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SAMENVA TTING 

lnleiding 
Orn te kunnen bepalen waar nieuwe winkelontwikkelingen en herontwikkelingen haalbaar en 
gewenst zijn, is gedegen winkelmarktonderzoek noodzakelijk. Dit wordt steeds belangrijker gezien 
de economische en maatschappelijke belangen die winkelvoorzieningen met zich meebrengen, de 
hoge investeringen die met winkelontwikkeling gemoeid zijn en de toenemende concurrentie tussen 
winkelcentra. 
Bij marktonderzoek zijn vraag en aanbod twee belangrijke pijlers. Het concurrerende aanbod is 
meetbaar door goed naar de omgeving te kijken en de trends en ontwikkelingen op de 
detailhandelsmarkt in de gaten te houden. Met een consumentenanalyse wordt getracht meer grip 
te krijgen op de vraag van consumenten en hun gedrag. Het gaat hierbij om te achterhalen welke 
behoeften consumenten hebben, zodat er met de ontwikkeling van winkelvastgoed op deze vraag 
kan warden ingespeeld. De consumentenbehoeften gerelateerd aan winkelvastgoed zijn moeilijk 
meetbaar omdat consumenten vaak niet direct kunnen zeggen waar ze behoefte aan hebben. Maar 
gezien de trends en ontwikkelingen op de detailhandelsmarkt, neemt het belang om 
consumentenbehoeften te achterhalen steeds meer toe. Door onder andere het toenemende 
aanbod, de ontwikkeling van nieuwe typen winkelcentra en de toenemende mobiliteit van 
consumenten, wordt het keuzepalet om te winkelen voor veel consumenten grater. Daarom maet de 
vraagzijde goed in kaart warden gebracht, zodat het aanbod hierop kan worden afgestemd en er 
een goede binding tussen consumenten en het winkelcentrum gecreeerd wordt. 

Het meest toegepaste winkelmarktonderzoek is het distributie-planologisch onderzoek {d.p.o.). In 
het d.p.o. wordt een berekening gemaakt van de beschikbare marktruimte uitgedrukt in vierkante 
meters. Dit wil zeggen dat op basis van gegevens over de locatie, de consumenten en het 
aanwezige aanbod in het verzorgingsgebied wordt berekend hoeveel winkeloppervlak er nag 
gebouwd kan warden op een locatie. De belangrijkste input gegevens aan de vraagzijde zijn het 
aantal consumenten in het verzorgingsgebied en het bestedingspatroon van deze consumenten. 
Orn een kwalitatieve onderbouwing van de berekende vierkante meters te kunnen geven, moet er 
meer rekening warden gehouden met de behoeften van consumenten uit het verzorgingsgebied. 
Daarbij is inzicht in en kennis over de consumenten van belang en dit reikt verder dan het 
gehanteerde bestedingspatroon van consumenten en het bestaande aanbod in het distributie
planologisch onderzoek. In dit onderzoek staat daarom een verdieping van de 
consumentenanalyse, de vraagzijde, bij winkelmarktonderzoek centraal. Door meer aandacht 
aan consumentenbehoeften te besteden bij winkelmarktonderzoek kunnen winkelcentra bij de 
(her)ontwikkeling kwalitatief beter worden afgestemd op de consumenten uit het verzorgingsgebied. 
Er kan zowel gekeken warden naar waar het gebouw aan moet voldoen alsmede waar de invulling 
van een winkelcentrum aan moet valdaen. Kwaliteit kan hier worden uitgedrukt als een "match" 
tussen de behoeften van consumenten en wat een winkelcentrum te bieden heeft. 

Doel van het onderzoek 
De vraag naar beschikbare marktruimte uitgedrukt in vierkante meters blijft relevant, maar door 
ontwikkelingen op de detailhandelsmarkt wordt er steeds meer aandacht gevraagd voor een 
kwalitatieve onderbouwing van deze vierkante meters. Orn dit te kunnen realiseren moet meer 
inzicht warden verkregen in consumenten en hun behoeften en welke prestaties van winkelcentra 
hiermee samenhangen. 
Het doel van dit onderzoek is het opstellen van aanbevelingen voor verbetering en verdieping van 
de consumentenanalyse bij winkelmarktonderzoek, door relaties tussen de behoeften van 
consumenten, hun karakteristieken en prestaties van planmatig opgezette winkelcentra te 
analyseren. De centrale vraagstelling is; op welke wijze kan een verdieping van 
consumentenanalyse warden toegepast bij winkelmarktanderzoek, zodat er beter rekening kan 
warden gehouden met de behoeften van verschillende consumenten bij de (her)ontwikkeling van 
planmatig opgezette winkelcentra? 

WinkelmarktOnderzoek en Consumenten 



Onderzoeksopzet 
In dit onderzoek zijn op basis van literatuurstudie behoeften van consumenten tijdens het winkelen, 
prestaties van planmatig opgezette winkelcentra, consumentenkarakteristieken, attitudes en 
situatiefactoren gedefinieerd. Consumentenkarakteristieken zoals leeftijd en geslacht, de houding 
van consumenten ten opzichte van winkelen (attitudes) en situatiefactoren kunnen van invloed zijn 
op de behoeften die consumenten tijdens het winkelen hebben. De relaties tussen deze en 
behoeften bieden inzicht in wie die consumenten met bepaalde behoeften zijn. 
In het veldonderzoek is onderzocht welke relaties tussen deze daadwerkelijk te onderscheiden zijn. 
In het voorlopig conceptueel model, f iguur 1, zijn de onderlinge re la ties tussen deze variabelen 
weergegeven. 
De trends en ontwikkelingen bepalen de context van het onderzoek. Uit trends en ontwikkelingen op 
de detailhandelsmarkt zijn met name behoeften en karakteristieken af te leiden die van toenemend 
belang zijn om rekening mee te houden bij de ontwikkeling van winkelvastgoed. 

Trends en 
ontwikkelingen 

Consumenten 
karakteristieken 

Attitudes 

Situatie tactoren 

Figuur 1 Voorlopig conceptueel model 
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De consumentenbehoeften tijdens het winkelen zijn op basis van de literatuurstudie onderscheiden 
in behoeften gerelateerd aan een winkelomgeving en behoeften gerelateerd aan winkelgedrag. De 
behoeften gerelateerd aan een winkelomgeving kunnen beschouwd worden als behoeften van 
consumenten in een gebouwde omgeving zoals de behoeften aan ruimtelijke orientatie in een 
omgeving, gemakkelijk kunnen voortbewegen en sociale veiligheid. De behoeften gerelateerd aan 
winkelgedrag geven aan waarom consumenten gaan winkelen en welke activiteiten ze ondernemen 
tijdens het winkelen zoals de behoefte aan ontspanning, rondsnuffelen, sociaal contact of 
noodzakelijk producten kopen. 
De behoeften gerelateerd aan winkelgedrag zijn nader te spectticeren. Deze behoeften zijn namelijk 
te beschouwen als product gerelateerde behoeften versus winkelproces gerelateerde behoeften. Dit 
wil zeggen dat winkelgedrag kan ontstaan op basis van de behoefte aan het kopen van producten 
en op basis van de behoefte aan winkelen als te ondernemen activiteit zonder de intentie te hebben 
om producten te kopen. Een ander onderscheid wordt gemaakt in utilitaire behoeften en 
hedonistische behoeften. Dit wil zeggen dat winkelgedrag kan ontstaan op basis van noodzaak en 
op basis van behoefte aan plezier. Door deze twee dimensies te combineren kunnen de behoeften 
gerelateerd aan winkelgedrag worden onderverdeeld in vier hoofdcategorieen. Deze categorieen 
zijn (1) de behoefte aan doelgericht producten kopen om in noodzakelijkheid te voorzien, (2) de 
behoefte aan plezier door producten te kopen, (3) de behoefte aan plezier door het winkelproces 
zonder de intentie te hebben om producten te kopen, (4) behoefte aan noodzakelijker wijze een 
winkelcentrum bezoeken zonder de intentie te hebben om producten te kopen. Een aantal 
behoeften is niet ingedeeld in een van deze vier categorieen omdat deze zich op de grens van 
product gerelateerd versus winkelproces gerelateerd of op de grens van utilitair versus hedonistisch 
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bevinden. Daarom kunnen er nog twee groepen worden geformuleerd (5) productgerelateerde 
behoefte zowel utilttair als hedonistisch en (6) hedonistische behoeften zowel product als 
winkelproces gerelateerd 

Prestaties van planmatig opgezette winkelcentra 
In dit onderzoek staan overdekte planmatig opgezette winkelcentra in binnensteden centraal. De 
onderscheiden prestaties moeten relevant zijn voor consumenten omdat zij moeten aangeven in 
welke mate zij de aanwezigheid van de prestaties van belang vinden. 
De prestaties zijn op basis van de literatuurstudie onderverdeeld in vier categorieen; (1) 
locatieprestaties, (2) ruimtelijk fysieke prestaties, (3) tunctionele prestaties en (4) marketing 
prestaties. Locatieprestaties zijn gerelateerd aan bereikbaarheid en parkeren. Ruimtelijk fysieke 
prestaties betreffen prestaties van het gebouw zoals toegankelijke entree en stijgpunten, brede 
looppaden, netheid, architectuur en vormgeving. De functionele prestaties vormen de invulling van 
het concept van een winkelcentrum zoals winkelaanbod, horeca en leisure voorzieningen en 
algemene en commerciele diensten en voorzieningen. De marketing prestaties hebben betrekking 
op de uitstraling van de winkelomgeving en communicatie instrumenten. Deze vierde categorie is in 
dit onderzoek niet meegenomen omdat sommige factoren ook te beschouwen zijn als ruimtelijk 
fysieke prestaties of niet tot de kern van dit onderzoek behoren. 
Op basis van literatuur wordt veronderstek:I dat de behoeften gerelateerd aan een winkelomgeving 
voornamelijk een samenhang vertonen met ruimtelijk fysieke prestaties en locatieprestaties en dat 
de behoeften gerelateerd aan winkelgedrag voornamelijk samen hangen met functionele prestaties. 

Consumentenkarakteristieken, attitudes en situatiefactoren 
De onderscheiden consumentenkarakteristieken zijn te typeren als algemene directe kenmerken 
van consumenten. Deze karakteristieken zijn direct waarneembaar en stabiel zoals de 
consumentenkarakteristieken geslacht, leeftijd, draagkracht, huishoudensamenstelling, 
opleidingsniveau, culturele achtergrond en regio gedefinieerd. 
De houding van consumenten ten opzichte van winkelen kunnen van invloed zijn op de behoeften 
die consumenten hebben tijdens het winkelen. De "attitudes" die zijn geformuleerd betreffen de 
houding ten opzichte van het winkelen in het algemeen en de houding ten opzichte van winkelen in 
een planmatig opgezet winkelcentrum. 
Situatiefactoren zijn momentopnamen die de behoeften tijdens het winkelen op dat moment kunnen 
be'invloeden. Momentopnamen zijn moeilijk meetbaar. In dit onderzoek wordt daarom het verband 
tussen de situatiefactoren en consumentenbehoeften gemeten door te vragen naar het gemiddeld 
voorkomen van bepaalde situaties. De belangrijkste situatiefactoren die zijn onderscheiden zijn; 
winkelen in gezelschap, beschikbare tijd en het beschikbaar budget. 

Dataverzameling 
Orn de veronderstelde verbanden tussen de consumentenkarakteristieken, attitudes 
situatief actoren, behoeften en prestaties te kunnen analyseren zijn data nodig. De data zijn in dit 
onderzoek met een schriftelijke enquete verzameld. Een schriftelijke enquete kan hier worden 
toegepast omdat de behoeften al op basis van de literatuurstudie zijn gedefinieerd. Met een 
enquete kan rechtstreeks naar de behoeften van consumenten tijdens het winkelen gevraagd 
worden en er kan een grote groep consumenten tegelijk benaderd worden. Orn de behoeften te 
kunnen meten dienen deze geoperationaliseerd te worden. Dit wil zeggen dat de variabelen 
omgezet moeten worden in meetbare termen. De behoeften worden hier geformuleerd als doelen 
en activiteiten die consumenten tijdens het winkelen kunnen hebben of ondernemen om hun 
behoeften te bevredigen. Bij de behoefte gerelateerd aan een winkelomgeving wordt gevraagd hoe 
belangrijk het doel of de activiteit voor de consument is. Bij de behoefte gerelateerd aan 
winkelgedrag wordt gevraagd hoe vaak ze het doel hebben of een activiteit ondernemen. 
De enquetes zijn persoonlijk uitgedeeld aan het winkelend publiek in de binnenstad van Eindhoven. 
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Belangrijke resultaten en conclusies 
Het onderzoek is uitgevoerd op een locatie en heeft een beperkte steekproef. Dit betekent dat de 
resultaten uit dit onderzoek niet representatief zijn voor heel Nederland. De steekproef is ook niet 
proportioneel. De resultaten gelden meer voor vrouwen dan voor mannen en gelden meer voor 
jongeren tussen de 15 en 24 en respondenten tussen de 46 en 55 jaar dan voor respondenten 
tussen de 36 en 45 jaar en 65 plussers. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het 
interpreteren van de resultaten en conclusies. 

Op basis van veldonderzoek kunnen de behoeften tijdens het winkelen ingedeeld worden in 
kleinere categorieen. Door factoranalyse toe te passen kunnen de behoeften gerelateerd in een 
winkelomgeving worden onderscheiden in vi# categorieen, gebaseerd op vier factoren en een 
unieke variabele. De eerste factor is de behoefte aan comfort en veiligheid. Deze factor bestaat uit 
onder andere de behoefte aan lichamelijke en sociale veiligheid, behaaglijkheid, zelf en goederen 
gemakkelijk kunnen voortbewegen en persoonlijke ruimte. De tweede factor is de behoefte aan 
gebruik kunnen maken van voorzieningen. De afzonderlijke behoeften gebruik kunnen maken van 
sanitaire voorzieningen, kunnen uitrusten, ge1nformeerd kunnen worden over zaken rondom het 
winkelcentrum en spullen tijdelijk kunnen opbergen behoren tot deze factor. De behoefte aan zich 
vertrouwd voelen met de omgeving vormt de derde factor. Hiertoe horen de behoefte aan 
herkenning en identificatie en de behoefte aan steer. De vierde factor is de behoefte aan zich 
kunnen orienteren. Bij deze factor gaat het om de weg kunnen vinden naar en in het winkelcentrum. 
De vi#de categorie bestaat uit de unieke variabele de behoefte aan geld kunnen opnemen. Deze 
behoefte vertoonde weinig samenhang met andere behoeften en is daarom niet meegenomen in de 
f actoranalyse. 

De behoeften gerelateerd aan winkelgedrag zijn te verdelen in acht categorieen. Zeven categorieen 
zijn geformuleerd op basis van de factoranalyse en een categorie betreft een unieke variabele. 
De eerste factor is de behoefte aan sociaal contact. Deze factor wordt gevormd door de behoefte 
aan mensen bekijken, onder de mensen zijn , samen met iemand tijd doorbrengen en anderen 
ontmoeten. De tweede factor is de behoefte aan te recreeren. Deze factor bestaat uit de behoefte 
aan variatie en de behoefte aan ontspanning. De behoefte aan "browsing" is de derde factor. Deze 
factor wordt gevormd door de behoefte aan op de hoogte blijven van nieuwe producten, koopjes 
jagen, rondsnuffelen en bevestiging zoeken. Factor vier is de behoefte aan plezier door te kopen. 
Hiertoe behoren de behoefte aan voorpret en de behoefte aan zichzelf verwennen. De behoefte aan 
doelgericht kopen is de vi#de factor. De afzonderlijke behoefte aan zo snel mogelijk de gewenste 
producten kopen, aanschaffen noodzakelijke producten en aandacht bepalen met name deze 
factor. De zesde factor is de behoefte aan kopen voor anderen. Deze factor wordt gevormd door de 
behoefte aan cadeautjes kopen en rolgebondenheid (verantwoordelijk voelen om te kopen voor 
anderen). De behoefte aan efficient kunnen winkelen is de laatste factor uit de factoranalyse. Deze 
factor wordt met name gevormd door de behoefte aan alle producten in een keer kunnen kopen. De 
laatste en achtste categorie wordt gevormd door de unieke variabele de behoefte aan kijken en 
vergelijken. 

De indeling van behoeften gerelateerd aan winkelgedrag in categorieen op basis van de 
literatuurstudie wordt bevestigd door het veldonderzoek. Een combinatie van beide indelingen geeft 
meer inzicht in de behoeftenstructuur. Dit wordt weergegeven in figuur 2. Een dergelijke 
behoeftenstructuur kan bij nader onderzoek naar verbanden tussen consumentengroepen en 
behoeften meer houvast bieden. Bij de ontwikkeling van winkelcentra in een verzorgingsgebied kan 
op basis van aanwezige consumentengroepen besloten worden om het accent van het 
winkelcentrum te vestigen op bijvoorbeeld hedonistische behoeften. 
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(nut) 

Product gerelateerd 

,___ __ Hedoni.5tisch 
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Winkelproces gerelateerd 

Figuur 2 Behoeftenstructuur behoeften gerelateerd aan winkelgedrag 

1 = sociaal contact 
2 = recreeren 
3 = browsing 
4 = plezier door kopen 
5 = doelgericht kopen 
6 = voor anderen kopen 
7 = efficient kopen 
8 = kijken en vergelijken 

De nieuwe behoeften uit de factoranalyse verklaren gemiddeld een variantie van 66% van de 
oorspronkelijke data set. Dit is erg hoog. Beide keren was er sprake van een "schone" factormatrix. 
Dit betekent dat er een goede dataset is gegenereerd. Hieruit mag geconcludeerd worden dat de 
behoeften goed zijn gedefinieerd en gemeten in de enquete. 

De behoeften tijdens het winkelen vertonen duidelijke relaties met prestaties van planmatig 
opgezette winkelcentra. Uit de resultaten van het veldonderzoek blijkt dat behoeften gerelateerd 
aan een winkelomgeving met name samenhangen met ruimtelijk fysieke prestaties en 
locatieprestaties en de behoeften gerelateerd aan winkelgedrag hangen voornamelijk met 
functionele prestaties samen. Dit is een aanwijzing dat de indeling van behoeften in behoeften 
gerelateerd aan een winkelomgeving en behoeften gerelateerd aan winkelgedrag en de indeling 
van prestaties in locatieprestaties, ruimtelijk fysieke prestaties en functionele prestaties valide zijn. 
Deze indeling geeft inzicht in de structuur van behoeften tijdens het winkelen, prestaties van 
planmatig opgezette winkelcentra en de onderlinge relaties tussen deze variabelen. 

De consumentenkarakteristieken die het vaakst correleren met behoeften tijdens het winkelen zijn 
het opleidingsniveau en leeftijd. Bij correlaties tussen behoeften en opleidingsniveau gaat het 
telkens om lager opgeleiden die de behoeften vaker of sterker hebben. Bij de leeftijd gaat het zowel 
om ouderen als om jongeren die vaker of sterker een bepaalde behoefte hebben. 
De geanalyseerde correlaties tussen consumentenkarakteristieken en behoeften tijdens het 
winkelen zijn niet voldoende om doelgroepen te kunnen formuleren. Een verklaring voor het gering 
aantal correlaties tussen behoeften en karakteristieken is dat de steekproef niet proportioneel is en 
dat er sprake is van een te kleine omvang van de steekproef zijn gezien het aantal variabelen in het 
onderzoek. 
De relaties tussen de houding ten op zichte van winkelen, situatiefactoren en behoeften zijn logisch 
te verklaren. Hieruit kan warden afgeleid dat de onderscheiden behoeftencategorieen uit het 
veldonderzoek valide zijn. 

Op basis van de analyse van trends en ontwikkelingen op de detailhandelsmarkt zijn behoeften, 
prestaties en consumentenkarakteristieken afgeleid die van toenemend belang zijn om in de gaten 
te houden bij de ontwikkeling van winkelmarktonderzoek. Op grand daarvan wordt gesteld dat de 
behoefte aan kijken en vergelijken, de behoefte aan efficient recreeren, de behoefte aan sociale 
veiligheid en de behoefte aan gemak steeds belangrijker worden. Uit het veldonderzoek blijken 
dezelfde behoeften het belangrijkste te zijn gewaardeerd door de consumenten. 
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Het is belangrijk om trends en ontwikkelingen op de detailhandelmarkt in de gaten te houden. Deze 
kunnen een aanleiding zijn voor veranderingen van behoeftenpatronen van consumenten. Ook 
kunnen deze potentie bieden om aan te geven welke doelgroepen steeds belangrijker worden om in 
de gaten te houden. Orn doelgroepen met bijbehorende behoeftenpatronen te kunnen vaststellen is 
nader onderzoek nodig. 

Praktische implicatie onderzoek 
Het onderzoeken van behoeften en correlerende prestaties biedt potenties om een waardevolle 
aanvulling te zijn bij winkelmarktonderzoek, omdat dit het winkelmarktonderzoek kan voorzien in 
een kwalitatieve onderbouwing van de berekende marktruimte. De onderscheiden relaties tussen 
consumentenbehoeften tijdens het winkelen en prestaties van planmatig opgezette 
winkelcentra tonen namelijk aan dat deze meer inzicht kunnen geven in wat dergelijke 
winkelcentra moeten bieden aan consumenten met bepaalde behoeften. Door in een 
verzorgingsgebied te meten welke consumentenbehoeften, karakteristieken, attitudes en 
situatiefactoren aanwezig zijn, ontstaan er mogelijkheden om de winkelontwikkelingen ook 
kwalitatief af te stemmen op wat de consumenten willen. Daarnaast kan met het onderzoeken 
van relaties tussen behoeften en prestaties worden nagegaan waar bestaande vierkante meters 
winkeloppervlak aan moeten voldoen, door een vergelijking te maken tussen de gewenste 
prestaties en de bestaande prestaties die het winkelcentrum biedt. Uit zo'n vergelijking kan worden 
opgemaakt welke kwalitatieve verbeteringen van het winkeloppervlak gewenst zijn in een 
verzorgingsgebied. 

Voor consumenten is het doorgaans lastig om aan te geven wat hun behoeften tijdens het winkelen 
zijn. Dit onderzoek biedt een samengestelde lijst met behoeften. Deze behoeften blijken goed 
meetbaar te zijn door deze te formuleren als doelen en activiteiten die consumenten kunnen 
hebben of ondernemen tijdens het winkelen. Hiermee is in dit onderzoek een 
instrumentarium ontwikkeld om behoeften van consumenten tijdens het winkelen te kunnen 
meten. 

Aanbevelingen 
Deze studie geeft aanleiding tot verder onderzoek. Dit onderzoek biedt potenties om de behoeften 
tijdens het winkelen van Nederlandse consumenten in het algemeen te onderzoeken zodat de 
resultaten representatief zijn voor heel Nederland. De relaties tussen behoeften en prestaties die in 
een dergelijk onderzoek worden gevonden bieden een basis voor kwalitatief winkelmarktonderzoek. 
In zo'n vervolgonderzoek dient een grotere en beter verdeelde steekproef te worden gegenereerd. 
De survey moet op verschillende plaatsen in heel Nederland uitgevoerd worden onder een grotere 
groep consumenten. Door een grotere steekproef te hanteren neemt de kans op proportionele 
steekproef toe. Hierdoor ontstaan er meer mogelijkheden om doelgroepen te formuleren op basis 
van relaties tussen behoeften en consumentenkarakteristieken. Het inzicht in consumenten kan 
worden uitgebreid door in vervolgonderzoek meer psychologische kennis te betrekken door emoties 
en waarden te formuleren. Het is interessant om te onderzoeken of deze verband houden met de 
behoeften tijdens het winkelen. 
Orn te onderzoeken of er nog meer behoeften tijdens het winkelen onder de Nederlandse 
consumenten te definieren zijn, kan er een diepte interview worden toegepast. Met een diepte 
interview kan worden doorgevraagd naar de achterliggende gedachte en gevoelens van 
ondernomen activiteiten tijdens het winkelen. 

Bij winkelontwikkelingen kan onderzocht worden of de verhoudingen van de aanwezige 
doelgroepen in een verzorgingsgebied verschillen van het Nederlandse gemiddelde en daarmee 
ook de behoeften en de samenhangende prestaties. Bij de ontwikkeling van dat winkelcentrum 
moet dan meer aandacht worden gevestigd op deze behoeften en prestaties. 
Er kan ook onderzocht worden of behoeften van mensen woonachtig in Nederland maar met een 
andere culturele achtergrond, verschillen met de aanwezigheid van gemiddelde behoeften tijdens 
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het winkelen in Nederland. Ook zal dan onderzocht moeten worden of er andere correlaties te 
onderscheiden zijn. 
Deze studie zou ook op een hoger niveau dan een landelijk niveau uitgevoerd kunnen worden. 
Onderzocht kan worden of de behoeften van Nederlandse consumenten verschillen met de 
behoeften van consumenten uit andere (Europese) landen en of deze behoeften correleren met 
andere prestaties. D~ kan Nederlandse ontwikkelaars meer inzicht bieden bij winkelontwikkelingen 
in het buitenland. 
Tenslotte kan dit onderzoek ook worden uitgevoerd voor de ontwikkeling van andere type 
winkelcentra dan planmatig opgezette winkelcentra in binnensteden, bijvoorbeeld gethematiseerde 
winkelcentra op grootschalige detailhandelslocaties. 

VII 

WinkelmarktOnderzoek en Consumenten 



Wir.kelmafkt0nderioek en Co11sumenten 



VOORWOORD 

Het is 20 ver, mijn afstudeeronderzoek is afgerond. Een mooie tijd om mijn studentenleventje 
vaarwel te 2eggen en nieuwe uitdagingen aan te gaan. lk ga nu een periode afsluiten waar ik altijd 
met een grote smile op mijn ge2icht naar terug kan kijken. 

Het afgelopen jaar was een tijd vol veranderingen en ervaringen. Een tijd waarin ik veel kennis heb 
opgedaan over de wetenschap van het winkelen en het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. 
Hierbij wil ik mijn begeleiders van de Technische Universiteit Eindhoven dan ook bedanken voor 
hun bijdrage om dit onderzoek met succes af te kunnen ronden. Ingrid, bedankt voor je input en 
enthousiasme dat mij stimuleerde om het onderste boven te halen. Wim, bedankt dat je mij de 
kneepjes van het onderzoeksvak hebt bijgebracht. lk had nooit gedacht dat onderzoeken 20 
interessant en leuk kon 2ijn. 

Tijdens deze periode heb ik vele uurtjes doorgebracht bij ECORYS-kolpron in Rotterdam. Marieke 
en Tis bedankt dat ik een kijkje heb mogen nemen in de keuken van de consultant en voor jullie 
input vanuit de praktijk. 

Tja, en nu ben ik klaar. Wat 2al ik gaan doen? lk denk dat ik maar eens ga winkelen om me2elf 
eens te verwennen, om te ontspannen of om eindelijk eens die paar laarzen te kunnen 
kopen ..... .......... .. 

