. 

Roi 
Ontwikkelaar Adviseur Eiaenaar Beheerder 

3W Vatgoed X 
I Built to Build X X 
I ·- --

Corio Nederland Retail X X CII ---- --------------------- ----------------- ---------:.: _DC Vastgoed X X ca -~ _ Hurks _ Vastgoed X 
:; --- ---- ---

ING Real Estate X X 
e> ---------- -------------

Vastned Retail X 0 
William Properties X 

"""yVPM Planontwikkeling X X 
WPM WE-Management X X 

Matrix 6-1: overzicht (gedelegeerd)opdrachtgevers 
X = rol van de organisatie in het proces (een organisatie kan meer dan een rol hebben) 
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Gemeenten 

De geselecteerde wijkwinkelcentra liggen in vijfendertig gemeenten. Er zijn vier gemeenten 
benaderd waarin twee of meer ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. De reden daarvoor is 
dat die gemeenten net als bij de aannemers en architecten in staat zijn te generaliseren bij 
het beantwoorden van interviewvragen. Bij het benaderen van de volgende gemeenten is 
gestreefd personen te benaderen die nauw betrokken waren bij de ontwikkeling van de 
genoemde winkelcentra. 

I Organisatie I Afdeling 

Gemeente Arnhem Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer ------ ------
Gemeente Eindhoven Dienst Stedeliike OntwikkelinQ en Beheer ---
Gemeente Rotterdam Dienst Stedeliike Ontwikkelina en Beheer 
Gemeente Utrecht Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer 

Tabet 6-5: overzicht gemeenten 

Architecten 
Net als de aannemers zijn de architecten niet te achterhalen via het NRW register. Daarom is 
ervoor gekozen om via de netwerken van de externe begeleider [3W Vastgoed] en overige 
respondenten een aantal architecten te benaderen. Er is gekozen voor interviews met 
architecten van bureaus die een aantal winkelcentra hebben ontworpen. Zij hebben daarbij 
met diverse partijen contact hebben gehad. Vermoedelijk zijn de respondenten daardoor in 
staat te generaliseren bij het beantwoorden van interviewvragen. 

I Organisatie I Centra ontworpen in a.a. 

AGS Architecten&Planners Heerlen, Tilburg, Weert, Emmen, Nijm~~n ____ -----------
__ Arn Meijs Architect~_l_l ___ Utrecht, Maastricht, Venlo, Buitenlandse locaties -- -----------

Saanen/Knoups Architekten Gilze Rijen, Heiden Panningen, Weert, Valkenswaard 
--------

Ellerman Lucas Van VuQt Amsterdam, Henaelo, Emmen, Almere, Ede 

Tabet 6-6: overzicht architecten 

Aannemers 
De aannemers zijn niet geregistreerd door het NRW. Daardoor is het moeilijk te achterhalen 
welke aannemers winkelcentra hebben gebouwd. Om die reden is besloten om een aantal 
aannemers te benaderen die een aantal winkelcentra hebben gebouwd. Daardoor zijn de 
respondenten, zij het in beperkte mate, in staat te generaliseren bij het beantwoorden van 
interviewvragen. Er is gestreefd om projectleiders te interviewen, omdat die direct betrokken 
zijn bij overleg met diverse andere actoren. 

I Organisatie 

Hurks Bouw 
Volker Wessels 

Tabet 6-7: overzicht aannemers 

I Centra Gebouwd In o.a. 

Deurne, Boxtel, Eindhoven 
Kerkrade, Geleen, Almere 

rv1 dr, Hnrn1 
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6.3. Instrument 

Aan de respondenten zijn vragen gesteld aan de hand van activiteiten die plaatshebben in het 
(her)ontwikkelingsproces. Hiervoor is gebruik gemaakt van figuur 3-2, waarin de 
betrokkenheid van verschillende actoren bij de activiteiten van het ontwikkelingsproces is 
weergegeven. Omdat de lijst met activiteiten te lang is om in een keer voor te leggen aan 
respondenten zijn er kaarten opgesteld voor elke fase. Daarop staan de activiteiten die in de 
betreffende fase plaatsvinden. In totaal zijn er 12 kaarten gebruikt. Hieronder is een 
voorbeeld weergegeven van een fasekaart; projectdefinitie. 

In de projectdefinitie fase vinden de volgende activiteiten plaats: 

9. presenteren masterplanlpresenteren detai/hande/snota 

10. /let bepaten van de behoeften van de gebmikers 

11. het opstel/en van een sclmifplan .. 

12. /1et bepa/en van de functie van het winke/centmm 

13. het bepaten van de branchemix 

14. /Jet g/obaa/ opstel/en van een programma van eisen 

• Bij herontw;kkeling 

Figuur 6-1: fasekaart Projectdefinitie fase 

Naar aanleiding van de activiteiten die vermeld staan op de fasekaarten zijn vragen gesteld . 
Omdat er sprake is van twee invalshoeken, initiatiefnemer en participant, zijn twee 
verschillende vragenlijsten opgesteld. Het opstellen van de vragenlijsten is gebeurd op basis 
van de nog te beantwoorden deelvragen (tabel 6-1 ). Bij beide vragenlijsten is het ten eerste 
van belang om vast te stellen bij welke activiteiten retailers participeren. Bij de vragenlijst van 
retailers zijn vragen toegevoegd ten aanzien van de tevredenheid en 
winkelcentrumeigenschappen. 

Participatie 
Als er sprake is van participatie is vervolgens per activiteit vastgesteld welk type retailers 
participeren, op welke wijze en of er mogelijkheden zijn om de mate of wijze van participatie 
te veranderen. 
Bij activiteiten waar geen sprake is van participatie is vastgesteld waarom niet. Vervolgens is 
gevraagd of er bij die activiteiten mogelijkheden zijn tot participatie en hoe dit eventueel zou 
kunnen warden vormgegeven. 
Tijdens proefinterviews is gebleken dat respondenten moeilijk konden omgaan met het begrip 
participatie. Wanneer gevraagd werd of er behoefte is aan of mogelijkheden zijn voor een 
hogere mate van participatie, konden respondenten niet antwoorden. Er is voor gekozen de 
respondenten een extra kaart voor te leggen bij vragen over participatie bij activiteiten. 
Daarop staat een eenvoudig overzicht van verschillende maten van participatie. Daardoor 
wordt duidelijk wat weinig en wat veel participatie is. Bovendien gebruiken alle respondenten 
daardoor dezelfde begrippen. Hierbij is gebruik gemaakt van de indeling zoals deze is 
bepaald in hoofdstuk 4. Daarbij zijn er verschillende manieren waarop kan warden 
geparticipeerd. Een hoofdindeling is actieve en passieve participatie. Bij passieve participatie 
wordt alleen informatie aangeboden aan de participant, voorlichting. Bij actieve participatie 
brengt de participant ook informatie in. Hierbij kan nog onderscheid warden gemaakt tussen 
verschillende maten. In toenemende mate van participatie: consultatie, dialoog en 
samenwerking. In de praktijk bleek dat het voor de respondent duidelijker was om aan deze 
mate van participatie een andere term of vorm te koppelen. 
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Er is daarom ervoor gekozen om op de participatiekaart (figuur 6-2) te spreken van: 
voorlichting, groepsdiscussie, een op een gesprek en werksessie. Voor de duidelijkheid wordt 
naast de participatiekaart de bijbehorende mate van participatie genoemd. 

Mate van participatie 

Voorlichting ---. 

Consultatie ---. 

Dialoog ---. 

Samenwerking ---. 

De volgende vormen van participatie worden onderscheidden: 

par:ttcipatte 
Passief 

Actief 

_ .. Yorm . . 

Voor/lchting 

Groepsdiscussies 

tenopeen 

Werksessles 

Figuur 6-2: participatiekaart, gebroikt tijdens de interviews 

Tevredenheid over het winkelcentrum 
In hoofdstuk 4 is gedefinieerd uit welke eigenschappen een winkelcentrum bestaat. De 
tevredenheid van een retailer over het winkelcentrum wordt in dit onderzoek gelijkgesteld aan 
de tevredenheid van de retailer over het totaal van de winkelcentrumeigenschappen. 
De retailers zijn niet direct gevraagd naar de tevredenheid over eigenschappen van het 
winkelcentrum . Daarom is het niet mogelijk de invloed van participatie bij bepaalde 
activiteiten en specifieke eigenschappen op de totale tevredenheid over het winkelcentrum af 
te leiden. In plaats daarvan moet direct naar de invloed van participatie warden gevraagd. 

Winke/centrumeigenschappen 
Er is gevraagd of er eigenschappen van het centrum of de unit van belang zijn voor de retailer 
bij een bepaalde activiteit. Vervolgens is gevraagd welke eigenschappen dit zijn. Wanneer 
enkele eigenschappen werden genoemd is doorgevraagd of er nog meer eigenschappen op 
centrumniveau of op unitniveau van belang zijn. 

lnvloed van parlicipatie op de eigenschappen van het wijkwinkelcentrum 
Wanneer de retailer verandering wenst in de mate of de vorm van participatie, is gevraagd of 
de retailer daarmee specifieke eigenschappen zou willen bei"nvloeden. Vervolgens is 
gevraagd welke eigenschappen dit zijn. 

lnvloed van participatie op tevredenheid over het winkelcentrum 
Bij elke activiteit waar participatie plaatsvindt, is gevraagd of een wijziging in de mate, danwel 
de vorm van participatie gewenst was. Vervolgens is gevraagd naar de invloed die dat op de 
tevredenheid zou hebben. De directe invloed van participatie af te leiden uit de wens voor een 
andere vorm en de argumenten daarvoor. De indirecte invloed van participatie is af te leiden 
uit de wens voor een hogere mate van participatie en de argumenten daarvoor. 

De twee vragenschema's {figuren 6-3 en 6-4) zijn weergegeven op de volgende pagina's. De 
werkwijze bij de interviews is als volgt geweest: een van de interviewers stelde vragen en de 
ander heeft genotuleerd en tevens gecontroleerd of de juiste vragen zijn gesteld en 
voldoende informatie is gegeven door de respondent. Tijdens het interview is de lijst met 
activiteiten getoetst op volledigheid, de juistheid van de volgorde en de indeling in fasen. Dit 
moest leiden tot een verbeterd betrokkenheidmodel. De twee vragenschema's zijn 
weergegeven op de volgende pagina's. 
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6.4. Definitieve steekproef en veldwerkbeschrijving 

Het grootste deel van de benaderde partijen was bereid mee te werken aan het onderzoek. In 
tabel 6-8 zijn de uitvallers weergegeven met de reden van uitval. 

I Actor i Organisatie I Rec/en van uitval 

GWB Supermarkt 
,___Al_d_i __________ -1-B_e_d_ri.if~P..Q~Y- ______ _, 

Laurus Rea~ anisatie 

Ahold: Etas Extreme drukte 
GWBOverig Schlecker --- Bedriifsoolicv 

Bruna Extreme drukte 

I Opdrachtgever I Vastned Retail I Extreme drukte 

Architect 
AGS Architecten Extreme drukte 1--------------+-----------------------------------
Saanen/Knou s Architekten Extreme drukte 

Gemeente 
Gemeente Rotterdam -- -----------
Gemeente Utrecht 

Betrokkene onbekend -----------------------------
Betrokkene onbekend 

Tabel 6-8: overzicht uitval 

Alie partijen die wel konden meewerken reageerden enthousiast op het onderzoek en waren 
zeer bereid mee te werken. In tabef 6-9 staan de respondenten die de definitieve steekproef 
vormen. 

I Actor 

I Grootwinkelbedrijf 
I Supermarkt 

Grootwinkefbedrijf 
Overig 

I Organisatie I Functie 

Ahold Vast_goed _____________ -+_ Regio-Acquisiteur _____________________________ _ 
_ §_~huitema -~~j_g_ _ _______ Directeur Vastgoed / Acquisitie _______________ _ 
Plus Vastqoed _____ _ _________ fY.l~_ri_~ger afd. Winkelp~~~1ie_c_te_n ___ ----l 

Lid! Nederland Vastooedmanaoer 

_ Blokker_Holdin_g, ________ Directeur Vastgoed _______ _ 
_ DA Retailgroep Dire~teur Vastgo~_g _________________ _ 

-~~-YY.~!~Q~------------- _ Directeur Vastgoed ----------------------------i 
Zeeman Acquisiteur 

Midden- en kleinbedrijf _ MKB -------------------------------------------_Direct. Stichtin.9.. MKB Vastg_oed lnitiatief 
HBO Decentraal Adviseur Detailhandel 

( Gedelegeerd) 
Opdrachtgever 

Aannemer 

Architect 

Gemeente 

_3W Vastgoed ------------ J::!~2!~ Projectqn!~- I Beleg_g~ri_g~~----------
Built to Build Directeur --------------- --------------------------- ---
Corio Nederland Retail Acquisiteur ---- ------------------------------
DC VastQoed Commercieel directeur ---------
Hurks_Vast@ed _____________________ _Adj._ Directeur / Ontwikkelaar _ Vastgoed ___ 
ING Real Estate Development Director Leasing Department 
William Properties Directeur 
WPM Vastooed OntwikkelinQ Senior Planontwikkelaar -----
WPM WE-Manaoement Senior Planontwikkelaar 

Hurks Bouw Pro·ectleider I---'------------+-_._ _________________________ _ 
Volker Wessels Pro·ectleider 

Arn Mei"s Architecten 
Ellerman Lucas Van Vu t 

Gemeente Arnhem 
Gemeente Eindhoven 

Architect 
Architect 

Pro·ectleider & Beleidsmedewerker EZ 
Account Mana er Commerciele voorz. 

Tabel 6-9: definitieve steekproef 
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Vertegenwoordiging 
De supermarktketens zijn voldoende vertegenwoordigd. De ketens die meedoen aan het 
onderzoek zijn landelijk vertegenwoordigd. In nagenoeg alle winkelcentra is een van deze 
organisaties vertegenwoordigd. De overige grootwinkelbedrijven zijn in mindere mate 
vertegenwoordigd. Toch is deze groep representatief, omdat de organisaties die 
vertegenwoordigd zijn verschillende formules voeren, waarmee een groot deel van de winkels 
in wijkwinkelcentra zijn vertegenwoordigd. Uit de groep MKB kon in dit onderzoek geen 
representatieve steekproef genomen worden. Van de vertegenwoordigers in dit onderzoek 
Heeft de vertegenwoordiger van Stichting MKB Vastgoed lnitiatief alle vragen beantwoord en 
daarbij de belangrijkste problemen aangegeven. De vertegenwoordiger van HBO heeft meer 
in algemene zin de problematiek en oplossingsmogelijkheden uitgelegd. 
De groep opdrachtgevers is voldoende representatief, omdat de organisaties divers zijn en 
betrokken zijn geweest bij een groot deel van de ontwikkelde wijkwinkelcentra. De overige 
groepen actoren zijn minder representatief. Dit levert geen problemen op omdat het 
voornaamste onderdeel van het onderzoek de relatie tussen retailer en opdrachtgever is. De 
overige respondenten geven op sommige punten extra inzicht in het proces en de 
problematiek. 

Veldwerk 
Vrijwel alle interviews hebben plaatsgevonden op kantoor bij de respondenten. De interviews 
begonnen met een uitleg over het doel van het onderzoek en de te verwachten vragen. Dit 
heeft gediend om enerzijds een indruk te krijgen van het bedrijf en de respondent en 
anderzijds de respondent op zijn of haar gemak te stellen. Hierbij is onder andere gevraagd 
naar recente (her)ontwikkelingen van wijkwinkelcentra waar de respondent bij betrokken is 
(geweest). Dit werkte in het vervolg van het interview goed door. Deze projecten werden 
regelmatig als referentie gebruikt door de respondenten. 
Bij veel projectontwikkelaars betrof het alleen herontwikkelingen. In die gevallen is in het 
vervolg van het interview alleen ingegaan op het herontwikkelingsproces. In de overige 
gevallen en bij de overige respondenten is tijdens het interview onderscheid gemaakt tussen 
nieuwe centra en herontwikkelingen, door te vragen naar de verschillen bij activiteiten waar 
participatie van belang was. 
Sommige respondenten begonnen bij de eerste fasekaart de werkwijze van hun bedrijf 
gedurende het hele ontwikkelingstraject uit de doeken te doen. Op die momenten is 
aangegeven dat alle activiteiten aan de orde zouden komen in het verloop van het interview. 
De informatie die in die gevallen gegeven is, is genoteerd. Vervolgens is, bij de activiteiten 
waarbij participatie van belang was, doorgevraagd op de al gegeven informatie. In sommige 
gevallen was een opmerking van een respondent over participatie op meer dan een activiteit 
van toepassing, deze is dan ook bij de betreffende activiteiten verwerkt. 
De vragen over participatie zijn consequent beantwoord. De vragen over eigenschappen zijn 
door alle retailers bij elke activiteit beantwoord. Vaak werden alle belangrijke eigenschappen 
ineens opgenoemd. Ook opdrachtgevers spraken al dan niet gevraagd over eigenschappen. 
Op basis daarvan is bepaald welke eigenschappen bij welke activiteiten warden bepaald. 
Daardoor konden de door retailers genoemde eigenschappen warden ondergebracht bij 
activiteiten. 
Bij de retailers is gebleken dat niet alle activiteiten van belang zijn. Bij een aantal partijen 
bestond dan ook het gevaar van verveling, doordat er gesproken werd over activiteiten die op 
geen enkele manier van belang voor ze waren. Dit was in de fasen na het definitief ontwerp. 
In latere interviews is hierop ingesprongen door alleen vragen te stellen over· activiteiten 
waarbij participatie van belang kon zijn. 
Tijdens het veldwerk is gebleken dat een aantal respondenten zich actief bezighoudt met dit 
onderwerp. Er zijn verschillende initiatieven op het gebied van retailer participatie. Zowel van 
de kant van ontwikkelaars, als van de kant van grootwinkelbedrijven en MKB. Deze 
initiatieven worden bij de resultaten en aanbevelingen meegenomen. 

De gekozen onderzoeksopzet is passend en adequaat gebleken voor het onderzoek. 
Daardoor is er sprake van een grote mate van interne geldigheid. Omdat het onderzoek is 
uitgevoerd door twee onderzoekers kon regelmatig overleg gepleegd warden en konden de 
notulen gezamenlijk beoordeeld warden, waardoor de interne betrouwbaarheid ook vergroot 
is. 

M t Rooij 
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Data pre para tie 

De aantekeningen van de gesprekken met respondenten zijn uitgewerkt in een tekstbestand. 
Daarbij zijn de teksten bij de juiste activiteiten ondergebracht. Vervolgens is aangegeven of 
de informatie nieuwe ontwikkelingen of herontwikkelingen betrof omdat dit twee duidelijk 
verschillende situaties zijn. Activiteiten waarbij geen participatie plaats vindt en dit ook niet 
gewenst is door retailers zijn geschrapt. De overige activiteiten zijn uitgewerkt. 

Aan de antwoorden betreffende de mate van participatie, zijn ten behoeve van de 
dataverwerking, nummers toegekend. Deze nummering ziet er als volgt uit: 0 = geen 
participatie, 1 = voorlichting, 2 = consultatie, 3 = dialoog, 4 = samenwerking. Er is dus sprake 
van een nominaal meetniveau. Het coderen van de gegevens en vervolgens invoeren van de 
numerieke gegevens in een spreadsheetprogramma (Excel) is door ons beiden afzonderlijk 
gedaan en vervolgens met elkaar vergeleken om de betrouwbaarheid betreffende de 
interpretatie van de gegevens te vergroten en daarnaast codeer- en/of typfouten te 
voorkomen. Er is geen sprake geweest van ontbrekende waarden en alle antwoorden op de 
vragen konden op de juiste wijze worden verwerkt. 

De frequenties van de nominale gegevens (mate van participatie) worden bepaald middels 
tellingen. Algemene opmerkingen over activiteiten zijn uit de tekst gelicht, evenals de 
eigenschappen die men wil be"i"nvloeden middels participatie. Deze zijn apart in de resultaten 
meegenomen. 

6.5. Samenvatting 

Om informatie te verzamelen over de manier waarop retaiiers nu participeren en van de 
wensen en mogelijkheden om dit te veranderen is veldonderzoek gedaan. Er zijn semi
gestructureerde interviews gehouden met respondenten uit alle belangrijke groepen actoren. 
Uit de actoren bij 50 recent (her)ontwikkelde wijkwinkelcentra met een vergelijkbare grootte is 
een beredeneerde steekproef genomen van: 

4 supermarktketens 
4 landelijke filiaal/franchise bedrijven 
2 vertegenwoordigers van MKB 
9 opdrachtgevers 
2 architectenbureaus 
2 gemeenten 
2 aannemers 

De interviews zijn gehouden aan de hand van kaarten waarop per fase is aangegeven welke 
activiteiten er plaatsvinden. Hierbij zijn volgens een vast schema vragen gesteld . De retailers 
en ontwikkelaars konden goed antwoorden op alle vragen. De overige actoren konden alleen 
op delen van het proces ingaan. 
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7. Resultaten 

De resultaten zijn in drie delen gesplitst. In 7.1 wordt beschreven wat er gebeurt voor 
aanvang van een (her)ontwikkeling van een winkelcentrum. De manier waarop het proces 
wordt opgestart is van belang voor het verdere verloop daarvan. Vervolgens wordt de 
participatie van retailers bij de activiteiten in het proces behandeld. De resultaten die gaan 
over de invloed van participatie op de eigenschappen en de directe invloed van participatie op 
de tevredenheid van retailers over het wijkwinkelcentrum warden behandeld in 7.3. Het 
hoofdstuk wordt vervolgens afgesloten met een samenvatting in 7.4. 

7.1. Participatie voor het proces 

Voordat het ontwikkelingsproces van een winkelcentrum begint is er al contact tussen 
retailers, opdrachtgevers en gemeenten. Uit de interviews is gebleken dat drie activiteiten van 
belang zijn. Het maken van een detailhandelstructuurvisie, regelmatig overleg tussen 
opdrachtgevers en retailers en overleg tussen gemeente en opdrachtgever voor aanvang van 
een (her)ontwikkeling. 

Bij het maken van een detailhandelstructuurvisie overlegt de gemeente onder andere met 
grootwinkelbedrijven over trends in detailhandel en met retailers in de gemeente over sterkten 
en zwakten, kansen en bedreigingen met betrekking tot de winkelgebieden in de gemeente. 
Daarmee hebben de retailers invloed op de structuur van de detailhandel op het schaalniveau 
van de gemeente en de ontwikkelingsrichting van hun eigen detailhandellocatie. 

Het regelmatig overleg tussen vastgoedmedewerkers van grootwinkelbedrijven en 
medewerkers van opdrachtgevers heeft hetzelfde doel als de hierboven genoemde 
gesprekken tussen gemeenten en grootwinkelbedrijven: het signaleren van trends in de 
detailhandel als geheel en de vestigingsstrategie van specifieke grootwinkelbedrijven in het 
bijzonder. De retailers die regelmatig met opdrachtgevers overleggen hebben meer 
mogelijkheden om te participeren bij ontwikkelingsprocessen. 
Het betreft vooral opdrachtgevers die vaker winkelcentra ontwikkelen en de 
vastgoedmedewerkers van supermarkten. Met overige grootwinkelbedrijven en midden- en 
klein bedrijven is het contact minder. De ondernemers/franchisenemers van deze winkels 
krijgen maar een keer met een (her)ontwikkeling te maken. Ze zijn niet voortdurend intensief 
met trends en toekomstvisie op het gebied van retailvastgoed bezig. Het gevolg is dat deze 
retailers minder kansen hebben om te participeren. 

Het over/eg tussen gemeente en opdrachtgever verschilt van (her)ontwikkeling tot 
(her)ontwikkeling. Veel respondenten hebben aangegeven dat het ontwikkelingsproces op 
diverse manieren tot stand kan komen. De meest voorkomende scenario's zijn: 

• Een nieuwe ontwikkeling, waarbij de gemeente een prijsvraag uitschrijft; 
• Een nieuwe ontwikkeling, waarbij een opdrachtgever het initiatief neemt; 
• Herontwikkeling, waarbij een eigenaar het initiatief neemt; 
• Herontwikkeling van een centrum met WE, waarbij een ontwikkelaar initiatief neemt; 
• Herstructurering van een wijk met winkelcentrum, waarbij gemeente initiator is. 

De verschillende scenario's hebben gevolgen voor het verloop van het verdere proces. De 
verschillen zijn het duidelijkst tussen nieuwe -en herontwikkelingen. 
Bij nieuwe ontwikkelingen bespreken gemeente en opdrachtgever de mogelijkheden op de 
locatie binnen de detailhandelstructuurvisie. Vervolgens wordt een plan ontwikkeld tot en met 
het voorlopig ontwerp, waama het publiekelijk bekend wordt gemaakt. De meeste retailers 
raken daarna pas betrokken. 
In het geval van herontwikkeling, vooral wanneer retailers eigenaar zijn van het vastgoed 
(Vereniging Van Eigenaren), is het noodzakelijk om alle retailers direct te betrekken. Slechts 
bij enkele van de centra zonder WE en zonder goed functionerende winkeliersvereniging 
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volstaat de opdrachtgever met informatie van de beheerder van het centrum. Het overleg 
tussen gemeente en opdrachtgever blijft dan beperkt tot de mogelijkheden om het centrum uit 
te breiden. Er is dan in een vroeg stadium publiekelijk bekend dat er plannen zijn met een 
centrum. 

In de interviews is alleen onderscheid gemaakt tussen nieuwe ontwikkelingen en 
herontwikkelingen. Vanaf dit punt wordt alleen onderscheid tussen deze twee situaties 
gemaakt. 

7.2. Participatie in het proces 

Het proces is opgedeeld in fasen. Elke fase tot en met het definitief ontwerp wordt in een 
aparte paragraaf behandeld (7.1.1 t/m 7.1.6). In die paragraaf wordt eerst aangegeven welke 
activiteiten daadwerkelijk in elke fase plaatsvinden. Vervolgens wordt aangegeven welke 
activiteiten daarvan participatiemomenten zijn. Participatiemomenten zijn activiteiten waarbij 
nu participatie is en/of in de toekomst participatie gewenst is. Het aantal 
participatiemomenten verschilt per fase, meestal zijn er meerdere, in sommige fasen echter 
ook geen. Vervolgens warden de relevante eigenschappen in de betreffende fase behandeld. 
Dan volgt voor elk participatiemoment een aparte pagina. De fasen na het definitief ontwerp 
bleken minder relevant. Daarom word en die gezamenlijk behandeld in 7 .1. 7. 