Lonneke Verbunt 

Rotterdam, 11 juli 2005 

' '' I I l 
1 



2 



I 

INHOUDSOPGAVE 

Samenvatting 

Voorwoord 

lnhoudsopgave 

I • VII 

1 

3 

1 INLEIDING 9 
1.1 Het belang van winkelmarktonderzoek 9 
1.2 De behoefte aan een verdieping van de consumentenanalyse 9 
1.3 Doelstelling 10 
1.4 Centrale vraagstelling 10 
1.5 Voorlopig conceptueel model 11 
1.6 Leeswijzer 14 

2 WINKELPLANNING EN WINKELMARKTONDERZOEK; 19 
Nadere toelichting op de plaats van het onderzoek 

2.1 Theorie en beleid winkelplanning 19 
2.2 Het distributie-planologisch onderzoek als instrument voor winkelmarktonderzoek 20 
2.3 De invloed van trends en ontwikkelingen op de toepassing van het d.p.o. 22 
2.4 Andere onderzoeksmethode 23 
2.5 Conclusie plaats van het onderzoek 23 

3 CONSUMENTENBEHOEFTEN 27 
3.1 lnleiding behoeften; begrippen en theorieen 28 
3.2 Literatuurstudie consumentenbehoeften tijdens het winkelen 30 
3.3 Analyse van de bevindingen uit de literatuur 37 

3.3.1 Analyse consumentenbehoeften gerelateerd aan een winkelomgeving 38 
3.3.2 Analyse consumentenbehoeften gerelateerd aan winkelgedrag 39 
3.3.3 De volledigheid, validiteit en relevantie van de gedefinieerde consumentenbehoeften 46 

3.4 Samenvatting 46 

4 PRESTATIES PLANMATIG OPGEZETTE WINKELCENTRA 49 
4.1 Literatuurstudie prestaties planmatig opgezette winkelcentra 49 
4.2 lnhoudsanalyse van prestaties 52 
4.3 Hypothetische koppeling tussen behoeftenniveaus en prestatiegroepen 58 
4.4 Samenvatting 59 

3 

I I I' I ' 
, Wlnkelma(ktOn~eri•ek en Co~umente" 

. 1 ; , 

. . 



5 CONSUMENTENKARAKTERISTIEKEN 63 
5.1 Consumentenkarakteristieken 63 

5.1.1 Verschillende type variabelen 64 
5.1.2 Verschillende segmentatiemethoden 64 

5.2 Attitudes 66 
5.2 Situatiefactoren 66 
5.4 Samenvatting 66 

6 TRENDS EN ONTWIKKELINGEN OP DE DETAILHANDELSMARKT 69 
6.1 De veranderingen in de maatschappij 69 
6.2 Vraagontwikkelingen op de detailhandelsmarkt 72 
6.3 Aanbodontwikkelingen op de detailhandelsmarkt 74 

6.3.1 Definiering subprestaties van het winkelaanbod 75 
6.4 Samenvatting 76 

7 OPZET VELDONDERZOEK 81 
7.1 De survey 82 

7.1.1 Keuze dataverzamelingsmethode 82 
7.1.2 Operationalisering van de variabelen 83 
7.1 .3 Opstellen enquete 88 
7.1.4 Pilotstudie 88 

7.2 Veldwerk 88 
7 .2.1 Steekproef 88 
7.2.2 Verslag veldwerk 89 

7.3 Beschrijving van de steekproef 89 
7.4 Samenvatting 90 

8 DATA-ANALYSE 95 
8.1 Analyse van de consumentenbehoeften 95 
8.2 Analyse behoeftenstructuur 95 

8.2.1 Behoeftenstructuur bij behoeften gerelateerd aan een winkelomgeving 97 
8.2.2 Behoeftenstructuur bij behoeften gerelateerd aan winkelgedrag 99 

8.3 Analyse van de prestaties 104 
8.4 Relaties tussen behoeften en prestaties 105 

8.4.1 Relaties tussen behoeften gerelateerd aan een winkelomgeving en prestaties 106 
8.4.2 Relaties tussen behoeften gerelateerd aan winkelgedrag en prestaties 109 

8.5 Relaties tussen behoeften en consumentenkarakteristieken 114 
8.5.1 Relaties tussen behoeften gerelateerd aan een winkeiomgeving en karakteristieken 114 
8.5.2 Relaties tussen behoeften gerelateerd aan winkelgedrag en karakteristieken 115 

8.6 Relaties tussen de behoeften, situatie factoren en attitudes 116 
8.6.1 Relaties tussen behoeften en situatiefactoren 116 
8.6.2 Relaties tussen behoeften en attitudes 118 

4 

I ' I \ l \ 



' 

9 CONCLUSIES, DISCUSSIE EN AANBEVELINGEN 123 
9.1 Resultaten en conclusies 123 

9.1. 1 Consumentenbehoeften 123 
9.1.2 Prestaties van planmatig opgezette winkelcentra in binnensteden 124 
9. 1.3 Samenhang tussen variabelen 
9.1.4 Trends en ontwikkelingen 

9.2 Discussie 
9.2.1 Theoretische implicatie 
9.2.2 Praktische implicatie 
9.3.2 Evaluatie onderzoeksmethode 

9.3 Aanbevelingen 

Literatuurlijst 

Bijlagen 

'' I ' 

125 
126 
130 
130 
131 
131 
132 

133 

135 

5 

; WinkelmarktOnderzo,~ e~ ~on$iun~nten ~ 
\ ! '; , ,, . ' 



6 



INLE:IDING 
Wat kan het onderscheiden van winkelbehoeft 
bijdragen aan winkelmarktonderzoek? 





1 INLEIDING 

1.1 Het belang van winkelmarktonderzoek 
De overheid en marktpartijen in ons land houden zich al jaren bezig met winkelplanning. Er worden 
winkelmarktonderzoeken verricht om te bepalen waar winkelontwikkelingen en -herontwikkelingen 
gewenst en haalbaar zijn. Een goed functionerende detailhandelstructuur is namelijk van groot 
economisch en maatschappelijk belang. De detailhandelsector is goed voor acht procent van de 
omzet van het particuliere bedrijfsleven en levert hiermee een belangrijke bijdrage aan het 
functioneren van de Nederlandse economie1. Naast deze economische functie heeft de detailhandel 
ook een maatschappelijke functie als verzorger van goederen aan de consument. Winkels moeten 
voor iedereen toegankelijk zijn. Voor de ene consument zijn winkels een sociale ontmoetingsplek, 
voor de ander is winkelen puur boodschappen doen en voor weer iemand anders is het een vorm 
van vrijetijdsbesteding. Winkelcentra zijn daarbij belangrijke orientatiepunten en gezichtsbepalers 
binnen een gemeente vanwege hun ligging en functie binnen de totale verzorgingstructuur. 
Bij de (her)ontwikkeling van winkelcentra komen hoge investeringen kijken. Goed 
winkelmarktonderzoek is van belang zodat risico's kunnen worden beperkt. Daarbij is in Nederland, 
zeker in vergelijking met het buitenland, het winkelaanbod per inwoner erg hoog. In 2004 was de 
hoeveelheid winkeloppervlak in Nederland per inwoner ongeveer twee keer zo groot dan het 
gemiddelde in Europa2. Gezien de hoge bevolkingsdichtheid in Nederland hebben Nederlanders 
verhoudingsgewijs een grote keuze aan winkelaanbod binnen een bepaalde reistijd. Deze hoge 
winkeldichtheid brengt een grote onderlinge concurrentie teweeg. 
Gezien de economische en maatschappelijke belangen van winkelvoorzieningen, de hoge 
investeringen en de toenemende concurrentie dient zorgvuldig met winkelplanning te worden 
omgegaan. Gedegen winkelmarktonderzoek is hierbij gewenst. 

1.2 De behoefte aan een verdieping van de consumentenanalyse 
Bij marktonderzoek zijn vraag en aanbod twee belangrijke pijlers. De vraagzijde wordt geanalyseerd 
door middel van een consumentenanalyse. In de concurrentieanalyse staat het concurrerende 
(winkel)aanbod centraal. Het concurrerende aanbod is vaak relatief eenvoudig in kaart te brengen 
De concurrentie is meetbaar door goed naar de omgeving te kijken en de trends en ontwikkelingen 
in de gaten te houden. Een consumentenanalyse heeft als doel meer grip te krijgen op de vraag van 
consumenten en hun gedrag. Het gaat hierbij om te achterhalen welke behoeften consumenten 
hebben zodat er met de ontwikkeling van winkelvastgoed op deze vraag kan worden ingespeeld. De 
consumentenbehoeften gerelateerd aan winkelvastgoed zijn moeilijk meetbaar omdat consumenten 
vaak niet direct kunnen zeggen waar ze behoefte aan hebben. Consumentenbehoeften zijn daarom 
minder tastbaar dan aanbod. Maar gezien de trends en ontwikkelingen op de detailhandelsmarkt, 
neemt het belang om consumentenbehoeften te achterhalen steeds meer toe. 
Ten eerste is door ontwikkelingen de verhouding tussen vraag en aanbod op de detailhandelsmarkt 
sterk veranderd. Tegenwoordig kan er gesproken worden van een verdringingsmarkt; er is 
voldoende (kwantitatie~ aanbod in verhouding tot de vraag. Ten tweede spelen er naast het 
toenemende aanbod andere ontwikkelingen binnen het winkelaanbod en is er sprake van een 
toenemende mobiliteit onder consumenten. Hierdoor neemt het keuzepalet om te winkelen sterk 
toe. Het aantal consumenten dat een winkelcentrum bezoekt en hier geld besteedt is cruciaal voor 
de levensvatbaarheid van een winkelcentrum. Daarom moet de vraagzijde goed in kaart warden 
gebracht, zodat het aanbod beter kan warden afgestemd op de behoeften van consumenten en er 
een verhoogde binding met het winkelcentrum gecreeerd kan warden. 
Dit geldt zowel voor nieuw te ontwikkelen winkelcentra als voor herontwikkelingen. Zo kan in een 
bepaald verzorgingsgebied onderzocht warden of het huidige aanbod wel voldoet aan de behoeften 
van consumenten. Het is mogelijk dat er op basis van metrageberekening geen marktruimte meer 
is, maar vanuit kwalitatief oogpunt wel omdat het aanbod niet overeenkomt met de 

1 Bolt (2003) 
2 Cushman & Wakefield Healey & Baker (2005) 

9 

I I I ' 



consumentenbehoeften. Er is dan niet zozeer behoefte aan uitbreiding van het aanbod maar aan 
aanpassing of vervanging van het huidige aanbod. 

Het meest toegepaste winkelmark.tonderzoek is het distributie-planologisch onderzoek (d.p.o). Het 
distributie-planologisch onderzoek is voornamelijk gebaseerd op het bestaande aanbod. De input 
gegevens vanuit de vraagzijde zijn de grootte van de populatie en het gemiddelde 
bestedingspatroon. De uitkomst van het d.p.o. is een berekende marktruimte uitgedrukt in vierk.ante 
meters per branche. Orn een kwalitatieve onderbouwing van de berekende vierkante meters te 
kunnen geven, moet er meer rekening worden gehouden met de behoeften van consumenten uit 
het verzorgingsgebied. Daarbij is inzicht in en kennis over de consumenten van belang en dit reikt 
verder dan het gehanteerde bestedingspatroon van consumenten en het bestaande aanbod in het 
distributie-planologisch onderzoek. Zoals in een onderzoek van Gianotten et. al. (2003) wordt 
gesteld moeten niet de bestaande winkelvoorraad en genormeerde bestedingen het startpunt van 
winkelplanning zijn, maar de consumentenbehoeften. 
In dit onderzoek staat daarom een verdieping van de consumentenanalyse, de vraagzijde, bij 
winkelmarktonderzoek centraal. Door meer aandacht aan consumentenbehoeften te besteden bij 
winkelmarktonderzoek kunnen winkelcentra bij de (her)ontwikkeling kwalitatief beter worden 
afgestemd op de consumenten uit het verzorgingsgebied, zowel met fysieke ruimtelijke prestaties 
van winkelcentra alsmede de invulling van winkelcentra. Kwaliteit wordt hierbij uitgedrukt als een 
"match" tussen consumenten met hun behoeften en wensen enerzijds en het winkelcentrum 
anderzijds3. 

1.3 Doelstelling 
De vraag naar beschikbare marktruimte uitgedrukt in vierk.ante meters blijft relevant, maar door de 
veranderingen tussen vraag en aanbod (de vraag- en aanbodverhouding) en de veranderingen in 
vraag en aanbod (vraag en aanbodontwikkelingen) op de detailhandelsmarkt, wordt er steeds meer 
aandacht gevraagd voor een kwalitatieve onderbouwing bij de (her)ontwikkeling van een 
winkelcentrum. Waarbij kwaliteit wordt uitgedrukt in een "match" tussen de behoeften van 
consumenten en wat een winkelcentrum te bieden heeft. Orn dit te kunnen realiseren is het van 
belang om te achterhalen wat de behoeften van bepaalde consumentengroepen zijn en hoe er bij 
de (her)ontwikkelingen van winkelcentra op behoeften van bepaalde consumentengroepen kan 
warden ingespeeld. 
Het doel van het onderzoek is het opstellen van aanbevelingen voor verbreding en 
verdieping van de consumentenanalyse bij winkelmarktonderzoek, door relaties tussen de 
behoeften van consumenten, hun karakteristieken en prestaties van planmatig opgezette 
winkelcentra te analyseren. 

1.4 Centrale vraagstelling 
Op welke wijze kan een verdieping van consumentenanalyse worden toegepast bij 
winkelmarktonderzoek zodat er beter rekening kan worden gehouden met de behoeften van 
verschillende consumenten bij de (her)ontwikkeling van planmatig opgezette winkelcentra? 

• Hoe wordt het huidige winkelmark.tonderzoek uitgevoerd en wat is de invloed van de 
ontwikkelingen op de detailhandelsmark.t op de toepassing van het distributie-planologisch 
onderzoek? 

• Welke consumentenbehoeften tijdens het winkelen zijn te onderscheiden en op welke wijze kan 
dit geschieden? 

3 van der Pias (1988) 
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• Welke prestaties van planmatig opgezette winkelcentra kunnen worden onderscheiden in de 
ogen van de consument? 

• Welke consumentenkarakteristieken, attitudes en situatiefactoren kunnen worden 
onderscheiden, die invloed kunnen hebben op de behoeften van consumenten tijdens het 
winkelen? 

• Welke trends en ontwikkelingen zijn op de detailhandelsmarkt te onderscheiden en welke 
invloed hebben deze op het belang van de te onderscheiden consumentenkarakteristieken, 
consumentenbehoeften en prestaties van planmatig opgezette winkelcentra? 

• Welke verbanden tussen consumentenbehoeften tijdens het winkelen en prestaties van 
planmatig opgezette winkelcentra zijn te analyseren? 

• Welke verbanden tussen consumentenbehoeften tijdens het winkelen en 
consumentenkarakteristieken, attitudes en situatiefactoren zijn te analyseren? 

1.5 Voorlopig conceptueel model 
Consumenten hebben bepaalde behoeften, motieven en doelen in gedachten am te winkelen. Zij 
zoeken daarbij naar een geschikte winkellocatie die het beste in hun behoeften en doelen kan 
voorzien4. Orn bij de (her)ontwikkeling van winkelcentra beter te kunnen inspelen op de 
consumentenbehoeften moeten deze worden geanalyseerd en vervolgens warden vertaald naar 
gewenste prestaties van winkelcentra. 

Consumentenbehoeften zijn op te 
vatten als inputvariabelen voor 
marktonderzoek vanuit de vraagzijde. 
Gewenste prestaties worden in termen 
van gewenst aanbod gedefinieerd en 
zijn te omschrijven als eigenschappen 
die een ontwerp moet hebben ten 

Prestatie -els 

behoeve van het gebruik. Door Figuur 1. 1 Koppeling tussen behoefte en prestatie 
consumentenbehoeften te koppelen 
aan gewenste prestaties van winkelcentra, kunnen prestatie-eisen voor winkelcentra opgesteld 
worden5. Prestatie-eisen zijn een koppeling tussen behoeften en prestaties. De ontwerper kan 
binnen de geformuleerde prestatie-eis zijn eigen oplossingen aandragen. De relatie tussen 
behoeften, prestaties en prestatie-eisen is ge'illustreerd in figuur 1.1 en kan warden aangeduid met 
een voorbeeld van het ontwerp van een tafel. Een ontwerper krijgt de opdracht een tafel te 
ontwerpen en maakt vervolgens een tafel van 3 bij 2 meter. De gebruiker wil echter een tafel om er 
een televisie op te kunnen zetten en niet om er bijvoorbeeld aan te kunnen vergaderen. Door het 
doel waarvoor het object dient, of te wel de behoefte van de gebruiker, aan de tafel te koppelen is 
het voor een ontwerper duidelijk wat er van het ontwerp verwacht wordt. De behoefte is "de tv te 
kunnen plaatsen", de prestatie hierbij is "een tafel" en de prestatie-eis is "een tafel om er een tv op 
te kunnen zetten". 

4 Ng (2003) 
5 Heijs (2001) 
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Ng (2003) heeft vanuit de omgevingspsychologie onderzocht hoe verschillende winkelomgevingen 
(o.a. de markt, winkelcentra en virtueel winkelen op internet) en hun kenmerken (o.a. hun lay-out en 
achtergrondmuziek) verschillende consumentenbehoeften (o.a. sociale interactie, zintuiglijke 
stimulatie en veiligheid en comfort) bevredigen. Zij veronderstelt dat winkelomgevingen ontwikkeld 
worden om in verschillende behoeften van verschillende consumenten te voorzien. Het doel van 
haar onderzoek is om de tevreclenheid en het welzijn van consumenten in winkelomgevingen te 
verhogen. Figuur 1.2 geeft het conceptueel model opgesteld door Ng weer. In het model wordt 
aangegeven dat de individuele consumentenkarakteristieken samen met de situatiefactoren van 
invloed zijn op de orientatie van de consument. De consument kan taak gericht of recreatief 
georienteerd zijn. Dit is van invloed op de behoeften die consumenten hebben tijdens het 
winkelproces. Ng maakt hierbij onderscheid in cognitieve, psychologische en sociale behoeften. 
Deze behoeften vertonen een wisselwerking met de winkelomgeving en de prestaties van de 
winkelomgeving. 

Individual Shopper's Needs Environmental 
Characteristics Dimension 

Cognitive-
Demographics - information Ambiance: 

Personality traits 
- Acquisition Shopping visual, 

'I Legible Environment auditory, -
Shopper ! environment olfactory, 

Orientation Public Market tactile 
Physiological-

~ Supermarket 
Task-oriented ~ - Physicai safety, ~ Layout, 

Situational comfort, 
.,_ 

Store architecture 

factors Leisure- convenience Navigational aids 

oriented - Sensory Shopping mall 

Time pressure stimulation 
Cybermall 

Sealing 
Tenant variety 

Location Social-

Companion - Social interaction Other People 
Size/ complexity 

Product 

Figuur 1.2 A conceptual framework for understanding shopper-environmental fit with respect to shoppers' psychologica! 
needs and physical aspects of the shopping environment. (Ng 2003) 

Het model van Ng (2003) versterkt de theorie dat er relaties bestaan tussen consumentenbehoeften 
en prestaties van de winkelomgeving. In tegenstelling tot het onderzoek van Ng staan in dit 
onderzoek niet verschillende winkelomgevingen centraal, maar alleen planmatig opgezette 
winkelcentra (zie ook paragraaf 1.5 afbakening onderzoek). Daamaast staan in dit onderzoek alle 
prestaties van planmatig opgezette winkelcentra die van belang zijn voor consumenten centraal en 
is het niet beperkt tot de prestaties die een winkelomgeving bepalen zoals in het onderzoek van Ng. 

Het model van Ng geeft aan dat persoonlijke karakteristieken zoals geslacht, levensfase en 
inkomen (demografische, sociaal-economische en sociaal-culturele kenmerken) en situatie factoren 
zoals de tijdsdruk, het gezelschap waarin men verkeert en de benodigde producten, de behoeften 
van consumenten be'invloeden. In dit onderzoek zullen ook consumentenkarakteristieken, attitudes 
en situatie factoren geformuleerd worden. Consumentenkarakteristieken geven meer inzicht in wie 
die consumenten met bepaalde behoeften zijn. Situatiefactoren en attitudes kunnen de behoeften 
tijdens het winkelen be'invloeden. 
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De veronderstelde relaties tussen persoonlijke karakteristieken, attitudes, situatie factoren, 
consumentenbehoeften tijdens het winkelproces en gewenste prestaties van planmatig opgezette 
winkelcentra warden ge"illustreerd in het voorlopige conceptueel model in figuur 1.3. Het model is 
geplaatst in de context van de trends en ontwikkelingen in de maatschappij en in de 
detailhandelsmarkt. 
Trends en ontwikkelingen zijn van invloed op de vraagontwikkeling van consumenten. Door het 
analyseren van trends en ontwikkelingen kan het belang van het onderscheiden van bepaalde 
consumentenkarakteristieken worclen benadrukt. Bijvoorbeeld door de toenemende vergrijzing en 
de veranderende behoeften van senioren is leeftijd (in combinatie met behoeften) een interessante 
consumentenkarakteristiek. Daarnaast hebben trends en ontwikkelingen in de maatschappij invloed 
op de aanbod ontwikkelingen. Door het analyseren van trends en ontwikkelingen kan het belang 
van het definieren van bepaalde prestaties warden aangegeven en daarnaast kunnen trends en 
ontwikkelingen meer inzicht geven in hoe gedefinieerde prestaties moeten warden ge'interpreteerd. 

Trends en ontwikkelingen 
vraagzijde 

Consumenten 
karakteristieken 

Attitudes 

Situatie factoren 

Figuur 1.3 Voorlopig conceptueel model 

Afbakening onderzoek 

Consumenten 
behoeften tijdens 
het winkelen 

Trends en ontwikkelingen 
aanbodzijde 

Prestatie-eis 

Prestaties 
planmatig opgezet 
winkelcentrum 

Doelen en behoeften die consumenten hebben tijdens het winkelproces zijn van invloed op de 
keuze voor een bezoek aan een bepaald type winkelcentrum. lndien een consument snel 
boodschappen wil doen voor het avondeten kan hij een wijkwinkelcentrum bezoeken in de buurt. De 
volgende dag kan dezelfde consument de behoefte hebben om in zijn vrije tijd de binnenstad te 
bezoeken om te gaan winkelen en op zaterdag gaat de consument bijvoorbeeld naar een 
woonboulevarcl op zoek naar een nieuw bankstel. 
Het boodschappen doen is duidelijk te onderscheiden van het winkelen in de binnenstad of het 
bezoeken van (gethematiseerde) grootschalige winkellocaties. Orn het onderzoek at te bakenen 
wordt in dit onderzoek het dagelijkse boodschappen doen en een bezoek aan een gethematiseerd 
winkelcentrum niet meegenomen en richt het onderzoek zich op het winkelen in binnensteden. 

Het centraal stellen van een buurt of wijkwinkelcentrum is voor dit onderzoek minder interessant. De 
invulling van een wijkwinkelcentrum staat voor vele ontwikkelaars vast. Het gaat hierbij om een 
minder groot project, waarbij het huidige marktonderzoek voldoende informatie verschaft. Het 
betreft meestal een winkelcentrum met twee verschillende supermarkten aangevuld met eventueel 
een bakker, slager, groenteman, drogisterij en huishoudelijke artikelen. In verzorgingsgebieden 
waar bijvoorbeeld veel ouderen, allochtonen of jonge tweeverdieners wonen, kunnen aanpassingen 
in de standaard invulling van een wijkwinkelcentrum warden gemaakt, door bijvoorbeeld allochtone 
bakkers of zorgvoorzieningen voor ouderen in het wijkwinkelcentrum te plaatsen. Oak supermarkten 
spelen met hun assortiment in op de profilering binnen een wijk. In een wijk met veel allochtonen 
bieden supermarkten vaak een uitgebreider assortiment met buitenlandse producten aan. 
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Supermarkten zijn doorgaans goed op de hoogte van de behoeften van hun klanten en doen hier 
veel onderzoek naar. 
Het centraal stellen van een gethematiseerd winkelcentrum zoals een woonboulevard of factory 
outlet center zou ook een mogelijkheid kunnen zijn. Gethematiseerde winkelcentra zijn echter 
recente ontwikkelingen en de aantrekkingskracht wordt met name bepaald door het thema. Dit kan 
het onderzoeksproces bemoeilijken. Daarnaast wordt de herontwikkeling van planmatig opgezette 
winkelcentra in binnensteden steeds belangrijker, waardoor dergelijke winkelcentra erg interessant 
zijn. Enkele voorbeelden zijn de initiatieven voor de herontwikkeling van Hoog Catherijne in Utrecht 
en Babylon in Den Haag en de herontwikkeling van het Piazza Center in Eindhoven. 
Planmatig opgezette winkelcentra kunnen zowel overdekt als open zijn, of een combinatie van 
beide. Hier wordt gesproken over overdekte planmatig opgezette winkelcentra in binnensteden, 
zodat het voor consumenten duidelijk is over welk type winkelcentrum gesproken wordt. 

1.6 Leeswijzer 

111 

In het eerste hoofdstuk is de aanleiding, doelstelling en centrale vraagstelling van dit 
onderzoek geformuleerd. In het voorlopig conceptueel model (figuur 1.3) worden de relaties 
tussen de belangrijke variabelen van dit onderzoek, de consumentenbehoeften, prestaties van 
planmatig opgezette winkelcentra, consumentenkarakteristieken, attitudes en situatiefactoren, 
schematisch weergegeven. Het voorlopig conceptueel model vormt de rode draad van dit 
onderzoek. 

In het tweede hoofdstuk wordt een nadere toelichting gegeven op de plaats van dit onderzoek. 
Hier wordt besproken hoe het huidige winkelmarktonderzoek wordt uitgevoerd en wat de invloed is 
van de ontwikkelingen op de detailhandelsmarkt op de toepassing van het distributie-planologisch 
onderzoek. Eerst wordt hier de theorie en het beleid van de winkelplanning besproken. Vervolgens 
wordt de werking van het distributie-planologisch onderzoek (d.p.o) toegelicht. Daarna worden de 
trends en ontwikkelingen die van invloed zijn op de relevantie van de toepassing van het d.p.o., 
reeds genoemd in de inleiding, uitgebreider besproken. Tezamen geven deze aspecten een 
duidelijker beeld over de aanleiding van dit onderzoek. 

Het derde hoofdstuk is het begin van het definieren van de input variabelen voor dit onderzoek. In 
dit hoofdstuk staan de consumentenbehoeften centraal. De consumentenbehoeften zijn 
geformuleerd op basis van een literatuurstudie. 

De belangrijke prestaties van planmatig opgezette winkelcentra in binnensteden voor 
consumenten worden onderscheiden in het vierde hoofdstuk. Ook de prestaties zijn gedefinieerd 
op basis van een literatuurstudie. 

In hoofdstuk vijf worden de laatste input variabelen gedefinieerd. In dit hoofdstuk staan de 
consumentenkarakteristieken, attitudes en situatiefactoren centraal. 

In het zesde hoofdstuk worden de trends en ontwikkelingen op de detailhandelsmarkt 
geanalyseerd. Deze ontwikkelingen worden afgeleid van het hoogste schaalniveau, de 
maatschappelijke ontwikkelingen. Het doel van dit hoofdstuk is om aan te geven welke 
consumentenkarakteristieken, consumentenbehoeften van toenemend belang zijn om rekening mee 
te houden bij de ontwikkeling van winkelvastgoed. Dit geldt ook voor enkele prestaties die van 
toenemend belang zijn om rekening mee te houden. Deze komen voort uit ontwikkelingen aan de 
aanbodzijde. 

In hoofdstuk zeven wordt de onderzoeksopzet besproken. In dit hoofdstuk staat centraal op 
welke wijze de benodigde data wordt verzameld om uiteindelijk de veronderstelde relaties in het 
conceptueel model te kunnen analyseren. 
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In het achtste hoofdstuk wordt uiteindelijk duidelijk welke relaties tussen de variabelen, 
consumentenbehoeften, prestaties, consumentenkarakteristieken en situatiefactoren, daadwerkelijk 
te onderscheiden zijn. In dit hoofdstuk vindt de data-analyse plaats. 

In hoofdstuk negen wordt alles op een rijtje gezet. Hier worclen de resultaten van het onderzoek en 
de conclusies die hieruit getrokken kunnen worden weergegeven. 
Er wordt geanalyseercl of het onderzoek naar relaties tussen consumentenbehoeften tijdens het 
winkelen, prestaties van planmatig opgezette winkelcentra, consumentenkarakteristieken, attitudes 
en situatiefactoren meer inzicht kan verschaffen bij winkelmarktonderzoek en op welke wijze dit kan 
geschieden. 
Daarnaast worden aanbevelingen gegeven voor eventueel vervolgonderzoek en hoe hiermee kan 
worden omgegaan in de toekomst. 

I l ' I 11 ' \ 1 I 
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WINKELPLANNING EN 
WINKELMARKTONDERZOEK 
Wat is de achtergrond van winkelmarktonderzoek 
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2. WINKELPLANNING EN WINKELMARKTONDERZOEK; 

2.1 

NADERE TOELICHTING OP DE PLAATS VAN HET ONDERZOEK 
De behoefte aan zorgvuldige winkelplanning is voomamelijk in de periode na de Tweede 
Wereldoorlog ontstaan. De steden breidden zich toen uit met een factor twee a drie, de 
suburbanisatie nam toe en bepaalde organisaties bepleitten detailhandelsvestigingen in de 
periferie. Daarnaast nam de koopkracht toe en ontstond er een forse uitbreiding van het 
winkelareaal in Nederland. Hierdoor vond de overheid dat de ontwikkelingen binnen de detailhandel 
gereguleerd dienden te worden en stelde hiervoor een beleid op. Het detailhandelvestigingsbeleid 
dat de overheid hanteerde was ge"inspireerd op de Centrale Plaatsen Theorie van Christaller6. Orn 
dit beleid gestalte te kunnen geven werden winkelmarktonderzoeken ontwikkeld en toegepast. Het 
meest toegepaste winkelmarktonderzoek is het distributie-planologisch onderzoek. 
In dit hoofdstuk wordt de plaats van het onderzoek verduidelijkt. Ten eerste wordt in het kort de 
geschiedenis van winkelplanning in Nederland weergegeven. De Centrale Plaatsen Theorie van 
Christaller, de geschiedenis van het detailhandelsvestigingsbeleid en de toepassing van het 
distributie-planologisch onderzoek komen achtereenvolgens aan bod. Vervolgens zullen de trends 
en ontwikkelingen die van invloed zijn op de toepassing van het distributie-planologisch onderzoek, 
reeds aangehaald in de inleiding, uitvoeriger worden besproken. 

Theorie en beleid winkelplanning 
In de theorie van Christaller staat het nabijheidprincipe centraal. De theorie stelt dat de vraag naar 
een product gelijkmatig afneemt bij toenemende afstand tussen consument en leverancier. Daarbij 
heeft iedere branche een verschillend vraagniveau. Zo heeft non-food een veel groter 

lnti,r,stodel.ijl<c v1trza.rgi"'51Y..truk1uur volgi>n• Christ.aller 
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verzorgingsbereik dan food . De omvang, 
samenstelling en afstand bepalen de plaats die 
het winkelcentrum inneemt in het hierarchisch 
model7. 
De achterliggende gedachtegang van 
detailhandelsvestigingsbeleid, ge"inspireerd op 
de Centrale Plaatsen Theorie van Christaller, 
was dat het voor de consument mogelijk moest 
zijn om in de woonomgeving dagelijkse 
inkopen, voornamelijk levensmiddelen, lopend 
te kunnen doen. Voor niet dagelijkse artikelen 
diende de consument zich te richten op een 
centrum van hogere orde. Dit resulteerde in 
een viertal voorzieningen niveaus; het 
stadscentrum, stadsdeelcentrum, wijk-
winkelcentrum en het buurtcentrum. Dit 
vierslagstelsel vormt de basis van de 
traditionele fijnmazige detailhandelstructuur die 
Nederland kenmerkt. 
Later is de gedachtegang losgelaten en zijn er 

Figuur 2.1 lllustratie Centrale Plaatsen Theorie Christaller nieuwe vormen van detailhandelvoorzieningen, 
POV en GDV locaties8, naast het traditionele 

6 Boekema (2000) 
7 Bolt (1995), 
8 Perifere DetailhandelsVestigingsbeleid: Met dit beleid werd de vestiging van detailhandel in de periferie geweerd. Alleen 
detailhandel in brand- en explosiegevaarlijke stoffen en detailhandel in volumineuze goederen zoals auto's, boten en 
caravans, landbouwwerktuigen en grove bouwmaterialen, grootschalige meubeldetailhandel en bouwmarkten konden zich 
buiten de bestaande winkelgebieden vestigen. Deze laatste genoemden grootschalige formules moesten aantonen dat 
deze niet ruimtelijk inpasbaar waren in de bestaande winkelgebieden. 
Het Grootschalig DetailhandelsVestigingsbeleid is een aanvulling op het PDV-beleid. Grootschalige Detailhandel kan zich 
in geconcentreerde vorm vestigen op speciaal aangewezen locaties. Een voorwaarde is dat wordt aangetoond dat er 
reele ruimtebehoefte in de mark! bestaat. Boekema (2000) 
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detailhandelaanbod in de binnensteden, stadsdelen, wijken en buurten, aan de winkelstructuur 
toegevoegd. Dit is ontstaan door de beperkte ruimte in de binnensteden, de behoefte aan grotere 
winkels en de toenemende mobiliteit van consumenten. Deze marktontwikkelingen hebben 
geresulteerd in een liberalisering van het detailhandelsvestigingsbeleid van de overheid. De komst 
van nieuwe detailhandelvoorzieningen naast het traditionele aanbod breidt zich nu verder uit door 
het ontwikkelen van nieuwe aanbodconcepten zoals gethematiseerde winkelcentra9 waar het 
aanbod aan een centraal thema gerelateerd is en traffic centres10 gelokaliseerd op 
vervoersknooppunten. 

2.2 Het distributie-planologisch onde~oek als instrument voor winkelmarktonde~oek 

I 

Het distributie-planologisch onderzoek (d.p.o.) fungeerde jarenlang als toetssteen voor de overheid 
vaor het verstrekken van bouwvergunningen. Vanaf 1976 was het opstellen van een d.p.o. wettelijk 
verplicht bij de vaarbereiding van bestemmingsplannen en structuurplannen. Het d.p.o. moest 
oorspronkelijk enerzijds duidelijkheid verschaffen over het functioneren van het bestaande 
winkelareaal en anderzijds inzicht geven in de te verwachten of te stimuleren 
detailhandelsontwikkelingen11. Door middel van een d.p.a. werd de marktruimte binnen een 
verzorgingsgebied becijferd, met als belangrijk oogpunt dat de toevoeging van nieuwe 
winkelmetrages de bestaande detailhandelsstructuur niet mocht ontwrichten. Met de komst van de 
nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening in 1985 verviel het verplichte karakter van het d.p.o. 
Het d.p.o. wordt echter nog steeds veelvuldig gebruikt door marktpartijen en overheden. Daarvoor is 
een aantal redenen te geven zaals: het d.p.a. is een geaccepteerde methodiek om uitbreiding van 
het winkelareaal te beargumenteren, het is een makkelijke en snel toepasbare methodiek en er is 
nog geen geschikt altematief voorhanden. De toepassing van de uitkomsten van het d.p.o. zijn wel 
veranderd12. Vroeger was de uitkomst normgevend voor de opbouw en omvang van de 
detailhandelsvoorziening, nu warden de uitkomsten van een d.p.o. als belangrijke leidraad gezien 
om via averleg met de betrokken partijen tot een definitieve invulling te komen. 

Werking distributie-planologisch onde~oek 
Het distributie-planologisch onderzoek dient als beargumentatie voor de beschikbare marktruimte 
voor bepaalde branches binnen het verzorgingsgebied en varrnt een leidraad voor beslissingen ten 
aanzien van winkelantwikkelingen en herontwikkelingen. Het d.p.o. becijfert een haalbare amvang 
en samenstelling van een winkelcentrum op basis van inputwaarden. Deze waarden kunnen aan de 
hand van locatieanalyse en vraag- en aanbodanalyse warden bepaald. 
De locatie is een bepalend aspect voor de (her)ontwikkeling van winkelcentra. In het begin van het 
winkelmarktanderzoek wordt bondig de fysieke locatie beschreven, dus waar is de locatie 
gesitueerd op de kaart en wat zijn de kwaliteiten van de locatie. Op basis van de lacatieanalyse 
wordt de grootte van het verzorgingsgebied bepaald, rekening haudend met het type 
winkelcentrum, de nabijheid van de consument, aanwezige concurrentie, fysieke bereikbaarheid en 
het type verzargingsgebied (open of geslaten). Vervolgens kan warden vastgesteld hoe groot de 
bevo/kingsomvang is en daarrnee het aantal potentiele klanten. Deze potentiele klanten hebben een 
bepaald bestedingspatroon en door het aantal inwoners te verrnenigvuldigen met het 
bestedingsbedrag per hoofd wordt het bestedingspotentiee/ binnen het verzorginggebied berekend. 
Dit is nog niet het omzet volume waarop het winkelcentrum kan rekenen, want niet iedere inwoner 
zal zijn inkopen in het betreffende winkelcentrum doen. Er moet rekening worden gehouden met 
concurrerende winkelcentra die ook in het verzorgingsgebied zijn gevestigd of net er buiten. Dit 
wordt geanalyseerd in de concurrentieanalyse. Het koopkrachtbindingspercentage geeft het 
percentage van bestedingen aan dat de inwoners van het verzorgingsgebied in het betreffende 

9 Voorbeelden van gethemaliseerd winkelcentra zijn woonbouievards, tuincentra en centra rond het thema outdoor & 
travel zoals "The Globe' in den Haag. Een bijzonaere vorm is het Factory Outlet Centre, waar modieuze en luxe artikelen 
rechtstreeks uit de fabriek met korting aan de consument worden verkocht. 
10 Voorbeelden van Traffic Centres zijn winkelvoorzieningen oo stationslocaties, pompstations en vliegve!den. 
11 Bolt (1 995) 
12 Keeds en Janssen (2003) 
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winkelcentrum zullen doen. Door dit percentage te vermenigvuldigen met het bestedingspotentieel, 
kan het omzetpotentieel van het winkelcentrum warden berekend. Vaak is er nog sprake van een 
toevloeiingspercentage. Dit percentage geeft dat deel van bestedingen aan dat wordt gedaan door 
inwoners van buiten het bepaalde verzorginggebied. In verzorginggebieden met een hoge 
toeristische trekkracht zal het toevloeiingspercentage een behoorlijk hoge waarde hebben. 
Door het totale omzetpotentieel te delen door de vloerproductiviteit kan tenslotte de grootte van het 
winkelcentrum warden bepaald. Onder de vloerproductiviteit wordt de (verwachte) omzet per 
vierkante meter verkoop vloer oppervlak verstaan. Dit wordt bepaald aan de hand van benchmarks. 
Deze gehele berekening kan warden uitgevoerd per branche, zodat er een metrage per branche 
berekend wordt. Dit geeft een indicatie voor de branchesamenstelling van het winkelcentrum. 
De berekening die in het d.p.o wordt gehanteerd, wordt schematisch weergegeven in figuur 2.2. 

~ 
MARKTRUIMTE =PX BX K x (100 -T) 

V 

Beschrijving van input waarden en percentages 

• Populatie (P): Het aantal consumenten dat binnen het verzorgingsgebied woonachtig is. 
• Bestedingen per hoofd (8): De bestedingen per hoofd in winkelbranches. Er is een landelijk 

bestedingscijfer beschikbaar onderverdeeld in verschillende branches. Dit landelijk cijfer wordt 
ge'indexeerd aan het inkomenscijfer per verzorgingsgebied. 

• Koopkrachtbindingspercentage (K): Percentage van het totale bestedingspotentieel dat 
consumenten besteden in het betreffende winkelcentrum. 

• Toevloeiingspercentage (T): Het aandeel vreemde koopkracht in de totale omzet in percentages. 
Dit betreft de omzet die is behaald uit bestedingen van consumenten woonachtig buiten het 
verzorgingsgebied. 

• Vloerproductiviteit (V): omzet per vierkante meter winkelvloeroppervlak 

• Bestedingspotentieel = Populatie (P) X Bestedingen per hoofd (B) 
• Omzetpotentieel = Bestedingspotentieel (PxB) X koopkrachtbindingspercentage (K) X 

(1 + toevloeingspercentage) (1+T) 
• Marktruimte = Omzetpotentieel / vloerproductiviteit (V) 

Figuur 2.2 Basisformule d.p.o. methodiek 

2.3 De invloed van trends en ontwikkeling op de toepassing van het distributie-planologisch 
onderzoek. 
Het distributie-planologisch onderzoek is nog steeds het meest toegepaste winkelmarktonderzoek 
door publieke en private partijen. De berekening binnen het d.p.o. is een snelle en eenvoudig 
toepasbare methodiek met een duidelijke uitkomst. Door de veranderende marktomstandigheden is 
de vraag of de d.p.o. methodiek nag wel voldoende informatie verschaft in de huidige marktsituatie 
bij de (her)ontwikkeling van winkelcentra. In deze paragraaf wordt verduidelijkt wat in de inleiding 
van dit onderzoek gesteld wordt namelijk dat de toepassing van het d.p.o gezien bepaalde 
ontwikkelingen niet meer voldoet. 

Veranderende consument, aanbodontwikkeling en nabijheidprincipe Christaller 
Grote groepen consumenten zijn de laatste jaren mobieler geworden en minder gebonden aan het 
winkelcentrum in de directe nabijheid. Door de ontwikkeling van nieuwe type winkelcentra op 
verschillende locaties en deze toenemende mobiliteit hebben veel consumenten veel meer 
keuzemogelijkheden om te winkelen. Het nabijheidprincipe is daarom niet de enige bepalende 
factor voor het keuzegedrag van consumenten. Ook factoren zoals het winkelaanbod, prijspeil, 

21 

I I' ' ' 1 



service en sfeer spelen een rol13. Ondanks dat er al niet meer zo wordt vastgehouden aan het 
nabijheidprincipe van de theorie van Christaller, is deze theorie wel een onderlegger van het 
distributie-planologisch onderzoek. 

Veranderende consument, aanbodontwikkelingen en de beleveniseconomie 
Consumenten hebben in het algemeen nu meer te besteden en minder vrije tijd vergeleken met 
dertig jaar geleden. Deze consumenten zijn hierdoor meer gaan besteden in de schaarser 
wordende vrije tijd14. Oat de tijdsgeest veranderd is wordt aangegeven met het begrip 
"beleveniseconomie". De beleveniseconomie is de volgende fase na de diensteneconomie, waar 
het steeds meer gaat om het aanbieden van aansprekende belevenissen in plaats van diensten als 
zodanig15. Door het toevoegen van een belevenis aan een product of dienst kan een hogere 
vergoeding gevraagd worden. Consumenten zijn bereid meer te betalen voor een extra dimensie 
die wordt toegevoegd aan het consumeren van goederen of diensten. De aandacht in de 
detailhandel verschuift hierdoor naar het begrip kwaliteit, waarbij het onderscheidend vermogen met 
name voortkomt uit winkelconcepten en -formules16. Dit kan niet worden ondervangen met het 
uitvoeren van een distributie-planologisch onderzoek. Een voorbeeld van deze ontwikkeling is een 
kapperszaak in het centrum van Amsterdam die complete metamorfoses aanbiedt door knippen, 
kleuren en de verkoop van kleding en modeaccessoires. 

Ontwikkelingen in verhouding tussen vraag en aanbod 
De beleveniseconomie is een begrip dat te maken heeft met de tijdsgeest waarin we nu leven. 
Daarnaast zijn de verhoudingen tussen vraag en aanbod op de detailhandelsmarkt veranderd. Het 
d.p.o. is ontwikkeld toen er sprake was van een groeimarkt. Door de toenemende bestedingen in de 
jaren '60 en de nog in ontwikkeling zijnde detailhandel was er ruimte voor uitbreiding van het 
winkelareaal. Tegenwoordig is er van een sterke bevolkingsgroei zoals in de jaren zestig geen 
sprake meer (zie tabel 2.1) en is het detailhandelsaanbod aanzienlijk gestegen. Er wordt nu niet 
meer gesproken van een groeimarkt maar van een verdringingsmarkt. In een verdringingsmarkt is 
er evenwicht tussen vraag en aanbod. Hierdoor is het nog meer van belang geworden dat vraag en 
aanbod ook in kwalitatieve zin op elkaar worden afgestemd. In het distributie-planologisch 
onderzoek wordt hier geen rekening mee gehouden, maar wordt de marktruimte slechts in 
kwantitatieve vierkante meters uitgedrukt. 

In de volgende tabel worden de ontwikkelingen in vraag en aanbod op de detailhandelsmarkt over 
een periode van de laatste 4 jaar weergegeven. Deze tabel geeft een toename van de 
bevolkingsomvang in deze periode met 2% weer en een toename van het detailhandelsaanbod met 
12%. In het bijzonder is een toename in de grootschalige en speciale winkelcentra en een afname 
in de ondersteunende buurt- en wijkwinkelcentra te constateren. In de toekomst zal, naast een 
uitbreiding van het winkelareaal op perifere locaties, vooral een kwaliteitsverbetering van het 
huidige aanbod in de binnensteden plaatsvinden17. Orn een kwaliteitsverbetering te kunnen 
realiseren is het van belang dater inzicht in de consumentenbehoeften wordt verkregen. 

13 Gianotten (2003) 
1i Sociaal en Cu!tureel Planbureau (2001) 
15 Pine & Gilmore (1999) 
16 ECORYS-koipron 
17 ECORYS-kolpron 
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2000 2004 index 
Bevolkingsomvang 15,8 mln 16,3 mln 102 
Detailhandelsoppervlakte 22,1 mln 24,8 mln 112 

Metrage per 1.000 inw. 1.392 m2 1.528 m2 110 
Metrage in centrale winkelgebieden 597 m2 613 m2 103 

Metrage ondersteunende centra 253 m2 223 m2 88 

Metrage grootschalige en speciale winkelcentra 123 m2 169 m2 138 

Metrage verspreid, incl grootschalig 419 m2 524 m2 125 

Tabel 2.1 Ontwikkeling winkeloppervlakte in Nederland18 

2.4 Andere onderzoeksmethoden 
Tegenwoordig worclt er bij winkelmarktonderzoek soms voor een andere insteek gekozen dan de 
uitvoering van een distributie-planologisch onderzoek19. Dit heeft te maken met de opkomst van 
gethematiseerde winkelcentra op de detailhandelsmarkt. In deze winkelcentra staat een thema 
zoals vrije tijd, wonen, tuin, muziek, zorg en welzijn of kinderen centraal. Bekende voorbeelden zijn 
onder andere de kinderwinkelcentra Drakennest en De drie koekjes, de woonmalls Villa ArenA en 
Alexandrium Ill, het sport en outdoor center "The Globe" en de Factory Outlet centres Bataviastad 
en Designer Outlet Roermond. Bij de ontwikkeling van dergelijke themacenters wordt tegenwoordig 
vaker een conceptbenadering toegepast. Hier worden eerst de mogelijkheden voor het 
positioneren van het thema random de detailhandel in de markt onderzocht. Aan de hand van een 
analyse van trends en ontwikkelingen in de detailhandelsmarkt in binnen- en buitenland wordt een 
visie opgesteld. Daarbij moet warden opgemerkt dat de haalbaarheid van het concept nog vaak 
getoetst wordt met een d.p.o. berekening. Het gekozen thema op basis van trends en 
ontwikkelingen in de maatschappij is echter de belangrijkste succesfactor voor het 
winkelcentrum en niet het aanwezige oppervlakte winkelaanbod in een verzorgingsgebied20• 

Oat onderzoeksbureaus en ontwikkelaars reeds een andere insteek kiezen dan alleen de 
toepassing van een d.p.o. bij winkelmarktonderzoek, geeft een indicatie dat private partijen zich 
ervan bewust zijn dat de toepassing van een d.p.o. alleen niet meer voldoende of zelfs niet meer 
geschikt is voor de toetsing van een nieuw concept gezien de ontwikkelingen op de 
detai I handelsmarkt. 
Vele gethematiseerde winkelcentra hebben een regionaal of zelfs landelijk verzorginggebied waarbij 
slechts een bepaalde groep mensen ge'interesseerd is in het thema. Hierdoor kan het ook voor de 
ontwikkeling van gethematiseerde winkelcentra van belang zijn dat de behoeften van deze 
consumenten bekend zijn en de prestaties van het te winkelcentrum hierop warden afgestemd. 

2.5 Conclusie plaats van het onderzoek 
De relevantie van dit onderzoek gegeven in de inleiding wordt in dit hoofdstuk bevestigd. Door de 
ontwikkelingen op de detailhandelsmarkt en de verschuivingen in vraag en aanbod verhoudingen is 
er steeds meer aandacht voor kwalitatieve onderbouwing bij de (her)ontwikkeling van 
winkelvastgoed. Een methode hiervoor is am de consumentenbehoeften in een verzorgingsgebied 
te analyseren. Bij de (her)ontwikkeling van winkelcentra moet vervolgens worclen voldaan aan de 
gewenste prestaties die te koppelen zijn aan de consumentenbehoeften (zie voorlopig conceptueel 
model paragraaf 1.5). In het distributie-planologisch onderzoek wordt voorbij gegaan aan de 
consumentenbehoeften en staan met name de mogelijke vierkante meters centraal. Daarom kan 
een d.p.o niet voldoen aan het geven van een kwalitatieve onderbouwing van een winkelcentrum en 
staat in dit onderzoek een verdieping van de consumentenanalyse centraal. 

18 Locatus Retailhandboek (2004) 
19 ECORYS-Kolpron 
20 ECORYS-Kolpron 
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CONSUMENTENBEHOEFTEN 
Welke consumentenbehoeften tijdens het winkelen 
zijn te onderscheiden? 





I 

3 CONSUMENTENBEHOEFTEN 
In dit onderzoek staat het beter belichten van de vraagzijde bij winkelmarktonderzoek centraal. Een 
methode am de vraagzijde beter te kunnen belichten, is het onderscheiden van 
consu menten behoeften. 
In de bouwkunde wordt steeds meer belang gehecht aan het onderscheiden van 
consumentenbehoeften om gebouwen beter af te kunnen stemmen op de behoeften van de 
uiteindelijke gebruikers21 . Ontwerpers proberen met hun ontwerpen van gebouwen tegemoet te 
komen aan deze behoeften, maar in complexe situaties is het niet makkelijk om een gebouw te 
ontwerpen dat gebruikt wordt door vreemden. Het gat dat er ontstaat tussen het idee van de 
ontwerper en de behoeften van de gebruikers kan niet alleen overbrugd warden door het 
persoonlijke perspectief van de ontwerper. Bij complexe ontwerpen vindt er overleg tussen 
ontwerper en investeerder plaats maar wordt er soms te snel voorbij gegaan aan de behoeften van 
de uiteindelijke gebruiker. Dit wordt geillustreerd in figuur 3.1 . 

ontwerpers 

investeerder 

gat 
r--, 
I I 

I 

gebruikers 

Figuur 3.1 Het gat met gebruikersbehoefte een bewerking van het model van Zeisel (1997) "the user-needs gap". 

Door rekening te houden met de behoeften van gebruikers tijdens het ontwerpproces, kunnen 
uiteindelijk kosten bespaard worden omdat er achteraf minder aanpassingen gewenst zijn. De 
tevredenheid van gebruikers neemt toe en dit kan leiden tot een hogere consumentenbinding wat in 
de huidige marktomstandigheden steeds meer van belang is. 

De behoeften van consumenten tijdens het winkelproces nemen in dit onderzoek een centrale 
plaats in (zie conceptueel model paragraaf 1.5). De behoeften vormen een schakel tussen de 
persoonlijke karakteristieken van consumenten en de situatie factoren enerzijds en de gewenste 
prestaties van planmatig opgezette winkelcentra anderzijds. Behoeften geven inzicht in de vraag 
van consumenten en de karakteristieken van consumenten kunnen vervolgens meer inzicht geven 
in wie die consumenten met bepaalde behoeften zijn. Bijvoorbeeld de behoefte aan veilig kunnen 
bewegen kan gekoppeld worden aan de prestatie "een stroeve vloer om uitglijden te voorkomen". 
Het kan zijn dat consumenten die de behoeften hebben om veilig te kunnen bewegen meestal 
oudere consumenten zijn. Er kan niet direct gesteld warden dat oudere consumenten een stroeve 
vloer wensen, maar zij hebben vaker meer behoefte aan veiligheid en daarom is een stroeve vloer 
een gewenste prestatie voor oudere consumenten om uitglijden te voorkomen. 
Alvorens consumentenbehoeften kunnen warden onderscheiden moet er gekeken warden hoe 
behoeften in elkaar steken. In dit hoofdstuk wordt daarom ingegaan op algemene definities van 
behoeften, de behoeftetheorie van Maslow en begrippen uit de psychologie gerelateerd aan 
behoeften en gedrag. Vervolgens warden behoeften gerelateerd aan het winkelproces op basis van 
verschillende onderzoeken onderscheiden. 

21 Zeisel (1997) 

I I I I 
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3.1 lnleiding behoeften; begrippen en theorieen 

I 

Een behoefte is een interne drang en leidt tot een bepaald gedrag om in deze behoefte te voorzien. 
lemand voelt zich bijvoorbeeld eenzaam en heeft behoefte aan sociaal contact. Deze behoefte kan 
worden bevredigd door een sportclub te bezoeken om in contact te komen met anderen, maar 
iemand kan ook besluiten om te gaan chatten op het internet of te gaan winkelen om deze behoefte 
te bevredigen. Er zijn dus verschillende manieren en gedragingen om dezelfde behoeften te 
bevredigen22• 

"Behoeften" moeten warden onderscheiden van "wensen en verlangens"23. Behoeften zijn meer 
algemeen, fundamenteel en langdurig zoals de behoefte aan beschutting, voedsel en sociaal 
contact. Wensen daarentegen zijn veel specifieker, gerelateerd aan concrete objecten en 
makkelijker veranderbaar. Daarom worden wensen vaak in termen van aanbod gedefinieerd. 
Voor consumenten is het moeilijk om behoeften en wensen te onderscheiden. Als naar behoeften 
van consumenten tijdens het winkelen wordt gevraagd, worden door consumenten vaak specifieke 
retailformules genoemd. Dit zijn geen behoeften maar wensen van consumenten. Een voorbeeld is 
dat consumenten zeggen dat ze behoefte hebben aan een Aldi, terwijl ze de behoefte hebben aan 
het kopen van goedkopere dagelijkse producten. Deze behoefte kan ook worden vervuld door een 
Lidl of andere discounter. 