Van elk participatiemoment wordt eerst een beschrijving gegeven van de huidige mate 
participatie van retailers bij de activiteit. De resultaten van zowel nieuwe ontwikkelingen als 
van herontwikkelingen warden weergegeven in een tabel en in tekst. De antwoorden van alle 
groepen respondenten zijn bij elkaar gevoegd. Oat is gedaan omdat het steeds om dezelfde 
interviewvraag gaat. Daardoor vormen de antwoorden een dwarsdoorsnede van de meest 
voorkomende situaties in de huidige praktijk. Opdrachtgevers, gemeenten, architecten en 
aannerners hebben hun eigen specifieke werkwijze. Retailers noemen de mate van 
participatie die zij het meest ervaren. Oat opdrachtgevers en retailers in sommige gevallen 
verschillend antwoorden heeft daarom geen bijzondere betekenis. 
Matrix 7-1 is een voorbeeld daarvan. Daarin staan de resultaten voor de huidige mate van 
participatie van retailers bij een activiteit. Vakken A tot en met F hebben de volgende 
betekenissen: 

Situatie A de manier waarop supermarktketens nu 
participeren bij nieuwe ontwikkelingen; nieuw herontwikkeling 

B de manier waarop overige grootwinkelbedrijven 
nu participeren bij nieuwe ontwikkelingen; 

C de manier waarop midden- en k/einbedrijven nu 
participeren bij nieuwe ontwikke/ingen; 

D de manier waarop supermarktketens nu 
participeren bij herontwikkelingen; 

E de manier waarop overige grootwinkelbedrijven 
nu participeren bij herontwikkelingen; 

F de manier waarop midden- en kleinbedrijven nu 
participeren bij herontwikkelingen. 

GWB 
Supermarkt A D -C 

[ GWB 
·u Overig B E 
'E 
(U 
II. Midden en 

Klein C F 
Bedrijf 

Matrix 7-1: voorbeeld; huidige participatie bij 
activiteit 

In de vakken A tot en met F warden de maten van participatie die de respondenten hebben 
genoemd ingevuld. De mate van participatie is gecodeerd. De codering is weergeven in Tabel 
7-1. 
In een vak staat een cijfer wanneer alle respondenten I Mate van participatie 
hetzelfde hebben geantwoord. Sams komen er twee of 
drie maten van participatie voor in een vak. Achter elke 
mate van participatie staat tussen haakjes het aantal 
maal dat die mate is genoemd. Sommige activiteiten 
vinden alleen bij herontwikkeling plaats. In dat geval 
staat in de kolom "nieuw'' niet van toepassing (n.v.t.). 

Geen oarticipatie 
__ Voorlichting _______________ 

Consultatie 
Dialoog 
SamenwerkinQ 

Code 

0 
1 
2 ------
3 ----- -
4 

Tabet 7-1 :Codering van participatievormen 
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Na de huidige situatie volgt een beschrijving van wensen en beperkingen ten aanzien van 
parlicipatie van retailers bij de betreffende activiteit. Daar worden de resultaten beschreven 
van de maten van participatie die gewenst zijn door de verschillende groepen actoren. Ook 
daar wordt een tabel gebruikt als overzicht, waarna een uitleg volgt. In de tabel worden alle 
groepen respondenten apart weergeven. De dikke lijn geeft de scheiding aan tussen de twee 
invalshoeken: initiators en participanten (retailers). De retailers konden alleen over hun eigen 
situatie oordelen. De overige groepen actoren konden over alle typen retailers afzonderlijk 
oordelen. Respondenten maakten geen verschil tussen nieuwe ontwikkelingen en 
herontwikkelingen. Daarom is dit onderscheid hierbij niet relevant. Matrix 7-2 is een 
voorbeeldtabel. De vakken G tot en met U hebben de volgende betekenis: 

G de manier waarop supermarkten willen participeren; 
H de manier waarop overige grootwinkelbedrijven willen participeren; 
I de manier waarop midden- en kleinbedrijven wil/en participeren; 

J de moge/ijke participatie van supermarkten volgens opdrachtgevers; 
K de mogelijke participatie van overige grootwinkelbedrijven volgens opdrachtgevers; 
L de mogelijke participatie van midden- en kleinbedrijven volgens opdrachtgevers; 

M de mogelijke participatie van supermarkten volgens gemeenten; 
N de mogelijke participatie van overige grootwinkelbedrijven volgens gemeenten; 
0 de mogelijke participatie van midden- en kleinbedrijven volgens gemeenten; 

P de moge/ijke participatie van supermarkten volgens architecten; 
Q de mogelijke participatie van overige grootwinkelbedrijven volgens architecten; 
R de moge/ijke participatie van midden- en kleinbedrijven volgens architecten; 

S de mogelijke participatie van supermarkten volgens aannemers; 
T de mogelijke participatie van overige grootwinkelbedrijven volgens aannemers; 
U de mogelijke participatie van midden- en kleinbedrijven volgens aannemers; 

Groep respondenten 
retailers opdrachtgevers gemeenten architecten 

GWB 
Supermarkt G J M p 

i: 
[ GWB 

·c:; Overig 
t: 

H K N Q 

I'll c.. Midden en 
Klein I L 0 R 
Bedrijf 

Matrix 7-2: voorbeeld tabel; wensen en beperkingen ten aanzien van participatie van retailers 

aannemers 

s 

T 

u 

De vakken G tot en met U worden op dezelfde manier ingevuld als de vakken A tot en met F. 
Bij veel activiteiten staat tekst "geen oordeel" in een of meer kolommen. De betreffende groep 
respondenten is in die gevallen niet betrokken bij de activiteit. 

De resultaten van elke activiteit sluiten af met een subconclusie waarin wordt beschreven 
welke veranderingen er nodig zijn ten aanzien van de huidige mate van participatie en 
gewenste mate van participatie. Vervolgens wordt weergegeven er sprake is van een conflict 
tussen de verschillende actoren betreffende de gewenste mate van participatie. De mogelijke 
mate en doelstelling van participatie bepalen de participatievormen die in aanmerking komen. 
Hierbij wordt gebruikt gemaakt van het overzicht van participatievormen uit hoofdstuk 5 
(figuur 5-4). Ten slotte zal beschreven warden welke participatievormen geschikt zijn per 
participatiemoment. 
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7.2. 1./nitiatief 

Activiteiten 

Het peilen van de interesse van retailers begint volgens de meeste respondenten al in deze 
fase. Het komt overeen met het ondernemersonderzoek. Bij nieuwe ontwikkelingen gebeurt 
het later of, in enkele gevallen, helemaal niet. De activiteiten die plaatsvinden in deze fase 
zijn: 

• Het uitvoeren van markt-/ondernemers onderzoek; 
• Het afsluiten van intentiecontracten; 
• Het bepalen van de mogelijkheden van locatie; 
• Het geven van een indicatie van de haalbaarheid. 

Bij het markt-londememersonderzoek, het afsluiten van intentiecontracten en het bepalen van 
de mogelijkheden van de locatie vindt op dit moment participatie plaats. Bij de overige 
activiteiten is participatie volgens geen enkele partij relevant. De drie genoemde activiteiten 
warden op de volgende pagina's behandeld. 

Re/evante eigenschappen 

In deze fase wordt een beperkt aantal winkelcentrumeigenschappen vastgelegd: 
• oppervlak van de unit; 
• huurovereenkomst (huurprijsniveau en investering). 
Deze eigenschappen warden vastgelegd in het intentiecontract. 

Het bepalen van de mogelijkheden op de locatie betreft de volgende eigenschappen: 
• parkeervoorzieningen; 
• bereikbaarheid; 
• toegankelijkheid. 
Deze eigenschappen warden nag niet in deze fase vastgelegd. Er warden op dit moment 
grenzen vastgesteld en opties geformuleerd. 

De retailers willen graag invloed hebben op: 
• parkeervoorzieningen; 
• bereikbaarheid; 
• toegankelijkheid; 
• oppervlak van de unit; 
• huurovereenkomst (huurprijsniveau en investering). 

De retailers willen bij een bestaand centrum vooral dat zwaktes warden aangepakt. Het 
ondernemersonderzoek is een SWOT-analyse van het centrum. 
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M arkt-/ondernemersonderzoek 

Huidige participatie van retailers 

Situatie 
nieuw herontwikkelina 

GWB 3(4x) 3 (14x) 
Supermarkt 4 (1x) 4 (1x) -C m GWB 0 (5x) 3 (15x) a. :§ Overig 

~ m 
a.. Midden en 0 (2x) 3 (12x) 

Klein 
Bedrijf 

Matrix 7-3: huidige participatie bij markt-1 
ondernemersonderzoek 

Een opdrachtgever moet zijn investering in de 
ontwikkeling van een centrum terugverdienen 
met de huuropbrengsten. De interesse van 
retailers om een bepaald oppervlak te huren 
tegen een reele huursom bepaalt de 
haalbaarheid van een ontwikkeling. Daarom 
wordt onderzocht welke retailers in het 
nieuwe/herontwikkelde centrum willen zitten, 
welk oppervlak ze willen en welke huur ze 
bereid zijn te betalen. Hiermee willen 
opdrachtgevers leegstandsrisico bij oplevering 
in kaart brengen. 

Het aantal locaties voor nieuwe centra is klein, dus er is veel concurrentie voor nieuwe 
winkelunits tussen expanderende retail organisaties. Daardoor is het risico op leegstand bij 
nieuwe winkelcentra klein. De opdrachtgever zal bij nieuwe centra vooral naar 
marktgegevens kijken (Distributie Planologisch Onderzoek}, om te bepalen welke retailers bij 
het verzorgingsgebied passen en minder naar de interesse van retailers. 
Wanneer wel ondernemersonderzoek wordt gedaan, komen eerst de (potentiele) huurders 
van de grootste units in beeld. Onderzoek onder de grote ondernemers kan het risico op 
leegstand sterk beperken. Zij nemen een groot oppervlak in bij een wijkwinkelcentrum en 
hebben veel aantrekkingskracht op overige retailers. Het betreft de supermarkten. 
Opdrachtgevers gaan bij nieuwe ontwikkelingen vanaf het eerste moment in het proces met 
hen in dialoog, de vorm is dan dialoogmethode. Soms kan de supermarktketen mede
eigenaar zijn van het (nog te ontwikkelen) winkelcentrum. In dat geval zal participatie de mate 
van samenwerking hebben. In het geval van de overige grootwinkelbedrijven en het midden
en kleinbedrijf is geconstateerd dat ze bij nieuwe ontwikkelingen niet bij deze activiteit 
betrokken worden. 

In het geval van herontwikkeling, vooral wanneer retailers eigenaar zijn van het vastgoed 
(WE), is het noodzakelijk om alle retailers te betrekken. Slechts in enkele gevallen volstaat 
men met informatie van de beheerder van het centrum. Bij de meeste herontwikkelingen gaat 
het ondernemersonderzoek verder dan het peilen van de interesse. Er wordt gesproken over 
de problemen in de huidige situatie en de wensen ten aanzien van de toekomstige situatie. 
Net als bij nieuwe ontwikkelingen worden de supermarkten als eerste benaderd. 
Opdrachtgevers hebben ervaren dat een positieve instelling van deze bedrijven ten aanzien 
van de geplande ontwikkeling andere retailers mee trekt. De vorm van participatie verschilt. In 
sommige gevallen wordt een enquete gehouden, maar in de meeste gevallen vinden een op 
een gesprekken (dialoogmethode) plaats tussen opdrachtgever en retailer. 
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Wensen en beperkingen ten aanzien van participatie van retailers 

Groeo resoondenten 
retailers opdrachtaevers aemeenten architecten aannemers 

GWB 3 (3x) 3 (8x) 3 (2x) 
Supermarkt 4 (1x) 4 (1x) - ai ai 

C (II GI 
CII [GWB 3 (4x) 3 (8x) 3 (2x) 'E 'E a. :§ Overig 4 (1x) 0 0 

0 0 
~ C C 
CII (II GI 
a. Midden en 3 (4x) 3 (8x) 3 (2x) (II GI 

CD CD 

Klein 4(1x) 
Bedriif 

Matrix 7-4: mogelijke participatie bij markt-/ondernemersonderzoek 

In de toekomst willen alle grootwinkelbedrijven direct betrokken zijn. Ook midden- en 
kleinbedrijven geven aan dat ze inbreng willen hebben bij het markt-/ondernemersonderzoek. 
Zij zijn diegene die kennis hebben van de lokale en regionale markt. Bijna alle retailers geven 
aan dat dialoog de wenselijke mate van participatie is. Slechts een supermarkt wil 
samenwerking met de opdrachtgever. De reden daarvoor is dat de retailer wil zorgen dat het 
winkelcentrum zo gunstig mogelijk is voor de eigen unit. 

Bijna alle opdrachtgevers zien dialoog als een mogelijke mate van participatie bij nieuwe 
ontwikkelingen. Bij herontwikkeling wordt dialoog gezien als een noodzakelijke mate van 
participatie. Als beperking voor de participatie van retailers wordt genoemd: het gebrek aan 
kennis van en ervaring met {her)ontwikkelingen bij ondernemers/franchisenemers. Hiervoor 
warden drie oplossingsrichtingen aangedragen: 
• Een respondent oppert om die retailers een ondernemingsplan te laten schrijven voor de 

nieuwe situatie; 
• Andere respondenten geven aan dat het de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever is 

om een soort handleiding voor het proces te maken; 
• Ten slotte kunnen kennis en ervaring warden aangevuld door adviezen van MKB en 

HBO. 
Er is een opdrachtgever die samenwerking ziet als mogelijke mate van participatie. Daarbij 
zouden alle retailers gezamenlijk met de opdrachtgever consensus moeten bereiken over de 
marktsituatie. 

De plannen ten aanzien van het winkelcentrum moeten in de kaders passen die in de 
detailhandelstructuurvisie gesteld warden. Gemeenten vinden dat retailers daar met hun 
wensen ten aan.zien van oppervlak rekening mee moeten houden. Daarom wil de gemeente 
daarover de dialoog aangaan met alle retailers. 
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Subconclusie 

Is er verandering nodig in de mate van participatie? 
Bij nieuwe ontwikkelingen hoeft de mate van participatie voor supermarkten niet te 
veranderen. De overige grootwinkelbedrijven en midden- en kleinbedrijven daarentegen 
zouden op dezelfde wijze als supermarkten willen participeren. Op dit moment participeren zij 
namelijk niet. Bij herontwikkeling participeren op dit moment alle partijen in dezelfde mate, 
dialoog. Dit hoeft niet te verancleren. 

Is er sprake van een conflict? 
Om retailers te laten participeren bij nieuwe ontwikkelingen is het nodig dat de opdrachtgever 
in een vroeg stadium publiekelijk bekend is. Niet alle opdrachtgevers vinden dat wenselijk. 
Daarnaast vinden veel opdrachtgevers (en ook overige grootwinkelbedrijven en midden- en 
kleinbedrijven) het moeilijk om zich zo vroeg in het ontwikkelingsproces te binden. 
Wanneer retailers de mogelijkheid tot participatie wordt geboden is er geen conflict over de 
mate van participatie, dialoog is dan de mogelijke mate van participatie. Voor samenwerking 
is geen breed draagvlak. Slechts een opdrachtgever geeft aan dater mogelijkheden voor zijn. 
Hier staat men echter zeer sceptisch tegenover. Eventueel zou een succesvol pilotproject het 
(on)gelijk van deze ene opdrachtgever kunnen aantonen 
Bij herontwikkelingen zijn er geen conflicten over de mate van participatie. Slechts enkele 
respondenten willen samenwerking. De meeste respondenten vinden dat niet geschikt, en 
geven aan dat zij tevreden zijn wanneer er sprake is van dialoog. 

Mate en doelstelling van participatie 
Vrijwel alle respondenten geven aan dat dialoog de mogelijke mate van participatie is. De 
doelstelling bij deze activiteit is informatieverwerving. Retailers willen graag een meer open 
dialoog. Bij nieuwe ontwikkelingen willen zij de mogelijkheden ten aanzien van vloeroppervlak 
en huurprijsniveau met de opdrachtgever bespreken. Bij herontwikkelingen willen ze de 
sterke en zwakke punten van het winkelcentrum met de opdrachtgever bespreken. De 
opdrachtgevers staan hiervoor open. De respondenten verschillen van mening ten aanzien 
van individuele gesprekken of gesprekken in groepsvorm. Er wordt van uitgegaan dat 
retailers individueel meer open spreken. Groepsgesprekken daarentegen geven retailers de 
kans inzicht te geven in elkaars standpunten en belangen. Dit lijkt meer in het belang van het 
winkelcentrum als geheel. 
De gemeenten willen oak met de retailers in gesprek. De verworven informatie wordt 
meegenomen in het opstellen of bijstellen van een detailhandelstructuurvisie. In de 
structuurvisie staan de randvoorwaarden voor het winkelcentrum en overige detailhandel van 
de gemeente. Naast incidentele informatieverzameling kan langdurige of zelfs permanente 
informatieverzameling uitkomst bieden. 

Mogelijke vormen van partlcipatie 
Uit de mate van participatie; dialoog en doelstelling; informatieververwerving volgen de 
volgende vormen: Keuze-enquete, Referendum, Delphi-methode, Expertpanel, 
Adviescommissie, Dialoogmethode, World cafe, Zoekconferentie I scenarioplanning, Charette 
I designworkshop. 

Geschikte vormen 

Dynamic Mindmapping is een participatievorm die zeer geschikt kan zijn in deze fase 
van het (her)ontwikkelingsproces. Dit is een vorm waarbij men vertrekt vanuit de inbreng 
van de participanten, middels deze vorm worden de belangrijkste aandachtspunten 
vastgesteld van een nieuw te ontwikkelen centrum. Of de belangrijkste aandachtspunten 
(de zwakke punten) van een bestaand winkelcentrum dat herontwikkelt dient te warden. 

Dialoogmethode is eveneens een geschikte vorm omdat niemand bater weet wat de 
wensen en behoeften zijn van participanten dan de participanten zelf. Middels Mn op een 
gesprekken kunnen zij wensen betreffende een nieuw te ontwikkelen of her te ontwikkelen 
centrum duidelijk maken. Ook kunnen zij bij herontwikkeling de zwakke en sterke punten 
aangeven van het bestaande winkelcentrum. 
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World cafe vertoont overeenkomsten met de dialoogmethode met het verschil dat men 
hier niet individuele gesprekken aangaat maar gesprekken in groepsverband. Bij 
markUondernemersonderzoek kan dit uitkomst bieden omdat de verschillende retailers ook 
onderlinge belangen en standpunten te weten komen. 

Zoekconferentie I scenarioplanning is oak een participatievorm die uitkomst kan bieden 
bij het markt/ondernemersonderzoek. Bij deze vorm wordt namelijk een 
probleeminventarisatie gemaakt, hetgeen uitstekend van toepassing is bij een 
herontwikkeling. Daarnaast maakt men een probleemdefiniering wat zowel bij nieuwe 
ontwikkelingen als herontwikkelingen bruikbaar is. Hierna worden lange termijn scenario's 
in kaart gebracht. 

Adviescommissie is een geschikte participatievorm op het moment dat de gemeente 
informatie wil verwerven ten behoeve van het opstellen van een detailhandelstructuurvisie. 
Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers van alle partijen en experts. 

Expertpanel is een vorm die veel lijkt op een adviescommissie, maar naast adviseren 
wordt er ook gedebatteerd over specifieke onderwerpen waar vervolgens uitspraken over 
gedaan kunnen warden. Vaak richt een expertpanel zich uiterst complexe vraagstukken. 

Ongeschikte vormen 

Delphi-methode is geen geschikte participatievorm bij deze activiteit omdat de delphi
methode bij uitstek geschikt is om consensus te bereiken. In deze fase wil men slechts 
informatie verzamelen. Bij keuze-enquete kiest men veelal uit uitgewerkte alternatieven, 
daarvoor is het in deze fase van de ontwikkeling nag te vroeg. Bij een referendum heeft men 
slechts de mogelijkheid om beslissingen met ja of nee te beantwoorden. Deze vorm van 
participatie is niet gesc.hikt bij een markUondernemersonderzoek. Charette/design workshop 
ten slotte heeft oak als doel consensus te bereiken. Dit is niet aan de orde. 
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lntentiecontracten 

Huidige participatie van retailers 

Sltuatie 
nieuw herontwikkelina 

GWB 3 (5x) 3 (13x) 
Supennarkt ... 

C: ., GWB 0 (5x) 3 (13x) Cl. 
:§ Overig 
t: 
IV 
D. ,-,idden en O (2x) 3 (1 Ox) 

Klein 
Bedrijf 

Matrix 7-5: huidige participatie bij het aangaan van 
een intentiecontract 

Bij de vorige activiteit is beschreven dat 
opdrachtgevers het risico op leegstand bij 
oplevering in kaart brengen. Wanneer het 
risico groat is zal een opdrachtgever het risico 
willen beperken. Een belangrijk middel 
daarvoor is het afsluiten van contracten. Hoe 
groter het risico op leegstand, hoe eerder en 
hoe meer retailers warden vastgelegd. Een 
nadeel van vroege contractvorming is dat de 
veranderingen van de markt die zich 
gedurende de doorlooptijd van de ontwikkeling 
(een aantal jaren) zullen voordoen, moeten in 

warden geschat. Oat levert voor beide partijen oak weer een risico op. Daarom vindt het 
afsluiten van intentiecontracten niet altijd plaats bij het initiatief. Vooral omdat de (kleinere) 
retailers veelal niet op lange termijn binding willen aangaan. 

Bij nieuwe ontwikkelingen warden alleen de trekkers van het winkelcentrum middels 
intentiecontracten vastgelegd in deze fase. Overige retailers zijn in deze fase van het 
ontwikkelingsproces veelal nog niet betrokken. De mate van participatie bij onderhandeling is 
vanzelfsprekend dialoog. Onderhandelen kan gezien warden als de vorm dialoog-methode. 

Bij herontwikkelingen zijn intentiecontracten met alle retailers in het winkelcentrum een 
vereiste. Die hebben dan de toegevoegde waarde dat de medewerking van de retailer aan de 
plannen wordt vastgelegd. Zander 100% intentie willen veel opdrachtgevers niet aan de 
herontwikkeling beginnen. De mate van participatie is dialoog. De vorm bij Mn op een 
onderhandeling is dialoog-methode, omdat de partijen individueel de meest gunstige 
afspraken willen maken. 

Wensen en beperkingen ten aanzien van participatie van retailers 

Groep resDondenten 
retailers opdrachtaevers aemeenten architecten aannemers 

GWB 3 (4x) 3 (9x) 
Supermarkt ... ll iii cii 

C: CII CII 
:g_ GWB 3 (4x) 3 (9x) 'E '0 'E .. 
:g Overig 0 0 0 

0 0 0 
t: C C: C: 

~ i, CII 31 Midden en 3 (1x) 3 (9x) GI 
al al 

Klein 
Bedrijf 

Matrix 7-6: mogelijke participatie bij het aangaan van een intentiecontract 

Alie retailers willen in de toekomst in deze fase betrokken warden, omdat zij inzien dat 
betrokkenheid in deze fase mogelijkheden biedt tot invloed in het vervolg ·van het proces.· ·· 
lnitiatieven als MKB Vastgoed Plan en VGO spelen hier op in. Grootwinkelbedrijven hebben 
over het algemeen geen problemen met vroege contractvorming. Bij lokale ondememers ligt 
dat anders, maar oak daar willen retailers in dialoog om te achterhalen of de, door de 
opdrachtgever gestelde, uitgangspunten reeel zijn. 

Opdrachtgevers menen dat het voor midden- en kleinbedrijven moeilijk is om uitspraken te 
doen over hoe hun winkel eruit moet zien over vijf jaar of meer, wanneer het nieuwe of 
vernieuwde centrum open gaat. De visies van veel retailers zijn gericht op een termijn van 
ongeveer twee jaar. Dit geldt vooral voor kleinere ondernemers. Daarom heeft 
participatiemeer de vorm van een voorstel van de opdrachtgever, waar de retailer wel of niet 
mee akkoord kan gaan. 

M. de Rooij 
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82 F~~ai Estate Management and Development 

Subconclusie 

Is er verandering nodig in de mate van participatie? 
Bij nieuwe ontwikkelingen willen de overige grootwinkelbedrijven en midden- en 
kleinbedrijven graag in deze fase betrokken worden en zijn bereid intentiecontracten af te 
sluiten. Bij herontwikkelingen hoeft er voor alle betrokken partijen niets te veranderen. 

Is er sprake van een conflict? 
Alie respondenten zijn dezelfde mening toegedaan. Er is geen conflict over de mate van 
participatie 

Mate en doelstelling van participatie 
Door alle respondenten wordt aangegeven dat dialoog de mogelijke mate van participatie is. 
De doelstellingen bij deze activiteit is het werven van informatie en het creeren van draagvlak. 
Bij herontwikkelingen is het noodzakelijk dat intentiecontracten worden afgesloten in deze 
fase. Bij nieuwe ontwikkelingen ligt dat anders. Voor opdrachtgevers; supermarkten en 
overige grootwinkelbedrijven zal dat geen problemen opleveren, want die hebben regelmatig 
te maken met contractvorming op deze wijze. Voor lokale ondernemers is het moeilijker. Die 
kunnen daarbij ondersteund warden door MKB/HBD. De participatievorm moet volgens de 
meeste respondenten ruimte bieden om individuele afspraken te maken tussen 
opdrachtgever en retailer. Slechts een opdrachtgever wil collectieve afspraken maken met 
retailers. 

De mogelijke vorm(en) van participatie 
Uit de mate van participatie; dia/oog en doelstelling; informatieververwerving volgen de 
volgende vormen: Keuze-enquete, Referendum, Adviescommissie, Dia/oogmethode, World 
cafe, Zoekconferentie I scenarioplanning, Charette I design workshop. 

Geschikte vormen 

Dialoogmethode is de meeste geschikte participatievorm. Bij contractvorming is sprake 
van een op een gesprekken (onderhandelen). Dialoogmethode komt het meest aan deze 
behoefte tegemoet. 