Een van de bekendste theorieen over de algemene behoeften van de mens is de theorie van 
Maslow24. Maslow deelt verschillende behoeftecategorieen op hierarchische wijze in. De volgorde 
van laag naar hoog is als volgt; 
• De fysiologische behoeften (physiological needs); dit zijn primaire behoeften om te overleven 

die warden ingevuld door eten drinken, zuurstof, kleding, onderdak, enz. 
• Veiligheidsbehoeften (safety needs); als aan de fysiologische behoefte is voldaan, is er 

behoefte aan veiligheid, bescherming, stabiliteit, zekerheid. 
• Sociale behoeften (beloning needs); de behoefte aan liefde en de behoefte ergens bij te horen. 
• De behoefte aan erkenning en waardering (esteem needs); op dit niveau zijn twee soorten 

subbehoeften te onderscheiden. De behoefte aan zelfwaardering en de behoefte aan 
waardering door anderen. Waardering voor jezelf (zelfrespect, zelfvertrouwen) is de basis voor 
het kunnen geven van waardering aan anderen. 

• Zelf-actualiserings behoeften (self-actualization); het streven naar de volledige zelfontwikkeling . 

BeingNeeds 

Sel~~~~{on 

/

,<----Be-_lo_ng_in_g_N_ee_.ds-~ 

SctfeiyNe.eds "" 

/ '', .. _ Physiological No~cls '\. 

Deficit Needs 

Figuur 3.2 Theorie van Maslow 

In deze hierarchie geldt dat een persoon pas in een hogere laag terechtkomt als de behoefte in een 
lagere rang bevredigd is. Terugval is ook mogelijk als de lagere behoeften niet meer zijn bevredigd. 

22 Antonides en van Raaij (2002) 
23 Antonides en van Raaij (2002): Sommer (1983); Heijs (2001) 
24 Maslow (1972) 
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Als men bijvoorbeeld honger krijgt zal men eerst gaan eten om aan de fysiologische behoefte te 
voldoen voordat andere behoeften worden bevredigd. 

Naast behoeften worden ook de termen motieven, doelen en waarden toegepast in de psychologie. 
Deze termen zijn net als behoeften gerelateerd aan gedrag dat mensen vertonen. Antonides en van 
Raaij (2002) beschrijven een motivatie als een activatie en aanzet of reden tot gedrag en het 
volhouden van gedrag. Er zijn verschillende benaderingen van motivaties. Een onderscheid dat 
vaak gemaakt wordt is het onderscheid tussen interne motivaties en externe motivaties. lnterne 
motivaties zijn neigingen van een persoon zelf, die ontstaan door behoeften die een persoon heeft. 
Externe motivaties ontstaan door factoren uit de omgeving van een persoon. 

lnterne motieven zouden ook gelijk kunnen worden gesteld aan behoeften. Beschrijvingen van 
interne motivaties worden namelijk aangeduid in termen van behoeften. Een persoon heeft 
bijvoorbeeld behoefte aan sociaal contact en gaat daarom winkelen met vrienden. De motivatie om 
te gaan winkelen met vrienden is het willen hebben van (behoefte aan) sociaal contact. Motivatie en 
behoeften duiden dan hetzelfde aan. 

behoefte Externe 
factoren 

intern extern 

motivatie 

gedrag 

Figuur 3.3 Motivatietheorie 

Een andere gebruikte term in de psychologie naast behoeften en motieven zijn doelen. Heijs (2001) 
beschrijft behoeften als bepaalde doelen die mensen hebben, of activiteiten om deze doelen te 
bereiken. Antonides en van Raaij beschrijven een doel als een intentie om een gewenste toestand 
te realiseren. lnterne behoeften kunnen daarom hetzelfde gefonnuleerd worden als doelen. Als een 
consument de behoefte heeft aan het kopen van een bepaald product is het doel van het winkelen 
(en de activiteit die wordt ondernomen) het kopen van dat bepaalde product. 

In de praktijk worden de termen behoeften, motieven en doelen veelal door elkaar gebruikt, omdat 
ze veel op elkaar lijken. Behoeften kunnen gelijk worden gesteld aan interne motieven en kunnen 
worden geformuleerd als doelen. lnterne motieven en behoeften staan beide voor een interne drang 
dat gedrag veroorzaakt om de behoefte te bevredigen en het doel te bereiken. Hier worden 
behoeften, motieven en doelen aan elkaar gelijk gesteld. Voor dit onderzoek is namelijk alleen van 
belang dat vastgoeddeskundigen met deze termen uit de psychologie kunnen werken, daarom 
wordt er in dit onderzoek niet uitvoeriger op deze termen ingegaan dan hier boven besproken. 

Bij het definieren van consumentenbehoeften tijdens het winkelen worden de termen motieven en 
behoeften ook door elkaar gebruikt. Deze consumentenbehoeften worden onder andere gebaseerd 
op Amerikaanse literatuur waarin over winkelmotieven wordt gesproken. De genoemde 
winkelmotieven zijn interne motieven en duiden hetzelfde aan als behoeften. De termen 
winkelmotieven of winkelmotivatie dienen daarom te worden opgevat als behoeften die 
consumenten hebben tijdens het winkelproces. 
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3.2 Literatuurstudie consumentenbehoeften tijdens het winkelen 

11 I 

Er zijn verschillende behoeften die consumenten hebben tijdens het winkelen zoals de behoefte aan 
veiligheid of comfort. Er zijn ook behoeften te onderscheiden die aangeven waarom mensen gaan 
winkelen. Een duidelijk voorbeeld is de behoefte aan het aanschaffen van producten. Naast het 
aanschaffen van producten zijn er sociale behoeften25 te onderscheiden zoals samen winkelen, 
even ontsnappen uit de dagelijkse sleur, zichzelf verwennen of om bijvoorbeeld aan anderen te 
laten zien waar je winkelt en wat je koopt. 
In deze paragraaf worden verschillende onderzoeken besproken die verschillende behoeften tijdens 
het winkelen onderscheiden. Op het einde van ieder bestudeerd onderzoek in deze literatuurstudie, 
worden de onderscheiden consumentenbehoeften weergegeven in een grijs tekst kader. Op basis 
van alle gedefinieerde consumentenbehoeften wordt op het einde van deze paragraaf een 
consumentenbehoeften reeks samengesteld die als input voor dit onderzoek dient. 

Van der Plas (1988); behoeften afgeleid uit gestelde eisen aan winkelomgeving 
Van der Plas gaat in op de wisselwerking tussen de winkelomgeving en consumentengedrag en 
hoe de winkelomgeving geprogrammeerd moet worden. Door middel van een literatuurstudie tracht 
Van der Plas inzicht te verkrijgen in het gebruik (gedrag) en beleving (emotie) van een 
winkelcentrum door de consumenten. Van der Plas komt tot een viertal eisen die aan een 
winkelomgeving gesteld kunnen worden. Deze vier eisen zijn als volgt; 
1. De winkelomgeving moet de gewenste stimulatie bieden; 

De omgeving moet het orienteren ondersteunen door middel van een goede ruimtelijke structuur 
en bewegwijzering. 
De consument moet de omgeving kunnen identificeren, om een waarde toe le kennen aan de 
omgeving. Bijvoorbeeld het materiaalgebruik kan iets zeggen over het kwaliteitsniveau en 
prijsniveau. 
De consument wenst een bepaalde steer die onder andere wordt bepaald door de 
winkelomgeving. 

2. De winkelomgeving moet aansluiten bij activiteiten; 
Verplaatsingen (lopen, fietsen enz.) moeten binnen en buiten het winkelcentrum doelmatig, 
comfortabel en veilig verlopen. Er kunnen eisen worden gesteld aan afstanden en bijvoorbeeld 
eigenschappen van de vloeren. 
Handelingen binnen een winkelcentrum moeten doelmatig en comfortabel en veilig kunnen 
warden verricht. Dit heeft betrekking op bijvoorbeeld het betalen bij parkeerautomaten, het zitten 
op een bankje en het spelen met speelobjecten. 

3. De winkelomgeving moet gewenste sociale contact bevorderen; 
De privacy (persoonlijke ruimte en territorialiteit) en mogelijkheden voor directe communicatie 
moeten worden afgestemd op de behoeften van de consument. 

4. De winkelomgeving moet goede fysische omgevingscondities omvatten. 
Het klimaat (luchtvochtigheid, windsnelheid, temperatuur e.d.), licht en geluid moeten leiden tot 
behaaglijkheid bij de consument . 

Het belangrijkste volgens Van der Plas is dat het proces dat in de gebouwde omgeving zich moet 
gaan afspelen, centraal staat. In een winkelomgeving is dit het winkelproces, dat bestaat uit 
activiteiten, sociale contacten en mentale processen. Veiligheid en beschutting hebben hierbij 
bijvoorbeeld een ondersteunende rol. De eis "het bieden van veiligheid en beschutting" door de 
fysieke omgeving wordt in de bestudeerde literatuur in het onderzoek van Van der Plas wel 
gedefinieerd, maar wordt door hem niet meegenomen omdat dit volgens hem niet de hoofdfunctie 
van de winkelomgeving is. Bij het buiten beschouwing laten van de eis veiligheid en beschutting 
kunnen vraagtekens worden geplaatst. De vierde eis betreft namelijk de fysische 
omgevingscondities, waarmee gedoeld wordt op het klimaat, licht en geluid die tot een 
behaaglijkheid bij de consument moet leiden. Hieronder zouden ook veiligheid en beschutting 
genoemd kunnen worden. Op basis van de 4 eisen die volgens Van der Plas aan een 
winkelomgeving gesteld kunnen worden, kunnen behoeften worden afgeleid. Deze zijn genoemd in 
figuur 3.4. 

25 Tauber (1972), Ng (2003) 
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Consumentenbehoeften afgeleid op basis van onderzoek van Van der Plas 

• Orientatie/ de weg kunnen vinden (P1} 
• ldentificatie en herkenbaarheid (P2) 
• Sfeer (P3) 
• Doelmatig, comfortabel en veilig kunnen verplaatsen (P4) 
• Doelmatig, comfortabel en veilig kunnen handelen (P5) 
• Privacy (P6) 
• Gewenst sociaal contact bevorderen (P7) 
• Behaaglijkheid en comfort (P8) 
• Veiligheid en beschutting (P9) 

Figuur 3.4 afgeleide consumentenbehoeften uit onderzoek Van der Plas 

Dirks en Janssen (2003); behoeften gerelateerd aan fysieke prestaties van winkelcentra 
In het afstudeeronderzoek van Dirks en Janssen worden ruimtelijke en functionele prestatie-eisen 
van planmatig opgezette winkelcentra in binnensteden onderscheiden op basis van gedefinieerde 
gebruikersbehoeften. De aanleiding van het onderzoek is dat in de praktijk de behoeften van 
gebruikers onvoldoende bekend zijn, waardoor het niet mogelijk is om goede ruimtelijke en 
functionele eisen op te stellen bij de (her)ontwikkeling van een planmatig opgezet winkelcentrum. 
Het gevolg hiervan kan zijn dat er onnodig geld wordt besteed aan oplossingen die niet aan de 
behoeften van gebruikers voldoen. Het gaat in het onderzoek van Dirks en Janssen niet alleen om 
de behoeften van consumenten, maar van alle gebruikers zoals retailers, beheerders, promotors, 
toeleveranciers, beveiliging, de technische staf en schoonmakers. 
In het onderzoek van Dirks en Janssen worden behoeften tijdens het winkelen geformuleerd op 
basis van een literatuurstudie en interviews. De uitkomst van de literatuurstudie dient als input voor 
interviews en gesprekken met gebruikers om de volledigheid en relevantie van de gevonden 
behoeften uit de literatuur na te gaan. Uit de data, verkregen via de interviews, concluderen Dirks 
en Janssen dat alle gevonden behoeften uit de literatuur daadwerkelijk aanwezig waren. 
Dirks en Janssen analyseren in de ltteratuurstudie onderzoeken naar kenmerken en prestaties van 
winkelcentra en leiden de behoeften tijdens het winkelen hieruit af. De onderscheiden behoeften 
door Dirks en Janssen zijn daarom gerelateerd aan de fysieke ruimtelijke omgeving van een 
winkelcentrum en niet aan activiteiten die consumenten ondememen. 
Daarnaast is het onderzoek van Dirks en Janssen gericht op alle gebruikers van een winkelcentrum 
zoals ender andere consumenten, huurders, toeleveranciers en beheerders. In tegenstelling tot bij 
het onderzoek van Dirks en Janssen zijn in dit onderzoek alleen de consumentenbehoeften van 
belang. De consumentenbehoeften van Dirks en Janssen zijn weergegeven in figuur 3.5. 

• Oil is de codering van behoeften lijdens hel winkelproces. Deze codering is gehanleerd om alle behoeften aan hel einde 
van de lileratuursludie vereenvoudigd weer le kunnen geven. P1 staat voor het 1ste winkelmolief gedefinieerd door Van 
der Plas. 
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Groepen winkelbehoeften (Dirks en Janssen 2003) 

• Bereikbaarheid (D1) 
De behoefte aan bereikbaarheid per auto, fiets en openbaar vervoer. 

• Parkeergelegenheid (D2) 
De behoefte aan het kunnen parkeren van de auto en het stallen van de fiets. 

• Toegankelijkheid (D3) 
De behoefte aan het naar binnen en buitengaan, het kunnen voortbewegen en verplaatsen van 
goederen, het kunnen gebruik maken van voorzieningen. 

• Veiligheid (D4) 
De behoefte aan verblijfsveiligheid, gebruiksveiligheid en sociale veiligheid. 

• Fysiek welbevinden (DS) 
De behoefte aan comfort, licht, geluid en beschutting. 

• Ruimtelijke orientatie (D6) 
De behoefte aan plaats en route bepaling, het herkennen van orientatie punten, overzichtelijkheid en 
het verzamelen van informatie. 

• Privacy , territorialiteit en sociaal contact (D?) 
De behoefte aan het kunnen communiceren, ontmoetingsruimten en persoonlijke ruimte 

• Sfeer (D8) 

Figuur 3.5 winkelbehoeften gedefinieerd door Dirks en Janssen 

Tauber (1972); de basis van onderzoek naar winkelmotieven 
Voornamelijk in Amerika zijn verschillende onderzoeken naar winkeimotieven gedaan, waarin 
onderzocht wordt waarom mensen gaan winkelen. Winkelmotivatie theorieen grijpen veelal terug 
naar de bevindingen van Tauber. Tauber definieert elf winkelmotieven met het uitgangspunt dat 
consumenten gaan winkelen op basis van verschillende psycho-sociale behoeften. Sommige van 
deze behoeften zijn niet strikt gerelateerd aan het aanschaffen van producten. Het aanschaffen van 
producten kan consumenten voldoening geven evenals het winkelen als activiteit op zich. Tauber 
maakt onderscheid in persoonlijke en sociale motieven. 
Tauber paste diepte-interviews toe, om de verschillende beweegredenen waarom mensen gaan 
winkelen te kunnen vaststellen. Met dertig personen werden er individuele diepgaande gesprekken 
gevoerd. Aan de respondenten werd gevraagd zich hun laatste winkelbezoek te herinneren. 
Vervolgens werden hun activiteiten terwijl ze aan het winkelen waren en wat voor plezier ze hieraan 
beleefden besproken. Tauber categoriseerde de lijsten met activiteiten en tevredenheid tijdens het 
winkelbezoek in een aantal opgestelde theoretische winkelmotieven die ingedeeld kunnen warden 
in persoonlijke en sociale winkelmotieven. 
Persoonlijke motieven zijn achtereenvolgens; 
• role playing", 
• diversion", 
• self-gratification", 
• learning about new trends", 
• physical activity", 
• sensory stimulation". 

De sociale motieven zijn: 
• social experience outside the home; 
• communication with others having a similar interest; 
• peer group attraction; 
• status and authority; 
• the pleasure of bargaining. 
Deze gedefinieerde winkelmotieven door Tauber zijn met een beknopte uitleg beschreven in figuur 
3.6 en figuur 3.7. 
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Ondanks dat de winkelmotieven gedefinieerd door Tauber wereldwijd zijn geciteerd is er 
voorzichtigheid geboden, omdat de winkelmotieven hypothetisch zijn opgesteld en nooit verder 
getest26 . Tauber geeft in zijn onderzoek al aan dat er op moment van onderzoek geen uniforme 
theorie over winkelgedrag bestaat. Zijn onderzoek is een stap in de richting in de ontwikkeling van 
een dergelijke theorie door het onderscheiden van een aantal hypothesen waarom mensen gaan 
winkelen. 

Persoonlijke winkelmotieven (Tauber 1972) 

• Positie of rol in de maatschappij (Role playing T1) 
Vanuit de maatschappij word! verwacht dat een persoon met een bepaalde positie bepaald gedrag 
vertoont. Bijvoorbeeld de dagelijkse boodschappen warden gedaan door de huisvrouw. Het motief 
om te gaan winkelen hierbij is dat iemand producten gaat aanschaffen omdat dat van deze persoon 
verwacht wordt of omdat het gezien wordt a/s een taak in het huishouden. 

• Diversiteit (Diversion T2) 
Winkelen biedt de mogelijkheid om te ontsnappen uit de routine van het dagelijkse /even en kan in 
dit opzicht gezien worden als een vorm van recreeren. 

• Zelf voldoening (Self-gratification T3) 
Verschillende gemoedstoestanden van mensen kunnen een verklaring zijn waarom iemand gaat 
winkelen. Consumenten gaan in dit geval winkelen om zichzelf te verwennen of om hun 
gemoedstoestand te verbeteren. Het motief om te gaan winkelen is hierbij voomamelijk gebaseerd 
op het winkelproces op zich en niet op het kopen van producten. 

• Opzoek naar nieuwe trends (Leaming about new trends T4) 
Producten zijn symbolen voor houdingen en lifestyles. Veel consumenten willen op de hoogte blijven 
van de nieuwste modetrends en productinnovaties. Het motief om te gaan winkelen is het zien van 
nieuwe producten en nieuwe ideeen opdoen. 

• Beweging (Physical Activity T5) 
Sommige consumenten zien winkelen als een leuk alternatief om te gaan wandelen I bewegen. 

• Sensorische stimulatie (Sensory stimulation T6) 
Sommige consumenten houden ervan om producten aan te kunnen raken of om uit te proberen. De 
steer en presentatie in een winkelcentrum kan de consument be'invloeden in de keuze die hij maakt 
om in een bepaalde winkel of winkelcentrum le gaan winkelen. Geluid kan bijvoorbeeld belangrijk zijn 
want harde en drukke muziek creeert een ander beeld dan stilte of rustige achtergrondmuziek. 

Figuur 3.6 Persoonlijke winkelmotieven gedefinieerd door Tauber 

26 Westbrook and Black (1985) 
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Sociale winkelmotieven (Tauber 1972) 

• Buitenshuis sociale aangelegenheid (Social experience outside the home TT) 
Winkelen biedt een mogelijkheid om sociale contacten buitenshuis op te doen. Dit kan het ontmoeten 
van vrienden of bekenden zijn, maar het sociale contact kan ook meer indirect zijn zoals "mensen 
bekijken". 

• Gezamenlijke interesses (Communication with others having a similar interest T8) 
Gemeenschappelijke interesse vormen een link tussen twee individuen. Hobby gerelateerde Winkels 
vormen een brandpunt voor interactie met mensen met gemeenschappelijke interesses, waar ze 
kunnen praten met andere en speciale productinformatie kunnen verkrijgen. 

• Peer groep (Peer group attraction T9) 
Winkels en winkelcentra kunnen een ontmoetingsplek zijn waar mensen uit een bepaalde "peer 
groep" bij elkaar komen . In vele gevallen is de persoon niet gei'nteresseerd in de producten en 
maken weinig aanstalten producten te kopen, maar gaat het om het verlangen ergens bij te horen. 

• Status en autoriteit (Status and authority T10) 
Winkelen geeft de mogelijkheid om aandacht van anderen te vragen. Een consument kan een 
gevoel van status en macht bereiken wanneer er service aan hem of haar wordt verleend door de 
retailer. In deze situatie kan het winkelproces zelf meer plezier geven dan het kopen van producten. 
Het plezier van macht kan de uiteindelijke aankoop van producten uitstellen omdat dat de aandacht 
die ze krijgen stopt. 

• Het plezier van onderhandelen (Pleasure of bargaining T11) 
Voor vele consumenten is onderhandelen denigrerend, maar sommige houden eNan om te 
onderhandelen. 

Figuur 3.7 Sociale winkelmotieven gedefinieerd door Tauber 

Bellenger en Kargaonkar (1980); doelgerichte versus recreatieve consument 
Tauber geeft in zijn onderzoek reeds aan dat er een onderscheid te maken is in doelgericht 
winkelen en het winkelen voor plezier. Bellenger en Kargaonkar maken onderscheid tussen 
utilitaire- en hedonistische winkelmotieven en typeren consument als economische of recreatieve 
consumenten. Recreatieve consumenten vinden winkelen leuker dan de doelgerichte consumenten, 
besteden gemiddeld meer tijd per winkelbezoek, hebben van tevoren vaak geen specifiek idee van 
wat nodig te hebben, winkelen vaker met anderen en bezoeken vaker nog meer winkels na een 
aankoop. Recreatieve consumenten hechten meer waarde aan de steer en presentatie van het 
winkelcentrum en minder waarde aan de afstand om het winkelcentrum te bereiken dan 
doelgerichte consumenten. 

Westbrook en Black (1985); een koppeling tussen winkelmotieven en een algemene 
behoeften theorie 
Westbrook en Black koppelen de bevindingen van Tauber aan de algemene behoeftentheorie van 
McGuire (1974) om een aantal winkelmotieven te kunnen onderscheiden. Het doel van het 
onderzoek is om een consumentensegmentatie te maken op basis van winkelmotieven. Westbrook 
en Black concluderen dat de bevindingen van Tauber veel overeenkomsten vertonen met de 
algemene behoeftentheorie van McGuire uit de psychologische literatuur, maar concluderen ook dat 
er twee winkelmotieven ontbreken. Het eerste winkelmotief wordt gebaseerd op de behoefte aan 
voorpret voordat de gewenste producten worden aangeschaft. Deze term wordt aangeduid met 
"anticipated utility"; het plezier hebben in het aanschaffen van producten die een van te voren 
bedacht nut, voordeel en/ of plezier opleveren. Het tweede winkelmotief is gebaseerd op het vinden 
van producten die precies voldoen aan de vraag van de consument. Hierbij gaat het niet zo zeer om 
het kopen van producten maar om de voldoening die men verkrijgt door het in staat zijn tot het 
vinden van de juiste producten uit een groot aanbod. De achterliggende behoeften zijn hierbij 
autonomie, zelfwaardering en de behoefte aan succes. Westbrook en Black veronderstellen 
namelijk dat het gevoei van tevredenheid als gevolg van gedrag dat door interne motieven tot stand 
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is gekomen, een indicator is van de aanwezigheid van behoeften. Hoe hoger de voldoening 
achteraf, hoe sterker de behoefte aanwezig was. 
De elf door Tauber gedefinieerde winkelmotieven zijn samengebracht in vijf winkelmotieven die 
corresponderen met de gedefinieerde behoeften van McGuire. Samen met de twee nieuwe 
gedefinieerde winkelmotieven onderscheiden Westbrook en Black zeven winkelmotieven. 
Orn de winkelmotieven onder consumenten te kunnen meten is een vragenlijst met 17 verschillende 
stellingen opgesteld op een schaal van (1) geeft me veel voldoening tot en met (7) geeft me 
helemaal geen voldoening. Orn de gedefinieerde stellingen te toetsen is een factoranalyse 
uitgevoerd, die de verschillende stellingen samenvoegt tot groepjes die samen naar een bepaald 
motief refereren. 
De zeven onderscheiden winkelmotieven zijn: 
• anticipated utility 
• role enactment 
• negociation 
• choice optimisation 
• affiliation 
• power/authority 
• stimulation 
Een verdere uitleg van deze winkelmotieven wordt gegeven in figuur 3.8. 

Winkelmotieven (Westbrook and Black 1985) 

• Voorzien nut (Anticipated utility W1) 
Het plezier hebben in het aanschaffen van producten waarvan wordt verwacht dat deze een nut, 
voordeel of plezier opleveren. 

• Rol bepalend (Role enactment W2) 
De rolbepaling beschrijft de motivatie am zich te identificeren met een cultureel maatschappelijk 
voorgeschreven rol met betrekking tot winkelactiviteiten. Vaak leidt dit tot economisch gedrag, zoals 
prijs en product vergelijking. 

• Onderhandeling (Negociation W3) 
De motivatie om te zoeken naar economische voordelen door te onderhandelen met de verkoper. Dit 
komt veelal voor op bijvoorbeeld oosterse markten en niet zozeer in de westerse cultuur. 

• Optimalisering van de keuze (Choice optimisation W4) 
De motivatie om te zoeken naar het juiste product en de voldoening die men ervaart als het gelukt is 
om het juiste product te vinden uit een groot keuze aanbod. 

• Toetreding (Affiliation W5) 
De motivatie om direct of indirect in contact te komen met andere consumenten en retailers. Directe 
toetreding heeft betrekking op sociale interactie en communicatie en indirecte toetreding is het 
proces waarop consumenten zich willen identificeren met andere groepen. 

• Macht en autoriteit (Power/autority W6) 
De consument is gemotiveerd om te winkelen omdat hij een hogere sociale status probeert te 
creeren door te gaan winkelen. Retailers spelen hierop in door aandacht te besteden aan de 
consument Daarbij bestaat oak de behoefte om de controle over iemands sociale interacties te 
houden tijdens het winkelen. 

• Stimulatie (Stimulation W7) 
Stimulatie duidt de motivatie aan om nieuwe en interessante stimuli te zoeken tijdens het winkelen . 

Figuur 3.8 Winkelmotieven gedefinieerd door Westbrook & Black 
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Arnold en Reynolds (2003) en Rohm en Saminathan (2004); winkelmotieven naar aanleiding 
van maatschappelijke ontwikkelingen 
De volgende twee onderzoeken van Arnold en Reynolds en Rohm en Saminathan zijn recente 
onderzoeken naar aanleiding van de maatschappelijke ontwikkelingen en de ontwikkelingen in de 
detailhandel. Seide onderzoeken bevatten een uitvoerige literatuurstudie waar terug wordt gegrepen 
op ender and ere de onderzoeken van Tauber, Westbrook en Black en Bellenger en Kargaonkar. 

Arnold en Reynolds gaan dieper in op de hedonistische winkelmotieven, oftewel "Waarom gaan 
mensen winkelen voor plezier?". De aanleiding voor dit onderzoek is de toenemende belangstelling 
voor vermaak in de detailhandel en vrijetijdsbesteding van consumenten. Op basis van bevindingen 
uit literatuurstudies en diepte-interviews zijn zes hedonistische winkelmotieven opgesteld. 
Vervolgens is een aantal items per winkelmotief gedefinieerd om winkelmotieven per consument te 
achterhalen door middel van een enquete. Deze enquete bestond uit twee gedeelten. Een gedeelte 
met 48 items die de 6 hedonistische motieven vertegenwoordigen en een gedeelte met items zoals 
geslacht, inkomen en leeftijd. Na de data verzameling zijn er een itemanalyse en factoranalyse 
uitgevoerd om de betrouwbaarheid en validiteit van de items te controleren. Uiteindelijk is er een 
nieuwe enquete afgenomen op basis van 18 overgebleven items die de 6 hedonistische motieven 
op een betrouwbare en valide wijze weergeven. 
De zes hedonistische winkelmotieven die zijn onderscheiden zijn; 
• adventure shopping 
• social shopping 
• gratification shopping 
• idea shopping 
• role shopping 
• value shopping 
Een toelichting bij deze winkelmotieven wordt gegeven in figuur 3.9. 