Ongeschikte vormen 

Bij keuze-enquete kan er gekozen warden uit alternatieven. Contractvorming bestaat veelal 
uit onderhandelen en daarbij is veelal geen sprake van alternatieven. Daarom valt ook 
referendum af omdat onderhandelen niet bestaat uit een "ja" of "nee" beslissing. Van een 
adviescommissie, world cafe of charette/design workshop is geen sprake omdat er door de 
retailers op individuele basis afspraken gemaakt willen warden. Zoekconferentie / 
scenarioplanning lijkt oak geen geschikte participatievorm omdat er geen sprake is van het in 
kaart brengen van lange termijn scenario's. 
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Mogelijkheden op de locatie 

Huidige participatie van retailers 

Situatie 
niauw harontwikkelina 

GWB 3 (5x) 3 (17x) 
Supermarkt .. 

C 
111 GWB 0 (5x) 0 (17x) ll. :§ Overig 
~ 
111 
a. Midden en 0 (2x) 0 (14x) 

Klein 
Bedriif 

Matrix 7-7: huidige participatie bij het bepalen van 
de moge/ijkheden op de locatie 

Alleen supermarkten participeren bij deze 
activiteit. Dit kan op drie manieren gebeuren: 
de opdrachtgever maakt een visie op basis van 
dialoog, voorstellen van de opdrachtgever die 
in dialoog met alle grootwinkelbedrijven 
besproken warden of vergaderingen waaraan 
de supermarkten deelnemen samen met 
gemeente, opdrachtgever en eventueel Kamer 
van Koophandel en Hoofd Bedrijfschap 
Detailhandel. Oat gebeurt zowel bij 
ontwikkelingen als herontwikkelingen. 
Bij herontwikkelingen zijn bij de 

laatstgenoemde situatie soms ook andere retailers betrokken. De betrokken retailers vormen 
dan de vertegenwoordiging van de winkeliersvereniging. Doordat er weinig goed 
georganiseerde winkeliersverenigingen zijn bij wijkwinkelcentra, komt dit in de praktijk echter 
nauwelijks voor. Daarom komt dit niet in de tabel terug. 

Wensen en beperkingen ten aanzien van participatie van retailers 

Groep respondenten 
retailers opdrachtgevers gemeenten architecten aannemers 

GWB 3 (3x) 3 (8x) 1 (2x) 2 (2x) 
Supermarkt 4 (1x) 4 (1x) 

c li a GWB 3 (2x) 3 (8x) 1 (2x) 2 (2x) 'E 
:§ Overig 4 (2x) 2 (1x) 0 

0 
~ C 
111 CD a. Midden en 4 (1x) 3 (8x) 1 (2x) 2 (2x) CD 

C) 

Klein 2 (1x) 
Bedrijf 

Matrix 7-8: mogelijke participatie bij het bepalen van de mogelijkheden op de locatie 

De overige retailers willen net als supermarkten bij het bepalen van de mogelijkheden op de 
locatie betrokken worden. De maten van betrokkenheid die genoemd worden zijn dialoog en 
samenwerking. 

De meeste opdrachtgevers zijn terughoudend in het betrekken van retailers bij deze activiteit. 
Zij noemen dan ook nog consultatie als mate van participatie. De reden daarvoor is dat 
retailers, naarmate het project vordert, steeds meer hun eigen belang gaan behartigen. 
Belangen van retailers verschillen van elkaar en van het algemene belang voor het centrum. 
Een beslissing in het algemene belang voor het centrum kan voor een retailer gunstig en voor 
een andere retailer nadelig zijn. Daarom willen de meeste opdrachtgevers geen werkgroep 
met enkele retailers uit het centrum als vertegenwoordiging van alle retailers. De 
opdrachtgevers die dit wel als mogelijkheid zien, noemen de supermarkten als eerste 
gegadigden. Daarbij kunnen dan ook vertegenwoordigers van gemeente, HBO, MKB, KvK, en 
architectenbureau zijn. 

Een participatievorm met verschillende retailers is alleen mogelijk bij een goed functionerende 
winkeliersvereniging. Bij wijkwinkelcentra is daar nauwelijks sprake van. Een verdergaande 
mate van participatie, waarbij alle retailers betrokken zijn wordt door weinig respondenten als 
mogelijkheid gezien, omdat de ondernemers in groepsverband niet geneigd zijn het achterste 
van hun tong te laten zien. Vaak geven retailers dan achteraf in een op een gesprekken hun 
mening. Bovendien vreest men samenwerking zeer arbeids- en tijdsintensief is, omdat 
consensus gevonden moeten warden tussen de verschillende belangen van retailers en het 
algemene belang. Gemeenten zouden de retailers willen voorlichten over de 
detailhandelstructuurvisie. Architecten geven aan graag de retailers te consulteren over hun 
visie op de mogelijkheden op locatie. Zij laten blijken deze inbreng van retailers te missen. 

M. Je Rooij 
T Wind 
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---- -·- - -· ---· --------

Subconc/usie 

Is er verandering nodig in de mate van participatie? 
Bij zowel nieuwe ontwikkelingen als herontwikkelingen willen alle retailers bij deze activiteit 
worden betrokken. Tot op dit moment worden in de meeste gevallen alleen supermarkten 
betrokken. Er zijn veranderingen nodig. 

Is er sprake van een conflict? 
Opdrachtgevers zien mogelijkheden voor participatie, maar de mogelijke mate van participatie 
verschitt voor de diverse opdrachtgevers. Sommige opdrachtgevers vinden dat de informatie 
die in het markUondernemersonderzoek verzameld is voldoet om de mogelijkheden op de 
locatie te bepalen. Anderen vinden dat het betrekken van retailers niet leidt tot effectieve 
oplossingen (NIMBY effect). Deze opdrachtgevers vinden daarom dat consultatie volstaat. 
Binnen de grehzen die de verzamelde gegevens scheppen zijn er diverse mogelijkheden voor 
het centrum. De mogelijkheden hebben invloed op het functioneren van winkels. Zelfs een 
ervaren opdrachtgever kan deze niet allemaal onderkennen. Hoe meer ervaring, hoe kleiner 
het risico, maar participatie biedt de mogelijkheid om dit risico uit te sluiten. Dit kan middels 
dialoog. Het betrekken van enkele retailers geeft een scheve verhouding in de 
vertegenwoordiging van de belangen. Wanneer met alle retailers consensus moet worden 
bereikt kost dat veel tijd. Samenwerking is daarom niet wenselijk, tenzij de retailers eigenaar 
zijn van het (te ontwikkelen) vastgoed. De mate van participatie die aangegeven wordt door 
retailers gaat verder dan dat de opdrachtgevers over het algemeen willen. 
Gemeente willen retailers voorlichten over de detailhandelstructuur bij deze activiteit en 
architecten willen retailers consulteren betreffende de verschillende visies over de 
mogelijkheden. 

Mate en doelstelling van participatie 
De meningen van de diverse respondenten zijn verdeeld. Opdrachtgevers en retailers geven 
over het algemeen aan dat dialoog de gewenste mate van participatie is. Sommige retailers 
wensen een grotere mate van participatie, sommige opdrachtgevers een mindere. Zij zullen 
zich moeten schikken in de mate dialoog. De doelstellingen die men wil verwezenlijken in 
deze fase zijn informatieverwerving en draagvlak creeren. Dit kan individueel en in 
groepsverband. Participatie in groepsverband kan alleen wanneer de retailers voldoende op 
hun gemak zijn om uitspraken te doen en de vorm is gericht op positieve kanten en leidt tot 
effectieve oplossingen. HBD en MKB zouden hierbij ook een adviesrol kunnen hebben. 
lndividuele gesprekken tussen opdrachtgever en retailer hoeven geen problemen op te 
leveren. 
Gemeenten willen bij deze activiteit veelal de detailhandelstructuurvisie onder de aandacht 
brengen van de retailers . Om te voorkomen dat de retailers bij opdrachtgevers eisen op tafel 
gaan leggen die niet in het belang zijn van de visie ten aanzien van detailhandel binnen een 
gemeente. 
Architecten zouden graag input krijgen van retailers. Retailers hebben nuttige informatie over 
hoe zij een ideaal winkelcentrum zien. Dit kan architecten voordeel bieden bij het bepalen van 
de mogelijkheden. 

TU e 



Retailer Participatie in Ontwikkeling 

Mogelijke vormen van participatie 

Retailers en opdrachtgevers 

85 

Uit de mate van participatie; dialoog en doelstelling; informatieververwerving en draagvlak 
creeren volgen de volgende vormen: Keuze-enquete, Referendum, Adviescommissie, 
Dialoogmethode, World cafe, Zoekconferentie I scenarioplanning, Charette I design 
workshop. 

Geschikte vormen 

Dialoogmethode is een geschikte wijze van participatie bij individuele gesprekken. Men 
gaat er bij de dialoogmethode van uit dat niemand beter weet de wensen en behoeften zijn 
van de participanten dan de participanten zelf. 

World cafe kan een geschikte participatievorm zijn bij gesprekken in groepsverband. Bij 
deze participatievorm bespreekt men onderwerpen aan kleine "cafetafels" in verschillende 
samenstelling van participanten per conversatieronde. Het probleem dat in groepsverband 
vaak ontstaat is dat men zich onwennig voelt en niet open is tegenover overige 
participanten. Door een informele sfeer te creeren wordt dit probleem bij world cafe 
weggenomen. 

Zoekconferentie/scenarioplanning is een geschikte participatievorm omdat hierbij 
problemen worden ge'inventariseerd en gedefinieerd. Vervolgens kunnen lange termijn 
scenario's gemaakt worden. Dit kan uiteindelijk een gemeenschappelijke visie opleveren 
over de mogelijkheden van de locatie. 

Keuze-enquite kan geschikt zijn er al diverse uitgewerkte alternatieven in kaart gebracht 
en wordt gevraagd om een keuze te maken uit een van deze mogelijkheden. Dit kan 
echter ook beperkend werken. 

Adviescommissie kan geschikt zijn als er behoefte is aan een adviesorgaan. De 
adviescommissie kan bestaan uit afgevaardigden van retailers, HBD en MKB. 

Ongeschikte vormen 

Referendum is geen geschikte participatievorm omdat ook hier er meer behoefte is dan alleen 
een "ja" of "nee" antwoord op een voorgesteld alternatief. De participatievorm charette / 
design workshop is ook niet geschikt omdat men hierbij veelal snel tot implementatie wil over 
gaan hiervan is bij het bepalen van de mogelijkheden op locatie nog geen sprake. 

Retailers en gemeenten 

Uit de mate van participatie; voorlichting en doelstelling; informatieverstrekking volgen de 
volgende vormen: Audiovisuele media, Geschreven informatie, Tentoonstelling, Website. 

Geschikte vormen 

Geschreven lnformatie is een geschikte participatievorm. De gemeente zal de retailer het 
gedetailleerde beleidsplan doen toekomen. 

Website is een geschikte participatievorm omdat het als medium kan dienen tussen 
retailer en gemeente. Alie informatie die de gemeente wenst te verstrekken aan de 
participanten of eventuele participanten kan op het internet gezet warden. 

Ongeschikte vormen 
Audiovisuele media is niet geschikt omdat de gemeente voorlichting wil geven over de 
detailhandelstructuurvisie. Veelal heeft de visie de vorm van een rapport. Een tentoonstelling 
is ook niet geschikt als participatievorm. 

M. J~ Rooij 
T Wind 



86 Real Estate :,Jianagement and Development 

Retailer en architect 

Uit de mate van participatie; consultatie en doelstelling; informatieverwerving volgen de 
volgende vormen: Enquete, Deliberative polling, Dynamic mindmapping, Fishbowl discussie, 
Focusgroep, Vraag naar schriftelijke reactie, Referendum, Keuze- enquete, Delphi-methode. 

Geschikte vormen 

Dynamic Mindmapping is een geschikte vorm van participatie. Hierbij vertrekt men vanuit 
de inbreng van de participanten. De architect kan hierbij de belangrijkste aandachtspunten 
vaststellen. 

De!phi-methode zou uitkomst kunnen bieden als zowel retailer en opdrachtgever bij de 
architect aan tafel zitten. Dit is een iteratief proces, waarin vragenlijsten warden ingevuld. 
Vervolgens krijgt men feedback van overige participanten en kan men de vragenlijst 
opnieuw invullen. Afwijkende antwoorden dienen dan duidelijk beargumenteert en 
becommentarieerd warden. Na feedback van andere participanten kunnen denkwijzen 
namelijk evolueren naar een andere richting. Herhalen totdat overeenstemming 
(consensus) over de mogelijkheden is bereikt. 

Focusgroep is een effectieve participatievorm. Middels een diepgaand face-to-face 
gesprek kan een architect de verschillende perspectieven en inzichten van retailers 
achterhalen. Dit kan nuttige informatie opleveren. 

Ongeschikte vormen 

Enquete, keuze-enquete, deliberative polling, referendum en vraag naar schriftelijke reactie 
zijn geen geschikte participatievormen omdat de antwoordmogelijkheden veelal vast staan, 
de architect is hierbij oak al verplicht om van te voren keuze mogelijkheden te geven. De 
architect zal juist graag alle mogelijkheden open houden. Toepassing van de vorm fishbowl 
discussie zorgt voor creatieve oplossing maar vraagt om veel ruimte en bestaat veelal uit 
debatten met redelijke grate groepen 8 a 10 personen. De architect wil slechts bij enkele 
retailers informatie verwerven. 
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7.2.2.Haalbaarheid 

Activiteiten 

Eerder is genoemd dat in deze fase de activiteit aangaan van een samenwerkingsverband 
tussen opdrachtgever en gemeente plaatsvindt. Het is gebleken dat dit over het algemeen 
voor aanvang van het project gebeurt. Om die reden is deze activiteit in 7.1 behandeld. De 
activiteiten die plaatsvinden in deze fase zijn: 

• Het instellen van een brancheadvies /selectiecommissie; 
• Het uitvoeren van een haalbaarheidsanalyse. 

Bij deze activiteiten is er momenteel geen participatie. Het aangaan van een 
samenwerkingsverband en instellen van een brancheadviescommissie zijn activiteiten die niet 
altijd plaatsvinden bij de {her)ontwikkeling van wijkwinkelcentra. In de toekomst is participatie 
bij het uitvoeren van een haalbaarheidsanalyse niet gewenst. Bij het instellen van een 
brancheadviescommissie ziet alleen HBO het nut van voorlichting. Deze activiteit wordt op de 
volgende pagina nader toegelicht. 

Relevante eigenschappen 

In deze fase warden geen relevante eigenschappen van het winkelcentrum vastgelegd. 

M. cli R J1 11 
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Het instellen van een brancheadviescommissie (BAC) 

Huidige participatie van retailers 

De brancheadviescommissie bestaat meestal uit dezelfde groep vertegenwoordigers als bij 
bepalen van de mogelijkheden op de locatie (opdrachtgever, gemeente, KvK, HBO, MKB, 
Makelaar}. Retailers participeren hier bijna nooit in. Opdrachtgevers hebben geen goede 
ervaringen met deelname van retailers aan het brancheadvies. Er wordt door de retailer 
teveel nadruk op het eigen belang gelegd in plaats van dat het belang van het winkelcentrum 
voorop staat. 

Wensen en beperkingen ten aanzien van participatie van retailers 

Retailers willen in de commissie plaatsnemen om directe concurrentie tegen te gaan. Zij 
dragen aan dat die concurrentie niet in het algemeen belang van het centrum is. Daarom zou 
er beter indirect (via een onafhankelijke adviseur} invloed van retail kant kunnen zijn. 

De opdrachtgever wil niet dat retailers oordelen over andere potentiele huurders. Retailers 
zullen daarbij alleen hun eigen belang verdedigen. Sommige opdrachtgevers vinden een 
brancheadviescommissie bij een wijkwinkelcentrum totaal overbodig, omdat de branchemix 
bij wijkwinkelcentra nagenoeg altijd op dezelfde wijze is opgebouwd (zie paragraaf 2.2.3. 
wijkwinkelcentra) en bij herontwikkeling al in grote lijnen vastligt. Opdrachtgevers willen niet 
dat andere betrokken partijen dan zij bepalen welke winkels er in het centrum komen. Zij zijn 
diegene die de financiele risico's dragen en willen dan oak zelf de branchemix bepalen. 

De overige actoren hechten wel waarde aan de brancheadviescommissie maar geven aan 
dat de beslissingsbevoegdheid altijd bij de opdrachtgever moet liggen, omdat deze veelal de 
financiele consequenties draagt. 

Subconclusie 

Is er verandering nodig in de mate van participatie? 
Bij nieuwe ontwikkelingen is participatie van retailers in een brancheadviescommissie niet 
wenselijk. Ze zouden het wel graag willen maar veelal draait het hier om eigen belang. Om 
tegenwerking van retailers te voorkomen is het wel verstandig om openheid te geven over de 
besluitvorming omtrent de branchering. Het is verstandig om van tevoren voorlichting te 
geven over de criteria voor selectie van nieuwe retailers. Bij herontwikkelingen ligt de 
branchering vast, er is dus geen behoefte aan een brancheadviescommissie. 

Is er sprake van een conflict? 
De retailers zouden wel willen participeren maar zijn zich bewust van het feit dat 
opdrachtgevers hier niet graag aan willen toegeven. Actieve participatie behoort niet tot de 
mogelijkheden. 

Mate en doelstelling van participatie 
Voorlichting is de mate van participatie bij deze activiteit. De doelstelling is dan oak 
informatieverstrekking. De criteria voor de branches die de opdrachtgever graag in het 
centrum terugziet kunnen eenmalig warden vastgelegd. De stand van zaken betreffende de 
invulling hiervan zal gedurende de (her)ontwikkeling steeds moeten warden bijgewerkt. 
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Mogelijke vonnen van participatie 
Uit de mate van participatie; voorlichting en doelstelling; informatieverstrekking volgen de 
volgende vormen: Audiovisuele media, Geschreven informatie, Tentoonstelling, Website. 

Geschikte vormen 

Geschreven lnfonnatie is de geschikte participatievorm. De opdrachtgever zal de 
retailers middels een nieuwsbrief op de hoogte houden van de branchemix en de invulling 
hiervan. 

Ongeschikte vormen 

Audiovisuele media is niet geschikt omdat de opdrachtgever voorlichting wil geven over de 
stand van zaken ten aanzien van de branchemix. Een tentoonstelling is ook niet geschikt als 
participatievorm. Omdat ook tentoonstelling vooral op visuele aspecten is gericht. Ook een 
website is niet geschikt omdat in deze fase de opdrachtgever niet zomaar aan iedereen 
informatie wil verstrekken. 

M Rooij 
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7.2.3.Projectdefinitie 

Activiteiten 

De activiteiten die plaatsvinden in deze fase zijn: 

• Het bepalen van behoeften van gebruikers; 
o Het bepalen van de branchemix; 
• Het opstellen van het programma van eisen van het totale winkelcentrum (PVE op 

centrumniveau); 
• Het opstellen van het schuifplan (bij herontwikkeling). 

In deze fase is nu participatie bij het bepalen van gebruikersbehoeften, het opstellen van een 
PVE en bij het opstellen van een schuifplan. Het opstellen van een schuifplan vindt alleen 
plaats bij herontwikkeling. De bevindingen ten aanzien van het bepalen van de branchemix 
zijn hiervoor al genoemd bij instellen van een brancheadviescommissie. De overige 
activiteiten warden op de volgende pagina's behandeld. 

Relevante eigenschappen 

In deze fase worden geen eigenschappen vastgelegd. Alleen de behoeften van gebruikers 
worden vastgelegd. Retailers willen invloed uitoefenen op de volgende eigenschappen: 

• parkeervoorzieningen; 
• bevoorrading; 
• branchepatroon. 

Naar aanleiding van de mogelijkheden op de locatie willen retailers in deze fase specifieker 
spreken over de invulling van de openbare ruimte. De plaats van de winkel ten opzichte van 
parkeervoorzieningen en bevoorrading is daarbij het belangrijkste. 
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Bepalen van de behoeften van gebruikers 

Huidige participatie van retailers 

Situatie 
nieuw herontwikkeling 

GWB 3 (5x) 3 (17x) 
Supennarkt 

.... 
C 
ftl GWB 0 (5x) 3 (17x) Q. 

:1;1 Overig 
t: 
ftl 

Cl. Midden en 0 (2x) 3 (14x) 
Klein 
Bedriif 

Matrix 7-9: huidige participatie bij het bepa/en van 
de behoeften van gebruikers 

De grootwinkelbedrijven hebben hun 
behoeften binnen de centrale organisatie in 
een programma van eisen (op unitniveau) 
beschreven. Bij het vormen van een 
intentiecontract wordt dit voorgelegd aan de 
opdrachtgever. Het is over het algemeen een 
gedetailleerd boekwerk waarin alle eisen ten 
aanzien de ideale unit staan. 

Bij nieuwe ontwikkelingen wordt door 
supermarkten het programma van eisen (op 
unitniveau) in dialoog afgestemd op de lokale 
situatie. Bij de overige grootwinkelbedrijven en 
MKB is geen direct contact. 

Bij herontwikkeling is er dialoog met alle retailers. De midden- en kleinbedrijven beschikken 
over het algemeen niet over een uitgewerkt programma van eisen (op unitniveau). Door een 
aantal opdrachtgevers wordt aangegeven dat het inventariseren van de behoeften al 
plaatsvindt tijdens de gesprekken bij het ondernemersonderzoek. 

Wensen en beperkingen ten aanzien van participatie van retailers 

Groeo resoondenten 
retailers oodrachtaevers aemeenten architecten aannemers 

GWB 3 (4x) 3 (9x) 0 (2x) 3 (2x) 
Supennarkt 

c ai 
a, 

~ GWB 3 (4x) 3 (9x) O (2x) 3 (2x) "CJ ... 
:1;1 Overig 0 

0 
t: C 
ftl a, 

Cl. Midden en 4 (1x) 3 (9x) 0 (2x) 3 (2x) a, 
CJ 

Klein 
Bedrijf 

Matrix 7-10: wensen en grenzen t.a.v. participatie bij het bepalen van de behoeften van gebruikers 

De grootwinkelbedrijven geven aan dat ze in de toekomst graag op het niveau van dialoog 
hun behoeften kenbaar willen maken. Midden- en kleinbedrijven (vertegenwoordigd door 
MKB) zien het liefst de mate van samenwerking. De reden daarvoor is dat de opdrachtgever 
daarmee verplicht wordt gesteld om de eisen van lokale ondernemers voorop te stellen. 

De opdrachtgevers willen allen de behoeften middels dialoog achterhalen. Zij vinden dat het 
aantal gesprekken met retailers beperkt moet blijven, vanwege tijdsdruk. Ze willen daarom de 
behoeften het liefst direct bij het ondernemersonderzoek bespreken in het geval van 
herontwikkeling. 

Architecten geven duidelijk aan dat de behoeften van retailers het beste in een op een 
gesprekken te achterhalen zijn. Nu is er bijna nooit direct contact tussen architect en retailer. 
De architect geeft aan dat meer kennis over de wensen van retailers kan leiden tot betere 
aansluiting van het ontwerp met die wensen. Gemeenten zien geen specifieke mogelijkheden 
voor participatie en aannemers hebben hier geen oordeel over participatie. 

M. de Rooij 
T Wind 
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Subconclusie 

Is er verandering nodig in de mate van participatie? 
Bij nieuwe ontwikkelingen zijn retailers (behalve supermarkten) meestal niet betrokken. Alie 
retailers willen direct warden betrokken bij deze activiteit. 
Bij herontwikkeling warden vaak alleen tijdens de initiatieffase (ondernemersonderzoek) 
gesprekken gehouden. Die gesprekken moeten gaan over hoofdlijnen (vierkante meters en 
huurprijsniveau). Pas na het afsluiten van intentiecontracten en het bepalen van de 
mogelijkheden op de locatie kunnen de retailers het ideale plaatje van het programma van 
eisen (op unitniveau) vertalen naar de concrete situatie. Daarom is oak bij deze activiteit 
dialoog gewenst. 

Is er sprake van een conflict? 
Opdrachtgevers zouden graag zo min mogelijk gesprekken hebben met retailers. De 
gespreksrondes met individuele retailers kosten veel tijd. Zij zien echter het nut wel in van 
participatie van retailers bij deze activiteit. In ieder geval gaat samenwerking te ver voor 
opdrachtgevers. Maar in de mate dialoog lijken alle betrokken respondenten zicht te kunnen 
vinden. 

Mate en doelstelling van participatie 
De mogelijke mate van participatie bij deze activiteit is dialoog. lnformatieverwerving, 
kwaliteitsverhoging, implementatie bevorderen zijn de doelstellingen die warden nagestreefd. 
De retailers willen vooral hun behoeften over de eigen unit bespreken. Er moeten gesprekken 
zijn tussen opdrachtgever, retailer en architect. Daarin wordt bepaald in welke mate en hoe 
het ideale programma van eisen ten aanzien van de unit binnen de mogelijkheden op de 
locatie past. De retailers willen oak graag invloed uitoefenen op eigenschappen op 
centrumniveau. Dit kan wel met verschillende retailers tegelijk. Dan moet er goede sturing zijn 
in de onderwerpen die worden besproken. 

Mogelijke vormen van participatie 
Uit de mate van participatie; dialoog en doelstelling; informatieververwerving, 
kwaliteitsverhoging en implementatie bevorderen volgen de volgende vormen: 
Adviescommissie, Dialoogmethode, Zoekconferentie I scenarioplanning, Charette I design 
workshop. 

Geschikte vormen 

Dialoogmethode is de geschikte vorm van participatie. Niemand beter weet de wensen 
en behoeften zijn van de participanten dan de participanten zelf. 

World cafe is een geschikte participatievorm. Bij deze participatievorm bespreekt men 
onderwerpen aan kleine "cafetafels" in verschillende samenstelling van participanten per 
conversatieronde. Retailers, opdrachtgever en architect krijgen zo de kans om in 
groepsverband met elkaar in dialoog te treden en de opdrachtgever en architect warden in 
staat gesteld om de behoeften van de retailers te achterhalen. 

Adviescommissie is een participatievorm die ondersteuning zou kunnen bieden bij het 
bepalen van eigenschappen op centrumniveau. De adviescommissie dient te bestaan uit 
personen met veel ervaring en expertise op dit gebied. 