Hedonistische winkelmotieven (Arnold and Reynolds 2003) 

• Avontuurlijk winkelen (adventure shopping A1) 
Het gevoel om even in een andere wereld te zijn. Er is een behoefte aan spanning en avontuur om 
nieuwe dingen te ontdekken, te voelen en te ruiken. 

• Sociaal winkelen (social shopping A2) 
Het plezier hebben in winkelen samen met vrienden en familie. De sociale contacten onderhouden 
terwijl mensen aan het winkelen zijn. Winkelen is in deze context een manier om tijd met vrienden en 
famJJie door te brengen. 

• Voldoening krijgen van winkelen (gratification shopping A3) 
Winkelen als ontspanning en om zichzelf te verwennen en de problemen in het dagelijkse !even te 
vergeten. Sommige mensen zijn winkelen als een manier om te relaxen en hun negatieve 
gemoedstoestand te verbeteren . 

• ldeeen opdoen (idea shopping A4) 
Het up to date blijven van nieuwe modetrends en nieuwe producten en innovaties. 

• Producten kopen voor anderen (role shopping A5) 
Het plezier dat men verkrijgt door het perfecte cadeau te vinden. 

• Koopjes jagen (value shopping A6) 
Winkelen in de uitverkoop, op zoek naar kortingen en afgeprijsde artikelen. Winkelen wordt gezien 
als een uitdaging om zo'n gunstig mogelijke prijs te beta/en voor een product en kan worden gezien 
als een wedstrijd die men speelt. 

Figuur 3.9 Hedonistische winkelmotieven gedefinieerd door Arnold & Reynolds 
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Het recente onderzoek van Rohm en Swaminathan gaat in op de verschillen tussen de 
winkelmotieven en type consumenten van online en fysiek winkelbezoek. De aanleiding van het 
onderzoek is de toenemende groei van aankopen op het internet. Alvorens onderscheid tussen 
fysieke en online winkelmotieven wordt gemaakt, is er op basis van een uitgebreide literatuurstudie 
een lijst met primaire winkelmotieven opgesteld. Deze primaire winkelmotieven gelden dus voor 
zowel fysiek als online winkelbezoek. Dit is de reden waarom de onderscheiden winkelmotieven van 
Rohm en Swaminathan in dit onderzoek warden meegenomen. 
De gedefinieerde primaire winkelmotieven zijn achtereenvolgens; 
• shopping convenience 
• information seeking 
• immediate possession 
• social interaction 
• the retail shopping experience 
• variety seeking 
In figuur 3.10 is een toelichting gegeven op de primaire winkelmotieven gedefinieerd door Rohm en 
Swaminathan. 

Primary shoppingmotives (Rohm and Swaminathan 2004) 

• Gemak (shopping convenience R1) 
Gemak is een motief voor de keuze van een winkelcentrum gebaseerd op het besparen van tijd en 
inspanning 

• lnformatie zoeken (information seeking R2) 
De consument is gemotiveerd door het zoeken, vergelijken en het inwinnen van informatie over een 
product. 

• Direct bezit (immediate possession R3) 
De behoefte om een product of service direct te bezitten of verkrijgen door een direct contact en 
levering 

• Sociale interactie (social interaction R4) 
Verschillende sociale motieven beinvloeden het consumentengedrag. Sociale motieven zijn sociale 
interactie, aantrekking tot referentie groepen, communiceren met anderen die gezamenlijke 
interesses delen. 

• Winkelen als belevenis (the retail shopping experience R5) 
De recreatieve consument is in de literatuur gedefinieerd als iemand die van winkelen houdt en het 
ziet als een vrije tijdsbesteding. Deze consument is gemotiveerd door het plezier dat het winkel op 
zich geeft, onafhankelijk van de product gerelateerde behoefte. 

• Op zoek naar variatie (variety seeking R6) 

Figuur 3.10 Primaire winkelmotieven gedefinieerd door Rohm & Swaminathan (2004) 

3.3 Analyse van de bevindingen uit de literatuur 
Er is een duidelijk verschil tussen de gedefinieerde behoeften in het onderzoek van Van der Plas en 
van Dirks en Janssen en de gedefinieerde behoeften van Tauber, Westbrook en Black, Arnold en 
Reynolds en Rohm en Swaminathan. 
In de eerste twee onderzoeken warden behoeften gerelateerd aan een fysiek ruimtelijke 
winkelomgeving gedefinieerd. Zoals de behoefte aan comfort en behaaglijkheid en ruimtelijke 
orientatie. Deze behoeften kunnen getypeerd worden als consumentenbehoeften die voor kunnen 
komen in een gebouwde omgeving. Deze behoeften hebben consumenten zowel in winkelcentra als 
in een schouwburg of bijvoorbeeld pretpark. 
In de andere vier onderzoeken warden behoeften gerelateerd aan het winkelgedrag gedefinieerd, 
bijvoorbeeld de behoefte aan ontspanning of op de hoogte te blijven van de laatste trends. 
In deze paragraaf zullen eerst de behoeften afgeleid uit het onderzoek van Van der Plas en de 
behoeften gedefinieerd door Dirks en Janssen warden geanalyseerd en gestructureerd tot een lijst 
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met consumentenbehoeften gerelateerd aan een winkelomgeving (paragraaf 3.3.1 ). Vervolgens 
worden de behoeften gedefinieerd in de andere vier onderzoeken geanalyseerd en gestructureerd 
tot een lijst met behoeften gerelateerd aan het winkelgedrag (paragraat 3.3.2). 

3.3.1 Analyse consumentenbehoeften gerelateerd aan een winkelomgeving 
De behoeften atgeleid uit het onderzoek van Van der Plas en de behoeften gedefinieerd door Dirks 
en Janssen vertonen een grote overlap met elkaar. Dit kan mede komen doordat het onderzoek 
van Van der Plas als een van de literatuurbronnen diende in het onderzoek van Dirks en Janssen. 
Toch is het onderzoek van Van der Plas apart opgenomen in deze literatuurstudie vanwege de 
theoretische achtergrond over de totstandkoming van consumentengedrag en de invloed van de 
winkelomgeving hierop. Daamaast kunnen de onderscheiden behoeften van Dirks en Jansen meer 
toegelicht warden door er een tweede onderzoek bij te betrekken. 
Door Dirks en Janssen warden de behoeften aan "bereikbaarheid" en "parkeergelegenheid'' 
gedefinieerd. Deze behoeften kunnen gezien warden als behoeften die steeds meer op de 
voorgrond treden. De mobiliteit van consumenten neemt toe en parkeren en bereikbaarheid kunnen 
belangrijke voorwaarden voor consumenten zijn om een winkelcentrum te bezoeken. Maar deze 
behoeften zijn in termen van aanbod geformuleerd, daarom wordt er in dit onderzoek voor een 
andere formulering gekozen. In dit onderzoek wordt daarom als eerste "de behoeften om 
gemakkelijk bij het winkelcentrum te kunnen komen" (1) onderscheiden. 

De behoeften P1 en D6 warden samengevoegd tot "de behoefte aan ruimtelijke orientatie" (2). 
Deze behoefte heeft betrekking op het kunnen vinden van de weg in een winkelcentrum. De 
behoefte P2 vertoont oak een overlap met de behoefte D6, maar doelt meer op "de behoefte aan 
herkenning en identificatie" (3) om een eigen waardeoordeel aan een winkelcentrum te kunnen 
geven. Het gaat hierbij om de behoefte dat de uitstraling van het winkelcentrum past bij de 
persoonlijke smaak van de consument. Dit kan door middel van materiaalgebruik die een 
identificatie geven voor de prijs en kwaliteit van een winkelcentrum. 

De behoeften P3 vormt samen met de behoefte D8 "de behoefte aan sfeer" (4). Steer is een 
abstract begrip, wat op vele manieren ge'interpreteerd kan warden. De behoefte aan steer heeft te 
maken met de gemoedstoestand van consumenten zoals de behoefte aan gezelligheid. Toch wordt 
het beg rip steer voorlopig meegenomen in het onderzoek. 

De behoeften P4, P5 en D3 vormen samen "de behoefte aan het gemakkelijk kunnen 
voortbewegen" (5) en "de behoefte aan het gebruik kunnen maken van voorzieningen" (6). 
De behoefte "toegankelijkheid" van Dirks en Janssen heeft betrekking op het kunnen voortbewegen, 
het verplaatsen van goederen en het gebruik kunnen maken van voorzieningen. De behoeften van 
consumenten hierbij is, zoals Van der Plas aangeeft, dat dit op een comfortabele, doelmatige en 
veilige wijze kan geschieden. Van der Plas hanteert het begrip handelen, waarbij hij doelt op het 
gebruik maken van voorzieningen zoals parkeerautomaten en speelvoorzieningen. In dit onderzoek 
warden, zoals in het onderzoek van Van der Plas, de behoefte aan het kunnen voortbewegen en de 
behoefte aan het gebruik kunnen maken van voorzieningen als twee aparte behoeften gezien. Het 
veilig kunnen bewegen, zoals dit door Van der Plas wordt aangegeven, wordt in dit onderzoek bij de 
behoefte formulering weggelaten omdat het aspect veilig bewegen als een aparte behoefte wordt 
meegenomen (zie behoefte 10 lichamelijke veiligheid). 

De behoeften P6 en P7 vertonen beide overeenkomsten met de behoefte D7 waarin de behoefte 
aan privacy (persoonlijke ruimte) en sociaal contact is samengevoegd. De behoefte aan sociaal 
contact wordt ook gedetinieerd in de onderzoeken van Tauber, Westbrook en Blach, Arnold en 
Reynolds en Rohm en Swaminathan. Daarom wordt hier alleen "de behoefte aan persoonlijke 
ruimte" (7) meegenomen, want deze behoefte is meer gerelateerd aan een winkelomgeving en de 
behoefte aan sociaal contact is meer gerelateerd aan winkelgedrag. 
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De behoeften PB en D5 duiden beide "de behoefte aan behaaglijkheid en comfort" (8) aan. 
Hierbij wordt gedoeld op de behoefte om zich lichamelijk behaaglijk te voelen in een 
winkelomgeving. Hierbij spelen factoren zoals een goed afgestemd klimaat, verlichting en geluid 
een rol. 

De behoeften P9 en D4 worden samengevoegd tot "de behoefte aan sociale veiligheid" (9). 
Zeker gezien de huidige ontwikkelingen in de maatschappij hebben consumenten steeds meer 
behoefte aan veiligheid. Hierbij gaat het om een gevoel van veiligheid ten opzichte van andere 
mensen. De gebruiks- en verblijfsveiligheid gedefinieerd door Dirks en Janssen worden in dit 
onderzoek als een aparte behoefte gezien. Hierbij gaat het om "de behoefte aan lichamelijke 
veiligheid" (10), of te wel het veilig kunnen bewegen in een winkelcentrum. 

In figuur 3.11 zijn de gedefinieerde consumentenbehoeften gerelateerd aan een winkelomgeving 
weergegeven. 

consumentenbehoeften gerelateerd aan een winkelomgeving 

1. Gemakkelijk bij het winkelcentrum kunnen komen (D1 en D2) 
De behoefte aan bereikbaarheid per auto, fiets en openbaar vervoer en het kunnen parkeren van de 
auto en het stallen van fietsen. 

2. Ruimtelijke orientatie (P1, D6) 
De behoefte aan he! kunnen vinden van de weg in het winkelcentrum. 

3. Herkenning en identificatie (P2, D6) 
De behoefte dat de uitstraling van het winkelcentrum past bij de persoonlijke smaak van de 
consument. 

4. Sfeer (P3, DS) 
De behoefte aan sfeer en ambiance 

5. Gemakkelijk kunnen voortbewegen (P4 en D3) 
De behoefte om (zichzelf en goederen) gemakkelijk te kunnen voortbewegen en verplaatsen. 

6. Gebruik kunnen maken van voorzieningen (PS en D3) 
De behoefte aan hel gebruik kunnen maken van verschillende voorzieningen Jn een winkelcentrum. 

7. Persoonlijke ruimte (P7, D7) 
De behoefte aan drukte vermijden tijdens het winkelen 

8. Lichamelljke behaaglijkheid(PS, D5) 
De behoefte aan lichamelijke behaaglijkheid door fysische factoren zoals een behaaglijk klimaat, 
goede verlichting en geluid. 

9. Sociale veiligheid (P9, D4) 
Het gevoel van veiligheid ten opzichte van anderen. 

10. Lichamelijke veiligheid 
Lichamelijk veilig kunnen bewegen in een winkelcentrum. 

Figuur 3.11 Consumentenbehoeften gerelateerd aan een winkelomgeving 

3.3.2 Analyse behoeften gerelateerd aan winkelgedrag 
In de onderzoeken van Tauber, Westbrook en Black en Bellenger en Kargaonkar worden 
verschillende hoofdcategorieen van behoeften gerelateerd aan winkelgedrag onderscheiden die 
aangeven waarom consumenten gaan winkelen. Westbrook en Black stellen vast dat winkelgedrag 
ontstaat (1) op basis van behoefte om een product te verwerven, (2) om zowel een gewenst product 
te verwerven als in niet product gerelateerde behoeften te voorzien, (3) om hoofdzakelijk in 
behoeften te voorzien die geen betrekking op productaanwinst hebben. Tauber geeft aan dat 
winkelmotieven onder te verdelen zijn in productgerelateerde motieven en winkelmotieven 
gerelateerd aan het winkelen als activiteit zonder dater producten gekocht moeten warden. Er kan 
gesteld warden dat winkelgedrag ontstaat wanneer de consument behoefte heeft aan het kopen 
van producten en als het de benodigde tijd, inspanning en geld waard is om een winkelcentrum te 
bezoeken om aan deze behoefte te voldoen. Daarentegen kan winkelgedrag ook ontstaan wanneer 
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een consument behoefte heeft aan sociaal contact, aandacht en status of recreatie. Er is een 
duidelijk verschil te onderscheiden tussen product gerelateerde behoeften en winkelproces 
gerelateerde behoeften, ofwel de behoefte om producten te kopen versus de behoefte aan het 
winkelproces als te ondernernen activiteit. 
Het onderscheid dat Bellenger en Kargaonkar rnaken in utilitaire (economisch nut) en 
hedonistische (recreatief/ plezier) winkelrnotieven hangt hier nauw mee samen, maar dit 
onderscheid is niet gelijk aan het onderscheid in productgerelateerde versus winkelproces 
gerelateerde behoeften. Bij het onderscheid in utilitaire en hedonistische behoeften wordt gedoeld 
op het nut om te gaan winkelen versus het plezier dat wordt verkregen door te winkelen. De 
behoefte aan plezier kan ook warden verkregen door alleen producten aan te schaffen en ook door 
te winkelen als activiteit zonder de intentie am producten te kopen. 
Door de twee dimensies productgerelateerde versus winkelproces gerelateerde behoeften en 
utilitaire behoeften versus hedonistische behoeften te combineren kan een assenstelsel worden 
opgesteld waarbinnen verschillende consumentenbehoeften kunnen warden geplaatst (zie figuur 
3.12). 

Utilitair 
(nut) 

Product gerelateerd 

1 2 

____________ Hedonistisch 
(plezier) 

4 3 

Winkelproces gerelateerd 

Figuur 3.12 Assenstelsel consumentenbehoeften gerelateerd aan winkelgedrag 

Door de combinatie van de twee dirnensies kunnen vier hoofdcategorieen worden geforrnuleerd. 
Consumenten kunnen namelijk de behoefte hebben orn (1) doelgericht producten te kopen voor 
noodzakelijkheid, (2) plezier te verkrijgen door producten te kopen, (3) plezier te verkrijgen door het 
winkelproces zonder de intentie om producten te kopen en de laatste cornbinatie is de behoefte orn 
(4) noodzakelijker wijze een winkelcentrum te bezoeken zonder de intentie te hebben orn producten 
te kopen. Deze laatste cornbinatie lijkt een vreemde combinatie. Er kan hier gedacht warden aan 
bijvoorbeeld een zakelijke afspraak in een winkelcentrum, of iemand die de behoefte heeft am te 
schuilen tegen slecht weer. Maar in dit onderzoek staat de winkelactiviteit centraal en dit zijn 
activiteiten die niet gerelateerd zijn aan winkelen. Er kan ook gedacht warden aan een 
koopverslaving of een dwangrnatig proces am te winkelen, rnaar deze "ziekelijke" behoeften zullen 
niet warden meegenomen in dit onderzoek. 

In het volgende stuk warden consumentenbehoeften gerelateerd aan het winkelgedrag gedefinieerd 
op basis van de onderzoeken van Tauber, Westbrook en Black, Arnold en Reynolds en Rohm en 
Swaminathan. Bij het definieren van deze consumentenbehoeften wordt oak aangegeven waar 
deze in het assenstelsel kunnen worden geplaatst. Hierdoor kan er structuur aan de te 
onderscheiden behoeften worden aangebracht. 
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De behoefte aan "gemak" (A) tijdens het winkelproces wordt alleen gedefinieerd door Rohm en 
Swaminathan (R1). Behoefte aan gemak is verbonden aan het besparen van tijd en inspanning en 
wordt vaak geassocieerd met het doelgericht boodschappen doen of aankopen op internet. Maar 
ook in de binnenstad kan een consument de behoefte hebben om snel en gemakkelijk producten 
aan te kunnen schaffen. Deze behoefte is te typeren als een utilitaire, productgerelateerde 
behoefte. 

Het derde winkelmotief gedefinieerd door Rohm en Swaminathan (R3) duidt op de behoefte om een 
product direct te willen bezitten door direct contact met de verkoper. Dtt winkelmotief is 
onderscheiden in een onderzoek naar verschillen tussen consumenten die vaak on-line winkelen en 
consumenten die fysiek winkelbezoek prefereren. Direct contact met de verkoper en direct bezitten 
van producten zijn behoeften die alleen kunnen worden bevredigd door fysiek winkelbezoek. Direct 
contact en direct beztt zijn geen behoeften die een onderscheid kunnen maken in behoeften tijdens 
het winkelen in een winkelcentrum omdat het on-line winkelen in dit onderzoek buitenbeschouwing 
wordt gelaten. Verondersteld mag worden dat het bij dit winkelmotief ook gaat om het aanschaffen 
van noodzakelijke producten. Dit winkelmotief vormt daarom een aanleiding tot het formuleren van 
de behoefte "aanschaffen van noodzakelijke producten" (B). Hierbij gaat het om consumenten 
die tijdens het winkelen de behoefte hebben om juist producten te kopen die voor hen op dat 
moment noodzakelijk zijn om aan te schaffen. Deze behoefte is ook te typeren als een utilitaire, 
productgerelateerde behoefte. 

Het 2e winkelmotief geformuleerd door Rohm en Swaminithan (R2) geeft het kopen van een 
weloverwogen product weer. Dit winkelmotief betreft het zoeken naar en het vergelijken van 
producten en het inwinnen van informatie om een geschikt product te kopen. De behoefte die hieruit 
wordt afgeleid is de behoefte "kljken en vergelijken" (C). De consument heeft behoefte aan het 
zoeken, vergelijken en het inwinnen van informatie om uiteindelijk een weloverwogen product te 
kopen. Het verschil met "koopjes jagen" is dat het hierbij gaat om het aanschaffen van producten 
die consumenten van tevoren van plan waren om te kopen en eerst informatie inwinnen om een 
zorgvuldige keuze te kunnen maken. Koopjes jagen gaat om het plezier van het verkrijgen van 
kortingen en niet zozeer op het vinden van het geschikte product. De behoefte "kijken en 
vergelijken" is te beschouwen als een productgerelateerde behoefte die zowel utilitair als 
hedonistisch kan zijn en wordt daarom op de grens tussen utilitair en hedonistisch op het 
assenstelsel geplaatst. 

De winkelmotieven T1 en W2 samengevoegd tot de behoefte "rolgebondenheid" (D). Tauber 
definieerde het winkelmotief "role playing· als een behoefte om producten te kopen omdat het de 
taak van iemand binnen het huishouden is. Vanuit de maatschappij werd verwacht dat iemand 
bepaalde taken verrichtte binnen het huishouden. Zo was de taak van de huisvrouw in traditionele 
gezinnen het boodschappen doen. Tegenwoordig is dit onderscheid tussen taken voor mannen en 
vrouwen binnen een huishouden niet altijd meer zo duidelijk gescheiden, maar binnen een 
huishouden hebben ouders wel een taak om de kinderen te voorzien van bijvoorbeeld kleding. Ook 
Westbrook en Black zien een winkelmotief dat wordt voorgeschreven door de maatschappij . Zij 
stellen dat personen die producten kopen voor anderen vaak een economisch en doelgericht 
winkelgedrag vertonen. 
Als het winkelen wordt gezien als een taak die men heeft binnen het huishouden, kan dit warden 
beschouwd als een extern winkelmotief omdat het wordt opgelegd vanuit de maatschappij. Hier 
wordt de behoefte om producten voor anderen te kopen niet gezien als een taak die wordt opgelegd 
door de maatschappij maar een behoefte die ontstaat vanuit verantwoordelijkheid die de consument 
heeft en voelt voor anderen. Deze behoefte is te beschouwen als een utilitaire product gerelateerde 
behoefte. 
Arnold en Reynolds definieren het winkelmotief "role shopping" (A5) als een hedonistisch 
winkelmotief omdat iemand plezier aan het winkelen kan beleven door cadeauljes voor anderen te 
kopen. Het plezier dat hier wordt beleefd ontstaat door de verwachte plezierige reactie van de 
ontvanger. Dit winkelmotief valt daarom niet onder de behoefte "rol gebondenheid", maar deze 
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behoefte wordt in dit onderzoek geforrnuleerd als de behoefte aan "cadeautjes kopen" (E). Deze 
behoefte is te beschouwen als een hedonistische, product gerelateerde behoefte. 

Het winkelmotief "anticipated utility" (W1) gedefinieerd door Westbrook en Black duidt op het plezier 
hebben in het aanschaffen van producten waarvan wordt verwacht dat deze een nut, voordeel of 
plezier opleveren. Dit is een beetje vreemd geforrnuleerd omdat mag worden verwacht dat mensen 
juist een aankoop doen omdat ze geloven hier voordeel mee zullen behalen of dat ze er plezier aan 
zullen beleven. In dit onderzoek wordt daarom de behoefte "voorpret" (F) gedefinieerd. Het gaat 
hier om dat consumenten zich van tevoren verheugen op het kopen van een bepaald product en 
daar naar op zoek gaan tijdens het winkelen. De behoefte aan voorpret kan worden beschouwd als 
een hedonistische, product gerelateerde behoefte. 

Bij voorpret verheugt de consument zich op het kopen van een bepaald product wat hij of zij in 
gedachte heeft. Vaak hebben consumenten geen idee wat ze willen kopen en snuffelen ze rand of 
ze neg iets leuks vinden. Ze worden gestimuleerd om nieuwe en interessante producten en 
ervaringen op te doen tijdens het winkelen zoals de winkelmotieven stimulatie (W7) en sensorische 
stimulatie (T6) aanduiden. In dit onderzoek wordt de behoefte aan "rondsnuffelen" (G) 
gedefinieerd. De motieven die duiden op stimulatie verwijzen niet alleen naar het zoeken naar 
producten, maar kunnen ook doelen naar het opzoek gaan van ervaringen. Dit wordt later 
besproken bij het definieren van behoeften die niet product gerelateerd zijn. De behoefte aan 
rondsnuffelen kan worden beschouwd als een hedonistische behoefte zowel product gerelateerd als 
aan het winkelproces gerelateerd. 

Bij de winkelmotieven T11 en W3 gaat het om het plezier van onderhandelen met de verkoper en 
het plezier dat de consument beleeft aan het economische voordeel dat hij daardoor kan behalen. 
Onderhandelen vindt minder plaatst in de Westerse cultuur dan op Oosterse markten waar het heel 
gewoon is om te onderhandelen. Het zesde winkelmotief "value for shopping" gedefinieerd door 
Arnold en Reynolds doelt op het winkelen als een uitdaging om een zo gunstig mogelijke prijs te 
betalen voor en product. Dit kan niet alleen worden behaald door onderhandelingen met de 
verkoper, maar ook door op zoek te gaan naar aanbiedingen. Dit past beter bij onze cultuur en 
daarom wordt de behoefte "koopjes jagen" (H) in dit onderzoek gedefinieerd op basis van de 
winkelmotieven A6, T11 en W3. Deze behoefte wordt beschouwd als een hedonistische 
productgerelateerde behoefte omdat de consument plezier beleeft aan het kopen van producten 
met een prijsvoordeel. 

De winkelmotieven T 4 en A4 zijn samengevoegd tot de behoefte "op de hoogte blijven van 
nieuwe producten" (I). Beide motieven geven aan dat consumenten gaan winkelen omdat ze op 
de hoogte willen blijven van de laatste mode en productinnovaties. Deze behoefte is verbonden aan 
producten zoals modieuze kleding en technische gadgets, maar is niet direct verbonden aan het 
daadwerkelijk aanschaffen van deze producten. Consumenten kunnen deze behoefte ook 
bevredigen door het plezier dat de ze verkrijgen door de zoektocht naar deze producten om ideeen 
op te doen en het uitproberen ervan zonder ze daadwerkelijk aan te schaffen. Deze behoefte wordt 
daarom beschouwd als een hedonistische behoefte die zowel productgerelateerd als niet 
productgerelateerde kan zijn . Deze behoefte wordt daarom op de grens tussen product gerelateerd 
versus winkelproces gerelateerd op het assenstelsel geplaatst. 

De winkelmotieven T7, TB, T9, W5, A5 en R4 duiden allemaal op de behoefte aan sociale interactie. 
Sociale interactie kan opgedeeld worden in "directe sociale interactie" (J) en "indirecte sociale 
interactie" (K). Directe interactie betreft het ontmoeten en communiceren met andere personen. 
lndirecte interactie heeft betrekking op het zich willen identificeren met anderen, mensen bekijken 
en zichzelf presenteren aan anderen zonder direct contact te hebben. Directe en indirecte sociale 
interactie zijn beide hedonistische, winkelproces gerelateerde behoeften. De consument heeft 
plezier door de aanwezigheid van andere mensen in het winkelcentrum in combinatie met het 
winkelen als activiteit. 
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Tauber definieert de behoefte aan "self-gratification" (T3). Hij geeft aan dat consumenten gaan 
winkelen om zichzelf te verwennen om daarmee hun negatieve gemoedstoestand te verbeteren. 
Ook Arnolds en Reynolds definieren het winkelmotief "gratification. Zij doelen hierbij op twee 
behoeften; de behoefte om te ontspannen en de behoefte om zichzelf te verwennen. 
In dit onderzoek warden op basis van deze twee motieven, twee verschillende behoeften 
gedefinieerd. Als eerste wordt de behoefte om "zichzelf te verwennen" (L) gedefinieerd, waarbij 
het zowel om de aanschaf van producten voor zichzelf als om het winkelproces gaat. Ten tweede 
wordt de behoefte aan "ontspanning" (M) gedefinieerd, waarbij het gaat om "relaxen" door te 
winkelen. De behoefte aan ontspanning kan worden beschouwd als een hedonisctiche, 
winkelproces gerelateerde behoefte. 