Ongeschikte vormen 

Zoekconferentie / scenarioplanning is niet geschikt omdat men hierbij door middel van lange 
termijn scenario's tracht te komen tot een gedeelde visie. Bij het bepalen van de behoefte is 
een Charette/design workshop oak niet de juiste participatievorm omdat men hierbij juist op 
zoek is naar consensus omdat vervolgens te implementeren in een concreet project. Bij het 
bepalen van de behoefte streeft men geen consensus nu maar wil men de behoefte van de 
retailers achterhalen. 
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Programma van eisen van het totale winkelcentrum (PVE op centrumniveau) 

Huidige participatie van retailers 

Situatie 
nieuw herontwikkelina 

GWB 0 (5x) 1 (14x) 
Supermarkt 3 (1x) 

'E 
ca GWB 0 (5x) 1 (13x) a. 
:~ Overig 0 (2x) 
t:: 
ca 

Cl. Midden en 0 (2x) 1 (12x) 
Klein 
Bedrijf 

Matrix 7-11: huidige participatie bij het opstellen 
van een programma van eisen 

Het programma van eisen ten aanzien van het 
winkelcentrum als geheel is over het algemeen 
een zaak die opdrachtgevers voor hun 
rekening nemen. Het wordt bij herontwikkeling 
vervolgens aan de retailer gepresenteerd. Bij 
nieuwe ontwikkelingen krijgen de retailers geen 
inzicht in het programma van eisen. 

Wensen en beperkingen ten aanzien van participatie van retailers 

Groen resoondenten 
retailers oodrachtaevers aemeenten architecten aannemers 

GWB 1 (3x) 1 (9x) 1 (2x) 
Supermarkt 3 (1x) 

'E 
'iii "iii 
GI CIJ 

[ GWB 1 (4x) 1 (9x) 'E 1 (2x) 'tJ ... 
:~ Overig 0 0 

0 0 
t:: C: C: 
ca CIJ GI 

Cl. Midden en 2 (1x) 1 (9x) Gl 1 (2x) GI 
Cl Cl 

Klein 
Bedrijf 

Matrix 7-12: wensen en beperkingen t.a.v. participatie bij het opstellen van een programma van eisen 

De retailers zijn, met uitzondering van de midden- en kleinbedrijven, niet ge'interesseerd in 
het totale programma van eisen. Ze willen slechts voorlichting krijgen. Hieruit blijkt dat de 
interesse van retailers vooral uitgaat naar de eigen unit. Het belang van het totale 
winkelcentrum is voor de retailer over het algemeen ondergeschikt aan het belang van de 
eigen unit. Toch geven retailers aan dat aspecten die beheerskosten be'invloeden van belang 
zijn. Dit zijn eigenschappen op centrumniveau. Dat betekent dat de retailers meer inzicht 
willen in het programma van eisen op centrumniveau. Eventueel zelfs enige invloed. 

Opdrachtgevers willen alleen voorlichting. Ze zien het opstellen van het programma van eisen 
als taak van de opdrachtgever. En willen daar oak zelf de hand aan houden gezien het feit 
dat zij verantwoordelijk zijn voor de financiele consequenties. Denk hierbij aan het 
afwerkingsniveau van het winkelcentrum. 

Architecten zouden de retailers graag voorlichten om het belang van het programma van 
eisen op centrumniveau te onderstrepen. 

M ,It f~ooij 
T. Wind 
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Subconclusie 

Is er verandering nodig in de mate van participatie? 
Bij nieuwe ontwikkelingen participeren retailers niet bij het opstellen van het programma van 
eisen op centrumniveau. lnzicht is zeker gewenst, door een enkele retailer zelfs invloed. Bij 
herontwikkelingen krijgen de retailers bijna in alle gevallen inzicht in het programma van eisen 
op centrumniveau. 

Is er sprake van een conflict? 
Opdrachtgevers willen niet toegeven aan de wens van sommige retailers om te participeren 
bij het opstellen van het programma van eisen op centrum niveau. Dit heeft te maken met het 
feit dat retailers niet diegene zijn die de (directe) financiele consequenties dragen. 

Mate en doelstelling van participatie 
Bij deze activiteit is alleen voorlichting mogelijk. De invloed die retailers willen op 
eigenschappen op centrum niveau zal moeten warden uitgeoefend bij het bepalen van de 
behoeften van de gebruikers. De doelstelling is daarmee bepaald op informatieverstrekking. 
De retailers moeten voorgelicht worden over de manier waarop de behoeften warden vertaald 
in het programma van eisen op centrumniveau. Als behoeften van retailers niet worden 
meegenomen is het belangrijk dat de opdrachtgever argumenten hiervoor aandraagt. De 
retailer zal goed onderbouwde argumenten accepteren en vrede hebben met de beslissingen 
zoals die genomen zijn. 

Mogelijke vormen van participatie 
Uit de mate van participatie; voorlichting en doelstelling; informatieverstrekking volgen de 
volgende vormen: Audiovisue/e media, Geschreven informatie, Tentoonstelling, Website. 

Geschikte vormen 

Geschreven informatie is de meest geschikte participatievorm. Het stelt de 
opdrachtgever in staat om iedere retailer te voorzien van informatie met eventueel gerichte 
beargumentering ten aanzien van het wel of niet verwerken van uitgesproken behoeften. 

Ongeschikte vormen 

Audiovisuele media is niet geschikt omdat de opdrachtgever voorlichting wil geven over 
programma van eisen. Met audiovisuele media zoekt men een breed en groat publiek. Het 
programma van eisen is bestemd voor retailers. Een tentoonstelling is ook niet geschikt als 
participatievorm. Omdat oak tentoonstelling vooral op visuele aspecten is gericht. Ook een 
website is niet geschikt omdat de opdrachtgever niet zomaar aan iedereen deze informatie wil 
verstrekken. 
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Het maken van een schuifplan 

Huidige participatie van retailers 

Situatla 
nieuw herontwikkellna 

GWB 3 (15x) 
Supermarkt 

i: a GWB 1 (15x) 
:§ Overig n.v.t. 
t:: 
IQ 

£I. Midden an 1 (12x) 
Klein 
Badrijf 

Matrix 7-13: huidige participafie bij het opstellen 
van een schuifplan 

Het schuifplan is bij nieuwe ontwikkelingen niet 
van toepassing. Bij herontwikkeling doen zich 
op dit moment twee situaties voor. Het kan zijn 
dat de opdrachtgever een voorstel doet, 
waarop de retailer kan reageren (consultatie). 
Een andere mogelijkheid is dat de situatie van 
de retailer in het plan in dialoog wordt 
vastgelegd. Het tijdelijke schuiven van retailers 
is een zaak die vaak contractueel wordt 
vastgelegd. 

Wensen en beperkingen ten aanzien van participatie van retailers 

GroaD resDondenten 
retailers opdrachtgevers aemeenten architecten aannemers 

GWB 3 (4x) 3 (Bx) 1 (2x) 
Supennarkt 2 (1x) 

I 
ai ai 
GI GI 

GWB 3 (4x) 3 (Bx) "E "E 1 (2x) 
·c:; Overig 2 (1x) 0 0 

0 0 
t: C C : & GI 

Midden en 3 (1x) 3 (8x) GI 1 (2x) 0, 

Klein 2 (1x) 
Bedrijf 

Matrix 7-14: wensen en beperkingen t.a. v. participatie bij het opstellen van een schuifplan 

De meeste retailers willen dialoog. De reden daarvoor is dat retailers mogelijk kiezen voor 
een andere plek in het centrum, wanneer op die plek minder overlast is tijdens de bouw. 
Sommige retailers geven aan in de toekomst meer informatie te willen hebben over de plaats 
waar de overige retailers zullen komen. 

Opdrachtgevers geven niet aan dat de mate van participatie problemen oplevert. Volgens 
opdrachtgevers kunnen toezeggingen over verplaatsingen soms niet direct gedaan warden, 
omdat het overleg met verschillende retailers parallel loopt. Een opdrachtgever geeft aan dat 
het mogelijk kan zijn om het schuifplan in groepsdiscussies vast te stellen. 

De aannemer kan in deze fase ook betrokken warden. Op deze wijze kan het schuifplan 
warden meegenomen in de werkvoorbereiding. Hierbij moet gedacht warden aan 
mogelijkheden als gefaseerd bouwen. De aannemer wil daarover voorlichting geven. 

M de Rooij 
T. Wind 
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Subconclusie 

Is er verandering nodig in de mate van participatie? 
Bij nieuwe ontwikkelingen is er geen sprake van een schuifplan, dus ook niet van participatie. 
Bij herontwikkelingen wordt nu soms alleen met supermarkten gesproken over het schuifplan. 
De overige retailers krijgen een voorstel van de opdrachtgever. De retailers willen allemaal 
betrokken worden bij het maken van het schuifplan. 

Is er sprake van een conflict? 
Over de mogelijke mate van participatie is geen conflict. 

Mate en doelstelling van participatie 
De mate van participatie is dialoog. De doelstellingen die men tracht te bereiken zijn het 
verwerven van informatie en het bevorderen van implementatie. De opdrachtgevers vinden 
dat de vorm van participatie ruimte moet bieden om de individuele situatie van retailers te 
bespreken. De opdrachtgever wil daarmee zijn ideale branchepatroon bereiken. Daarnaast is 
het nuttig wanneer er met verschillende retailers tegelijk kan warden overlegd om sneller 
afspraken te maken. Betrekken van de aannemer in deze fase is gewenst. De aannemer kan 
direct uitspraken doen over de mogelijkheden ten aanzien van de uitvoering, bijvoorbeeld 
wanneer er sprake mocht zijn van gefaseerd bouwen in verband met het verplaatsen van de 
diverse retailers. Daarbij kunnen direct mogelijkheden meegenomen warden ten aanzien van 
een eventueel aan te stellen contactpersoon tijdens de bouwwerkzaamheden. Wei moet 
hierbij aangetekend warden dat in deze fase niet altijd de aannemer bekend is. Dit is 
afhankelijk van het feit of de opdrachtgever aannemersonafhankelijk is. In dit geval vindt er 
namelijk veelal na de definitief ontwerp fase een aanbesteding plaats. En is het niet mogelijk 
om al een aannemer te betrekken in deze fase te betrekken. 

Mogelijke vormen van participatie 
Uit de mate van participatie; dialoog en doelstelling; informatieverwerving en bevorderen van 
implementatie volgen de volgende vormen: Adviescommissie, Diafoogmethode, 
Zoekconferentie I scenarioplanning, Charette I design workshop. 

Geschikte vormen 

Dialoogmethode lijkt de meest geschikte vorm voor participatie omdat retailer, 
opdrachtgever en aannemer een op een met elkaar kunnen spreken. 

Zoekconferentie/scenarioplanning uitkomst bieden, omdat hierbij de te verwachten 
problemen tijdens de uitvoering kunnen warden ge'inventariseerd en gedefinieerd en lange 
termijn scenario's in kaart warden gebracht. Hierbij kan warden vastgesteld of het 
noodzakelijk is om gefaseerd te bouwen of andere maatregelen te nemen tijdens de 
uitvoering. 

Ongeschikte vormen 

De participatievorm adviescommissie is niet de geschikte participatie vorm, het is belangrijk 
dat de betrokken retailers kunnen overleggen met de opdrachtgever en aannemer over het 
schuifplan. Charette I design workshop is ook niet geschikt om het schuifplan op te zetten. 
Daarvoor is deze vorm simpelweg te complex. 
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7.2.4.Structuurontwerp 

Activiteiten 

Het opste/len van een branchepatroon is onderdeel is van hat makan van het 
structuurontwerp. Daarom wordt het niet apart weergegeven. Bij herontwikkeling loopt het 
maken van het structuurontwerp deels synchroon met het maken van hat schuifplan, omdat 
de plek van de retailers dan deels te maken heeft met de manier van aanpak (sloop en 
nieuwbouw of verbouw) en deels door het door de opdrachtgever gewenste branchepatroon. 
De activiteiten die plaatsvinden in deze fase zijn: 

• Het maken van het structuurontwerp; 
• Het selecteren van een architect. 

Het opstellen van het structuurontwerp is de enige activiteit in deze fase waarbij participatie 
plaatsvindt. Deze activiteit wordt op de volgende pagina behandeld. Bij het se/ecteren van 
een architect is participatie niet noodzakelijk volgens de respondenten. Slechts enkele 
retailers geven aan dat ze, desgewenst door de opdrachtgever, namen van architecten met 
retailvastgoed ervaring kunnen aandragen. 

Relevante eigenschappen 

De eigenschappen die in deze fase worden vastgelegd zijn: 
• branchepatroon; 
• bevoorrading; 
• toegankelijkheid; 
• parkeervoorzieningen; 
• oppervlak; 
• zichtbaarheid; 
• uitbreidingsmogelijkheden (bij herontwikkeling). 

De eigenschappen waar retailers invloed op willen uitoefenen zijn: 
• branchepatroon; 
• bevoorrading; 
• zichtbaarheid; 
• uitbreidingsmogelijkheden. (bij herontwikkeling) 

In het structuurontwerp wordt duidelijk waar de bouwmassa's komen. Dit bepaalt de 
zichtbaarheid en de uitbreidingsmogelijkheden van een unit. Daarom willen de retailers daar 
invloed op uitoefenen. 

M. de Rooij 
T. Wind 
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Het maken van een structuurontwerp 

Huidige participatie van retailers 

Situatie 
nieuw herontwikkeling 

GWB 0 (5x) 1 (14x) 
Supermarkt 3 (1x) -C: 

Ill GWB 0 (5x) 1 (15x) Cl. 

:2 Overig 
~ 
Ill 

Cl. Midden en O (2x) 1 (12x) 
Klein 
Bedrijf 

Matrix 7-15: huidige participatie bij het opstellen van 
het structuurontwerp 

Het structuurontwerp wordt door de meeste 
respondenten gezien als de taak van de 
ontwikkelaar. Bij nieuwe ontwikkelingen is er 
geen participatie en bij herontwikkeling vindt er 
volgens bijna alle respondenten alleen maar 
voorlichting plaats. Slechts een supermarkt 
geeft aan dat er voor de voorlichting dialoog 
plaatsvindt over de plannen. 

Wensen en beperkingen ten aanzien van participatie van retailers 

Groep respondenten 
retailers opdrachtgevers gemeenten architecten aannemers 

GWB 1 (2x) 1 (Bx) 1 (2x} 
Supermarkt 3 (2x} 2 (1x} - cii cii 

C: GI GI 
Ill IGWB 1 (3x} 1 (Bx) 'E 1 (2x) 'E Cl. 

:2 Overig O (1x) 2(1x) 0 0 
0 0 

~ C: C: 
Ill GI G) 

Cl. Midden en 4 (1x) 1 (8x) GI 1 (2x} G) 
C'I C'I 

Klein 2 (1x} 
Bedrijf 

Matrix 7-16: wensen en beperkingen t.a. v. participatie bij het opstellen van het structuurontwerp 

De retailers die aangeven in de mate van dialoog te willen participeren, gaat het vooral om de 
eigen plek in het branchepatroon. Die wordt bij herontwikkeling al bij het maken van het 
schuifplan bepaald. Midden- en kleinbedrijven (vertegenwoordigd door MKB) vormen een 
uitzondering. Zij willen het structuurontwerp in samenwerking met de opdrachtgever bepalen. 
Dit is de manier waarop MKB Vastgoed Plan werkt. Zij hebben dan der rol van opdrachtgever 
tot en met deze fase. Daarna wordt het project aanbesteed. De partij die het krijgt gegund 
betaald daarbij voor het voorwerk. 

De opdrachtgevers willen zelf het structuurontwerp bepalen. Slechts sen opdrachtgever ziet 
mogelijkheden bij het ontwerpen van de structuur, de retailers te consulteren. Dit is echter 
nag niet in de praktijk gebracht. 
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Subconc/usie 

Is er verandering nodig in de mate van participatie? 
Bij nieuwe ontwikkelingen worden retailers op dit moment niet betrokken, voorlichting is 
echter wel gewenst. Bij herontwikkelingen krijgen de retailers wel voorlichting. MKB wil graag 
samenwerking. 

Is er sprake van een conflict? 
Bij deze activiteit gaat het om eigenschappen op centrumniveau, waarbij de opdrachtgever 
het algemene belang voorop stelt. Een verandering wordt daarom door de meeste 
opdrachtgevers niet gewenst. Sommige van hen willen voor de voorlichting eerst de mening 
van retailers. Voornamelijk de supermarkten vindt dit ook de gewenste gang van zaken. 
Samenwerking kan alleen wanneer MKB Vastgoed Plan betrokken is. 

Mate en doelstelllng van particlpatie 
Voorlichting aan alle retailers is de primaire mate van participatie. Eventueel zou er sprake 
kunnen zijn van consultatie. De opdrachtgevers zouden op deze wijze snel de mening kunnen 
achterhalen van enkele retailers. Hierdoor zouden er eventueel nog aanpassingen gedaan 
kunnen warden. Dit levert kwaliteitsverhoging op. De architect wil in deze fase ook slechts 
voorlichting geven. Bij het structuurontwerp worden de mogelijkheden op locatie 
geconcretiseerd. De voornaamste doelstelling bij deze activiteit is informatieverstrekking. 

Mogelijke vormen van participatie 

Consultatie 

Vanuit de mate; consu/tatie en doelstelling; informatieverwerving en kwaliteitsverhoging 
volgen de vormen: Focusgroep, Vraag naar schriftelijke reactie, Delphi-methode. 

Geschikte vormen 

Focusgroep is een geschikte techniek omdat dan zeer gericht perspectieven en inzichten 
boven tafel kunnen worden gehaald. Dit levert nuttige informatie op voor de beslissingen 
die genomen dienen te warden. 

Vraag naar schrlftelijke reactie is een effectieve wijze om participanten te laten reageren 
op voorstellen. Participanten kunnen voorstellen helder beargumenteren met verklaringen 
en details. De opdrachtgever kan vervolgens gebruik maken van deze informatie om het 
oorspronkelijke voorstel aan te passen. 

Ongeschikte vormen 

De delphi-methode is niet geschikt omdat het zich handelt om individuele interviews die zich 
herhalen tot er overeenstemming is bereikt. De opdrachtgever wenst slechts terugkoppeling 
op de plannen die er liggen. De delphi-methode is ongeschikt wanneer er al plannen liggen. 

Voorlichting 

Vanuit de mate; voorlichting en doelstelling; informatieverstrekking: Audiovisuele media, 
Geschreven informatie, Tentoonstelling, Website. 

Geschikte vormen 

Geschreven informatie is een geschikte participatievorm om de retailers voor te lichten. 
Middels een nieuwsbrief waarin structuurontwerp wordt weergegeven en besschreven. 

Tentoonstelling kan een effectieve manier zijn om de retailers voor te lichten over het 
structuurontwerp. Vooral 3D impressies en een maquette van het structuurontwerp 
spreken retailers sterk aan. 

M. de Rooij 
T. Wind 
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Website is een geschikte vorm om snel en makkelijk toegankelijk informatie betreffende 
het structuurontwerp weer te geven. 

Ongeschikte vormen 

Audiovisuele media zijn niet geschikt. Omdat men zich richt op een kleine groep (de retailers) . 
Een virtuele animatie echter behoort tot de mogelijkheden maar wordt onder de 
participatievorm website geschaard. 

TU e 
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7.2.5. Voorlopig ontwerp 

Activiteiten 
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Het ruimtelijk verlalen van het PVE is een onderdeel van het opstellen van het voorlopig 
ontwerp. Daarom wordt het niet apart behandeld. De activiteiten bepalen van de behoeften 
van gebruikers en het afsluiten van intentiecontracten zijn weggelaten omdat dit in een eerder 
stadium plaats vindt en daar ook is toegevoegd. In deze fase warden na het maken van het 
voorlopig ontwerp de retailers definitief vastgelegd. De activiteiten die plaatsvinden in deze 
fase zijn: 

• Het maken van het voorlopig ontwerp; 
• Het aanvragen van vergunningen; 
• Het toetsen van het ontwerp aan de welstandseisen; 
• Het afsluiten van huurcontracten. 

Er vindt nu participatie plaats bij het opstellen van het voorlopig ontwerp en het afsluiten van 
huurcontracten. Bij de overige activiteiten is participatie volgens de respondenten niet 
relevant. De twee genoemde activiteiten warden op de volgende pagina's behandeld. 

Relevante eigenschappen 

De eigenschappen die in deze fase (voorlopig) worden vastgelegd zijn: 
• architectuur; 
• constructie; 
• kwaliteit van de openbare ruimte; 
• non-retail voorzieningen; 
• zichtbaarheid; 
• hoogte; 
• breedte; 
• diepte; 
• vorm; 
• entree; 
• reclame mogelijkheden. 

De eigenschappen waar retailers invloed op willen uitoefenen zijn: 
• architectuur; 
• constructie; 
• hoogte; 
• breedte; 
• diepte; 
• vorm; 
• reclame; 
• entree; 
• reclame mogelijkheden 

Retailers kijken ook hier vooral naar de consequenties voor hun eigen unit. De vorm en 
maten van de unit zijn het belangrijkst. Vooral aan de stramienmaten wordt grate waarde 
gehecht. Kolommen midden in een unit kunnen het ideale schappenplan van een retailer 
doorkruisen, dit hangt voornamelijk af van de constructiemethode. Hetzelfde geldt voor het 
reclamebeleid van de opdrachtgever dat kan conflicteren met de ideale reclamevoering van 
een retailer. Een andere focus van retailers zijn de huisvestingslasten. Eigenschappen als 
materiaalkeuze bei"nvloeden de servicekosten. Retailers willen invloed hebben op het ontwerp 
om de servicekosten in de beheer- en gebruiksfase te beheersen. De materiaalkeuzes vallen 
onder de eigenschap architectuur. 

M. de Rooij 
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Het maken van het voorlopig ontwerp (VO) 

Huidige participatie van retailers 

Situatie 
nieuw herontwikkelina 

GWB 1 (5x) 1 (15x) 
Supermarkt -C: 

m GWB 1 (5x) 1 (15x) CL :§ Overig 
t:: 
m 
a. Midden en 1 (2x) 1 (12x) 

Klein 
Bedrijf 

Matrix 7-17: huidige participatie bij het opstellen 
van het voorfopig ontwerp 

Vanaf deze fase vallen de verschillen tussen 
ontwikkelingen en herontwikkelingen weg . Het 
voorlopig ontwerp wordt gezien als een 
activiteit van architect en opdrachtgever. 
Participatie is beperkt tot voorlichting over het 
voorlopig ontwerp. 

Wensen en beperkingen ten aanzien van participatie van retailers 

Groep resoondenten 
retailers oodrachtaevers aemeenten architecten aannemers 

GWB 1 (2x) 1 (9x) 1 (2x) 
Supermarkt 3 (2x) ... Q) Q) 

C: GI GI 

[ GWB 1 (3x) 1 (9x) "Cl 1 (2x) "E ... 
:§ Overig 0 (1x) 0 0 

0 0 
t:: C: C: 
m GI GI a. Midden en 3 (1x) 1 (9x) GI 1 (2x) GI 

en en 
Klein 
Bedrijf 

Matrix 7-18: wensen en beperkingen t.a. v. participatie bij het opsteflen van het voorfopig ontwerp 

Sommige retailers willen direct invloed hebben op het ontwerp. Het gaat dan veelal over de 
eigenschappen op unitniveau en niet over het winkelcentrum als geheel. De retailers willen 
daarbij direct contact met de architect. Retailers zijn verdeeld over de gewenste mate van 
participatie. Over het a!gemeen is de mening dat de behoeften duidelijk moeten warden 
gemaakt en dat een architect voldoende kennis van retail moet hebben om de behoeften op 
een goede manier uit te werken in een ontwerp. Dialoog met de opdrachtgever (en de 
architect) is vooral gewenst bij nieuwe ontwikkelingen, waarbij retailers pas in deze fase 
worden betrokken. Ze hebben dan geen kans gehad om van tevoren hun behoeften te uiten. 
Daarnaast is dialoog gewenst wanneer opdrachtgever en/of architect weinig ervaring heeft 
met retailvastgaed. Bij dialoog met retailers gaat dan om de units waar de hoogste eisen aan 
warden gesteld. Dan maet bijvoarbeeld gedacht warden aan technische installaties en 
invullingen en detailleringen van gavels. Indian dit niet mogelijk is moet er zeer flexibel 
warden antwarpen en rekening warden gehauden met aanpassingen in de uitvoeringsfase. 

De apdrachtgevers vinden direct contact tussen retailer en architect niet wenselijk. Zij zijn 
namelijk altijd diegene die de financiele cansequenties dragen van de resultaten van averleg 
tussen retailer en architect. Enkele opdrachtgevers vinden dat in sammige gevallen direct 
averleg tussen retailer en architect zinvol kan zijn, maar dan willen zij zelf oak bij dat averleg 
aanwezig zijn. 

Architect vinden dat retailers vanaf deze fase vaorgelicht maeten warden. lnbreng van de 
retailers zou in deze fase teveel inbreuk op de ideeen van de architect kunnen betekenen. 
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Subconclusie 

Is er verandering nodig in de mate van participatie? 
Zowel bij nieuwe als herontwikkelingen krijgen de retailers op dit moment voorlichting. 
Voorlichting wordt ook gewenst door de retailers. Enkele retailers geven echter meer invloed 
te willen hebben. Dit moet dan de mate van dialoog hebben. Zij geven hierbij aan dat ze de 
kans willen hebben behoeften te uiten. De mogelijkheden om behoeften kenbaar te maken 
zijn er echter voldoende in een eerdere fase geweest. Is er echter sprake van dat een retailer 
pas vanaf dit moment wordt betrokken (nieuwe huurder) dan is het zinvol om een klein aantal 
overlegmomenten te hebben tussen opdrachtgever, architect en retailer(s) in deze fase. 

Is er sprake van een conflict? 
Opdrachtgevers willen de regie behouden en hebben onvoldoende tijd om samen met de 
architect gesprekken aan te gaan met alle retailers. Architecten willen niet te zeer beperkt 
worden in hun creatieve proces. Dit beperkt de mogelijkheden voor participatie bij deze 
activiteit. 

Mate en doelstelling van participatie 
In algemene zin is voorlichting de geschikte mate van participatie. Wanneer retailers pas in 
deze fase warden betrokken is dialoog gewenst, maar alleen mogelijk met een beperkt aantal 
retailers. Het is verstandig om overlegmomenten te hebben, zeker met retailers die hoge 
eisen stellen ten aanzien van technische installaties {denk aan leidingen t.a.v. afvoer lucht of 
condensatoren voor koelinstallaties) . Om geen onderscheidt te hoeven maken in deze 
situaties is het aan te bevelen om de mate van consultatie te hanteren. Daar waar retailers in 
een eerder stadium al betrokken zijn zal men hier geen nieuwe informatie krijgen of een 
bevestiging van hetgeen men al wist. De informatie van retailers die later betrokken zijn (dus 
nog niet in eerdere fasen behoeften hebben kunnen uiten) kan door de opdrachtgever warden 
meegenomen. Hierbij is dan sprake van informatieverwerving en kwaliteitsverhoging. 

Mogelijke vormen van participatie 

Consultatie 

Vanuit de mate; consultatie en doelstelling; informatieverwerving en kwaliteitsverhoging 
volgen de vormen: Focusgroep, Vraag naar schriftelijke reactie, Delphi-methode. 

Geschikte vormen 

Focusgroep is een geschikte techniek omdat dan zeer gericht perspectieven en inzichten 
boven tafel kunnen worden gehaald. Dit levert nuttige informatie op voor de beslissingen 
die genomen dienen te warden. 

Vraag naar schriftelijke reactie is een effectieve wijze om participanten te laten reageren 
op voorstellen. Participanten kunnen voorstellen helder beargumenteren met verklaringen 
en details. De opdrachtgever kan vervolgens gebruik maken van deze informatie om het 
oorspronkelijke voorstel aan te passen. 

Ongeschikte vormen 

De delphi-methode is niet geschikt omdat het zich handelt om individuele interviews die zich 
herhalen tot er overeenstemming is bereikt. De opdrachtgever wenst slechts terugkoppeling 
op de plannen die er liggen. De delphi-methode is ongeschikt wanneer er al plannen liggen. 

Voorlichting 

Vanuit de mate; voorlichting en doelstelling; informatieverstrekking: Audiovisuele media, 
Geschreven informatie, Tentoonstelling, Website. 

M. de Rooij 
T. Wind 
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Geschikte vormen 

Geschreven informatie is een geschikte participatievorm om de retailers voor te lichten. 
Middels een nieuwsbrief waarin structuurontwerp wordt weergegeven en besschreven. 

Tentoonstelling kan een effectieve manier zijn om de retailers voor te lichten over het 
structuurontwerp. Vooral 3D impressies en een maquette van het structuurontwerp 
spreken retailers sterk aan. 

Website is een geschikte vorm om snel en makkelijk toegankelijk informatie betreffende 
het structuurontwerp weer te geven. 

Ongeschikte vormen 

Audiovisuele media zijn niet geschikt. Omdat men zich richt op een kleine groep (de retailers). 
Een virtuele animatie echter behoort tot de mogelijkheden maar wordt onder de 
participatievorm website geschaard. 
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Contractvorming 

Huidige participatie van retailers 

GWB 
Supermarkt .. 

C m GWB C. 

:~ Overig 
~ 
m 
C. Midden en 

Klein 
Bedrijf 

nleuw 
3 (5x) 

3 (5x) 

3 (2x) 

Situatie 
herontwikkeling 

3 (13x) 

3 (13x) 

3 (10x) 

De contractvorming vindt plaats in dialoog 
tussen opdrachtgever en retailer. Daarbij is 
geen verschil tussen nieuwe ontwikkelingen en 
herontwikkelingen. Dit is overigens het 
vroegste moment dat contracten definitief 
warden afgesloten. Contractvorming kan 
plaatsvinden tot de oplevering. 
(contractvorming hierna zou duiden op 
leegstaande units in het winkelcentrum). 
Tijdens de contractonderhandelingen kunnen 

Matrix 7-19: huidige participatie bij de contractvorming zaken besproken warden ten aanzien van het 
voorlopig en definitief ontwerp. Het gaat dan 
om eigenschappen van de eigen unit. 

Wensen en beperkingen ten aanzien van participatie van retailers 

Groeo resoondenten 
retailers oodrachtaevers gemeenten architecten aannemers 

GWB 3 (4x) 3 (9x) 
Supermarkt 

c cii "ii m 
CII CII CII 

a GWB 3 (4x) 3 (9x) "E ,, "E .. 
:~ Overig 0 0 0 

0 0 0 
~ C C C 
cu CII CII CII 

C. Midden en 3 (1x) 3 (9x) CII CII CII 
en en CD 

Klein 
Bedrijf 

Matrix 7-20: wensen en beperkingen t.a.v. participatie bij de contractvorming 

Retailers willen in de toekomst dezelfde mate van participatie. Sommige retailers geven wel 
aan dat zij ge'i"nteresseerd zijn in de afspraken die de opdrachtgevers maken met andere 
retailers. 

Opdrachtgevers zien dialoog als de gewenste mate van participatie voor de toekomst. Zij 
wensen geen informatie prijs te geven over individuele afspraken. 

M. de Rooij 
T. Wind 
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Subconclusie 

Is er verandering nodig in de mate van participatie? 
Bij zowel nieuwe als herontwikkelingen bij contractvorming de huidige mate van participatie 
dialoog. 

Is er sprake van een conflict 
Ten aanzien van de huidige mate van participatie en de gewenste en mogelijke mate van 
participatie bestaat geen enkel conflict. 

Mate en doelstelling van participatie 
De mate van participatie bij contractvorming is dialoog. De doelstelling is 
informatieverwerving. De participatievorm moet mogelijkheden bieden om met elke retailer 
individuele afspraken te maken. 

Mogelijke vormen van participatie 
Uit de mate van participatie; dialoog en doelstelling; informatieververwerving volgen de 
volgende vormen: Keuze-enquete, Referendum, Adviescommissie, Dia/oogmethode, World 
cafe, Zoekconferentie I scenarioplanning, Charette I design workshop. 

Geschikte vormen 

Dialoogmethode is de meest geschikte participatievorm bij contractvorming. 
Middels een op Mn gesprekken kan men het snelst tot overeenstemming komen. 
Deze vorm is bij contractvorming het best te beschrijven als onderhandeling. 

Ongeschikte vormen 

Keuze-enquete, referendum, adviescommissie, world cafe, zoekconferentie / 
scenarioplanning en charette I design workshop zijn geen geschikte participatievormen door 
de aard van contractvorming. Contractvorming vindt altijd plaats middels een op een 
gesprekken. 
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7.2.6.Definitief ontwerp 

Activiteiten 

De activiteiten in deze fase zijn: 

• Het opstellen van een verhuurbrochure; 
• Het opstellen van de begroting; 
• Het maken van het definitief ontwerp. 
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Het enige moment waarop participatie plaatsvindt in deze fase is het opstellen van het 
definitief ontwerp. De participatie bij deze activiteit wordt op de volgende pagina gesproken. 
Het opstellen van een verhuurbrochure wordt gezien als voorlichting over het ontwerp. 
Daarbij en bij het opstellen van de begroting is participatie volgens de respondenten niet 
relevant. 

Relevante eigenschappen 

Alie eigenschappen komen in deze fase vast te liggen. Retailers zien de terugkoppeling over 
het voorlopig ontwerp en de onderhandelingen over het huurcontract als momenten waarop 
invloed wordt uitgeoefend op het ontwerp. Op basis daarvan wordt ontwerp definitief 
gemaakt. De afspraken worden dan gecontroleerd na voorlichting over dat definitief ontwerp. 

M. de Rooij 
T.Wind 
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Het maken van het definitief ontwerp 

Huidige participatie van retailers 

Situatie 
nieuw herontwikkelina 

GWB 1 (5x) 1 (15x) 
Supermarkt 

c 
~ GWB 1 (4x) 1 (15x) 

:2 Overig O (1x) 
t: 
IO 

CL 
!Midden en 1 (2x) 1 (15x) 
Klein 
Bedrijf 

Matrix 7-21: huidige participatie bij het opstellen 
van het definitief ontwerp 

Bij het definitief ontwerp is geen sprake meer 
van directe participatie van de gebruikers. 
Alleen de opdrachtgever voert in deze fase nog 
correcties door. Deze correcties hebben te 
maken met eisen van de gemeente, 
toezeggingen bij contractonderhandelingen 
met retailers en bezuinigingen naar aanleiding 
van de budgetbewaking. De retailers krijgen 
vervolgens voorlichting over het definitieve 

ontwerp, waarna zij de invulling van de unit zelf 
verder zullen uitwerken. Units in winkelcentra 
warden namelijk altijd casco opgeleverd. 

Wensen en beperkingen ten aanzien van participatie van retailers 

Groeo resnnndenten 
retailers oodrachtaevers aemeenten architecten aannemers 

GWB 1 (4x) 1 (9x) 1 (2x) 
Supermarkt 

c Q) 1i 
Cl) Cl) 

IO GWB 1 (4x) 1 (9x) "C 1 (2x) 'E a. ... 
0 0 :2 Overig 0 0 

t: C C 
IO Cl) 2l CL Midden en 1 (1x) 1 (9x) Cl) 1 (2x) en en 

Klein 
Bedrijf 

Matrix 7-22: wensen en beperkingen t.a. v. participatie bij het opstel/en van het definitief ontwerp 

In de toekomst zien retailers voorlichting als de hoogste noodzakelijke mate van participatie. 
Alie behoeften zijn al in de voorgaande fasen uitgesproken. Door voorlichting kunnen zij 
controleren of de opdrachtgever voldoet aan de gemaakte afspraken en op basis van het 
ontwerp kan worden begonnen aan de inrichting (ontwerp) van de unit. 

Opdrachtgevers zien voorlichting als de geschikte mate van participatie. 

Ook architecten vinden voorlichting de geschikte mate van participatie in de toekomst. 
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Subconc/usie 

Is er verandering nodig in de mate van participatie? 
Bij nieuwe en herontwikkelingen vindt er voorlichting plaats. Voor alle respondenten is dit ook 
de gewenste situatie in de toekomst. 

Is er sprake van een conflict? 
Alie respondenten zijn dezelfde mening toegedaan, er is geen conflict over de mate van 
pa rtici patie 

Mate en doelstelling van participatie 
De mate van participatie is voorlichting, de doelstelling informatieverstrekking. 
De informatie moet geschikt zijn om een ontwerp te maken voor de inrichting van de unit. 

Mogelijke vormen van participatie 
Uit de mate van participatie; voorlichting en doelstelling; informatieverstrekking volgen de 
volgende vormen: Audiovisuele media, Geschreven informatie, Tentoonstelling, Website . 

Geschikte vormen 

Audiovisuele media kan een geschikte vorm zijn om bij het gereed zijn van het definitief 
ontwerp de publiciteit te zoeken. Veelal door middel van een persbericht. 

Geschreven informatie is een geschikte participatievorm om de retailers voor te lichten. 
Zij kunnen voorzien worden van tekeningen uit de definitief ontwerp fase. Hierop kan de 
winkelinrichting in grote lijnen op gebaseerd warden. Later in de bestekfase kunnen deze 
aangevuld worden met technische plattegronden waardoor er ook geen onduidelijkheden 
kunnen ontstaan in verband met aansluitingen en voorzieningen voor technische 
installaties. 

Tentoonstelling kan een effectieve manier zijn om de retailers voor te lichten over het 
Definitief ontwerp. Vooral 3D impressies en een maquette van het definitief ontwerp 
spreken retailers sterk aan. Er is al eerder aangegeven dat deze participatievorm voor een 
langere periode gebruikt kan warden. Tevens kan het ook dienst doen bij het eventueel 
vinden van nieuwe huurders. 

Website is een geschikte vorm om snel en makkelijk toegankelijk informatie betreffende 
het definitief ontwerp weer te geven. 

Ongeschikte vormen 

Alie vormen die voortkomen uit de mate van participatie en doelstellingen zijn geschikt. 

M. de Rooij 
T Wind 
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7.2.7.0verige fasen 

Zoals te zien in de vorige fasen neemt de participatie en het animo hiervoor af wanneer het 
ontwerp vordert. Na het afsluiten van de huurcontracten en het vaststellen van het definitief 
ontwerp liggen de eigenschappen van het winkelcentrum in principe vast. Er kunnen dan nog 
zaken wijzigen, maar het streven van alle partijen is om dit tot een minimum te beperken. De 
activiteiten in die fasen hebben geen invloed meer op de winkelcentrumeigenschappen. In de 
fasen na het definitief ontwerp wordt alleen nog gecontroleerd of aan de gemaakte afspraken 
wordt voldaan. Door alle respondenten is aangegeven dat participatie in de volgende fasen 
niet relevant is betreffende het bepalen van de winkelcentrumeigenschappen. Dit wil echter 
niet zeggen dat participatie later in het proces geen enkele rol kan spelen. Bij de volgende 
fasen, uitvoering van bouwwerkzaamheden, oplevering van de unit en beheer van het 
winkelcentrum, zijn door de betrokken actoren enkele opmerkingen gemaakt. 

Uitvoering van bouwwerkzaamheden 

Huidige situatie 
Het is volgens de respondenten zeer belangrijk dat tijdens de uitvoering van de 
bouwwerkzaamheden goed wordt gecommuniceerd tussen de verschillende partijen. Vooral 
bij herontwikkelingen is dit cruciaal. Het streven is om overlast voor de winkels die open 
blijven te minimaliseren. Aan de andere kant moet de aannemer zo goed mogelijk zijn werk 
kunnen doen. Het is daarom nodig dat de opdrachtgever een contactpersoon aanstelt. Deze 
is zowel aanspreekpunt voor de retailers als de aannemer. Daarnaast is het van belang om 
de werkzaamheden van verschillende partijen strak te coordineren. Er kunnen problemen 
ontstaan doordat de afbouwwerkzaamheden van een unit door een andere partij dan de 
aannemer van het centrum warden uitgevoerd. Wanneer deze partijen tegelijk aan het werk 
zijn is het de taak van de opdrachtgever om te zorgen voor goede coordinatie en 
communicatie. Op dit moment laat de communicatie van de aannemer nog te wensen over, 

Gewenste situatie 
Bij een gedegen voorlichting kan de uitvoering parallel lopen met het "normaal" functioneren 
van het winke!centrum. Daarnaast moeten retailers een bewuste keuze maken over wie de 
afbouw doet: de hoofdaannemer of een eigen partij. De afbouw kan voor de organisatie op de 
bouwplaats beter door de hoofdaannemer gebeuren. Als dat niet gewenst is (uit 
kostenoverwegingen of samenwerking met vast afbouwteam) zal de aannemer die 
verantwoordelijk is voor de afbouw in ieder geval bij de bouwvergaderingen aanwezig moeten 
zijn, samen met een vertegenwoordiger van de retailer, wanneer er relevante zaken warden 
besproken. Wanneer dit consequent gebeurd zullen er minder problemen zijn , dus minder 
noodzaak voor bemiddeling tussen retailer en aannemer door de opdrachtgever. 

Subconclusie 
Is er verandering nodig in de mate van participatie? 
Bij nieuwe en herontwikkelingen is niet altijd sprake van voorlichting over de 
bouwwerkzaamheden, dus geen participatie. Alie betrokken respondenten wensen 
voorlichting. In de afbouwfase is er verder oak geen participatie. Om problemen tussen 
hoofdaannemer en een andere aannemer te voorkomen is dialoog de gewenste mate van 
participatie. 

Is er sprake van een conflict? 
Alie betrokken respondenten zijn dezelfde mening toegedaan, er is geen conflict over de 
mate van participatie 

Mate en doelstelling van participatie 
Bij de voortgang van de bouwwerkzaamheden en eventuele ongemakken dat dit met zich 
meebrengt is de mate van participatie voorlichting, de doelstelling informatieverstrekking. 
Bij coordinatie tussen werkzaamheden hoofdaannemer en bouwteam is de gewenste mate 
van participatie dialoog. Doelstelling is informatieverwerving en implementatie bevorderen. 
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Mogelijke vormen van participatie 

Voorlichting (voortgang bouwwerkzaamheden) 

Geschikte vormen 
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Uit de mate van participatie; voorlichting en doelstelling; informatieverstrekking volgen de 
volgende vormen: Audiovisuele media, Geschreven informatie, Tentoonstelling, Website. 

Geschreven informatie is een geschikte participatievorm om de retailers voor te lichten 
over de actuele stand van zaken tijdens de uitvoeringsfase. Middels bijvoorbeeld een 
nieuwsbrief kan periodiek een overzicht worden gegeven van de werkzaamheden die 
uitgevoerd gaan warden. 

Ongeschikte vormen 

Audiovisuele media, Tentoonstelling, Website zijn niet geschikt omdat ze te duur zijn of niet 
voldoen aan de juiste mate van actualiteit. 

Dialoog (Afbouwfase) 

Geschikte vormen 

Uit de mate van participatie; dialoog en doelstelling; informatieverwerving en implementatie 
bevorderen volgen de volgende vormen: Adviescommissie, Zoekconferentie I 
scenarioplanning, Dialoogmethode, Charette/design workshop. 

Dialoogmethode is de meest geschikte participatievorm. Middels een op Mn 
gesprekken kan men het snelst tot duidelijke afspraken komen. 

Bij zowel nieuwe als herontwikkelingen kunnen problemen ontstaan op het moment dat 
afbouw van de units wordt uitgevoerd door een andere aannemer dan de hoofdaannemer. De 
mate van participatie dient dialoog te zijn. De geschikte vorm de dialoogmethode. De 
hoofdaannemer en aannemer dienen in overleg te bepalen wie, wanneer, welke activiteiten 
uitvoert. 

Ongeschikte vormen 

Adviescommissie is een (semi-)permanente orgaan. In dit geval gaat het om een direct 
contact wat dient plaats te vinden tussen hoofdaannemer en bouwteam. Een 
adviescommissie kan hier geen uitkomst bieden. Bij zoekconferentie / scenarioplanning gaat 
het om resultaten op de lange termijn. Tijdens de uitvoering van de bouwwerkzaamheden 
heeft men behoefte aan uitspraken op korte termijn. Charette/design workshop is geschikt 
voor ontwerpvraagstukken. Niet als directe communicatievorm. 

M. de Rooij 
T.Wind 
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Oplevering van de unit 

Huidige situatie 
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Retailers geven aan dat het grote problemen oplevert wanneer bij oplevering van de unit de 
infrastructuur van het centrum (parkeervoorzieningen, verharding) nag niet klaar is. Een 
aantal respondenten geeft aan dat de oorzaak daarvan ligt in onduidelijke afspraken tussen 
opdrachtgever en gemeente. Normaal gesproken warden deze werkzaamheden door de 
gemeente uitgevoerd. De opdrachtgever heeft geen middelen om de gemeente haar 
afspraken voor tijdige oplevering te laten nakomen. 

Gewenste situatie 
Over de oplossing wordt verschillend gedacht. Sommige vinden dat de oplossing ligt in een 
publiek private samenwerking (PPS). Anderen vinden dat dit meer problemen oplevert dan 
wegneemt, vanwege onduidelijke verantwoordelijkheidsverdeling. Een andere geopperde 
oplossing is om de opdrachtgever de infrastructurele werken te laten uitvoeren. Sommige 
respondenten hebben daarbij juist ervaren dat de kwaliteit dan te wensen overliet, omdat 
opdrachtgevers veelal trachten eventuele exploitiatietekorten ten koste van het verhardings
en inrichtingsplan op te vangen. Oftewel er vinden bezuinigingen plaats op dit punt. 

Subconc/usie 
Is er verandering nodig in de mate van participatie? 
Door de respondenten wordt aangegeven dat verandering wenselijk is. Helaas is er uit dit 
onderzoek geen eenduidige oplossing gebleken. Het is in sterke mate afhankelijk van de 
opstelling van de gemeente. Er is verder onderzoek nodig om duidelijk te maken hoe groat dit 
probleem werkelijk is en welke maatregelen kunnen warden genomen. 

Is er sprake van een conflict? 
Er is verder onderzoek nodig om duidelijk te maken hoe groot dit probleem werkelijk is en 
welke maatregelen kunnen worden genomen. 

Mate en doelstelling van participatie 
Hierover kunnen geen uitspraken gedaan warden 

Mogelijke vormen van participatie 
Hierover kunnen geen uitspraken gedaan warden 
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Bij de beheersfase wordt aangegeven door alle partijen dat het vooral belangrijk is dat 
gemaakte afspraken nagekomen worden. Het bewaken hiervan is een rol die is weggelegd 
voor de beheerder. Een grotere mate van participatie lijkt zich ook uit te betalen in een beter 
te beheren winkelcentrum. Enerzijds door meer aandacht voor het beheer bij het ontwerpen 
van het centrum, anderzijds doordat de betrokkenheid van retailers tijdens het proces gevolg 
kan krijgen in een actieve winkeliersvereniging. 

Gewenste situatie 
Retailers hebben de ervaring om beheerskostengevoelige elementen te onderkennen. Zij 
moeten dat aangegeven bij de inventarisatie van de behoeften van de gebruikers en bij het 
maken van het ontwerp. Er moeten in de huurovereenkomst duidelijke afspraken warden 
gemaakt over beheerprestaties. Een opdrachtgever kan tijdens het ontwikkelingsproces de 
vorming van een winkeliersvereniging stimuleren door het contact en opbouwende discussie 
tussen retailers te faciliteren. 

Subconclusie 
Is er verandering nodig in de mate van participatie? 
In de huidige situatie is niet altijd sprake van een actieve winkeliersvereniging. Vooral tijdens 
een herontwikkeling kan een actieve winkeliersvereniging een belangrijke rol vervullen. 

Is er sprake van een conflict? 
De respondenten staan open voor een actieve winkeliersvereniging. Het is aan de retailers 
hoe een dergelijke winkeliersvereniging wordt ingevuld. De opdrachtgevers wel aan dat een 
dergelijke winkeliersvereniging moet denken en handelen in het belang van het totale 
winkelcentrum en niet in eigen belang. 

Mate en doelstelling van participatie 
De mogelijke mate van participatie is dialoog. Doelstelling hierbij is informatieverwerving en 
implementatie bevorderen. 

Mogelijke vormen van participatie 
Uit de mate van participatie; dialoog en doelstelling; informatieververwerving en 
implementatie bevorderen volgen de volgende vormen: Adviescommissie, Dialoogmethode, 
Zoekconferentie I scenariop/anning, Charette I design workshop. 

Geschikte vormen 

Adviescommlssie is een participatievorm die ondersteuning zou kunnen bieden bij het 
beheer van het winkelcentrum. De adviescommissie dient te bestaan uit retailers van het 
centrum. Adviescommissie kan hier een permanente vorm hebben. 

Ongeschikte vormen 

De dialoogmethode is vooral geschikt voor individuele contacten. Zoekconferentie / 
scenarioplanning is niet geschikt omdat men hierbij door middel van lange termijn scenario's 
tracht te komen tot een gedeelde visie. Charette/design workshop is niet geschikt in de 
beheersfase. 

M. d, Rooij 
T Wind 
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7.3. lnvloed van participatie 

De volgende vragen die beantwoord moeten warden zijn: welke inv/oed heeft participatie op 
de eigenschappen van het winkelcentrum?; wat is de directe invloed van participatie op de 
tevredenheid van retailers over het winkelcentrum ?; en wat is de indirecte invloed van 
participatie op tevredenheid over het winkelcentrum (via beoordeling van de eigenschappen 
van het winke/centrum?). Eerst zal beschreven welke invloed participatie kan hebben op de 
winkelcentrumeigenschappen. Vervolgens zal in 7.3.2. de directe en indirecte invloed van 
participatie op de tevredenheid van het winkelcentrum warden beschreven. 

7.3.1.inv/oed van participatie op de eigenschappen van het winkelcentrum 

Om te zien welke invloed participatie kan hebben op de eigenschappen wordt eerst de 
huidige situatie nader uitgewerkt. Vervolgens warden de visies van de retailers en 
opdrachtgevers uitgewerkt. Hieruit blijkt wat de retailers wensen en wat de mogelijkheden zijn 
volgens de opdrachtgevers. Hierbij kunnen aanbevelingen warden gedaan voor de toekomst. 

Huidige situatie 
Grootwinkelbedrijven-supermarkten hebben in de huidige situatie de meeste mogelijkheden 
om winkelcentrumeigenschappen te be"invloeden. Zowel bij nieuwe- als bij herontwikkelingen. 
De overige retailers hebben bij nieuwe ontwikkelingen geen mogelijkheden om 
eigenschappen op centrumniveau te bei'nvloeden en beperkte mogelijkheden om 
eigenschappen op unitniveau te bei'nvloeden. Bij herontwikkeling zijn er meer mogelijkheden, 
omdat alle retailers vanaf het begin van het proces zijn betrokken (initiatieffase). Toch is de 
mate van participatie voor overige grootwinkelbedrijven en midden- en kleinbedrijven bij een 
aantal activiteiten lager dan bij supermarkten. 
Retailers hebben in de interviews aangegeven welke eigenschappen zij kunnen be"invloeden. 
Dit zijn over het algemeen alleen de eigenschappen op unitniveau. Alleen supermarkten 
hebben in sommige gevallen mogelijkheden om eigenschappen op centrumniveau te 
be"invloeden. 

Visie van retailers 
Retailers hebben ook aangegeven welke eigenschappen zij graag zouden be'i"nvloeden. De 
meest genoemde eigenschappen die problemen opleveren zijn: parkeervoorzieningen, 
bevoorrading, routing, rec/amemogelijkheden en constructie. Denk bij de laatste eigenschap 
aan constructieve voorzieningen als kolommen die beperkingen opleveren ten aanzien van 
de ideale stramienmaten. Op deze eigenschappen willen zij graag (meer) invloed. Daarnaast 
vinden diverse retailers dat zij te weinig invloed hebben op de servicekosten. Deze 
servicekosten warden onder andere bepaald door de winkelcentrumeigenschappen 
architectuur en materiaalgebruik. Denk hierbij aan gebruik van wand- en vloermaterialen die 
erg gevoelig voor vervuiling zijn. 

Visie van opdrachtgevers 
Opdrachtgevers streven zo hoog mogelijke kwaliteit van de eigenschappen na binnen een 
gesteld budget. Toch vinden de meeste opdrachtgevers dat de mate van participatie van 
retailers beperkt moet blijven. Zij geven aan dat participatie van individuele retailers niet altijd 
leidt tot verbetering van de kwaliteit van het geheel. Retailers meten de kwaliteit van alle 
eigenschappen af aan het nut voor de eigen omzet. Ze willen ideale eigenschappen op 
unitniveau en eigenschappen op centrumniveau die afgestemd zijn op die ideale unit. Hieruit 
volgen drie knelpunten: 
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• Een unit die ideaa/ is voor Mm retailer is na een aantal jaar minder geschikt voor een 
andere retailer (te maken); 
Een winkelcentrum wordt gebouwd voor een periode van tientallen jaren. Tegenwoordig 
verplaatsen retailers zich in die periode aan aantal maal. Dit betekent dat de unit geschikt 
moet zijn (of warden gemaakt) voor verschillende retailers. Bovendien veranderen de 
formulas binnen die tijd een aantal maal van inrichting. □it betekent dat de units flexibel 
moeten zijn. Wanneer de unit teveel wordt aangepast aan de wensen van Mn retailer op 
elm specifiek moment zou dat de flexibiliteit beperken (vooral wanneer het constructieve 
aanpassingen betreft). 