De winkelmotieven T2, T6, W7, A1, R5 en R6 kunnen samengevoegd worden tot de behoefte aan 
"variatie" (N), waarbij het erom gaat dat de consument behoefte heeft om iets anders te doen dan 
de dagelijkse bezigheden. 
Tauber en Rohm en Swaminathan definieren de winkelmotieven "diversion" (T2) en "variety 
seeking" (R6) beide als een behoefte om te recreeren en te onstappen uit de routine van het 
dagelijkse leven. 
De winkelmotieven A1 en R5 duiden op het winkelen als een belevenis waarbij de consument de 
behoefte heeft zich even in een andere wereld te bevinden. Deze twee motieven sluiten ook aan bij 
de behoefte aan variatie in het dagelijkse leven. In de formulering van de behoefte "rondsnuffelen" 
zijn de winkelmotieven T6 en W7 reeds aan de orde gekomen. De winkelmotieven T6 en W7 duiden 
behoefte aan stimulatie aan. Deze zijn niet alleen op te vatten als het op zoek gaan naar 
interessante producten maar ook het op zoek gaan naar nieuwe ervaringen. 

De winkelmotieven T10 en W6 vorrnen samen de behoefte aan "aandacht" (0) tijdens het 
winkelproces. Seiden duiden op de behoefte aan aandacht van verkopend personeel. Deze 
behoefte is niet direct gerelateerd aan het kopen van producten maar aan het winkelproces zelf. In 
d literatuur wordt verondersteld dat consumenten zelfs hun aankoop kunnen uitstellen omdat door 
de koop van een product de aandacht voor de consument stopt. Deze behoefte is te beschouwen 
als een hedonistische, winkelproces gerelateerde behoefte. 

Het vierde winkelmotief van Westbrook en Black (W4) is geforrnuleerd op basis van het verkrijgen 
van voldoening na het winkelproces door het vinden van de juiste producten uit het aanbod. Hier 
wordt aangegeven dat deze behoefte niet direct verbonden is met het aanschaffen van producten, 
maar dat het gaat om de achterliggende behoeften zelfbeheersing, zelfwaardering en de behoefte 
aan succes. Deze behoefte neigt een beetje naar een koopverslaving of andere dwangmatige 
handeling. Deze motivatie vormt wel een aanleiding om de behoefte aan "het krijgen van 
bevestiging" (P) te forrnuleren. Bij deze behoefte gaat het om het controleren van vorige aankopen 
en het zoeken naar bevestiging of de consument wel de juiste aankoop heeft gedaan in een vorig 
winkelbezoek. Deze behoefte wordt als een utilitaire, winkelproces gerelateerde behoefte 
beschouwd. 

Het vijfde winkelmotief "physical activity" gedefinieerd door Tauber komt in geen van de andere 
onderzoeken naar voren. Dit winkelmotief wordt niet meegenomen in de lijst met geforrnuleerde 
behoeften tijdens het winkelproces omdat het niet relevant wordt geacht (zie relevantie paragraaf 
3.5). 
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Zoals reeds in de tekst is aangegeven zijn de gedefinieerde behoeften in te delen in een van de vier 
velden op het assenstelsel van utilitaire versus hedonistische behoeften en product gerelateerde 
versus winkelproces gerelateerde behoeften. Dit is weergegeven in figuur 3.13. 
Hierbij dient te warden opgemerkt dat er geen waarde moet warden ontleend aan de exacte plaats 
binnen een van de vier kwadranten. Het gaat erom dat de behoeften te plaatsen zijn in een van de 
vier kwadranten. De behoeften B, G, I en L zijn niet in een van de vier hoofdcategorieen in te delen 
maar bevinden zich op de grens. Deze behoeften kunnen zowel utilitair als hedonistisch of zowel 
product gerelateerd als winkelproces gerelateerd zijn. 
In figuur 3.14 zijn de gedefinieerde winkelbehoeften gerelateerd aan winkelgedrag weergegeven. 

Utilitair 
(nut) 

Product gerelateerd 

_____ __, _____ '-+-<+ Hedonistisch 
(plezier) 

winkelproces gerelateerd 

Figuur 3.13 Consumentenbehoeften gerelateerd aan winkelgedrag ingedeeld op assenstelsel 
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Consumentenbehoeften gerelateerd aan winkelgedrag 

A. Gemak (R1) 
De behoefte aan het kopen van producten waarbij het besparen van tijd en inspanning van belang is. 

B. Aanschaffen van noodzakelijke producten (R3) 
De behoefte aan het aanschaffen van producten die de consument perse nodig heeft. 

C. Kijken en verqelijken (R2) 
De behoefte aan het zoeken, vergelijken en het inwinnen van informatie over een product am 
uiteindelijk een weloverwogen product te kopen. 

D. Rolgebondenheid (T1 ,W2) 
Het voelen van verantwoordelijkheid am voor anderen producten te kopen. 

E. Cadeautjes kopen (A5) 
Het plezier hebben in het kopen van cadeautjes (voor anderen). 

F. Voorpret (W1) 
Het plezier hebben in het kopen van producten waar de consument zich van tevoren op verheugd 
heeft. 

G. Rondsnuffelen (T6,W1,W7) 
De behoefte aan rand te snuffelen am te kijken of er nag producten zijn die de consument graag zou 
willen hebben/ kopen . 

H. Koopjes jagen (T11, W3,A6) 
De behoefte am op zoek te gaan naar gunstige aanbiedingen. 

I. Op de hoogte blijven van nieuwe producten (T4,A4) 
De behoefte om op de hoogte te blijven van nieuwe producten, bijvoorbeeld op het gebied van mode 
of elektronica. 

J. Directe sociale interactie (T7,T8,W5,A2,R4) 
De behoefte aan het onderhouden van contact met vrienden of familie tijdens het winkelen en het 
ontmoeten van en communiceren met andere mensen. 

K. lndirecte sociale interactie (T7,T9,W5,R4) 
De behoefte aan het bekijken van anderen en het zich onder de mensen bevinden zonder direct 
contact te maken. 

L. Zichzelf verwennen (T3,A3) 
De behoefte am zichzelf te verwennen. 

M. Ontspanning (A3) 
De behoefte aan ontspanning. 

N. Variatie (T2,R6) 
De behoefte am iets anders te doen dan de dagelijkse bezigheden. Consumenten gaan op zoek 
gaan naar variatie en stimulatie am uit de routine van het dagelijkse leven te ontsnappen. 

0. Aandacht ( T10,W6) 
De behoefte aan persoonlijke aandacht van verkopend personeel 

P. Bevestiging zoeken (W4) 
De behoefte aan het controleren of de juiste aankopen zijn gemaakt in een vorig bezoek. 

Figuur 3.14 Consumentenbehoeften gerelateerd aan winkelgedrag 
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3.3.3 De volledigheid, validiteit en relevantie van de gedefinieerde consumentenbehoeften 

Volledigheid en validiteit van de geformuleerde consumentenbehoeften tijdens het winkelen 
De volledigheid van de onderscheiden behoeften op basis van literatuur is nooit zeker. Wat hier van 
belang is, is de validiteit van de onderscheiden consumentenbehoeften. 
De onderzoeken waaruit de consumentenbehoeften gerelateerd aan winkelgedrag zijn afgeleid, zijn 
uitgevoerd in Amerika. Het kan zijn dat niet alle gedefinieerde consumentbehoeften ook te 
onderscheiden zijn in Nederland en het kan zijn dat er andere consumentenbehoeften in Nederland 
bestaan die niet in deze onderzoeken naar voren komen. De validiteit en volledigheid van de 
opgestelde lijst met specifieke consumentenbehoeften tijdens het winkelproces in figuur 3.14 kan 
hierdoor niet gegarandeerd zijn. Een veldonderzoek op de Nederlandse detailhandelsmarkt zou 
hierop een aanvulling kunnen zijn. In dit onderzoek wordt daarom de aanwezigheid van de 
gedefinieerde behoeften bij Nederlandse consumenten onderzocht en of deze consumenten nog 
andere behoeften tijdens het winkelen hebben die niet zijn geformuleerd in dit hoofdstuk. Dit wordt 
besproken in de onderzoeksopzet in hoofdstuk 7. 

Relevantie van de geformuleerde consumentenbehoeften tijdens het winkelen 
Orn de relevantie van de geformuleerde consumentenbehoeften tijdens het winkelen na te gaan 
kunnen er twee vragen warden gesteld. Ten eerste hebben alle gedefinieerde 
consumentenbehoeften betrekking op de vraagkant en niet op de aanbodkant (gaat het om 
behoeften in plaats van wensen)? En ten tweede hebben alle gedefinieerde winkelmotieven 
betrekking op de detailhandel? Seide vragen kunnen positief beantwoord worden. 
Een uitzondering is de behoefte aan "beweging" (T5) gedefinieerd door Tauber. De behoefte om te 
wandelen in een winkelcentrum heeft niet direct betrekking op de detailhandel, maar op een 
overdekte locatie. Deze behoefte zal daarbij vooral in Amerika voorkomen en minder snel in 
Nederland. In Amerika bestaan zelfs wandelclubs die wandelen in een overdekt winkelcentrum, 
beschermt tegen het weer. Het is dus ook twijfelachtig of deze behoefte valide is. Daarentegen is de 
komst van fitnesscentra in winkelcentra, beweging in een winkelcentrum, een nieuwe trend. Dit 
komt niet zoveel voor in Nederland en het spreekt een andere doelgroep aan dan het winkelend 
publiek. De behoefte aan beweging is daarom niet opgenomen in de lijst met gedefinieerde 
consumentenbehoeften gerelateerd aan winkelgedrag. 

3.4 Samenvatting 
In dit hoofdstuk zijn twee lijsten met consumentenbehoeften tijdens het winkelen op basis van 
literatuur gedefinieerd. Er is een duidelijk onderscheid te maken in consumentenbehoeften 
gerelateerd aan een winkelomgeving (figuur 3.11) en consumentenbehoeften gerelateerd aan het 
winkelgedrag (figuur 3.14). Consumentenbehoeften gerelateerd aan de fysieke winkelomgeving 
kunnen consumenten ook hebben bij bezoeken aan andere gebouwde omgevingen zoals 
stationlocaties, theaters of pretparken. Deze behoeften zijn dus niet specifiek gerelateerd aan het 
winkelen als te ondernemen activiteit. De consumentenbehoeften gerelateerd aan winkelgedrag 
geven de interne beweegredenen waarom mensen gaan winkelen aan. Deze interne 
beweegredenen oftewel winkelmotieven, zijn gelijk gesteld aan de behoeften die consumenten 
hebben tijdens het winkelen. 
De consumenten gerelateerd aan winkelgedrag kunnen worden ingedeeld in categorieen gebaseerd 
op twee dimensies; product gerelateerde behoeften versus behoeften gerelateerd aan het 
winkelgedrag en utilitaire behoeften versus hedonistische behoeften. 

Behoeften kunnen gekoppeld worden aan prestaties zoals aangegeven in het voorlopige 
conceptueel model. In het volgende hoofdstuk zal een onderverdeling in verschillende prestaties 
van planmatig opgezette winkelcentra worden gemaakt. 
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PRESTATIES VAN PLANMATIG 
OPGEZETTE WINKELCENTRA 

Welke prestat1es van planmatig 
o ezette winkelcentra zi·n te onderscheiden? 





' 

4 PRESTATIES VAN PLANMATIG OPGEZETTE WINKELCENTRA 
Zoals in het vorige hoofdstuk consumentenbehoeften zijn onderscheiden wordt in dit hoofdstuk 
ingegaan op de prestaties van planmatig opgestelde winkelcentra. Hierbij gaat het om die prestaties 
waarmee een winkelcentrum kan inspelen op de behoeften van consumenten. 
In het voorlopige conceptueel model in paragraaf 1.5 is aangegeven dat er wordt aangenomen dat 
er relaties bestaan tussen consumentenbehoeften en prestaties van planmatig opgezette 
winkelcentra. In dit hoofdstuk wordt op basis van een literatuurstudie bepaald welke prestaties van 
winkelcentra kunnen worden onderscheiden. 

4.1 Literatuurstudie prestaties planmatig opgezette winkelcentra 
Orn prestaties van planmatig opgezette winkelcentra te kunnen onderscheiden wordt een aantal 
onderzoeken besproken waarin prestaties, kenmerken of factoren van winkelcentra centraal staan. 
Prestaties zijn anders dan kenmerken. Kenmerken van een object duiden aan waaraan een object 
te herkennen is, terwijl prestaties verwijzen naar een doel. Een kenmerk kan bijvoorbeeld de kleur 
zijn. Ondanks dit verschil worden de begrippen kenmerken en prestaties veelal door elkaar 
toegepast en dienen kenmerken gelezen te worden als prestaties. 

Zimmer (1995); waardebepalende factoren winkelcentra 
Zimmer heeft een methode ontwikkeld om de kwaliteit van winkelcentra beter te kunnen 
beoordelen. De aanleiding van zijn onderzoek is dat de belangrijkste input bij een taxatie van een 
winkelobject het directe inkomen (huuropbrengsten) is en dater te weinig rekening wordt gehouden 
met de kwaliteit van het object. Dit is van invloed op de commerciele waardeontwikkeling van het 
object (het indirecte rendement). De kwaliteit van een winkelcentrum wordt volgens Zimmer 
bepaald door een groot aantal factoren die kunnen worden onderverdeeld in vijf 
kwaliteitsgroepen; Omgevingskwaliteit, locatie kwaliteit, functionele kwaliteit, fysieke kwaliteit en 
commerciele kwaliteit. 
• De omgevingskwaliteit betreft aspecten die betrekking hebben op het marktgebied en de 

concurrentie positie van het winkelcentrum, evenals het overheidsbeleid dat geldt voor de 
omgeving. 

• De kwaliteit van de locatie bestaat uit aspecten die betrekking hebben op de ligging en 
bereikbaarheid. 

• De functionele kwaliteit betreft aspecten die betrekking hebben op de functie en de 
branchering. 

• De fysieke kwaliteit wordt gevormd door aspecten met betrekking tot de verschijningsvorm en 
het functioneren van het winkelcentrum als gebouw. 

• En tenslotte bevat de commerciele kwaliteit aspecten die betrekking hebben op de 
wervingskracht en de uitstraling van het winkelcentrum. 

Niet alle kwaliteitsgroepen dragen evenveel bij aan de commerciele waardeontwikkeling van een 
winkelcentrum. De omgevingskwaliteit en de kwaliteit van de locatie zijn volgens Zimmer het 
belangrijkste aangezien deze moeilijk veranderbaar zijn. Een slecht gebouw op een goede locatie 
biedt meer potentie om in te investeren dan een goed gebouw op een slechte locatie. De omgeving 
is wel passief beheersbaar. Dit wil zeggen dat men kan inspelen op de ontwikkelingen die zich in 
het gebied voordoen door de fysieke en functionele prestaties van het winkelcentrum af te stemmen 
op de omgeving. Functionele en fysieke kwaliteiten zijn in beginsel veranderbaar en dus 
beheersbaar. Dit gaat wel vaker gepaard met ingrijpende maatregelen. De commerciele kwaliteit is 
doorgaans te verbeteren met minder ingrijpende maatregelen en daarom beter beheersbaar. 
In figuur 4.1 is een indeling van waardebepalende factoren van planmatig opgezette winkelcentra 
gegeven. De onderscheiden kwaliteiten kunnen opgevat worden als prestaties. Kwaliteiten zijn 
eigenschappen van een winkelcentrum die het doel hebben een commercieel waardeoordeel over 
een winkelcentrum te geven. Prestaties zijn ook op te vatten als eigenschappen van een 
winkelcentrum, waarop consumenten hun keuze kunnen baseren om een winkelcentrum te 
bezoeken. Op basis van prestaties kunnen consumenten hun eigen waardeoordeel geven. 
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In figuur 4.1 zijn alle prestaties afgeleid uit kwaliteiten gedefinieerd door Zimmer weergegeven. De 
prestaties die voor consumenten van belang zijn, zijn vet gedrukt. (Zie voor meer toelichting 
paragraaf 4.2) 

Omgevings- Kwaliteit locatie Functionele Fysieke kwaliteit Commerciele 
kwaliteit kwaliteit kwaliteit 
• Economisch • Absolute • Aanbodin • Opzet/ lay-out/ • Concept 

profiel gemeente ligging relatie tot functie compactheid • Presentatie 
• Demog rafische • Situering in • Aanbod • Routing/ • Zichtbaarheid 

ontwikkeling verzorgi ngsgebied voeding en circuitvorming • Herkenbaar-
• Gemiddeld • Primair en genotsmiddelen • Fysieke held/ attentie 

besteedbaar secundair • Aanbod uitbreidbaarheid waarde 
inkomen verzorgingsgebied duurzame en • Entrees • Zichtlijnen 

• Lokale/ • Koopkracht overige • Maatvoering • lnrichting/ 
region ale binding goederen units openbaar sfeer 
concurrentie • Koopkracht • Dienst gebied • Bewinkeling/ 

• Winkelaanbod toe-/ afvloeiing verlening • Veiligheid en druktebeeld 
per hoofd • Bereikbaar- • Horeca en netheid • Promotie 

• Ontwikkelings heid overige • Klimaat • Externe en 
mogelijkhedenom • Parkeren voorzieningen verlichtlng interne 
geving • Aansluiting op • Trekkers • Onderhouds- bewegwijzering 

• Woningbouw omgeving • Branche toestand 
• Winkelvoorzien • Bevoorradings- patroon • Expeditie 

ingen mogelijkheden • Trekkerbeeld 
• Bereikbaar- • Kwalitelts 

heid + parkeren niveau winkels 
• Verhouding 

landelijk 
filiaalbedrijf : 
midden-en 
kleinbedrijf 

Figuur 4.1 lndeling waardebepalende factoren van een planmatig ontwikkeld winkelcentrum naar kwaliteit van Zimmer. 

Gianotten et.al. (2003)27 ; belangrijke prestaties van winkelcentra volgens consumenten 
In een onderzoek van Gianotten (EIM) in opdracht van Stichting Studiecentrum Marktontwikkeling is 
de houding van consumenten ten aanzien van het winkelgebied gepeild. Het winkelgebied is in het 
onderzoek gedefinieerd als een locatie waar meerdere winkels zijn gevestigd, zowel overdekt als 
onoverdekt. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van internetenquetes. Op basis van 
stellingen zijn de ideeen van consumenten over Nederlandse winkelgebieden gepeild, het winkel
en koopgedrag in beeld gebracht, en de mate van belangrijkheid van de aanwezigheid van 
bepaalde kenmerken gepeild. Deze kenmerken hebben betrekking op het winkelaanbod, de steer/ 
uitstraling van het winkelgebied, aanvullende voorzieningen en de fysieke kenmerken. 
Er zijn 35 kenmerken onderscheiden (zie bijlage 1). Voor alle kenmerken is naar de mate van 
belangrijkheid en de perceptie gevraagd. Op basis van een factoranalyse worden de 35 kenmerken 
samengevat in zes dimensies; 
• Winkelaanbod; 
• Aanvullende diensten en voorzieningen; 
• Aanwezigheid bijzondere winkels; 
• lnrichting, veiligheid en steer; 
• T oegankelijkheid 
• Parkeergelegenheid 

27 De publicatie Look Listen Learn is uitgevoerd door EIM in opdracht van SSM. 
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De uitkomst van het onderzoek geeft aan dat consumenten gemiddeld genomen het meeste belang 
hechten aan parkeergelegenheid en vervolgens het winkelaanbod en de kwaliteit ervan. Gemiddeld 
wordt er het minste belang gehecht aan de aanwezigheid van aanvullende diensten. Opgemerkt 
dient te worden dat het in dat onderzoek winkelgebieden in het algemeen betreft. Per locatie en 
winkelbehoefte worclt er verschillend belang aan de gedefinieerde kenmerken toegekend. De mate 
van belangrijkheid van de aanwezigheid van kenmerken in een binnenstad wijkt bijvoorbeeld af van 
de gemiddelde resultaten uit het onderzoek. Dit komt omdat een winkelcentrum in de binnenstad 
meer een winkelfunctie heeft, dat verschilt van de functie van een wijkwinkelcentrum, waarbij het 
aanbod primair op boodschappen doen is gericht. De aanwezigheid van aanvullende voorzieningen 
en bijzonder aanbod is daarom in kemwinkelgebieden en stadsdeelcentra belangrijker dan in 
buurtwinkelcentra. 
De onderscheiden dimensies zijn weergegeven in figuur 4.2. De kenmerken genoemd per dimensie 
zijn op te vatten als prestaties van winkelcentra die voor consumenten van belang zijn. 

6 dimensies kenmerken winkelgebieden 

• Het winkelaanbod en de kwaliteit 
Deze dimensie bestaat uit de volledigheid van het product- en winkelaanbod, de verscheidenheid 
aan winkels, de kwaliteit van de winkels en het service niveau. 

• De aanvullende diensten en voorzieningen 
Deze dimensie wordt gevormd door horeca, algemene voorzieningen zoals o.a. toiletten en 
commerciele voorzieningen. 

• De aanwezigheid van bijzondere winkels 
Deze dimensie bestaat uit verrassende winkels en winkels met een bijzonder aanbod. 

• De inrlchtlng, veillgheid en steer 
Deze dimensie wordt bepaald door de vormgeving en architectuur, de netheid, verlichting en 
beveiliging van het winkelgebied. 

• De toegankelijkheid 
De toegankelijkheid wordt getypeerd door de bereikbaarheid, afstand, openingstijden en orientatie. 

• De parkeergelegenheid 
Deze dimensie wordt bepaald door de aanwezigheid van (voldoende) parkeergelegenheid en de 
kosten daarvan (gratis). 

Figuur 4.2 Dimensies kenmerken winkelgebieden opgesteld in onderzoek uitgevoerd door EIM 

Dirks en Janssen (2003); prestaties winkelcentra op basis van behoeften gebruikers 
In hoofdstuk drie is reeds het afstudeeronderzoek van Dirks en Janssen toegelicht. Daar zijn de 
onderscheiden behoeften van consumenten geanalyseerd. In dit hoofdstuk zijn de onderscheiden 
prestaties van belang. Dirks en Janssen definieren een aantal prestatiecategorieen met 
bijbehorende prestaties. Prestaties die bijvoorbeeld genoemd worden onder de prestatiecategorie 
bereikbaarheid zijn; scheiden van verkeerssoorten op hoofdroutes, structureel en periodiek 
onderhoud infrastructuur en goede bewegwijzering. In dit onderzoek worden de 
prestatiecategorieen toegepast, omdat er een hoger abstractieniveau worclt gehanteerd dan in het 
onderzoek van Dirks en Janssen. De belangrijke prestatiecategorieen die zijn gedefinieerd zijn; 
• Bereikbaarheid; 
• Parkeergelegenheid; 
• Toegankelijkheid; 
• Veiligheid; 
• Fysiek welbevinden; 
• Ruimtelijke orientatie; 
• Privacy en sociaal contact; 
• Steer. 
In figuur 4.3 zijn de prestatiecategorieen nader toegelicht. 
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Prestaties planmatig opgezet winkelcentrum gedefinieerd op basis van behoeften van gebruikers 

• Bereikbaarheid: Bereikbaarheid doelt op de verschillende wijze waarop de consument vanaf huis het 
winkelcentrum bereikt. Hierbij gelden in het algemeen prestaties zoals het scheiden van 
verkeerssoorten, onderhoud infrastructuur, kwalitatief goede infrastructuur, goede bewegwijzering, en 
veilige infrastructuur en prestaties met betrekking tot bereikbaarheid met de auto, fiats, openbaar 
vervoer en te voet. 

• Parkeergelegenheid: Prestaties ten aanzien van parkeergelegenheid per auto, fietsenstalling voor 
bezoekers en personeel, het opstellen van vrachtwagens voor bevoorrading en de 
opstelmogelijkheden winkelwagen s. 

• Toegankelijkheid: Onder toegankelijkheid wordt verstaan het af te leggen traject vanaf de 
parkeerplaats, fietsenstalling e.d. tot in het winkelcentrum. De volgende algemene prestaties zijn 
hierbij onderscheiden; bij maatvoering rekening houden met verschillende krachten, posturen en 
uithoudingsvermogen van gebruikers en logische draairichting deuren. Andere prestaties met 
betrekking tot het kunnen binnen- en buitengaan, het kunnen (door)lopen, de toegankelijkheid voor 
minder valide, het lopen met lasten en het verplaatsen van goederen, verticaal verplaatsen, gebruik 
maken van voorzieningen en de nabijheid (loopafstanden) zijn hierbij ook onderscheiden. 

• Veiligheid: Er zijn drie soorten van veiligheid onderscheiden, de verblijfsveiligheid, sociale veiligheid 
en gebruiksveiligheid, waaronder de veiligheidsprestaties zijn gedefinieerd. 

• Fysiek welbevinden: Fysiek welbevinden verwijst naar de prestaties ten behoeve van comfort, licht, 
geluid en beschutting zoals onder andere constante temperatuur, hoeveelheid licht, korte nagalmtijd 
en beschutting tegen wind. 

• Ruimtelijke orientatie: De ruimtelijke orientatie beinvloedt in belangrijke mate de belevingswaarde 
van de consument. De gedefinieerde prestaties hebben betrekking op de route en plaats bepaling, 
overzichtelijkheid, orientatiepunten en herkenning identiteit, keuzes maken, informatie waarnemen en 
verzamelen zoals onder andere heldere ruimtelijke structuur, bewegwijzering en consistente 
infonnatie voorzieningen. 

• Privacy, territorialiteit en sociaal contact: Hierbij gaat het om zelfbeschikking, de keuzevrijheid in 
het aangaan van sociaal contact en de behoefte aan een eigen plek. De omgeving speelt hierbij een 
belangrijke rol. De gedefinieerde prestaties hebben betrekking op het communiceren, 
ontmoetingplekken, tijdelijk territorium, geen overlast, kunnen weglopen, uitrusten, deelnemen aan 
activiteiten, bijvoorbeeld een goed netwerk voor mobile telefoons, voldoende ontmoetingsplekken en 
voldoende beweegruimten. 

• Veranderbaarheid: Onder veranderbaarheid wordt de indelingsflexibiliteit van winkelunits en het 
kunnen uitbreiden of inkrimpen van winkels genoemd. 

• Sfeer: Steer wordt onder andere gecreeerd door het decoreren van het openbaargebied en het 
organiseren van activiteiten. 

• Overig: Onder deze categorie vallen prestaties met betrekking tot het onderhoud, bevoorraden 
winkels, afvoer van afval, aandacht voor het trekken van klanten, energie voorzieningen, 
kinderopvang, centrum management, toiletten, registratie bezoekersaantallen, verblijfsduur 
consumenten verlengen. 