• Een ideale unit voor de retailers is niet altijd de ideale unit voor het centrum als geheel; 
Ten aanzien van de ideale unit wordt genoemd dat retailers graag meer oppervlak en een 
lagere huur willen dan past bij het verzorgingsgebied en het centrum. Opdrachtgevers 
stellen binnen de grenzen van een detailhandelstructuur visie en het verzorgingsgebied 
een branchering en een budget op. Daardoor zijn er grenzen aan de mate waarin kan 
warden meegegaan in de behoeften en wensen van een retailer op een 
detailhandellocatie. 

• De visie van een retailer op de eigenschappen op centrumniveau komt niet overeen met 
het a/gemene belang voor het totale centrum. 
Centrumeigenschappen zijn voor retailers van belang als extensie van de unit. Daardoor 
is de visie van een retailer niet altijd gelijk aan het algemene belang. Het luisteren naar 
een retailer, kan negatieve gevolgen hebben voor een andere retailer. Dit geeft een beeld 
dat een grotere mate van participatie van retailers geen beter centrum tot gevolg heeft. 

Opdrachtgevers stellen daarom grenzen aan de mogelijke mate van participatie. 
Samenwerking vinden zij niet wenselijk. Zij willen als risicodragende partij de 
beslissingsbevoegdheid over de eigenschappen. De meeste opdrachtgevers geven echter 
wel aan dat zij participatie van retailers belangrijk vinden. De input van retailkennis uit de 
dagelijkse praktijk is belangrijk, omdat de behoeften van retailers in snel tempo veranderen. 
Veel kennis is na ongeveer twee jaar gedateerd. Daardoor is het nauwelijks mogelijk voor 
opdrachtgevers om de kennis over winkelcentrumeigenschappen met ervaringen op peil te 
houden. 

Subconclusie 

Participatie kan volgens opdrachtgevers en retailers een positieve invloed hebben op de 
kwaliteit van de eigenschappen van een wijkwinkelcentrum. Praktische argumenten van de 
gebruikers, de retailers, kunnen bijdragen aan een betere besluitvorming van de 
opdrachtgever. 

De eigenschappen die bij huidige tevredenheid genoemd warden, waar retailers regelmatig 
ontevreden over zijn, zijn eigenschappen op centrumniveau. De behoeften ten aanzien van 
deze eigenschappen warden vastgelegd in het programma van eisen (op centrumniveau) en 
ze warden vervolgens uitgewerkt in het structuurontwerp, voorlopig ontwerp en definitief 
ontwerp. De beste manier om deze eigenschappen te be'i'nvloeden is om de behoeften te 
laten vastleggen in het programma van eisen (op centrumniveau). Dit betekent dat de 
participatie bij het bepalen van de behoeften van de gebruikers belangrijk is. Op dit moment 
warden niet alle retailers betrokken bij het bepalen van de behoeften. Supermarkten zijn wel 
altijd betrokken. Overige retailers alleen in de meeste gevallen van herontwikkeling. Daarbij 
komt het ook vaak voor dat de behoeften al in de initiatieffase, bij het ondernemersonderzoek, 
warden bepaald. 

De activiteiten waarbij participatie een grate toegevoegde waarde kan hebben zijn bij het 
ondernemersonderzoek en het bepalen van de behoeften. 

M. de Rooij 
T. Wind 
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Een unit moet op termijn aangepast kunnen warden aan de wensen van andere retailers, 
daarom kunnen de eigenschappen op unitniveau niet volledig naar de wensen van de retailer 
warden vormgegeven. 
Een unit moet warden gezien als onderdeel van het totale centrum. De invloed van de 
retailers mag geen effect hebben op de branchemix en het branchepatroon. 
Doordat de visie van retailers op eigenschappen op centrumniveau niet overeenkomen met 
het algemene belang voor het centrum, is een afbakening van de onderwerpen bij participatie 
nodig. 

Opdrachtgevers stellen daarom dat dia/oog de maximale mate van participatie is die een 
positief effect heeft op de eigenschappen. Deze mate van participatie wordt aangehouden als 
de hoogste mate van participatie bij het vaststellen van winkelcentrumeigenschappen. In de 
praktijk echter zijn er initiatieven als "MKB Vastgoed Plan", "Het Winkelcentrum" van ING 
Real Estate, "VastGoedOverleg" en het "Proces Protocol" van DC Vastgoedontwikkeling die 
in ieder geval achter de mate dialoog staan, maar ook kunnen leiden tot een breder draagvlak 
voor een hogere mate van participatie. 

Bij de twee genoemde activiteiten moet een opdrachtgever ervoor zorgen dat retailers de 
mogelijkheid hebben om hun behoeften te uiten. De participatievormen adviescommissie en 
expertpanel zijn zeer geschikt bij het bepalen van eigenschappen op centrumniveau. Een 
onafhankelijke adviescommissie en/of expertpanel stelt het belang van het winkelcentrum 
namelijk voorop. Om de individuele behoeften van de retailers ten aanzien van 
eigenschappen op unitniveau te achterhalen zijn dynamic mindmapping en dialoogmethode 
zeer geschikt. 

7.3.2.lnvloed van participatie op de tevredenheid van retailers over het 
winkelcentrum 

Om te zien welke (in)directe invloed participatie op de tevredenheid van retailers over het 
winkelcentrum heeft, wordt eerst, net als in de vorige subparagraaf, de huidige situatie onder 
de loep genomen, gevolgd door de visie van de actoren op deze invloed. Met wederom aan 
het eind aanbevelingen voor de toekomst. 

Huidige situatie 
Er is niet gevraagd naar de tevredenheid van retailers over winkelcentra. Naar aanleiding van 
de vraag: bij welke winkelcentrum ontwikkelingen bent u recentelijk betrokken geweest?; aan 
het begin van het interview, kwamen alle respondenten zelf gedurende het interview met 
informatie. Zo bleek dat de retailers wisselend tevreden zijn over de huidige winkelcentra. 
Elke respondent kon wel enkele centra noemen die er positief of negatief uitspringen. 
Vaak is men tevreden over centra waarbij het proces goed is verlopen. Naast goede 
eigenschappen wordt ook de betrokkenheid van de actoren geprezen. De meeste negatieve 
ervaringen hebben te maken met nieuwe centra die zijn ontwikkeld zonder enige 
betrokkenheid van retailers. Er wordt daarbij nadruk op problemen met slechte 
eigenschappen die niet of moeizaam opgelost warden. 

Visie van retailers 
In de vorige paragraaf is aangegeven dat invloed op eigenschappen belangrijk is voor 
retailers, maar ook het proces is belangrijk. Retailers zijn gevraagd of er een andere mate of 
een andere vorm van participatie is gewenst. De mate heeft betrekking op de indirecte 
invloed van participatie, via eigenschappen op de tevredenheid over het winkelcentrum. De 
vorm heeft betrekking op de directe invloed van participatie op de tevredenheid over het 
winkelcentrum. 
Supermarkten vinden de mate van participatie voldoende, maar ze zien wel mogelijkheden 
om het proces te verbeteren door betere participatievormen. Hiermee bedoelt men 
participatievormen die beter aansluiten op de gewenste mate en doelstellingen. Overige 
grootwinkelbedrijven en midden- en kleinbedrijf vinden de mate van participatie vaak 
onvoldoende. Zij warden bij nieuwbouw later betrokken dan supermarkten en bij 
herontwikkelingen minder intensief. 
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Alie retailers geven aan dat hogere mate participatie kan leiden tot een hogere tevredenheid 
over het winkelcentrum, omdat ze dan meer mogelijkheden krijgen om hun wensen in te 
brengen. Daarnaast geven veel retailers geven aan dat men oak tevreden kan zijn wanneer 
wensen niet direct germplementeerd warden, maar daarbij wel duidelijk door de 
opdrachtgever wordt beargumenteerd waarom het niet mogelijk is. 
Uit een aantal interviews blijkt dat de informatieverstrekking door de opdrachtgever in eerste 
instantie tekort schiet. Supermarkten moeten doorvragen naar benodigde informatie. 
Retailers die minder ervaring hebben met ontwikkelingen kunnen niet overzien welke 
informatie benodigd is en zullen daar dan niet naar vragen. 
Retailers stellen dat, wanneer opdrachtgevers meer informatie verschaffen over de 
besluitvorming en de argumenten die hieraan ten grondslag liggen, er meer begrip is voor de 
uitkomsten. Daarbij kan dan door de retailers warden afgewogen in hoeverre het mogelijk 
was voor de opdrachtgever om rekening te houden met de wensen van de participanten. 
Retailers zien open communicatie als de manier waarop begrip voor elkaars standpunten kan 
warden bereikt. Door dat begrip zal het proces soepeler verlopen. Daarbij zijn zij zich ervan 
bewust dat financiele belangen de mogelijkheden voor open communicatie kunnen beperken. 

Visie van opdrachtgevers 
Opdrachtgevers maken duidelijk dat het verwerven van informatie van retailers voor hen 
regelmatig problemen oplevert. Als redenen warden genoemd: 

• De juiste kana/en zijn niet beschikbaar; 
Winkeliersverenigingen zijn volgens opdrachtgevers bij wijkwinkelcentra vaak niet 
aanwezig of ze functioneren niet optimaal. Daardoor is het moeilijk om gezamenlijke 
standpunten te krijgen van retailers over eigenschappen op centrumniveau. Wanneer 
bijeenkomsten warden belegd is daarop onderling veel discussie en weinig resultaat. 

• Loka/e retailers hebben over het a/gemeen weinig kennis van en ervaring met het 
ontwikkelingsproces. 
Volgens een aantal opdrachtgevers steken de meeste van deze retailers weinig energie 
in het onderzoeken van de mogelijke gevolgen van het project voor de bedrijfsvoering in 
de toekomst. Ze wachten vaak af met welke informatie de opdrachtgever komt. 

Opdrachtgevers vinden dat voor een beter proces met effectievere discussies op 
centrumniveau, de kennis van retailers moat warden verhoogd. Enkelen zien mogelijkheden 
om dit te doen door het proces te documenteren en daar voorlichting over te geven aan 
retailers. Anderen zien mogelijkheden door retailers uit te dagen om een beeld te vormen 
over de toekomst van het centrum en het beleidsplan van de onderneming daar op aan te 
passen. 
Ten aanzien van voorlichting lijken de meeste opdrachtgevers zich er niet van bewust dater 
grate behoefte is aan informatie aan de kant van de retailers over besluiten over het ontwerp. 
Op het moment dat ze zich er wel van bewust zijn willen niet alle opdrachtgevers de retailers 
betrekken bij het ontwerp, omdat ze veronderstellen dat het, door het eigen belang van 
retailers, niet leidt tot positieve invloed op de eigenschappen op centrumniveau. 

M. cli Rooij 
T Wind 
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Subconclusie 

Een hogere mate van participatie leidt tot een hogere mate van tevredenheid over het 
winkelcentrum. Enerzijds door meer invloed op de eigenschappen, anderzijds door meer 
draagvlak voor besluiten . Oat betekent dat participatie van retailers zowel indirecte invloed 
heeft op de tevredenheid van retailers over het winkelcentrum (ze willen mogelijkheden om 
hun wensen in te brengen en daarmee eigenschappen te be"invloeden), als directe invloed 
(ze willen informatie over de besluitvorming). 

Wat betreft het eerste is in paragraaf 7.3.1. al gezegd bij welke activiteiten en op welke wijze 
de inbreng van de retailers vergroot kan warden. Het tweede betreft de keuzes bij het 
uitwerken van de eigenschappen tijdens het ontwerp. Daarom moeten retailers vooral beter 
warden betrokken bij de activiteiten structuurontwerp en voorlopig ontwerp. Bij deze 
activiteiten warden namelijk de meeste beslissingen genomen ten aanzien van de wensen 
van retailers die wel en niet warden verwerkt. Hierbij is voornamelijk behoefte aan 
voorlichting, maar consultatie is ook een mogelijkheid. 
Hieruit kan geconcludeerd warden dat indirecte invloed voornamelijk betrekking heeft op de 
fasen initiatief en definitie en de directe invloed op de fasen structuurontwerp en voorlopig 
ontwerp. 

Bij het uitwerken van de eigenschappen in het ontwerp moet een opdrachtgever 
terugkoppeling geven over het besluitvormingsproces. De wensen die retailers hebben geuit 
moeten aan de orde komen. Wanneer niet aan de wensen kan warden voldaan, moet de 
opdrachtgever open zijn in de argumenten daarvoor. Zodoende hebben retailers 
mogelijkheden om wensen vanuit hun eigen belang te uiten en kunnen opdrachtgevers 
uitleggen dat wensen niet warden ingewilligd vanwege het belang voor het totale centrum. 
Middels de participatievormen: geschreven informatie, tentoonstelling en website kunnen de 
opdrachtgevers de retailers op een goede wijze informeren over de voortgang van het proces 
en de beslissingen die genomen. Middels focusgroep of vraag naar schrifte/ijke reactie kan de 
retailers de kans warden gegeven om te reageren op argumenten van de opdrachtgevers bij 
genomen besluiten. 

De opdrachtgevers geven aan dat het verwerven van informatie moeizaam is omdat de juiste 
kanalen niet beschikbaar zijn. In het geval van omvangrijk winkelcentrum is een actieve 
winkeliersvereniging noodzakelijk. Bij wijkwinkelcentra is vaak geen winkeliersvereniging. Het 
verzamelen van de afzonderlijke standpunten van retailers zou echter geen problemen 
mogen opleveren aangezien het gaat om een relatief klein aantal units. Met t1et oog op de 
fase beheer en mogelijke herontwikkeling in de toekomst is het verstandig het oprichten van 
een winkeliersvereniging te stimuleren. 

Daarnaast noemen opdrachtgevers het gebrek aan kennis en ervaring van lokale 
ondernemers met het (her)ontwikkelingsproces. Daarvoor zijn meerdere mogelijke 
oplossingen. Ten eerste bestaat er de mogelijkheid dat zij worden ondersteund door MKB 
en/of HBO. Deze organisaties bezitten wel de gewenste kennis en ervaring. Ten tweede 
kunnen retailers zelf hun krachten bundelen in een organisatie met als doel het uitwisselen 
van kennis en informatie op het gebied van vastgoed. "VastGoedOverleg" is een voorbeeld 
van een dergelijk initiatief van verschillende retailers. Ten derde kan door goede 
documentatie over het proces betere voorlichting warden gegeven aan retailers over 
belangrijke besluitvorming. Ten slotte kunnen opdrachtgevers retailers uitdagen om aan het 
begin van het proces een ondernemingsplan te schrijven of aan te passen en daarmee een 
visie te vormen op de toekomstige bedrijfsvoering. 
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7.4. Samenvatting 

De resultaten van het onderzoek naar participatie van retailers in het ontwikkelingsproces zijn 
per activiteit weergegeven. Daarbij zijn wijzigingen ten opzichte van het schema (figuur 3-2) in 
hoofdstuk 3 aangegeven. De belangrijkste zijn dat een drietal activiteiten niet in het proces 
zelf thuishoort, maar voor het proces. Ze zijn wel van belang. Het gaat om: 

• maken van een detailhandelstructuurvisie; 
• regelmatig overleg tussen opdrachtgevers en retailer over trends in winke/vastgoed; 
• overleg tussen gemeente en opdrachtgever. 

Participatie in het proces 
Uit het veldwerk is gebleken welke mate van participatie mogelijk is per participatiemoment 
en welke doelstellingen verwezenlijkt moeten warden. Vervolgens is beschreven welke 
participatievormen het meest geschikt zijn per participatiemoment. Hier warden alleen de 
hoofdlijnen beschreven. 

Er zijn verschillen in participatie tussen nieuwe ontwikkelingen en herontwikkelingen, maar 
ook tussen typen retailers. Bij nieuwe ontwikkelingen warden retailers over het algemeen laat 
in het proces betrokken. Uitzondering daarop zijn de supermarkten die over het algemeen 
vanaf de eerste fase betrokken zijn. Bij herontwikkelingen warden alle retailers vanaf het 
begin betrokken. 
De mate van participatie is over het algemeen hoog bij activiteiten waarbij het de 
opdrachtgever gaat om het verkrijgen van informatie. De mate van participatie van de 
betrokken retailers is dan Dialoog. Bij de activiteiten waarbij eigenschappen vastgelegd 
worden (in PVE en ontwerp) is de mate van participatie meestal Voorlichting. Bij het vormen 
van contracten wordt er onderhandeld en is de mate van participatie altijd Dialoog. Het 
schuifplan is een activiteit die betreffende de mate hier tussenin valt, Consultatie. Het gaat 
voor de ontwikkelaar om een plan voor het hele centrum en voor de retailer om afspraken 
over zijn specifieke situatie. 

De retailers willen vooral een hoge mate van participatie in de fasen initiatief en definitie. In 
deze fasen warden de eisen voor het winkelcentrum bepaald. In de volgende fasen, waarin 
het centrum wordt vormgegeven, willen de retailers voornamelijk de gelegenheid om de 
opdrachtgever aan te spreken op de manier waarop de behoeften van de gebruikers in het 
ontwerp worden meegenomen. 

Opdrachtgevers vinden dat participatie van retailers zinvol kan zijn en zijn bereid mee te gaan 
in de gewenste mate van participatie tot aan dialoog. Samenwerking vinden zij ongewenst, 
omdat dan consensus moet warden bereikt, terwijl de financiele consequenties voor de 
opdrachtgever zijn. 

lnv/oed van participatie op de eigenschappen van het winkelcentrum 

Om de invloed te vergroten ten aanzien van de winkelcentrumeigenschappen en indirect de 
tevredenheid over het winkelcentrum dienen de retailers in een hogere mate te participeren. 
Zowel retailers als opdrachtgevers geven aan dat dit de kwaliteit van de 
winkelcentrumeigenschappen ten goede komt en dit laat indirect de tevredenheid over het 
winkelcentrum toenemen. 

De activiteiten waarbij participatie een grate toegevoegde waarde kan hebben zijn het 
bepalen van de behoeften, en bij herontwikkeling het ondememersonderzoek. Er moet 
rekening warden gehouden met het knelpunt voor de opdrachtgevers, dat retailers geneigd 
zijn eigen belang voor het algemene belang van het winkelcentrum te zetten. 
Daarom zijn de participatievormen adviescommissie en expertpanel zeer geschikt bij het 
bepalen van eigenschappen op centrumniveau. 

M. de Rooij 
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Om de individuele behoeften van de retailers ten aanzien van eigenschappen op unitniveau 
te achterhalen zijn alle bij het ondememersonderzoek de volgende participatievormen 
geschikt: dynamic mindmapping, dialoogmethode, world cafe en zoekconferentie I 
scenarioplanning. Bij het bepalen van de behoeften zijn de volgende participatievormen 
geschikt: dialoogmethode en world cafe. 

/nvloed van participatie op de tevredenheid van retailers over het winkelcentrum 

Een hogere mate van participatie leidt tot een hogere mate van tevredenheid over het 
winkelcentrum. Enerzijds door meer invloed op de eigenschappen, anderzijds door meer 
draagvlak voor besluiten. Oat betekent dat participatie van retailers zowel indirecte invloed 
heeft op de tevredenheid van retailers over het winkelcentrum (ze willen mogelijkheden om 
hun wensen in te brengen en daarmee eigenschappen te be"invloeden), als directe invloed 
(ze willen informatie willen over de besluitvorming). 

Wat betreft het eerste is in de vorige alinea al gezegd bij welke activiteiten en op welke wijze 
de inbreng van de retailers vergroot kan warden. Het tweede betreft de keuzes bij het 
uitwerken van de eigenschappen tijdens het ontwerp. Daarom moeten retailers vooral beter 
warden betrokken bij de activiteiten structuurontwerp en voorlopig ontwerp. Bij deze 
activiteiten warden namelijk de meeste beslissingen genomen ten aanzien van de wensen 
van retailers die wel en niet warden verwerkt. Hierbij is voornamelijk behoefte aan 
voorlichting , maar consultatie is ook een mogelijkheid. Hieruit kan geconcludeerd worden dat 
indirecte invloed voornamelijk betrekking heeft op de fasen initiatief en definitie en de directe 
invloed op de fasen structuurontwerp en voorlopig ontwerp. 

Bij het uitwerken van de eigenschappen in het ontwerp moet een opdrachtgever 
terugkoppeling geven over het besluitvormingsproces. De wensen die retailers hebben geuit 
moeten aan de arde komen. Wanneer niet aan de wensen kan warden voidaan, moet de 
opdrachtgever open zijn in de argumenten daarvoor. Zodoende hebben retailers 
mogelijkheden om wensen vanuit hun eigen belang te uiten en kunnen opdrachtgevers 
uitleggen dat wensen niet warden ingewilligd vanwege het belang voor het totale centrum. 
Middels de participatievormen: geschreven informatie, tentoonstel/ing en website kunnen de 
opdrachtgevers de retailers op een goede wijze informeren over de voortgang van het proces 
en de beslissingen die genomen. Middels focusgroep of vraag naar schriftelijke reactie kan de 
retailers de kans warden gegeven om te reageren op argumenten van de opdrachtgevers bij 
genomen besluiten. 

Opdrachtgevers geven enkele knelpunten aan. De juiste kanalen zouden niet beschikbaar 
zijn , hiermee doelen ze op een actieve winkeliersvereniging. Bij wijkwinkelcentra is het echter 
de vraag of een winkeliersvereniging een meerwaarde kan bieden omdat het aantal retailers 
beperkt is en dus individueel benaderd kan warden. Bij grotere winkelcentra (paragraaf 2.2) is 
een goed functionerende winkeliersvereniging wel noodzakelijk. Ten aanzien van het feit dat 
lokale retailers weinig kennis en ervaring hebben met het (her)ontwikkelingsproces kan de 
oplossing gezocht warden in ondersteuning van MKS en/of HBO. Daarnaast zouden midden
en kleinbedrijven krachten kunnen bundelen naar voorbeeld van het initiatief 
"VastGoedOverleg". 

Zoals al eerder genoemd is het belangrijk dat de vorm van participatie wordt afgestemd op de 
gewenste mate van participatie en de te behalen doelstellingen per participatievorm. In 
hoofdstuk 8 volgt een "kookboek". Eerst zal er aandacht besteedt warden aan de 
voorbereidingen ofwel welke "ingredienten" heeft men nodig. Vervolgens warden "recepten" 
beschreven per participatiemoment. Deze "recepten" bieden slechts handvaten voor 
participatie. Het ligt aan de betrokken of er eventueel hier en daar een "vleugje zout" 
toegevoegd dient te warden, door op basis van eigen ervaringen de participatievormen aan te 
passen aan de specifieke situatie. 

TU e 
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8. Aanbevelingen voor participatie 

Betrokkenheid van retailers kan een positief effect hebben op het draagvlak voor 
eigenschappen van wijkwinkelcentra, de implementatie van besluiten tijdens het 
ontwikkelingsproces en de kwaliteit van winkelcentra. Dit hoofdstuk dient als wegwijzer voor 
een opdrachtgever om participatie van retailers in het (her}ontwikkelingsproces van 
wijkwinkelcentra te structureren, zodat die doelen kunnen warden bereikt. 
Ten eerste wordt duidelijk gemaakt wat het doel van participatie is. Vervolgens wordt 
behandeld welke voorbereidingen moeten worden getroffen. Ten slotte worden de 
aanbevolen participatievormen per activiteit weergegeven aan de hand van de 
beheersaspecten tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie. De opdrachtgever kan 
vervolgens zelf de beslissing maken betreffende de meest geschikte participatievorm. 

8.1. Doel 

Het doel is om (her}ontwikkelingsprocessen beter te laten verlopen en de tevredenheid van 
retailers over een (her}ontwikkeld wijkwinkelcentrum te verhogen. Daartoe moet de invloed 
van retailers tijdens het (her)ontwikkelingsproces worden gestructureerd. 

Uit de resultaten blijkt dat er bij een aantal activiteiten een andere mate van participatie 
wenselijk is. Figuur 8-1 laat zien in welke mate de verschillende typen retailers nu participeren 
en dat de mogelijkheden om retailers te laten participeren niet in alle gevallen wordt benut. 
In de figuur staan de maten van participatie bij nieuwe ontwikkeling en herontwikkeling van de 
drie typen retailers afzonderlijk weergegeven in kleur. Daarbij wordt oak de magelijke mate 
van participatie in de toekomst weergegeven. Op de verticale as wordt de mate van 
participatie aangegeven, op de horizontale as warden de activiteiten weergegeven. Het 
maken van een schuifplan komt alleen bij herontwikkeling voor. 
Uit deze figuur blijkt duidelijk dat overige grootwinkelbedrijven en het midden- en kleinbedrijf 
later en minder intensief warden betrokken dan supermarkten. De magelijke mate van 
participatie in de taekomst is vaar alle typen retailers hetzelfde. 

Het vaststellen van de mogelijkheden is echter niet genoeg. Retailers en opdrachtgevers 
moeten zelf de stap zetten om te komen tot een grotere mate van betrokkenheid. Het initiatief 
ligt bij de opdrachtgevers. Zowel retailers en opdrachtgevers staan open voor de positieve 
effecten van participatie. Ze zien echter op tegen het daadwerkelijk implementeren van 
participatie. Dit verslag en deze handleiding moet die terughoudendheid wegnemen en de 
opdrachtgevers over de streep trekken om retailers meer te betrekken bij het 
(her)ontwikkelingsproces. 

In paragraaf 8.2. warden de randvoorwaarden genoemd waar zowel de opdrachtgevers als 
retailers rekening mee dienen te houden. Dit is de voorbereiding die vooraf dient te gaan aan 
het implementeren van de participatiemethoden die in paragraaf 8.3. per activiteit worden 
aanbevolen. 

M. de Rooij 
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Figuur 8-1: huidige en mogelijke mate van participatie van retailers bij (her)ontwikkeling van wijkwinkelcentra 
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8.2. Voorbereidingen 

Om de mogelijke mate van participatie te behalen moeten er van tevoren een aantal zaken 
duidelijk zijn. Deze zaken warden uitgelegd aan de hand van de randvoorwaarden die 
algemeen gelden voor participatie: Ruimte voor participatie, lnzien dat participatie 
meerwaarde oplevert, Participatietechniek afstemmen op actoren en doelstellingen, 
Participatie aansluiten bij organisatorische randvoorwaarden. 

Ruimte voor parlicipatie 
De gedachte bestaat dat participatie gelijk staat aan het uit handen geven van 
beslissingsbevoegdheden. Daarmee zou een project onbeheersbaar warden. Een 
opdrachtgever vindt de financiele risico's die daarmee gepaard gaan niet aanvaardbaar. 
Participatie betekent echter niet per definitie het uit handen geven van bevoegdheid en zelfs 
niet de noodzaak voor consensus. Het is ook niet de wens van de meeste retailers om op de 
stoel van de opdrachtgever plaats te nemen. Het gaat de retailers om de mogelijkheden om 
hun belangen te verdedigen. 
Een opdrachtgever moet vaststellen welke mogelijkheden hij retailers biedt om invloed uit te 
oefenen. In het algemeen is er wel een idee over beperkingen als het gaat om invloed van 
retailers en welke beslissingen retailers op welke momenten moeten nemen. De bedoeling is 
dat duidelijk wordt dat de retailer ruimte heeft om keuzes te maken. Die ruimte moet 
inzichtelijk worden. 

• De opdrachtgever moet zo veal mogelijk retailers vanaf het begin van het proces 
betrekken (initiatieffase). Zowel bij nieuwbouw, als bij herontwikkeling. Bij nieuwbouw 
kunnen, bij het ontbreken van concrete interesse van retailers, adviesorganen 
toegevoegde waarde bieden. 

• Bij elke activiteit komen een aantal eigenschappen aan de orde waar retailers invloed op 
willen uitoefenen. Het is aan de opdrachtgever om van tevoren te bedenken welke 
eigenschappen retailers mogen of moeten be"i"nvloeden. 

lnzien dat parlicipatie meerwaarde op/evert 
Om meerwaarde te kunnen bereiken moeten opdrachtgevers werken aan openheid en 
vertrouwen. Om met het laatste te beginnen: er wordt gedacht dat adviesgroepen van 
retailers ten bevordering van kwaliteit van winkelcentra als voornaamste doel het verkrijgen 
van vastgoedposities hebben. De indruk bestaat dat er alleen wordt geadviseerd als daar 
(intentie)contracten tegenover staan. 
Om vertrouwen van retailers te winnen is openheid van besluitvorming nodig. Om participatie 
te laten slagen moeten retailers behalve mogelijkheden om invloed uit te oefenen ook 
duidelijkheid hebben over hetgeen er met de inbreng gedaan wordt. 

• Opdrachtgevers moeten kijken naar mogelijkheden om adviesorganen beter te benutten. 
Mogelijk door meer ongebonden advisering, danwel door openheid over de doelen of 
betaalde advisering. Dit zorgt voor meer mogelijkheden voor participatie bij nieuwe 
ontwikkelingen. 

• Opdrachtgevers moeten waar mogelijk openheid geven over de procedures die leiden tot 
beslissingen. 

M. de Rooij 
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Participatietechniek afstemmen op actoren en doelstellingen 
Winkelcentra ontwikkelingen verschillen van ontwikkelingen ten aanzien van andere typen 
vastgoed. Veel problemen hebben te maken hebben met actoren die een gebrek aan ervaring 
en de daaruit volgende kennis en kunde hebben. 
Aan de ene kant zijn er opdrachtgevers die gespecialiseerd zijn in het ontwikkelen van 
woningen en daarbij soms andere typen vastgoed ontwikkelen. Denk hierbij aan het 
ontwikkelen van een vinex-locatie waarbij voorzieningen als een winkelcentrum vereist zijn. 
Deze groep opdrachtgevers krijgt maar sporadisch met winkelcentra te maken. 
Aan de andere kant zijn er opdrachtgevers die gespecialiseerd zijn in het ontwikkelen van 
winkelcentra of zelfs (her)ontwikkelen van winkelcentra. 
Onder retailers zijn lokale ondernemers de groep met beperkte ervaring met 
(her)ontwikkelingsprojecten. De grootwinkelbedrijven daarentegen hebben mensen in dienst 
die zich uitsluitend met de acquisitie en vastgoedontwikkeling bezig houden. 

• Actoren met weinig ervaring moeten worden bijgestaan door onafhankelijke adviseurs. 
MKB Vastgoed Plan en HBO DAD kunnen hier een rol in vervullen. 

• Opdrachtgevers die vaker met winkelcentrumontwikkelingen te maken krijgen moeten 
hun kennis bewust uitbouwen door van tevoren doelen, verwachtingen en procedures te 
formuleren en die door middel van ervaringen aan te vullen en bij te stellen. 

• Opdrachtgevers moeten zich meer verdiepen in de manier waarop bevoegdheden 
verdeeld kunnen warden bij hogere maten van participatie. Onderwerpen kunnen warden 
afgebakend, maar daarvoor zijn wel kundige gespreksleiders nodig. 

Organisatorische randvoorwaarden 
Er is al genoemd dat de opdrachtgever gebaat is bij de beheersbaarheid van het project. Het 
is belangrijk dat de kosten en baten van participatievormen inzichtelijk zijn, voordat het 
implementatie overwogen wordt. De omstandigheden verschillen van project tot project. Bij de 
afzonderlijke activiteiten worden een aantal mogelijke participatievormen genoemd. Bewust is 
geen keuze gemaakt voor een vorm. In de volgende paragraaf wordt weergegeven hoe de 
participatievormen scoren op diverse beheersaspecten. Daarmee kan een opdrachtgever een 
oordeel vormen over welke vorm het beste aansluit bij de eigen doelstellingen in een 
specifieke situatie. 

Hiervoor warden de gangbare beheersaspecten gebruikt (Wijnen, 2004): 

Beheersaspect Uitleg 
Tijd De tijd die participatie in beslag neemt draagt bij aan de 

doorloootiid van het oroces. 
Geld De kosten van de participatievorm dragen bij aan de totale kosten. 

Kwaliteit De mate waarin de participatievorm effectief is. 

/nformatie De hoeveelheid informatie die de participatievorm oplevert. 

Organisatie De inzet van personeel die benodigd is voor de voorbereiding en 
uitvoerino van de oarticioatievorm. 

Tabel 8-1: Beheersaspecten (Wijnen, 2004) bij participatievorrnen 

• De keuzes ten aanzien van de participatievorm die gebruikt wordt hangt niet alleen af van 
de mate van participatie en doelstellingen. Er moet ook rekening warden gehouden met 
de beheersaspecten tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie. De beschikbaarheid 
hiervan bepaalt welke van de aanbevolen participatievormen het meest geschikt is. 
Opdrachtgevers moeten daarom voor aanvang van het proces bepalen welke middelen 
zij beschikbaar kunnen en willen stellen voor participatie. 

TU e 
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8.3. Participatle In het proces 

Per participatiemoment wordt aangegeven hoe retailers zouden kunnen participeren. Daarbij 
wordt aangegeven waar participatie van retailers op gericht moet zijn. Ook de eigenschappen 
die bij een activiteit worden vastgelegd worden genoemd. Deze eigenschappen vormen 
veelal het onderwerp van participatie. Daarnaast wordt beschreven welke retailers tijdens 
welke ontwikkeling (nieuw en/of her) verandering in de mate van participatie wensen. 

Per geschikte participatievorm warden de beheersaspecten genoemd. Aan de hand van deze 
beheersaspecten kan een keuze warden gemaakt voor de meest geschikte participatievorm. 

lnitiatieffase 

I Markt../ondememersonderzoek 

Bij markt/ondernemersonderzoek moet de nadruk liggen op de visie van retailers op de 
huidige situatie. Dit betreft de lokale marktomstandigheden en de visie op het bestaande 
winkelcentrum (in het geval van herontwikkeling). Vooral centrumeigenschappen, 
huurovereenkomst en oppervlak zijn van belang, in deze fase worden er echter geen 
eigenschappen vastgelegd. De overige grootwinkelbedrijven en midden- en kleinbedrijven 
wensen bij nieuwe ontwikkelingen verandering in de mate van participatie. 

De participatievormen die bij deze activiteit aanbevolen worden: 

Adviescommissie levert veel informatie op. Bij de samenstelling van een adviescommissie 
dient wel rekening te warden gehouden met een representatieve samenstelling. Dit vraagt 
organisatie, inzet van personeel bij voorbereiding. Dit is een effectieve vorm voor (semi-) 
permanente participatie. Heeft weinig invloed op de doorlooptijd van het proces. Kosten 
afhankelijk van diegene die plaatsnemen in de adviescommissie (betrokkenen en/of experts). 

Dialoogmethode levert veel informatie op. Brengt geen hoge kosten met zich mee. Vergt wel 
enige inzet van personeel, vooral in de uitvoering. Kost relatief veel tijd omdat 
dialoogmethode een individuele vorm van participatie is. lndividuele dialogen zorgen maken 
het echter wel een effectieve vorm van participatie. 

Dynamic mindmapping levert veel informatie op in korte tijd, en is een effectieve wijze van 
participatie bij aanvang van het proces. Mede omdat meerdere participanten tegelijk warden 
betrokken. Vergt echter een behoorlijke inzet van personeel bij voorbereiding en uitvoering. 
Kosten van deze participatievorm zijn laag. 

Expertpanel levert veel informatie op, op een effectieve wijze. Houdt er echter rekening mee 
dat het inschakelen van experts (hoge) kosten met zich mee kan brengen. lnschakelen 
experts betekent echter geen extra belasting op de organisatie. Heeft weinig invloed op de 
doorlooptijd van het proces. 

World cafe levert veel informatie op. Meerdere participanten warden tegelijk worden, dit 
levert tijdsbesparing op ten opzichte van de individuele vorm dialoogmethode, dus minder 
invloed op doorlooptijd proces. Het bij elkaar brengen van de participanten vergt echter wel 
enige inzet van personeel bij voorbereiding. Effectiviteit kan positief zijn doordat meerdere 
partijen tegelijk warden betrokken, dit kan echter ook ten nadele van de effectiviteit werken. 
Bij deze vorm van participatie is sprake van relatief lage kosten. 

Zoekconferentie I scenarioplanning levert informatie op, vooral voor de lange termijn. Er is 
echter wel een ervaren voorzitter vereist om proces in goede banen te leiden. Dit kan enige 
kosten met zich meebrengen. Kost enige tijd en vergt organisatie om problemen te 
inventariseren, te definieren en vervolgens lange termijn visies op te stellen. Effectiviteit is 
afhankelijk van wijze waarop visies warden bepaald (in hoeverre kunnen onvoorziene 
factoren visies bei"nvloeden). 

M. de Rooij 
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I lntentiecontracten 

De intentie van een retailer om een unit te huren in een nieuw winkelcentrum of herontwikkeld 
winkelcentrum wordt vastgelegd. Het gaat hier om de grote lijnen, details worden pas in de 
definitieve contractvorming vastgelegd. Hierbij zijn de volgende eigenschappen van belang; 
huurovereenkomst en oppervlak. De overige grootwinkelbedrijven en midden- en 
kleinbedrijven wensen bij nieuwe ontwikkelingen verandering in de mate van participatie. 

De participatievormen die bij deze activiteit aanbevolen worden: 

Dialoogmethode levert veel informatie op. Brengt geen hoge kosten met zich mee. Vergt wel 
enige inzet van personeel, vooral in de uitvoering. Kost relatief veel tijd omdat 
dialoogmethode een individuele vorm van participatie is. lndividuele dialogen zorgen maken 
het echter wel een effectieve vorm van participatie. 

I Mogelijkheden op de locatie 

Samen met retailers dient er gekeken te worden naar de mogelijkheden op de locatie. De 
gemeenten en architect dienen echter ook een rol te spelen bij deze activiteit. De gemeente 
stelt veelal kaders (eisen en beperkingen) aan de mogelijkheden middels een 
detailhandelstructuurvsie. Architect en retailer dienen visies uit te wisselen over de 
mogelijkheden, dit leidt tot kennistoename. Hierbij wordt er gesproken over 
centrumeigenschappen als parkeervoorzieningen , bereikbaarheid en toegankelijkheid. De 
overige grootwinkelbedrijven en midden- en kleinbedrijven wensen zowel bij nieuwe 
ontwikkelingen als bij herontwikkeling verandering in de mate van participatie. 

De participatievormen die bij deze activiteit aanbevolen worden: 

Tussen retailers en opdrachtqevers 
Adviescommissie levert veel informatie op. Bij de samenstelling van een adviescommissie 
dient wel rekening te worden gehouden met een representatieve samenstelling. Dit vraagt 
organisatie, inzet van personeel bij voorbereiding. Dit is een effectieve vorm voor (semi-) 
permanente participatie. Heeft weinig invloed op de doorlooptijd van het proces. Kosten 
afhankelijk van diegene die plaatsnemen in de adviescommissie (betrokkenen en/of experts). 

Dialoogmethode levert veel informatie op. Brengt geen hoge kosten met zich mee. Vergt wel 
enige inzet van personeel, vooral in de uitvoering. Kost relatief veel tijd omdat 
dialoogmethode een individuele vorm van participatie is. lndividuele dialogen zorgen maken 
het echter wel een effectieve vorm van participatie. 

Keuze-enquete levert informatie op. Hierbij is wel sprake van een beperking omdat er slechts 
keuze is uit alternatieven. Het bepalen van deze alternatieven vergt tijd en inzet van 
personeel bij voorbereiding, uitvoering en verwerking. Dit heeft zijn weerslag op de 
doorlooptijd van het proces. Effectiviteit is afhankelijk van de volledigheid van de alternatieven 
die gekozen kunnen worden. De kosten zijn mede afhankelijk van de wijze waarop de keuze
enquete wordt uitgevoerd (digitaal / analoog}, maar relatief gezien hoog. 

World cafe levert veel informatie op. Meerdere participanten warden tegelijk worden, dit 
levert tijdsbesparing op ten opzichte van de individuele vorm dialoogmethode, dus minder 
invloed op doorlooptijd proces. Het bij elkaar brengen van de participanten vergt echter wet 
enige inzet van personeel bij voorbereiding. Effectiviteit kan positief zijn doordat meerdere 
partijen tegelijk worden betrokken, dit kan echter ook ten nadele van de effectiviteit werken. 
Bij deze vorm van participatie is sprake van relatief lage kosten. 
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Zoekconferentie I scenarioplanning tevert informatie op, voorat voor de tange termijn. Er is 
echter wet een ervaren voorzitter vereist om proces in goede banen te leiden. Dit kan enige 
kosten met zich meebrengen. Kost enige tijd en vergt organisatie om probtemen te 
inventariseren, te definieren en vervotgens lange termijn visies op te stellen. Effectiviteit is 
afhankelijk van wijze waarop visies worden bepaatd (in hoeverre kunnen onvoorziene 
factoren visies bernvloeden). 

Tussen retailers en qemeenten 
Geschreven informatie bevat veet informatie. Relatief goedkoop (afhankelijk van de 
vormgeving). Bij voorbereiding is enige inzet vereist van personeel. Effectiviteit afhankelijk 
van de frequentie waarin de informatie verschijnt. Heeft geen enkete invtoed op de 
doorlooptijd van proces. 

Website bevat veet informatie. Opzetten website kost relatief veel tijd en inzet personeet. 
tnschakelen van professionele partij hierbij kan (hoge) kosten met zich meebrengen. Deze 
vorm van participatie is wet effectief te noemen vanwege de mogetijkheid om snet en 
goedkoop up to date te houden. Heeft geen enkele invloed op de doorlooptijd van proces. 

Tussen retailers en architect 
Delphi-methode levert veel informatie op. Meerdere participanten kunnen tegetijkertijd 
warden betrokken. Vergt hierdoor wel extra inzet van organisatie. Deze vorm kan 
tijdsintensief zijn, dus van invloed zijn op de doortooptijd, doordat het een iteratief proces 
betreft. Dit zorgt er echter wet voor dat het een effectieve vorm van participatie is. Proces 
herhaatt zich tot overeenstemming is bereikt. Kosten afhankelijke van de benodigde tijd . 

Dynamic mindmapping levert veet informatie op in korte tijd, en is een effectieve wijze van 
participatie bij aanvang van het proces. Mede omdat meerdere participanten tegelijk worden 
betrokken. Vergt echter een behoortijke inzet van personeel bij voorbereiding en uitvoering. 
Kosten van deze participatievorm zijn taag. 

Focusgroep levert veel informatie op. Effectieve vorm van participatie door diepgang in 
onderwerp, echter gebrek aan representativiteit van betrokkenen. De kosten zijn van deze 
participatievorm relatief taag. De analyse van het resultaat kan enige tijd in beslag nemen 
waardoor dit een negatieve invloed op zowel de doorlooptijd ats organisatie kan hebben. 

Haalbaarheidsfase 

I lnstel/en van een brancheadviescomm/ssie 

De retailers dient duidelijk gemaakt te warden welke eisen er door de opdrachtgever (en de 
gemeente} gesteld warden bij het selecteren van retailers. Een brancheadviescommissie doet 
uitspraken ten aanzien van de centrumeigenschap branchemix. Hierbij komen geen 
eigenschappen ter sprake. Alie retailers wensen bij nieuwe ontwikkelingen verandering in de 
mate van participatie. 

De participatievormen die bij deze activiteit aanbevolen worden: 

Geschreven informatie bevat veel informatie. Relatief goedkoop (afhankelijk van de 
vormgeving). Bij voorbereiding is enige inzet vereist van personeel. Effectiviteit afhankelijk 
van de frequentie waarin de informatie verschijnt. Heeft geen enkele invloed op de 
doortooptijd van proces. 

M. L Rooij 
T Wind 
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Projectdefinitie 

I Bepalen van de behoeften van gebruikers 

Bij het bepalen van de behoeften van de gebruikers dient niet alleen aandacht besteedt te 
warden aan eigenschappen op unitniveau, maar oak nadruk gelegd te warden op 
eigenschappen op centrumniveau. Het vastleggen van de eigenschappen vindt plaats bij het 
structuur- en voorlopig ontwerp. De overige grootwinkelbedrijven en midden- en 
kleinbedrijven wensen bij nieuwe ontwikkelingen verandering in de mate van participatie. 

De participatievormen die bij deze activiteit aanbevolen warden: 

Adviescommissie levert veel informatie op. Bij de samenstelling van een adviescommissie 
dient wel rekening te warden gehouden met een representatieve samenstelling. Dit vraagt 
organisatie, inzet van personeel bij voorbereiding. Dit is een effectieve vorm voor {semi-) 
permanente participatie. Heeft weinig invloed op de doorlooptijd van het proces. Kosten 
afhankelijk van diegene die plaatsnemen in de adviescommissie (betrokkenen en/of experts). 

Dialoogmethode levert veel informatie op. Brengt geen hoge kosten met zich mee. Vergt wel 
enige inzet van personeel, vooral in de uitvoering. Kost relatief veel tijd omdat 
dialoogmethode een individuele vorm van participatie is. lndividuele dialogen zorgen maken 
het echter wel een eff ectieve vorm van participatie. 

World cafe levert veel informatie op. Meerdere participanten warden tegelijk warden, dit 
levert tijdsbesparing op ten opzichte van de individuele vorm dialoogmethode, dus minder 
invloed op doorlooptijd proces. Het bij elkaar brengen van de participanten vergt echter wel 
enige inzet van personeel bij voorbereiding. Effectiviteit kan positief zijn doordat meerdere 
partijen tegelijk warden betrokken, dit kan echter ook ten nadele van de effectiviteit werken. 
Bij deze vorm van participatie is sprake van relatief lage kosten. 

l Maken van het programma van eisen (centrumniveau) 

De behoeften die bepaald warden bij de vorige activiteit warden vertaald naar een 
programma van eisen op centrumniveau (totale winkelcentrum). Deze vertaling dient 
voorgelegd te warden aan de retailers . Bij nieuwe ontwikkelingen wensen alle retailers 
verandering in de mate van participatie. 

De participatievormen die bij deze activiteit aanbevolen warden: 

Geschreven informatie bevat veel informatie. Relatief goedkoop (afhankelijk van de 
vormgeving). Bij voorbereiding is enige inzet vereist van personeel. Effectiviteit afhankelijk 
van de frequentie waarin de informatie verschijnt. Heeft geen enkele invloed op de 
doorlooptijd van proces. 

I Het maken van een schuifplan 

Voorlopige beslissingen ten aanzien van het schuifplan dienen voorgelegd te warden aan 
retailers, zodat ze kunnen oordelen over hun specifieke situatie. De retailers moeten de 
mogelijkheid hebben hun eigen visie te geven. De winkelcentrumeigenschappen; 
parkeervoorzieningen, logistiek en branchepatroon zijn daarbij van belang. Alie retailers 
wensen bij herontwikkeling verandering in de mate van participatie. 
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De participatievormen die bij deze activiteit aanbevolen worden: 

Dialoogmethode levert veel informatie op. Brengt geen hoge kosten met zich mee. Vergt wel 
enige inzet van personeel, vooral in de uitvoering. Kost relatief veel tijd omdat 
dialoogmethode een individuele vorm van participatie is. lndividuele dialogen zorgen maken 
het echter wel een effectieve vorm van participatie. 

Zoekconferentie I scenarioplanning levert informatie op, vooral voor de lange termijn. Er is 
echter wel een ervaren voorzitter vereist om proces in goede banen te leiden. Dit kan enige 
kosten met zich meebrengen. Kost enige tijd en vergt organisatie om problemen te 
inventariseren, te definieren en vervolgens lange termijn visies op te stellen. Effectiviteit is 
afhankelijk van wijze waarop visies worden bepaald (in hoeverre kunnen onvoorziene 
factoren visies be"invloeden). 

Haalbaarheidsfase 

I Het maken van een structuurontwerp 

Het structuurontwerp dient voorgelegd te warden aan verschillende retailers om na te gaan of 
er voldoende aandacht is besteed aan het verwerken van de behoeften van de gebruikers. 
De centrumeigenschappen die worden vastgelegd zijn; branchepatroon, bevoorrading, 
toegankelijkheid en parkeervoorzieningen en op unitniveau; oppervlak. Alie retailers wensen 
bij nieuwe ontwikkelingen verandering in de mate van participatie. 

De participatievormen die bij deze activiteit aanbevolen warden: 

Bii voorlichtina 
Geschreven informatie bevat veel informatie. Relatief goedkoop (afhankelijk van de 
vormgeving}. Bij voorbereiding is enige inzet vereist van personeel. Effectiviteit afhankelijk 
van de frequentie waarin de informatie verschijnt. Heeft geen enkele invloed op de 
doorlooptijd van proces. 

Tentoonstelling bevat veel informatie. Vergt echter inzet van personeel bij voorbereiding en 
uitvoering. Een participatie vorm met relatief hoge kosten. Visuele weergave (denk aan 
maquette, 3d impressies) van gevolgen van beslissingen (ten aanzien van eigenschappen} 
werkt zeer effectief. Heeft geen enkele invloed op de doorlooptijd van proces. 

Website bevat veel informatie. Opzetten website kost relatief veel tijd en inzet personeel. 
lnschakelen van professionele partij hierbij kan (hoge) kosten met zich meebrengen. Deze 
vorm van participatie is wel effectief te noemen vanwege de mogelijkheid om snel en 
goedkoop up to date te houden. Heeft geen enkele invloed op de doorlooptijd van proces. 

Bii consultatie (indien men teruakoooelina wenst) 
Focusgroep levert veel informatie op. Effectieve vorm van participatie door diepgang in 
onderwerp, echter gebrek aan representativiteit van betrokkenen. De kosten zijn van deze 
participatievorm relatief laag. De analyse van het resultaat kan enige tijd in beslag nemen 
waardoor dit een negatieve invloed op zowel de doorlooptijd als organisatie kan hebben. 

Vraag naar schriftelijke reactie levert veel informatie op. Effectieve vorm van participatie 
door directe reactie op voorstellen. Deze vorm vergt echter veel organisatie tijdens 
voorbereiding, uitvoering en verwerking van resultaten. Dit heeft een negatieve invloed op de 
doorlooptijd van het proces. 

M. J Rooij 
T. Wind 
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Voorlopig ontwerp 

I Het maken van het voorlopig ontwerp 

Het voorlopig ontwerp dient voorgelegd te warden aan verschillende retailers om na te gaan 
of er voldoende aandacht is besteed aan het verwerken van de behoeften van de gebruikers. 
De centrumeigenschappen die warden vastgelegd zijn; architectuur, constructie, materiaal, 
kwaliteit van openbare ruimte, non-retail voorzieningen en zichtbaarheid en op unitniveau; 
hoogte, breedte, diepte, vorm, entree, reclamemogelijkheden en uitbreidingsmogelijkheden. 
Enkele retailers wensen zowel bij nieuwe ontwikkelingen als bij herontwikkeling verandering 
in de mate van participatie. 

De participatievormen die bij deze activiteit aanbevolen warden: 

Bij voorlichting 
Geschreven informatie bevat veel informatie. Relatief goedkoop (afhankelijk van de 
vormgeving). Bij voorbereiding is enige inzet vereist van personeel. Effectiviteit afhankelijk 
van de frequentie waarin de informatie verschijnt. Heeft geen enkele invloed op de 
doorlooptijd van proces. 

Tentoonstelling bevat veel informatie. Vergt echter inzet van personeel bij voorbereiding en 
uitvoering. Een participatie vorm met relatief hoge kosten. Visuele weergave (denk aan 
maquette, 3d impressies) van gevolgen van beslissingen (ten aanzien van eigenschappen) 
werkt zeer effectief. Heeft geen enkele invloed op de doorlooptijd van proces. 
Website bevat veel informatie. Opzetten website kost relatief veel tijd en inzet personeel. 
lnschakelen van professionele partij hierbij kan (hoge) kosten met zich meebrengen. Deze 
vorm van participatie is wel effectief te noemen vanwege de mogelijkheid om snel en 
goedkoop up to date te houden. Heeft geen enkele invloed op de doorlooptijd van proces. 

Bij consultatie (indien men terugkoppefinq wenst) 
Focusgroep levert veel informatie op. Effectieve vorm van participatie door diepgang in 
onderwerp, echter gebrek aan representativiteit van betrokkenen. De kosten zijn van deze 
participatievorm relatief laag. De analyse van het resultaat kan enige tijd in beslag nemen 
waardoor dit een negatieve invloed op zowel de doorlooptijd als organisatie kan hebben. 