Figuur 4.3 hoofdcategorieen prestaties door Dirks en Janssen 

4.2 lnhoudsanalyse van prestaties 
In de eerder besproken onderzoeken zijn prestaties van winkelcentra onderscheiden vanuit 
verschillende perspectieven. Het eerste onderzoek van Zimmer is vanuit de beleggeroptiek 
uitgevoerd, om via kwaliteiten van winkelcentra een kwalitatief waardeoordeel te kunnen geven. In 
het tweede onderzoek van Gianotten et.al. staat het onderscheiden van belangrijke prestaties in de 
ogen van de consument centraal. Tenslotte in het derde onderzoek van Dirks en Jansen wordt 
onderzoek gedaan naar de ruimtelijk fysieke prestaties waar een ontwikkelaar rekening mee dient te 
houden. 
Orn structuur aan te brengen in de verschillende soorten prestaties van een winkelcentrum worden 
de prestaties onderscheiden in verschillende hoofdcategorieen. Deze categorie-indeling is ontleend 
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aan Zimmer. De onderscheiden prestaties uit de ander onderzoeken zijn ook onder te verdelen in 
deze categorie-indeling. 
In het onderzoek van Zimmer zijn kwaliteiten in de volgende hoofdcategorieen ingedeeld; 
omgevingskwaliteit, kwaliteit van de locatie, functionele kwaliteit, fysieke kwaliteit en commerciele 
kwaliteit (zie figuur 4.1). In dit onderzoek zijn de onderscheiden kwaliteiten opgevat als prestaties 
van winkelcentra (zie paragraaf 4.1). De factoren die de omgevingskwaliteit van een winkelcentrum 
bepalen zijn echter niet op te vatten als prestaties omdat ze niet inspelen op behoeften van 
consumenten. Voor consumenten zijn deze factoren die toebehoren tot de omgeving van een 
winkelcentrum niet relevant, zoals het economisch profiel en demografische ontwikkelingen van een 
gemeente. Deze factoren zijn interessant voor ontwikkelaars en beleggers maar niet voor 
consumenten. Uitzonderingen hierop zijn de factoren bereikbaarheid en parkeren, maar deze 
worden ook genoemd onder locatie kwaliteit. Het begrip "commerciele kwaliteit" wordt in dit 
onderzoek vervangen door "marketing prestaties" omdat het begrip "commerciele prestaties" hier 
verwarring kan oproepen. De groep "commerciele prestaties" kan gezien worden als een 
overkoepelende groep waaronder locatie-, functionele- en fysiek ruimtelijke prestaties te plaatsten 
zijn omdat het bij al deze prestaties om een wervingskracht van het winkelcentrum gaat. De 
prestaties die in het onderzoek van Zimmer zijn ingedeeld onder commerciele kwaliteiten zijn 
aspecten die inspelen op de marketing en communicatie met de consument zoals promotie, 
presentatie en inrichting. 

De prestatiegroepen van een winkelcentrum die voor consumenten relevant zijn, zijn als volgt 
te onderscheiden: 
• Locatie prestaties: Deze prestaties hebben betrekking op de locatie van een winkelcentrum. 
• Functionele prestaties: Deze prestaties vormen de invulling van het concept van een 

winkelcentrum. 
• Fysiek ruimtelijke prestaties: Deze prestaties betreffen prestaties van het gebouw. 
• Marketing prestaties: Deze prestaties hebben betrekking op de uitstraling van en 

winkelcentrum en communicatie met consumenten door bijvoorbeeld promoties en 
sfeerbeelden te creeren. Deze prestaties zijn zonder zware ingrepen aan te passen na 
realisatie van een winkelcentrum. 

De geformuleerde prestaties uit voorgaande onderzoeken worden indien relevant voor 
consumenten geplaatst onder een van de prestatiegroepen (zie figuur 4.4). 

lndeling onderscheiden prestaties in prestatiegroepen 
De onderscheiden factoren die de omgevingskwaliteit en locatiekwaliteit bepalen in het onderzoek 
van Zimmer, zijn in dit onderzoek niet te benoemen als prestaties omdat deze niet relevant zijn voor 
consumenten, maar voor andere gebruikers zoals toeleveranciers, beheerders en beleggers. De 
uitzondering hierop zijn de factoren parkeren en bereikbaarheid. De factoren genoemd onder de 
functionele kwaliteit, fysieke kwaliteit en commerciele kwaliteit zijn op te vatten als respectievelijk 
functionele prestaties, fysiek ruimtelijke prestaties en marketing prestaties, behalve de factoren 
"expeditie" en "fysieke uitbreidbaarheid" genoemd onder fysieke kwaliteit. Deze factoren worden ook 
niet beschouwd als prestaties die relevant zijn voor consumenten, maar voor andere gebruikers. 

In het onderzoek van Gianotten et. al. zijn dimensies van kenmerken waar consumenten belang aan 
hechten gedefinieerd. Alie kenmerken die worden genoemd per dimensie zijn op te vatten als 
prestaties van winkelcentra die van belang zijn voor consumenten (zie paragraaf 4.1 ). De 
kenmerken die behoren tot de dimensie winkelaanbod en kwaliteit zijn op te vatten als functionele 
prestaties omdat ze de invulling van het winkelcentrum bepalen. Hetzelfde geldt voor de kenmerken 
die genoemd zijn onder de dimensie aanvullende diensten en voorzieningen en de aanwezigheid 
van bijzondere winkels. De kenmerken die onder de dimensie toegankelijkheid genoemd zijn, zijn 
met name onder te verdelen in locatie prestaties zoals de bereikbaarheid, afstand en orientatie. De 
openingstijden kunnen opgevat worden als een functionele prestatie omdat zij een invulling geven 
aan het winkelcentrum. Ten slotte is er de dimensie inrichting, veiligheid en steer. De kenmerken 
die onder deze dimensie benoemd zijn, zijn op te vatten als fysiek ruimtelijke prestaties, behalve de 
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sfeer. Deze prestatie is te benoemen als een marketing prestatie, omdat het betrekking heeft op de 
uitstraling van een winkelcentrum. De externe bewegwijzering wordt gedefinieerd onder locatie 
prestatie omdat het de bereikbaarheid van een winkelcentrum be"invloed. 

In het laatste besproken onderzoek van Dirks en Janssen gaat het om het onderscheiden van 
algemene ruimtelijk-functionele prestaties voor alle gebruikers van winkelcentra. Met de gebruikers 
wordt in dat onderzoek niet alleen gedoeld op consumenten, maar ook op onder andere retailers, 
beheerders en toeleveranciers. Alleen de prestaties die relevant zijn voor consumenten warden 
meegenomen in dit onderzoek en geplaatst onder de onderscheiden prestatiegroepen in figuur 4.4. 
In dit onderzoek warden de prestatiecategorieen opgesteld door Dirks en Jansen gehanteerd. Deze 
categorieen warden hier opgevat als prestaties daar waar mogelijk. Bijvoorbeeld de categorie 
bereikbaarheid en parkeren wordt opgevat als de prestaties bereikbaarheid en parkeren. 
De prestaties bereikbaarheid en parkeergelegenheid zijn op te vatten als locatieprestaties. De 
prestatie toegankelijkheid kan warden opgevat als een fysiek ruimtelijke prestatie omdat het 
betrekking heeft op de maatvoering van entrees en horizontale en verticale 
verplaatsingsmogelijkheden. De prestaties in de prestatiecategorie privacy, territorialiteit en sociaal 
contact kunnen warden opgevat als omgevingsprestaties van het winkelcentrum die mogelijkheden 
bieden voor privacy en sociaal contact in het winkelcentrum. Dit kan warden geleverd door de 
prestaties rustplekken. In dit onderzoek is daarom gekozen om de prestatiecategorie te definieren 
als de prestatie "rustplekken", die kan warden onderverdeeld in de prestatiegroep fysiek ruimtelijke 
prestaties. De prestaties veiligheid, fysiek welbevinden en ruimtelijke orientatie warden ook onder 
de fysiek ruimtelijke prestatiegroep onderverdeeld, omdat deze prestaties betrekking hebben op het 
gebouw. De prestatie veranderbaarheid is niet relevant in de ogen van de consument en wordt 
daarom in dit onderzoek niet meegenomen. Deze prestatie is wel van belang voor het functioneren 
van een winkelcentrum, om in te kunnen spelen op de trends en ontwikkelingen op de 
detailhandelsmarkt. De prestatie sfeer wordt ingedeeld onder de marketing prestaties, omdat het 
betrekking heeft op de uitstraling van een winkelcentrum. Tenslotte is er nog een prestatiecategorie 
"overig". Deze categorie bevat vele prestaties die niet alleen relevant zijn voor consumenten, met 
uitzondering van de prestatie onderhoud en voorzieningen zoals kinderopvang. De prestatie 
onderhoud kan warden opgevat als een fysiek ruimtelijke prestatie omdat het betrekking heeft op 
het onderhoud van het gebouw. De prestatie voorzieningen kan warden opgevat als een functionele 
prestatie omdat het betrekking heeft op de inrichting van een winkelcentrum. 

De onderverdeling van de verschillende prestaties uit de onderzoeken van Zimmer, Gianotten en 
Dirks en Janssen in de onderscheiden prestatiegroepen is weergegeven in figuur 4.4. Daarbij zijn 
de gedefinieerde prestaties per prestatiegroep samengevoegd tot relevante prestaties voor dit 
onderzoek. 
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LOCATIE FUNCTIONELE FYSIEK RUIMTELIJK MARKETING 
PRESTATIES PRESTATIES PRESTATIES PRESTATIES 
ZIMMER 
- bereikbaarheid - aanbod irt functie - opzet/layout/ - concept 
- parkeren - aanbod voeding en compactheid - presentatie 
- exteme genotsmiddelen - routing - zichtbaarheid 

bewegwijzering - aanbod duurzame en - entrees - herkenbaarheid 
overige goederen - maatvoering - zichtlijnen 

- dienstverlening - veiligheid en netheid - inrichting 
- horeca en overige - klimaat en verlichting - steer 

voorzieningen - onderhoudstoestand - bewinkeling/ 
- trekkers - inteme bewegwijzering druktebeeld 
- branche patroon - promotie 
- trekkersbeeld 
- kwaliteitsniveau 

winkels 
- verhouding landelijk 

filiaalbedrif; MKB 
GIANOTTEN 
- bereikbaarheid - volledigheid product en - vorrngeving en - steer 
- afstand winkelaanbod architectuur 
- orientatie (gemakkelijk - verscheidenheid - netheid 

de weg te vinden) winkels - vertichting 
- parkeervoorzieningen - kwaliteit winkels - beveiliging 

- service niveau winkels 
- winkels met bijzonder 

aanbod 
- horeca 
- algemene 

voorzieningen zoals 
toiletten 

- commerciele 
voorzieningen en 
activiteiten 

- openingstijden 

DIRKS EN JANSSEN 
- bereikbaarheid - voorzieningen zoals - toegankelijkheid - steer 
- parkeergelegenheid toiletten en - veiligheid 

kinderopvang - fysiek welbevinden 
- ruimtelijke orientatie 
- rustplekken 
- onderhoud 

• SAMENVOEGING RELEVANTE PRESTATIES VOOR DIT ONDERZOEK 
- bereikbaarheid - winkelaanbod - sociaal veilige - decoratie 
- parkeren - horeca aanbod omgeving 

- leisure aanbod - fysiek veilige 
- commerciele omgeving 

diensten - netheid 
- algemene diensten - vonngeving en 

en voorzieningen architectuur 
- openlngstijden - behaaglijke 

omgeving 
- orienterend 

vennogen 
- toegankelijkheid 
- verplaatsings-

mogelijkheden 
- rustplekken 

Figuur 4.4 indeling relevante prestaties uit literatuur in prestatiegroepen. 
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De prestaties die zijn ingedeeld onder locatie prestaties worden samengevoegd tot de prestaties: 
bereikbaarheid en parkeren. Door alleen de prestaties bereikbaarheid en parkeren te definieren 
als locatie prestaties in dit onderzoek, wordt er voor een eenduidig abstractieniveau gekozen. 
Bewegwijzeringborden zijn eenvoudige middelen om de orientatie en de daarmee de 
bereikbaarheid te verhogen. De prestaties "orientatie'' en "(externe) bewegwijzering" worden in dit 
onderzoek daarom niet apart meegenomen. De prestatie "af te leggen afstand" gedefinieerd in het 
onderzoek van Gianotten, wordt ook niet meegenomen. Door de toegenomen mobiliteit gaat het niet 
meer om de af te leggen afstand tot een winkelcentrum maar hoe een winkelcentrum het 
makkelijkst en snelst te bereiken is. Bereikbaarheid en parkeren zijn voor sommige consumenten 
belangrijke prestaties voor de keuze voor een bezoek aan een bepaald winkelcentrum. Voor de ene 
consument zijn deze prestaties belangrijker dan voor de andere consument, afhankelijk van de 
behoefte van de consument. Consumenten met utilitaire behoeften hechten vaak meer waarde aan 
deze prestaties dan consumenten met hedonistische behoeften tijdens het winkelproces. Zo toont 
het onderzoek van de NVM (2004) aan dat parkeertarief en parkeergelegenheid geen beslissende 
prestaties zijn in het keuzeproces van consurnenten voor een bezoek aan een bepaalde 
binnenstad, als het gaat om het winkelen voor plezier. 

De prestaties die zijn ingedeeld onder functionele prestaties kunnen worden samen gevoegd tot 
de prestaties winkelaanbod, horeca aanbod, leisure aanbod, algemene diensten en 
voorzieningen, commerciele diensten en openingstijden. 
De prestaties "aanbod irt functie", "aanbod voeding", "aanbod duurzame goederen", "trekkers", 
"branchepartoon trekkersbeeld", "kwaliteitsniveau winkels" en "verhouding filiaalbedrijven versus 
MKB" gedefinieerd door Zimmer vallen samen met de prestaties "volledigheid product en 
winkelaanbod", "verscheidenheid winkels", "kwaliteit winkels", "service niveau winkels" en "winkels 
met bijzonder aanbod" van Gianotten onder het winkelaanbod. Hierdoor wordt er een eenduidig 
abstractieniveau gehanteerd. 
Het aanwezige winkelaanbod heeft een grote invloed op de keuze van de winkellocatie door de 
consument en is daarom een belangrijke prestatie. Door differentiatie aan te brengen in het 
winkelaanbod kan een winkelcentrum inspelen op de behoeften van specifieke 
consumentengroepen uit het verzorgingsgebied en zich hierdoor onderscheiden van andere 
winkelcentra. Daarom is het van belang dat er een lager abstractieniveau bij het definieren van 
prestaties van het winkelaanbod wordt gehanteerd. Dit wordt verder besproken aan de hand van de 
trends en ontwikkelingen in hoofdstuk zes. 
De prestaties die niet tot het winkelaanbod behoren zijn de prestatie "dienstverlening en horeca" en 
"overige voorzieningen" van Zimmer en de prestaties "horeca", "algemene voorzieningen", 
"commerciele voorzieningen en activiteiten" en "openingstijden". Op basis van deze prestaties zijn 
de prestaties horeca aanbod, leisure aanbod, algemene diensten en voorzieningen, commerciele 
diensten, en openingstijden geformuleerd. 
Verondersteld wordt dat consumenten met hedonistische behoeften meer aandacht besteden aan 
verschillende aspecten van de winkel en het winkelcentrum, zoals de sfeer, presentatie, horeca en 
leisure faciliteiten28 dan consumenten met utilitaire behoeften. Dit geeft aan dat consumenten met 
behoefte aan vermaak en plezier tijdens het winkelproces, meer waarde hechten aan andere 
prestaties zoals horeca en leisure dan alleen het winkelaanbod zelf. Daarom zijn horeca en leisure 
voorzieningen belangrijke prestaties voor een planmatig opgezet winkelcentrum. 
Het verschil tussen leisure voorzieningen en commerciele diensten en voorzieningen is dat bij 
leisure vermaak centraal staat en bij commerciele diensten een betaalde dienstverlening. Met 
commerciele diensten zoals kinderopvang en parkeerdiensten kan warden ingespeeld op specifieke 
doelgroepen en kan er een onderscheidend vermogen gecreeerd worden ten opzichte van 
concurrerende winkelcentra. Verwacht wordt dat commerciele diensten en voorzieningen minder 
invloed hebben op de keuze voor een winkelcentrum dan prestaties zoals het winkelaanbod en 
horeca voorzieningen. 

ze Arnold and Reynolds (2003) 
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Onder de algemene diensten en voorz1enmgen vallen diensten en voorz1enmgen zonder 
commerciele doeleinden, zoals toiletten, pinautomaten en informatievoorzieningen. Deze 
voorzieningen zijn in veel winkelcentra aanwezig en kunnen warden gezien als basis voorzieningen 
die in ieder winkelcentrum aanwezig dienen te zijn . Voor de ene consument kunnen deze 
voorzieningen echter belangrijker zijn dan voor de andere consument. 
De prestatie openingstijden gedefinieercl door Gianotten kan een belangrijke prestatie zijn om in te 
spelen op bepaalde consumentengroepen. Zo zijn er een aantal winkelcentra die de koopzondag 
afschaffen en een koopzaterdagavond invoeren. 

De prestaties die zijn ingedeeld onder fysiek ruimtelijke prestaties kunnen warden samen 
gevoegd tot de prestaties; sociaal veilige omgeving, fysiek veilige omgeving, netheid, 
vormgeving en architectuur, behaaglijke omgeving, orienterend vermogen, toegankelljkheid, 
verplaatsingsmogelijkheden en rustplekken. Hier warclt de prestatie "beschutting" aan 
taegevoegd omdat in dit onderzoek overclekte planmatig apgezette winkelcentra centraal staan. 
De prestatie "veiligheid en netheid" van Zimmer, "beveiliging" van Gianotten en "veiligheid" van 
Dirks en Janssen duiden alle op een "veilige omgeving" van het winkelcentrum. In dit onderzoek 
wordt er voor gekozen om een veilige omgeving op te splitsen in een "sociaal veilige omgeving" en 
een "fysiek veilige omgeving" omdat dit twee verschillende prestaties zijn. Bij een sociaal 
veiligheidsgevoel ten opzichte van andere personen centraal en bij een fysiek veilige omgeving gaat 
het om het lichamelijk veilig kunnen bewegen. 
In alle drie de onderzoeken komen de prestaties onderhoud of netheid naar voren. Deze prestaties 
warden samengevoegd tot de prestatie "netheid" omdat onderhoud de netheid van een 
winkelcentrum be"invloedt. Verondersteld wordt dat consumenten een beter antwoord kunnen geven 
of ze een winkelcentrum netjes vinden, dan dat ze een oordeel kunnen geven over de 
onderhoudstaat. 
De prestatie "klimaat en verlichting" van Zimmer, "verlichting" van Gianotten en de prestatie "fysiek 
welbevinden" worden samengevoegd tot de prestatie "behaaglijke omgeving". Een behaaglijke 
omgeving is een omgeving waar een consument aangenaam kan verblijven door de juiste 
afstemming van fysische factoren zoals temperatuur, geluid en verlichting. 
De prestaties "opzet/ layout/ compactheid", "routing" en "inteme bewegwijzering" van Zimmer en de 
prestatie "ruimtelijke orientatie" genoemd door Dirks en Janssen warden samengevoegd tot de 
prestatie "orienterend vermogen" van het winkelcentrum. Hierbij gaat het om hoe goed een 
consument zich kan orienteren in een winkelcentrum. 
De prestaties "entrees" en "maatvoering" van Zimmer en de prestatie "toegankelijkheid" van Dirks 
en Janssen warden samengevoegd tot de prestatie "toegankelijkheid". T oegankelijkheid kan ook 
geassocieerd warden met bereikbaarheid. Hierbij gaat het echter om de toegankelijkheid van het 
gebouw via de entree. Deze prestatie is verbonden aan het gebouw en niet aan de locatie. De 
andere prestatie die op basis van de beschrijving van Dirks en Janssen van de prestatie 
toegankelijkheid kan warden geformuleercl is de prestatie "verplaatsingsmogelijkheden". Hierbij gaat 
het om verplaatsingsmogelijkheden zowel verticaal als horizontaal door het gebouw. 
De prestatie "rustplekken" afgeleid uit het onderzoek van Dirks en Janssen wordt als een aparte 
prestatie gedefinieercl en meegenomen in dit onderzoek. 
De prestatie "vormgeving en architectuur" wordt alleen genoemd in het onderzoek van Gianotten. 
Deze prestatie staat in verband met de prestatie sfeer, maar wordt toch als een aparte prestatie 
meegenomen in dn anderzoek. Deze prestatie worclt gedefinieerd als een fysiek ruimtelijke prestatie 
en niet als een marketing prestatie omdat de architectuur en vormgeving rechtstreeks verbonden is 
met het ontwerp van het gebouw. De vormgeving en architectuur (het ontwerp) van een 
winkelcentrum biedt de consument een aangenaam verblijf en draagt daarmee bij aan de sfeer en 
presentatie van een winkelcentrum29. In vergelijking met andere prestaties zoals het aanbod en 
bereikbaarheid speelt de vormgeving een ondersteunende en aanvullende rol. Een "ideale" 
vormgeving van een winkelcentrum is niet voldoende om consumenten te trekken. In een 
onderzoek van van Bodegraven (2004) is de invloed van de steer en presentatie van een 

29 van Bodegraven (2004) 
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winkelcentrum op de uiteindelijke keuze van de consument onderzocht. Hij heeft gekeken hoe 
consumenten reageren op de vormgevingskenmerken van een planmatig opgezet winkelcentrum en 
naar de emotionele reacties van consumenten. Uit dit onderzoek bleek dat bij driekwart van de 
respondenten de vormgeving geen rol van betekenis speelt bij de keuze van een winkelgebied. De 
consumenten die zich wel laten leiden door de vormgeving geven uiteenlopende kenmerken van de 
vormgeving. 

De belangrijkste onderscheiden marketing prestatie is de sfeer in een winkelcentrum, dat in alle 
drie de onderzoeken naar voren komt. Zeals beschreven onder de prestatie vormgeving wordt de 
sfeer be'invloed door de vormgeving van een gebouw. De sfeer kan in een winkelcentrum ook 
bepaald worden door decoratie zoals versieringen en groenbakken. Decoratie is te vergelijken met 
de prestatie "inrichting" gedefinieerd door Zimmer. Sfeer is eigenlijk een moeilijk definieerbaar, 
abstract begrip. De prestatie steer wordt in dit onderzoek daarom niet meegenomen. De prestatie 
vormgeving en architectuur wordt reeds meegenomen in het onderzoek. Hier wordt daarom alleen 
de prestatie "decoratie" gedefinieerd. Deze prestatie is ook te beschouwen al een fysiek ruimtelijke 
prestatie. 
De prestaties zichtbaarheid, herkenbaarheid en zichtlijnen zijn ook te beschouwen als fysiek 
ruimtelijke prestaties die het orienterend vermogen van het winkelcentrum be'invloeden. "Het drukte 
beeld" kan bepalend voor consumenten zijn om een winkelcentrum juist wel of niet te bezoeken, 
maar dit kan niet bij de ontwikkeling van een winkelcentrum van te voren bepaald worden. Wei kan 
er rekening worden gehouden met de hoogte van de verdiepingen en de breedte van openbare 
ruimten. Dit zijn geen marketing prestaties maar fysiek ruimtelijke prestaties. De overige prestaties 
genoemd in het onderzoek van Zimmer worden niet meegenomen in dit onderzoek. Gezien de 
decoratie ook te beschouwen is als een fysiek ruimtelijke prestatie marketing prestaties worden in 
dit onderzoek de categorie marketing prestaties in zijn geheel buitenbeschouwing gelaten. 

4.3 Hypothetische koppeling tussen behoeftenniveaus en prestatiegroepen 
De gedefinieerde prestaties in figuur 4.4 zijn van belang voor consumenten om een keuze voor een 
winkelcentrum te maken, afhankelijk van de behoeften die deze consumenten hebben. De 
onderscheiden consumentenbehoeften gedefinieerd in hoofdstuk drie kunnen daarom gekoppeld 
worden aan deze prestaties. In het vorige hoofdstuk zijn twee lijsten met consumentenbehoeften 
opgesteld; consumentenbehoeften gerelateerd aan een winkelomgeving en consumentenbehoeften 
gerelateerd aan het winkelgedrag. Verondersteld wordt dat deze twee verschillende groepen 
consumentenbehoeften relaties vertonen met de onderscheiden prestatiegroepen. 
De fysiek ruimtelijke prestaties zijn prestaties van het fysieke vastgoed en zouden in iedere 
gebouwde omgeving aanwezig moeten zijn, dus ook in winkelcentra. De consumentenbehoeften 
gerelateerd aan een winkelomgeving kunnen gekoppeld worden aan deze prestatiegroep omdat 
deze behoeften, zoals de behoefte aan ruimtelijke orientatie, gerelateerd zijn aan prestaties van het 
fysieke vastgoed. De prestatie ;'inrichtingselementen"geplaatst ender de categorie marketing 
prestatie wordt hier beschouwd als een fysiek ruimtelijke prestatie omdat het ook gekoppeld kan 
worden aan het gebouw, zoals de rustplekken. 
De consumentenbehoeften gerelateerd aan winkelgedrag kunnen gekoppeld worden aan de 
functionele prestaties. Deze prestaties geven een mogelijke invulling van het vastgoed weer. Aan 
hedonistische behoeften kan bijvoorbeeld de aanwezigheid van horeca gekoppeld worden. 
De locatie kunnen zowel aan de consumentenbehoeften in een gebouwde omgeving als aan de 
consumentenbehoeften gerelateerd aan winkelgedrag gekoppeld worden. Zo is de behoeften aan 
gemakkelijk bij het winkelcentrum kunnen komen (winkelomgeving) gerelateerd aan locatie 
prestaties en ook de behoefte aan gemak (winkelgedrag) kan gerelateerd worden aan locatie 
prestaties. 
De hypothetische koppeling tussen de behoeftenniveaus en prestatiegroepen wordt weergegeven 
in figuur 4.5. De doorgetrokken lijnen geven de relaties zoals hierboven beschreven aan. De 
stippellijnen geven mogelijke verbanden onderling aan. Bijvoorbeeld de behoefte aan sociaal 
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contact kan zowel worden gekoppeld aan de functionele prestatie "de aanwezigheid van 
horecagelegenheden" als aan de fysiek ruimtelijke prestatie "rustplekken". 

Behoeften (vraagzijde) Prestaties (aanbodzijde) 

Behoeften gerelateerd aan een Fysiek ruimtelijke prestaties 
winkelomgeving ·· ... Locatieprestaties 

•, 
•,, .. ·· 

• .. ,,· 
··•. ,•' 

' :• .. ,,· ···-... ... -· 
Behoeften gerelateerd aan ,•··· ·•. •, Functionele prestaties .• '•, 

,• 

winkelgedrag Locatieprestaties 

Figuur 4.5 koppeling behoeftenniveaus en prestatiegroepen 

4.4 Samenvatting 
In dit hoofdstuk zijn locatie, functionele, fysiek ruimtelijke prestaties van winkelcentra op basis van 
literatuur onderscheiden die voor dit onderzoek relevant warden geacht. Er is daarbij een 
hypothetische koppeling gelegd tussen de consumentenbehoeften gedefinieerd in hoofdstuk drie. 
Verondersteld wordt dat de consumentenbehoeften gerelateerd aan een winkelomgeving te 
koppelen zijn aan de fysiek ruimtelijke en locatie prestaties van een winkelcentrum. De 
consumentenbehoeften gerelateerd aan winkelgedrag zijn te koppelen aan de functionele en locatie 
prestaties. 
Tijdens de analyse van trends en ontwikkelingen die op de detailhandelsmarkt spelen (hoofdstuk 
zes), wordt gekeken of er een relevante onderverdeling van de functionele prestatie winkelaanbod 
te maken is. Het aanwezige winkelaanbod is een belangrijke prestatie, maar vergt een 
onderverdeling omdat de prestatie "de aanwezigheid van winkelaanbod" weinig zegt. 