Vraag naar schriftelijke reactie levert veel informatie op. Effectieve vorm van participatie 
door directe reactie op voorstellen. Deze vorm vergt echter veel organisatie tijdens 
voorbereiding, uitvoering en verwerking van resultaten. Dit heeft een negatieve invloed op de 
doorlooptijd van het proces. 

I Contractvorming 

De retailer laat vastleggen een unit te huren in een nieuw winkelcentrum of herontwikkeld 
winkelcentrum. De eigenschap die hierbij van belang is; huurovereenkomst. Alie retailers 
geven aan dat dit de juiste mate van participatie is. 

De participatievormen die bij deze activiteit aanbevolen warden : 

Dialoogmethode levert veel informatie op. Brengt geen hoge kosten met zich mee. Vergt wel 
enige inzet van personeel, vooral in de uitvoering. Kost relatief veel tijd omdat 
dialoogmethode een individuele vorm van participatie is. lndividuele dialogen zorgen maken 
het echter wel een effectieve vorm van participatie. 
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Definitief ontwerp 

I Het maken van het definitief ontwerp 

Het definitief ontwerp dient voorgelegd te worden aan verschillende retailers ter informatie. 
De winkelcentrumeigenschappen liggen in deze fase vast. Alie retailers geven aan dat dit de 
juiste mate van participatie is. 

De participatievormen die bij deze activiteit aanbevolen worden: 

Audiovisuele media bevat veel informatie. Brengt echter wel hoge kosten met zich mee. 

Geschreven informatie bevat veel informatie. Relatief goedkoop (afhankelijk van de 
vormgeving). Bij voorbereiding is enige inzet vereist van personeel. Effectiviteit afhankelijk 
van de frequentie waarin de informatie verschijnt. Heeft geen enkele invloed op de 
doorlooptijd van proces. 

Tentoonstelling bevat veel informatie. Vergt echter inzet van personeel bij voorbereiding en 
uitvoering. Een participatie vorm met relatief hoge kosten. Visuele weergave (denk aan 
maquette, 3d impressies) van gevolgen van beslissingen (ten aanzien van eigenschappen) 
werkt zeer effectief. Heeft geen enkele invloed op de doorlooptijd van proces. 

Website bevat veel informatie. Opzetten website kost relatief veel tijd en inzet personeel. 
lnschakelen van professionele partij hierbij kan (hoge) kosten met zich meebrengen. Deze 
vorm van participatie is wel effectief te noemen vanwege de mogelijkheid om snel en 
goedkoop up to date te houden. Heeft geen enkele invloed op de doorlooptijd van proces. 

De twee onderstaande activiteiten warden niet genoemd in figuur 8-1. Door alle respondenten 
is aangegeven dat participatie in de volgende fasen niet relevant is betreffende het bepalen 
van de winkelcentrumeigenschappen. Dit wit echter niet zeggen dat participatie hier geen rol 
speelt. 

Uitvoeringsfase 

I Uitvoering van bouwwerkzaamheden 

De aannemer voert de bouwwerkzaamheden uit. Uitvoeringswerkzaamheden die een effect 
op de bedrijfsvoering van de retailer kunnen hebben dienen aan de retailer voorgelicht te 
worden. Uitvoeringswerkzaamheden die parallel lopen aan de afbouwfase dienen met het 
afbouwteam overlegd te worden. Alie retailers wensen verandering in de mate van 
participatie. 

De participatievormen die bij deze activiteit aanbevolen warden: 

Geschreven informatle bevat veel informatie. Relatief goedkoop {afhankelijk van de 
vormgeving). Bij voorbereiding is enige inzet vereist van personeel. Effectiviteit afhankelijk 
van de frequentie waarin de informatie verschijnt. Heeft geen enkele invloed op de 
doorlooptijd van proces. 

Bi" dialoo afbouwfase 
Dialoogmethode levert veel informatie op. Brengt geen hoge kosten met zich mee. Vergt wel 
enige inzet van personeel, vooral in de uitvoering. Kost relatief veel tijd omdat 
dialoogmethode een individuele vorm van participatie is. lndividuele dialogen zorgen maken 
het echter wel een eff ectieve vorm van artici atie. 

M. de Rooij 
T. Wind 
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Beheer en gebruik 

I Beheer van het winkelcentrum 

De eigenaar van het centrum stelt een beheerder aan die de gang van zaken in het centrum 
in de peiling houdt. De beheerder vormt hierbij het aanspreekpunt voor de retailers. Alie 
retailers wensen verandering in de mate van participatie. 

De participatievormen die bij deze activiteit aanbevolen worden: 

Dialoogmethode levert veel informatie op. Brengt geen hoge kosten met zich mee. Vergt wel 
enige inzet van personeel, vooral in de uitvoering. Kost relatief veel tijd omdat 
dialoogmethode een individuele vorm van participatie is. lndividuele dialogen zorgen maken 
het echter wel een effectieve vorm van participatie. 

8.4. Tot slot 

Deze aanbevelingen voor participatie bieden de initiatiefnemer en betrokken partijen 
aanknopingspunten voor het implementeren van participatie in het (her)ontwikkelingsproces. 
Het is aan de initiatiefnemer en betrokken partijen om de meest geschikte participatievormen 
te kiezen en op een juiste wijze toe te passen. Het bereiken van de doelstellingen, wordt bij 
het in acht nemen van de aangegeven randvoorwaarden wel vergroot. 

De activiteiten waarbij participatie de grootste toegevoegde waarde kan hebben zijn het 
bepalen van de behoeften, en bij herontwikkeling het ondernemersonderzoek. Daarnaast is 
het van belang dat de retailers beter worden betrokken bij de activiteiten structuur ontwerp en 
voorlopig ontwerp. 
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9. Conclusies 

In het hoofdstuk 7 zijn de resultaten van het veldwerk beschreven. Op basis hiervan kunnen 
conclusies warden getrokken. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen theorie, praktijk en 
onderzoek. Deze driedeling vormt de basis voor de indeling van dit hoofdstuk. Eerst wordt de 
praktijk behandeld, vervolgens de theorie en ten slotte het onderzoek. Bij elk van deze 
onderdelen warden zowel conclusies als aanbevelingen verwoord. 

9.1. Praktijk 

Participatie van gebruikers in het ontwikkelingstraject kan leiden tot een verhoogde 
tevredenheid over het eindresultaat. Het praktische doel van participatie van retailers in het 
ontwikkelingstraject is het ontwikkelen van kwalitatief betere winkelcentra. Kwalitatief betere 
winkelcentra leiden tot een grotere consumentenstroom, lagere mutatiegraad, betere 
verhuurbaarheid en bereidheid tot het betalen van hogere huren. Dit tot tevredenheid van 
consument, retailer, projectontwikkelaar en belegger. 
In het volgende wordt de volgorde aangehouden van het conceptueel model. De 
onderwerpen die aan de orde komen zijn: winkelcentra, actoren, participatie van retailers in 
het ontwikkelingsproces, eigenschappen van winkelcentra, tevredenheid van retailers over 
het winkelcentrum, invloed van participatie van retailers op eigenschappen van het 
winkelcentrum, invloed van participatie van retailers op hun tevredenheid over het 
winkelcentrum. 

Conclusies 

De Nederlandse winkelstructuur kent een grate diversiteit aan winkelcentra. Om te 
voorkomen dat verschillen tussen deze centra de uitkomsten van dit onderzoek zouden 
bei'nvloeden is er voor gekozen om dit onderzoek te richten op een type winkelcentrum. De 
conclusies gelden daarom alleen voor wijkwinkelcentra. 

Bij de (her)ontwikkeling van deze zijn winkelcentra zijn diverse actoren betrokken; retailers, 
projectontwikkelaars, beleggersleigenaren, gemeenten, architecten en aannemers. In dit 
onderzoek lag de nadruk op de rol van de retailers. De betrokkenheid van de verschillende 
retailers bleek te verschillen. Daarom is er voor gekozen om de retailers in te delen in: 
supermarkten, overige grootwinkelbedrijven en midden- en kleinbedrijven. 

Om te bepalen hoe deze retailers participeren is het (her)ontwikkelingsproces beschreven in 
de verschillende fasen; initiatief, haalbaarheid, projectdefinitie, structuurontwerp, voorlopig 
ontwerp, definitief ontwerp, bestek, prijsvorming, werkvoorbereiding, uitvoering, oplevering en 
beheer en gebruik. 
In de fasen tot en met definitief ontwerp vindt op dit moment participatie plaats. Binnen deze 
fasen is een aantal specifieke activiteiten te onderscheiden die van belang zijn voor 
participatie. In de fase initiatief zijn dat: uitvoeren markt-/ondememersonderzoek, afsluiten 
intentiecontracten en bepalen mogelijkheden op /ocatie . . In de fase haa/baarheid is dat: 
instel/en van een brancheadviescommissie. In de fase projectdefinitie zijn dat: bepalen 
behoeften van de gebruikers, opstel/en van programma van eisen (op centrumniveau) en 
opstellen van schuifplan. In de fase structuurontwerp is dat: uitwerken van structuurontwerp. 
In de fase voorlopig ontwerp zijn dat: uitwerken van voor/opig ontwerp en afsluiten contracten. 
In de fase definitief ontwerp is dat: uitwerken definitief ontwerp. 
De mate van participatie bij deze activiteiten verschilt sterk van geen participatie, voorfichting, 
consu/tatie tot dialoog. Hierbij is een duidelijk verschil geconstateerd tussen nieuwe 
ontwikkelingen en herontwikkelingen en de betrokkenheid van de verschillende typen 
retailers. Supermarkten warden eerder in zowel het ontwikkelings- als herontwikkelingsproces 
betrokken. Overige grootwinkelbedrijven en midden- en kleinbedrijven warden later in het 
ontwikkelingsproces betrokken. In het herontwikkelingsproces warden zij vanaf initiatief 
betrokken maar is er sprake van een mindere mate van betrokkenheid dan de supermarkten. 
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Door de retailers wordt aangegeven dat verandering wenselijk is. De retailers willen vooral 
een hogere mate van participatie in de fasen: initiatief en projectdefinitie. In deze fasen wil de 
retailer zijn wensen kenbaar maken, en in het vervolg van het proces wil men vooral de 
gelegenheid hebben om de opdrachtgever aan te spreken over de wijze waarop deze wensen 
in het ontwerp worden meegenomen. 
Er zijn mogelijkheden om retailers in de toekomst beter te laten participeren. Opdrachtgevers 
vinden dat participatie van retailers zinvol kan zijn en zijn bereid mee te gaan in de gewenste 
mate van participatie tot aan de mate van dialoog. Samenwerking vinden zij ongewenst, 
omdat dan consensus moet worden bereikt, terwijl de financiele consequenties voor de 
opdrachtgever zijn. Bij nieuwe ontwikkelingen zouden meer retailers in de initiatieffase 
betrokken kunnen warden. Bovendien kunnen alle typen retailers zowel bij nieuwe als bij 
herontwikkelingen in die fase betrokken worden bij het bepalen van de moge/ijkheden op de 
/ocatie, in de mate van participatie "dialoog". In de definitiefase is vooral het bepalen van de 
behoeften van de gebruikers van belang en bij herontwikkeling het maken van het schuifplan. 
Bij die activiteiten kunnen retailers in de mate van dia/oog warden betrokken. Bij de 
opeenvolgende stappen van het ontwerpproces (structuurontwerp, voor/opig ontwerp, 
definitief ontwerp) kan de mate van participatie voor alle retailers verhoogd worden van 
voor/ichting tot consultatie. 
Bij alle activiteiten waar participatie plaats kan vinden, zijn de mogelijke mate van participatie, 
en de doelstelling(en) bepaald. Daaruit volgt bij elke actlviteit welke participatievorm(en) 
geschikt is(/zijn). 

Middels een grotere mate van participatie willen en kunnen retailers meer invloed op de 
gewenste eigenschappen van winkelcentra uitoefenen. Een hogere mate van participatie 
maakt dlt mogelijk. Deze eigenschappen zijn op te delen in: omgevingseigenschappen, 
centrumeigenschappen en uniteigenschappen. De omgevingseigenschappen liggen 
nagenoeg allemaal vast. De eigenschappen op centrumniveau en unitniveau worden tijdens 
het proces bepaald. In de fasen initiatief en definitie zijn bij het ondememersonderzoek, het 
bepa/en van de mogelijkheden op de locatie en het bepalen van de behoeften van de 
gebruikers mogelijkheden om de kwaliteitsverbetering te bereiken voor de eigenschappen op 
centrumniveau. Bovendien is bij het bepalen van de behoeften van de gebruikers de 
mogelijkheid om de invloed van retailers op de eigenschappen op unitniveau te verhogen. 

Naast invloed op de gewenste eigenschappen was de vraag of een hogere mate van 
participatie invloed heeft op de tevredenheid van retailers over het wlnkelcentrum. 
De respondenten aan de kant van de retailers waren bijna allemaal vastgoedmedewerkers 
van grootwinkelbedrijven die in meerdere wijkwinkelcentra vertegenwoordigd zijn. Door de 
keuze voor respondenten die niet de dagelijkse gebruikers van winkelunits zijn, is het niet 
mogelijk om uitspraken te doen over tevredenheid van retailers over hun winkelcentrum en 
daar de invloed van participatie op de afzonderlijke winkelcentrumeigenschappen en de 
invloed op de tevredenheid over het winkelcentrum uit af te leiden. Wei is de algemene indruk 
dat retailers wisselend tevreden zijn over de huidige winkelcentra. De respondenten is 
gevraagd naar hun mening over de invloed van de mate van participatie op de tevredenheid. 
Retailers zijn meer tevreden wanneer beter aan de gewenste eigenschappen tegemoet kan 
warden gekomen, doordat ze de mogelijkheid krijgen deze wensen kenbaar te maken bij het 
ondernemersonderzoek en het bepalen van de mogelijkheden op de /ocatie in de initiatieffase 
en het bepalen van de behoeften van de gebruikers in de fase projectdefinitie. 
Daarnaast leidt het gevoel van betrokkenheid in het proces tot een grotere tevredenheid. Op 
het moment dat niet aan de wensen van retailer tegemoet kan worden gekomen, maar dit op 
een goede wijze beargumenteerd wordt door de opdrachtgever, heeft de retailer hier meer 
begrip voor. Dit kan worden gedaan door participatie in de mate van consultatie bij het maken 
van het structuurontwerp, het voorlopig ontwerp en definitief ontwerp. 

Wanneer retailers vanaf de initiatieffase participeren in het ontwikkelingsproces en de 
juiste maten en vormen van participatie worden toegepast, heeft participatie een 
positieve invloed op eigenschappen op centrum- en unitniveau. Daardoor neemt 
indirect de tevredenheid van retailers over het winkelcentrum toe. Participatie heeft 
daarnaast directe invloed op de tevredenheid van retailers over het winkelcentrum, 
doordat retailers meer begrip hebben voor keuzes die in het ontwerp worden gemaakt. 
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Aanbevelingen 

Om participatie te laten slagen moeten zowel retailers als opdrachtgevers inzien dat 
participatie meerwaarde oplevert. Bovendien moet de opdrachtgever zorgen voor ruimte voor 
participatie, de participatievorm afstemmen op de betrokken retailers en beschikbare 
middelen. De belangrijkste activiteiten waar wijziging in de participatie van retailers moet 
plaatsvinden zijn het bepalen van de mogelijkheden op de locatie in de initiatieffase en het 
bepalen van de behoeften van de gebruikers in de definitiefase. 
De specifieke invulling van deze randvoorwaarden voor het ontwikkelen van wijkwinkelcentra 
en de aanbevolen vormen van participatie bij de verschillende activiteiten zijn weergegeven in 
hoofdstuk 8. Het is aan de opdrachtgever om aan de hand van de beheersaspecten tijd, geld, 
kwaliteit, informatie en organisatie de keuze te maken van de meest geschikte 
participatievorm. 
De aanbevelingen in hoofdstuk 8 richten zich op dit moment op de initiatiefnemer van het 
(her)ontwikkelingsproces; het is een wegwijzer voor de opdrachtgevers. Het is aan te bevelen 
om in de toekomst soortgelijke richtlijnen op te stellen voor de overige partijen die betrokken 
warden. Op deze manier zijn alle partijen op gelijke wijze bewust van de voorbereidingen die 
getroffen dienen te worden. Daarnaast kunnen zij samen met de opdrachtgever de meest 
geschikte participatievorm bepalen. 

Het bepalen van de behoeften is een activiteit die een grate rol vervult in het 
(her)ontwikkelingsproces van winkelcentra en vastgoed in het algemeen. Het ontwerp en 
beheer van gebouwen wordt afgestemd op de behoeften die hieruit voortkomen en die 
warden vastgelegd in een programma van eisen. Op het moment dat in het 
(her)ontwikkelingsproces behoeften bepaald warden, zullen deze behoeften nagenoeg altijd 
warden weergegeven als prestaties en/of oplossingen. 
Hier ligt een mogelijkheid voor verbeteringen. Aan deze prestaties en/of oplossingen liggen 
namelijk doelen ten grondslag. Vanuit deze doelen kunnen behoeften bepaald worden. Ten 
slotte kunnen deze behoeften vertaald worden naar prestaties en oplossingen. Een 
voorbeeld: bij de huidige manier van behoefte bepaling geeft een retailer aan dat hij een 
bepaald oppervlak aan parkeerruimte wil. Wordt echter eerst het doel bepaald, dan betekent 
dit voor een retailer dat het doel is dat zijn winkel bereikbaar is. Daar zijn meerdere mogelijke 
oplossingen voor te bedenken. Dit geeft meer ruimte voor de ontwerper om op alternatieve 
manieren te voldoen aan de behoeften van gebruikers. Deze methode, User need analysis by 
Systematic Elaboration (USE; Heijs, in press), leidt tot een betere wisselwerking tussen 
omgeving en gebruiker, verhoogt daarmee de kwaliteit van de winkelcentrumeigenschappen 
en de tevredenheid van de gebruiker. 

Respondenten hebben aangegeven dat de problemen die aan de orde zijn gekomen oak bij 
andere (alle) typen winkelcentra aan de orde zijn. De hierboven genoemde conclusies en 
aanbevelingen kunnen echter niet zomaar worden toegepast op andere typen winkelcentra. 
Het aantal en type retailers binnen wijkwinkelcentra is beperkt, in tegenstelling tot grotere 
typen winkelcentra . Die hebben een grate diversiteit aan aantal en typen gebruikers. 
Daarnaast kunnen andere gebruikers, zoals bewoners, betrokken zijn, omdat vaak woningen 
deel uitmaken van het winkelcentrum. Om uitspraken te kunnen doen over de mogelijkheden 
voor participatie van gebruikers bij andere typen winkelcentra, zal onderzocht moeten warden 
wat de verschillen zijn tussen de ontwikkelingsprocessen van de diverse typen centra. 
Daarnaast kunnen voor een optimaal proces ook de onderlinge relaties tussen andere 
actoren dan alleen opdrachtgevers en retailers worden onderzocht. 

M. de Rooij 
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9.2. Theorie 

Hier wordt besproken in hoeverre de theoretische doelen zijn waargemaakt. In de inleiding 
zijn twee doelen genoemd. Het eerste is de kennis over winkelcentra vergroten op het gebied 
van gebruikerstevredenheid. Het tweede is inzicht in de mogelijkheden om bestaande 
methoden voor participatie zijn toe te passen bij de ontwikkeling van winkelcentra. 

Conclusies 

De respondenten in dit onderzoek zijn niet de dagelijkse gebruikers van winkelcentra. De 
meeste respondenten in de groep retailers waren vastgoedmedewerkers van retail 
organisaties die in meerdere centra vertegenwoordigd zijn . Daardoor is geen specifieke 
kennis ontwikkeld op het vlak van de huidige gebruikerstevredenheid. 
Wei is duidelijk geworden dat de tevredenheid van gebruikers over het winkelcentrum 
verschilt per centrum. Er zijn centra die door meerdere gebruikers als goed warden 
gekwalificeerd en andere centra die als slecht worden gekwalificeerd als het gaat om 
technische eigenschappen. Bovendien is geconstateerd dat de manier waarop retailers 
betrokken warden in het ontwikkelingsproces van invloed is op de tevredenheid van retailers 
over een wijkwinkelcentrum. 
Door marktpartijen wordt wel aandacht besteed aan gebruikerstevredenheid, maar het 
gebruik van een theoretisch kader voor metingen in de praktijk is niet geconstateerd. 

De theorie over participatie bij ontwerpen is erg beperkt. Het gaat daarin om de invloed van 
(toekomstige) bewoners. De theorie is gericht op een flexibel ontwerpproces en niet op een 
ontwikkelingsproces. Zij heeft wel kunnen dienen om algemene zaken duidelijk te maken. 
De gebruikt,e participatievormen komen uit stedenbouwkundige literatuur. Het gaat daar om 
het besluitvormingsproces van overheden, dat wel kon warden vertaald naar het commerciele 
ontwikkelingsproces. Een groot verschil zit in de betrokken participanten. Bij stedenbouw gaat 
het om burgers of onafhankelijke deskundigen. Wat daardoor goed naar voren kwam was dat 
er rekening moet worden gehouden met verschil in deskundigheid tussen de participanten. In 
dit onderzoek is er echter geen sprake van grote groepen burgers. Een aantal vormen viel 
daarom af. 
De vormen die overbleven zijn theoretisch toe te passen bij retailer participatie bij het 
ontwikkelen van winkelcentra . Ook de randvoorwaarden zijn goed in te vullen voor het 
ontwikkelingsproces van wijkwinkelcentra . Hieruit kan warden opgemaakt dat het toepassen 
van participatietheorie bij het ontwikkelen van winkelcentra goed mogelijk is. 

Aanbevelingen 

Wat ontbreekt zijn duidelijk omschreven oplossingen voor situaties waarin participanten 
invloed willen hebben op een ontwerp dat door een derde partij gemaakt wordt. Het is 
daardoor niet zeker of een proces zonder direct contact tussen retailer en architect tijdens het 
uitwerken van het ontwerp optimaal is. Daarom is het zinvol om onderzoek te doen naar 
participatievormen voor activiteiten waarbij meer dan twee (groepen) actoren betrokken zijn. 

De toepasbaarheid van de participatievormen meet nog in de praktijk worden aangetoond. In 
andere vakgebieden zijn de vormen effectief, maar het gaat in dit onderzoek om 
vertegenwoordigers van organisaties en niet om participerende burgers. De vraag is of de 
verantwoordelijkheden van de vertegenwoordigers van organisaties voldoen of dat dit extra 
vertragingen kan opleveren. Om de toepasbaarheid van de theorie en eventuele 
mankementen te onderzoeken zouden de aanbevelingen die gedaan warden ten aanzien van 
participatie in de praktijk getoetst kunnen worden. Uit het veldwerk is gebleken dat men 
hiervoor open staat. 
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9.3. Onderzoek 

Hier wordt behandeld in hoeverre met de onderzoeksmethode voldaan kon worden aan de 
doelstelling. Daarbij komen de volgende onderdelen aan de orde: steekproef, respondenten, 
techniek, uitvoering en analyse. 

Conclusies 

De wensen van midden- en kleinbedrijven ten aanzien van participatie in de toekomst zijn niet 
direct verzameld, maar via Stichting MKB Vastgoed lnitiatief. Oat is gedaan omdat het, binnen 
de beperkte tijd voor het onderzoek, onmogelijk was om een representatieve 
vertegenwoordiging van midden- en kleinbedrijven in de steekproef op te nemen. Gevolg is 
dat de problemen en mogelijkheden zijn in kaart gebracht, maar dat de nadruk ligt op de 
werkwijze van MKB Vastgoed Plan. 
Er is verschil in kwaliteit van de gegevens tussen actoren. Opdrachtgevers en retailers waren 
zeer enthousiast en trokken veel tijd uit voor beantwoording van de vragen. De reden 
daarvoor is dat het onderwerp leeft bij die actoren. Bij de overige actoren is dat minder het 
geval. Het betrekken van aannemers, architecten en gemeenten heeft aan de ene kant een 
positieve uitwerking gehad op de resultaten van het onderzoek. De activiteiten in het 
ontwikkelingsproces konden daardoor van verschillende kanten worden belicht. Vooral de 
mogelijkheden voor communicatie tussen retailers en architect tijdens het ontwerp zijn 
voorbeelden van het positieve effect. Aan de andere kant zijn deze actoren maar beperkt 
vertegenwoordigd in de steekproef. De informatie is daardoor niet representatief voor alle 
organisaties die bij (her)ontwikkeling van wijkwinkelcentra betrokken zijn. 
Doordat er v66r het onderzoek in de praktijk weinig kennis was over participatievormen, is het 
nodig geweest om de interviews breed in te steken. Van tevoren kon niet in detail warden 
afgebakend welke activiteiten van belang waren en welke argumenten te verwachten waren. 
Bovendien konden participatievormen niet als bekend warden verondersteld. Daarom moest 
er veel informatie over het ontwikkelingsproces warden verzameld. Het voordeel van de 
uitgebreide interviews was dat het ontwikkelingsproces beter in beeld is gebracht. Het nadeel 
is dat de analyse veel tijd in beslag nam. 
Het betrekken van participatievormen uit andere vakgebieden heeft een positief effect gehad 
op het onderzoek. De betrokkenheid van retailers bij de diverse activiteiten is daardoor heel 
goed inzichtelijk te maken en er konden praktische aanbevelingen worden gedaan voor de 
manier waarop retailers in de toekomst betrokken kunnen warden. Het feit dat een keuze 
gemaakt kan worden uit verschillende participatievormen zorgt voor een grotere kans op 
praktische uitvoerbaarheid dan wanneer de aanbevelingen de vorm van een strikte 
handleiding zouden hebben. 

Aanbevelingen 

In dit onderzoek is de benodigde informatie achterhaald middels semi-gestructureerde 
interviews. Op het moment dat het (her)ontwikkelingsproces meer complex is en meer 
actoren bevat, zoals bij grotere winkefcentra, verdient deze methode van onderzoek extra 
aandacht. Een aanbeveling voor vervolgonderzoek is dan ook om de 
dataverzamelingsmethode te verfijnen. 

Wanneer de effectiviteit van participatie in de praktijk getoetst wordt, zou een longitudinaal 
onderzoek uitgevoerd kunnen warden. Daarin kunnen op gestructureerde wijze de gevolgen 
voor kwaliteit van het winkelcentrum en de tevredenheid van de retailers in kaart warden 
gebracht. 

M. de Rooij 
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