In het volgende hoofdstuk warden de consumentenkarakteristieken geanalyseerd. Deze moeten 
inzicht geven wie de consumenten met bepaalde behoeften zijn. 
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CONSUMENTENKARAKTERJSTIEKEN 
ATTITUDES EN SITUATIEFACTOREN 
Wei ke cons um entenkarakteristie ken. 
attitudes en s!luatiefactoren zi · n te onderscheiden 





5 CONSUMENTENKARAKTERISTIEKEN, ATTITUDES EN SITUATIEFACTOREN 
In dit onderzoek wordt onderzocht hoe prestaties van planmatig opgezette winkelcentra beter 
afgestemd kunnen warden op de behoeften van consumenten tijdens het winkelen. 
Consumentenkarakteristieken kunnen meer inzicht geven in wie die consumenten met bepaalde 
behoeften zijn. Bijvoorbeeld hebben vrouwen een bepaalde behoefte vaker dan mannen of zijn de 
consumenten met een and ere behoefte met name ouderen of juist jongeren? 
Naast consumentenkarakteristieken zoals geslacht en leeftijd kan de houding ten opzichte van het 
winkelen ook van invloed zijn op de behoefte die consumenten hebben tijdens het winkelen. Dit 
wordt nader onderzocht in de relaties tussen attitudes en behoeften. Tenslotte kunnen situaties ook 
van invloed zijn op de aanwezige behoeften tijdens het winkelen. De veronderstelde relaties tussen 
consumentenkarakteristieken, attitudes en situatiefactoren warden weergegeven in het voorlopige 
conceptueel model in paragraaf 1.5. 
Het doel van dit hoofdstuk is om tot een inventarisatie van deze te komen die een invloed kunnen 
hebben op de consumentenbehoeften tijdens het winkelen. 

5.1 Consumentenkarakteristieken 
De inventarisatie van consumentenkarakteristieken wordt in dit hoofdstuk uitgevoerd door het 
analyseren van toegepaste segmentatie variabelen (consumentenkarakteristieken) bij 
segmentatiemethoden. Bij doelgroepsegmentatie warden op basis van verschillende variabelen 
groepen samengesteld. Dit kunnen meerdere variabelen zijn zoals inkomen, geslacht en leeftijd, 
maar er kunnen ook groepen warden samengesteld op basis van een variabele, bijvoorbeeld de 
variabele "inkomen" met de groepen laag, gemiddeld en hoog inkomen. Een andere methode om 
meer inzicht in consumenten te verkrijgen is het leggen van verbanden tussen twee variabelen. 
Hiermee kan beter inzicht warden gekregen in de ontwikkelingen van consumenten. Een voorbeeld 
is het analyseren van het verband tussen de leeftijd en bestedingen. 

AANDACHTSPUNT 
Doelgroepsegmentatie wordt gedaan op basis van vooraf gedefinieerde consumentenkarakteristieken. 
Door consumenten in te delen in doelgroepen kan er beter inzicht in behoeften worden verkregen. 
Producten warden vervolgens op de markt gebracht, inspelend op deze behoeften van bepaalde 
doelgroepen. Doelgroepsegmentatie wordt al jaren toegepast in de marketing, maar wordl ook toegepast 
in marktonderzoek voor vastgoedontwikkelingen. Bij de ontwikkeling van winkelcentra wordt geanticipeerd 
op de sociaal-economische kenmerken van de consumenten in een verzorgingsgebied. Zie bijvoorbeeld 
de toepassing van het distributie-planologisch onderzoek in hoofdstuk 2. 
Het verschil met dit onderzoek is dat er niet vooraf consumentenkarakteristieken warden geformuleerd 
waarvan consumentenbehoeften worden afgeleid. In dit onderzoek zijn de behoeften reeds geanalyseerd 
en wordt onderzocht of er relaties tussen de consumentenkarakteristieken, consumentenbehoeften en 
prestaties van winkelcentra te onderscheiden zijn. In dit hoofdstuk gaat het daarom alleen om een 
inventarisatie van consumentenkarakteristieken die invloed kunnen hebben op de onderscheiden 
consumentenbehoeften in hoofdstuk 3 en die samen met deze behoeften doelgroepen kunnen vormen die 
relaties vertonen met bepaalde prestaties van planmatig opgezette winkelcentra. 
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5.1.1 Verschillende type variabelen 
Het segmenteren zelf gebeurt op basis van een beperkt aantal kenmerken. Deze kenmerken 
kunnen algemeen of (product)specifiek zijn, direct waameembaar of afgeleid zijn. 

Algemene directe kenmerken zijn bijvoorbeeld demografische variabelen zoals leeftijd en 
geslacht, socio-economische variabelen zoals inkomen en opleiding, culturele variabelen zoals 
nationaliteit en religie en geografische variabelen zoals regio en urbanisatiegraad. Algemene directe 
kenmerken zijn doorgaans goed identificeerbaar, toegankelijk en stabiel. Het probleem is dat de 
relatie met de afhankelijke variabele zwak kan zijn30. De respons van de segmenten is dan niet 
homogeen genoeg. Dit is een reden waarom onderzoeksbureaus als Smartagent, Motivaction en 
TNS NIPO op zoek zijn naar andere consumentenkarakteristieken die een duidelijkere relatie 
kunnen vertonen met behoeften en gedrag van consumenten (zie toelichting toegepaste 
segmentatiemethoden, verderop in deze paragraa~. Dit wil niet zeggen dat algemene directe 
kenmerken van consumenten geen duidelijke relatie met behoeften kunnen vertonen. 
Algemeen directe kenmerken van consumenten kunnen als volgt worden onderverdeeld: 
• Demografische variabelen; geslacht, leeftijd, levensfase, huishoudengrootte 
• Sociaal-economisch variabelen: inkomen, opleiding, beroep, welzijn 
• Culturele variabelen: nationaliteit, geloof, ras 
• Geografische variabelen: regio, urbanisatiegraad 

Algemene afgeleide kenmerken zijn psychografische variabelen zoals 
persoonlijkheidskenmerken. Deze zijn vaak moeilijker identificeerbaar, maar wel stabiel. Ze kunnen 
een goede relatie vertonen met de afhankelijke variabelen zodat (in combinatie met de algemene 
directe kenmerken) homogene groepen gevormd kunnen worden. Voorbeelden van 
persoonlijkheidskenmerken zijn waarden die consumenten belangrijk vinden zoals wijsheid, 
ruimdenkend, vrede, behulpzaam, comfortabel leven, ambitieus, en zekerheid voor gezin. 

5.1.2 Verschillende segmentatiemethoden 
In de traditionele segmentatietechnieken worden met name algemene directe kenmerken 
toegepast. In de psychografische segmentatietechnieken worden algemene afgeleide variabelen 
toegepast, soms in combinatie met algemene directe kenmerken. 

De meest voorkomende traditionele segmentaties zijn op basis van leeftijd (levensfase), geslacht en 
inkomen31 ; ook wel socio-demografische segmentatie genoemd. Een segmentatie op basis van 
leeftijd duidt aan dat de behoefte van mensen veranderd naar mate men ouder wordt. Een 
segmentatie op basis van geslacht wordt uitgevoerd omdat mannen vaak ge"interesseerd zijn in 
andere producten en diensten en een andere manier van doen en laten hebben dan vrouwen. 
Vrouwen geven vaak sneller geld uit aan kleding en cosmetica en mannen geven vaker meer geld 
uit aan bepaalde elektrische apparatuur. De draagkracht van een consument bepaalt de 
mogelijkheden die een consument zich kan veroorloven. Het wil niet altijd zeggen dat mensen met 
een hoog inkomen veel besteden, maar iemand met een laag inkomen kan zich vaak niet zo 
makkelijk luxe en dure producten veroorloven. Ook de huishoudensamenstelling kan een rol 
spelen bij de behoeften tijdens het winkelen. Groepen koopkrachtige een- en 
tweepersoonshuishoudens, vaak met een hoge opleiding en minder vrije tijd zijn snel groeiende 
doelgroepen met eigen behoeften. Hierbij wordt ook de variabele opleidingsniveau genoemd. 
Culturele en geografische variabelen worden vaak toegepast bij de marketing van bepaalde 
producten in verschillende landen. De culture achtergrond kan als een invloedrijke variabele op de 
behoeften die consumenten hebben genoemd warden. De regio waar consumenten vandaan 
komen kan aangeven of er verschil te constateren is tussen behoeften in het westen, zuiden of 
Noorden van Nederland. 

Jo TNS NIPO (2004) 
31 Schavemaker (2004) 
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Consumentenkarakteristieken 

Algemene directe kenmerken 
• Leeftijd 
• Draagkracht 
• Geslacht 
• Huishoudensamenstelling 
• Opleidingsniveau 
• Culturele achtergrond 
• Regio 

Figuur 5.1 Lijst met algemene directe consumentenkarakteristieken 

Tegenwoordig wordt er steeds meer onderzoek gedaan naar segmentatie van consumenten op 
basis van waarden. Waarden hebben betrekking op wat iemand belangrijk vindt in het !even, waar 
iemand "waarde aan hecht". Elke persoon heeft zijn eigen waardenhierarchie, sommige vinden 
bepaalde waarden belangrijker dan andere. Rokeach (1973) onderzocht dat mensen te typeren zijn 
aan de hand van hun waardenhierarchie32. Het statement achter de ontwikkelde 
segmentatiemethoden is dat waarden een rol spelen in de cognitieve en emotionele structuur van 
mensen en sterk samenhangen met de totale levensstijl van mensen. Daarom kunnen waarden 
belangrijke determinanten voor houdingen, leefstijlen, leefdoelen en consumentengedrag zijn33. Het 
WIN-model™ van TNS NIPO, Streetlife® van Cendris, Prizm® model van Claritas zijn voorbeelden 
van hedendaagse segmentatie methodes waarbij verschillende doelgroepen warden onderscheiden 
op basis van psychografische kenmerken gecombineerd met socio-demografische kenmerken34. 

Het Mentality model van Motivaction en het Brand Strategy Research Model van Smart Agent zijn 
twee modellen die steeds meer warden toegepast in marktonderzoeken gerelateerd aan 
vastgoedontwikkelingen35. 

Waarden zoals eerlijkheid, betrouwbaarheid, creativiteit en ambitie zijn waarden die gekoppeld 
warden aan een van de gedefinieerde dimensies zoals behoudend, bezitten en ontplooien in het 
Mentality model of aan de dimensies extrovert versus introvert, eigenzinnig versus norm aangepast 
en ego versus groepsgeorienteerd in het BSR-model. Op basis van waarden die van belang zijn 
voor consumenten en die samen de gedefinieerde dimensies representeren, warden doelgroepen 
geformuleerd. In het WIN-model™ is de volgorde van mate van belangrijkheid die consumenten 
toekennen aan verschillende waarden bepalend voor de doelgroep waartoe consumenten behoren. 
(Meer informatie over de werking van het WIN-model™, het Mentality model en het BSR model is te 
vinden bijlage twee.) 

In dit onderzoek warden bij het definieren van algemene consumentenkarakteristieken geen 
"waarden" of 11emoties" gedefinieerd. Het achterhalen van waarden en emoties en de relatie met 
bepaalde dimensies waarop doelgroepen gebaseerd zijn, is voor dit onderzoek te uitgebreid. De 
gedefinieerde consumentenbehoeften tijdens het winkelen geven al aan welke doelen en motieven 
consumenten kunnen hebben tijdens het winkelen. Directe consumentenkarakteristieken zijn 
eenvoudiger te achterhalen en kunnen voldoende informatie geven wie de consumenten zijn met 
bepaalde behoeften. 

32 TNS NIPO (2004) 
33 TNS NIPO (2004), 
34 www.tsn-nipo.com, www.cendris.nl , www.prizm.nl 
35 Deze twee modellen worden met name toegepast in de woningbouw, maar er zijn ontwikkelingen om de modellen oak 
toe te passen voor de commerciele vastgoedsector. 
www.motivaction.nl, www.smartagent.nl 
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5.2 Attitudes 
In dit onderzoek gaat het om de houding van consumenten ten opzichte van winkelen als te 
ondememen activiteit. Het plezier dat consumenten wel of juist niet beleven aan het winkelen kan 
van invloed zijn op de behoefte die consumenten hebben tijdens het winkelen. Consumenten die 
graag winkelen zullen vaker andere behoeften hebben dan consumenten die niet graag winkelen. 
Dit wordt ook verondersteld in de onderzoeken van Bellenger en Kargaonkar, en Arnold en 
Reynolds (zie toelichting in hoofdstuk drie) waarin hedonistische behoeften (winkelen voor plezier) 
worden onderscheiden van utilitaire behoeften (nut). 
In dit onderzoek staan planmatig opgezette winkelcentra in binnensteden centraal. Hierdoor kan 
een onderscheid warden gemaakt in de houding van consumenten ten opzichte van winkelen 
in het algemeen en de houding van consumenten ten opzichte van winkelen in een dergelijk 
winkelcentrum. 

5.3 Situatie factoren 
Het voorkomen van bepaalde behoeften gerelateerd aan het winkelen zijn vaak situatie afhankelijk 
(zie conceptueel model paragraaf 1.5). De behoeften kunnen daarom per winkelbezoek verschillen. 
Hierdoor zijn consumenten moeilijk te classificeren. In dit onderzoek wordt hiermee omgegaan door 
te vragen hoe vaak een behoefte gemiddeld voorkomt of hoe sterk een bepaalde behoefte 
gemiddeld aanwezig is. Consumenten kunnen hiermee aangeven dat ze zowel vaak een utilitaire 
behoefte tijdens het winkelen hebben alsmede een hedonistische behoefte. 
Situatiefactoren, zoals beschikbare tijd en beschikbaar budget zijn te beschouwen als moment 
opnamen. Momentopnamen zijn moeilijk te meten. In dit onderzoek wordt daarom gevraagd naar 
het gemiddeld voorkomen van bepaalde situaties. 
Relevante situatiefactoren zijn winkelen in gezelschap, beschikbare tijd (wanneer winkelen, hoe 
vaak en hoe lang) en beschikbaar budget. Het vaker winkelen in gezelschap of het vaker alleen 
winkelen kan van invloed zijn op de aanwezigheid van bepaalde behoeften tijdens het winkelen. 
Consumenten die vaker met iemand anders winkelen zouden vaker behoeften aan sociaal contact 
tijdens het winkelen kunnen hebben. 
De beschikbare tijd kan onderverdeeld worden in wanneer consumenten gaan winkelen, hoe lang 
en hoe vaak. Consumenten die een aantal keer per week een winkelcentrum bezoeken kunnen 
andere behoeften tijdens het winkelen hebben dan consumenten die slechts een aantal keer per 
jaar winkelen in een winkelcentrum. Bij het beschikbare budget gaat het erom hoe consumenten 
aankijken tegen hun budget. Hoe consumenten zelf aankijken tegen hun eigen budget kan de 
behoefte tijdens het winkelen be"invloeden. Wat voor de ene consument veel kan zijn, is voor de 
andere weinig . 

5.4 Samenvatting 

I 

In dit hoofdstuk zijn de consumentenkarakteristieken, attitudes en situatie factoren gedefinieerd die 
de behoeften van consumenten tijdens het winkelen kunnen be'invloeden. 
De onderscheiden consumentenkarakteristieken zijn te typeren als algemene directe kenmerken 
van consumenten. Deze karakteristieken zijn direct waameembaar en stabiel. In dit hoofdstuk zijn 
de consumentenkarakteristieken geslacht, leeftijd, draagkracht, huishoudensamenstelling, 
opleidingsniveau, culturele achtergrond en regio gedefinieerd. 
De houding van consumenten ten opzichte van winkelen kunnen van invloed zijn op de behoeften 
die consumenten hebben tijdens het winkelen. De "attitude" input variabelen die hier zijn 
geformuleerd betreffen de houding ten opzichte van het winkelen in het algemeen en de houding 
van het winkelen ten opzichte van winkelen in een planmatig opgezet winkelcentrum. 
Situatiefactoren zijn moment opnamen die de behoefte tijdens het winkelen op dat moment kunnen 
be'invloeden. Moment opnamen zijn moeilijk meetbaar. In dit onderzoek wordt daarom het verband 
tussen de situatiefactoren en consumentenbehoeften gemeten door te vragen naar het gemiddeld 
voorkomen van bepaalde situaties. De belangrijkste situatiefactoren die in dit hoofdstuk zijn 
onderscheiden zijn; winkelen in gezelschap, beschikbare tijd en het beschikbaar budget. 
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TRENDS EN ONTWIKKELINGEN 
In welke context kan dit onderzoek geplaatst 
worden? 





6 TRENDS EN ONTWIKKELINGEN OP DE DETAILHANDELSMARKT 
De maatschappelijke ontwikkelingen zijn van invloed op de trends en ontwikkelingen op de 
detailhandelsmarkt. Ze brengen veranderingen in zowel vraag als aanbod teweeg. Door de 
technologische ontwikkelingen komen er bijvoorbeeld nieuwe producten (aanbod) zoals mobiele 
telefoons op de markt. Veranderingen in het aanbod kunnen daarbij ook weer veranderingen in het 
consumentengedrag teweeg brengen. Zo was het een aantal jaren geleden ondenkbaar dat de 
behoefte aan mobiele telefoons zo groat was ender consumenten. De veranderende 
consumentenvraag versterkt weer de ontwikkelingen in het aanbod, omdat aanbieders met het 
aanbod zoveel mogelijk wil inspelen op de vraag van consumenten. Supermarkten spelen 
bijvoorbeeld in op de toenemende tijdsdruk van bepaalde consumentengroepen door verruimde 
openingstijden en kant en klaarmaaltijden aan te bieden. 

Maatschappelijke ontwikkelingen 

vraag aanbod 

Figuur 6.1 Verschillenden niveaus en relaties in trends en ontwikkelingen 

In hoofdstuk twee zijn de ontwikkelingen in vraag en aanbod op de detailhandelsmarkt aan de orde 
gekomen, die samen met de ontwikkeling in de verhouding tussen vraag en aanbod leidden tot de 
aanleiding van dit onderzoek. Het doel van het bespreken van trends en ontwikkelingen in de 
detailhandelsmarkt in dit hoofdstuk is om de context van dit onderzoek vorm te geven. De vraag en 
aanbodontwikkelingen in de detailhandelsmarkt kunnen het belang van de te onderscheiden 
variabelen aan de vraagzijde (de consumentenkarakteristieken en consumentenbehoeften) en aan 
de aanbodzijde (de prestaties) be"invloeden. 

In dit hoofdstuk warden eerst de maatschappelijke ontwikkelingen besproken. Door de analyse van 
trends en ontwikkelingen op een hoog schaalniveau te starten kan aangegeven warden waar de 
vraag- en aanbodontwikkelingen in de detailhandel van af te leiden zijn . Vervolgens warden de 
vraag- en aanbodontwikkelingen in aparte paragrafen nader toegelicht. Hieruit wordt afgeleid welke 
consumentenkarakteristieken en prestaties van belang zijn om te onderscheiden. De trends en 
ontwikkelingen fungeren zo als toetsing voor de gedefinieerde variabelen in de hoofdstukken vier en 
vijf. 

6.1 De veranderingen in de maatschappij 
Maatschappelijke ontwikkelingen zijn onder andere door middel van de DESTEP-methode te 
onderscheiden. De DESTEP-methode geeft een indeling in demografische, ecologische, sociaal
culturele, technologische, economische en politieke ontwikkelingen. In figuur 6.2 warden de 
belangrijkste maatschappelijke ontwikkelingen weergegeven36• 

36 ECORYS-Kolpron (2004), HBD (2004), SCP (2004), Buvelot (2003) 
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Maatschappelijke ontwikkelingen 

Demografische ontwikkelingen: De Nederlandse bevolking groeit en vergriJst, de cultureie diversileit 
wordt groter, huishoudens worden kleiner en het opleidingsniveau stijgt. De consumptie door ouderen 
neemt toe, zij beschikken tegenwoordig over een ruimer budget en zijn gewend geraakt aan een actieve en 
afwisselende besteding van vrije tijd. Ook de groep singles neemt toe en zij hebben vaak meer le 
besteden. De eenpersoonshuishoudens zijn niet alleen arme studenten, alleenstaande moeders en 
gepensioneerden, het betreft ook een grote groep koopkrachtige professionals. 

Ecologische ontwikkelingen: De maatschappij wordt steeds milieubewuster. Er komen meer 
maatregelen vanuit de politiek en de consument toont steeds meer belangstelling voor het milieu aspect bij 
zowel levensmiddelen als bij duurzame goederen. 

Sociaal-culturele ontwikkeling: Er is een groeiende behoefte aan veiligheid, zekerheid, geborgenheid en 
gezondheid. Daarnaast zet de 24-uurs economie door. De bedrijvigheid begint vroeger en eindigt later. 
Werken, sporten en recreatie vinden op allerlei momenten plaats. De mobiliteit groeit nog steeds onder alle 
bevolkingsgroepen. De individualiseringstrend zet ook verder door en de keuzevrijheid om een 
eigenlevensstijl te kiezen is enorm toegenomen. 

Technologische ontwikkelingen: Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in een steeds sneller 
tempo op. Waar 10 jaar geleden nog sprake was van een revolutionaire ontwikkeling, is nu een alledaags 
begrip of soms alweer achterhaald. Er is sprake van een steeds snellere, goedkopere en betere 
technologie. 
Er is bijvoorbeeld een toename van de digitale infrastructuur. lnformatie wordt via verschillende media 
verspreid zoals film, televisie en computer. Er is ook een toename van computer en internetgebruik. De 
online consumenten bestedingen stegen in 2002 met 77%. Naar schatting zal het internet maximaal 10% 
van detailhandelsomzet voor haar rekening nemen. Het internet is een belangrijke speler bij marketing en 
informatieverstrekking geworden. 

Economische ontwikkelingen: De welvaart is de laatste decennia toegenomen maar na een forse 
economische groei in de jaren negentig vond er in 2000 een omslag plaats. De daling zette door in 2002 en 
er wordt van een recessie gesproken. De feitelijke koopkracht van veel mensen is nog behoorlijk op pell, 
maar door gestegen "verplichte" bested1ngen zoals belastingen en pensioenpremies zijn de 
detailhandelsbestedingen kleiner geworden. Daarbij gaan mensen in onzekere tijden meer sparen. 
Degenen die deelnemen in het arbeidsproces, werken langer en krijgen het drukker. Er is sprake van een 
voortgaande globalisering en de komende periode word! getypeerd als een beleveniseconomie als 
opvolging van de diensteneconomie. 

Politiek en juridische ontwikkelingen: De detailhandel wordt met steeds meer regelgeving en 
administratie geconfronteerd. Met de komst van de Nola Ruimte vindt een decentralisatie plaats en krijgen 
de gemeenten veel meer eigen verantwoordelijkheden. 

Figuur 6.2 Maatschappelijke ontwikkelingen 

Op basis van de beschreven maatschappelijke ontwikkelingen in figuur 6.2 is een aantal variabelen 
te benoemen waaruit ontwikkelingen die van belang zijn voor de winkelmarkt afgeleid kunnen 
worden37. Deze warden genoemd in figuur 6.3. 

Belangrijke ontwikkelingen op de detailhandelsmarkt als gevolg van maatschappelijke 
trends en ontwikkelingen 
Doordat de maatschappelijke ontwikkelingen elkaar steeds sneller opvolgen wordt het steeds 
moeilijker te voorspellen hoe de detailhandelsmarkt er over 10 jaar uit kan zien. Bij de ontwikkeling 
van winkelvastgoed is het daarom van belang dat er rekening wordt gehouden met flexibiliteit van 
het vastgoed, aangezien vastgoed een aanzienlijke langere technische levensduur heeft. Dit is een 
voorbeeld hoe maatschappelijke ontwikkelingen invloed hebben op de ontwikkelingen op de 

37 Buveiot (2003) 
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detailhandelsmarkt. Flex:ibiliteit is echter een prestatie van het winkelvastgoed dat van belang is 
voor een ontwikkelaar en belegger, een consument zal zich hier niet van bewust zijn. In dit 
onderzoek gaat het om ontwikkelingen die prestaties van winkelcentra be'invloeden die van belang 
zijn voor consumenten om hun keuze voor een winkelbezoek te bepalen. Deze belangrijke 
ontwikkelingen voor winkelcentra als gevolg van de maatschappelijke ontwikkelingen zijn 
weergegeven in figuur 6.3. 
In de eerste kolom zijn de verschillende maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de 
detailhandel {afkomstig uit figuur 6.2) puntsgewijs onderscheiden. In de tweede kolom is 
aangegeven welke belangrijke ontwikkelingen voor winkelcentra hieruit voortvloeien. In de derde 
kolom is tenslotte aangegeven of het ontwikkelingen aan de vraagzijde of aanbodzijde betreffen. De 
vraagontwikkelingen kunnen een indicatie geven met welke consumentenkarakteristieken er nu en 
in de toekomst rekening moet warden gehouden. Dit wordt nader toegelicht paragraaf 6.2. De 
aanbodontwikkelingen zullen nader worden toegelicht in paragraaf 6.3. 

DESTEP FACTOREN BELANGRtJKE ONTWIKKELINGEN VOOR TYPE 
WINKELCENTRUM ONTWIKKELING 

Demografisch 
• Trends in leeftijdsopbouw • Vergrijzing, toename koopkrachtige • vraagontwikkeling 
• Toename allochtonen senioren met veel vnjetijd . 
• Afname huishoudens grootte • Toename vraag (winkelbehoefte) uit • vraagontwikkeling 

Stijging opleidingsniveau andere culturen " • .;. 
• Toename atlochtone ondernemers en • aanbodontwikkeling 

etnische winkelformules 
• Koopkrachtige eenpersoons huishoudens • vraagontwikkeling 
• Mondigere consument, waardoor het 

luisteren naar de consument centraal • vraagontwikkeling 
komtte staan. 

Ecologisch 
• Milieubewustheid • T oenemende belangstelling ecologische • vraagontwikkeling 

producten en diensten. .... 
y 

• T oenemend aanbod ecologische • aanbodontwikkeling 
producten en diensten. 

Sociaal-cultureel 
• Behoefte aan veiligheid, • Veiligheidsaspect wordt steeds • vraagontwikkeling/ 

zekerheid en geborgenheid belangrijker aanbodontwikkeling 
• BedriJvigheid op allerlei • Gezondheidsaspect wordt steeds • vraagontw1kkeling/ 

momenten belangrijker aanbodontwikkeling 
• lndividualisering en belang • Winkelen op verschillende tijdstippen en • vraagontwikkeling/ 

eigenlevensstijl op verschillende plaatsen zoals op het aanbodontwikkeling 
• Toename mobiliteit werk of onderweg 

• Verschillende levensstijlen consumenten, • vraagontwikkeling 
traditioneel gezin staat nlet meer centraal 

• Afname van consumententrouw • vraagontwikkeling 
• Bereikbaarheid en parkeren wordt • aanbodontwikkeling 

belangrijker 

Technotogisch 
• Snelle, goedkopere en betere • Veranderd winkelaanbod • aanbodontwikkeling 

technologische • Flexibiliteit winkelvastgoed • aanbodontwikkeling 
productinnovatie • T oename e-retailing • aanbodontwikkeling 

• T oename informatisering 
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Economisch I • Daling economie op korte • Afname detailhandelsbestedingen op • vraagontwikkeling 
termijn korte termijn 

• Economische groei op lange • Consumenten hebben gemiddeld meer te • vraagontwikkeling 
termijn besteden dan vroeger 

• Mensen werken langer " Consumenten die deelnemen in • vraagontwikkeling 
• Opkomst flexibele werktijden arbeidsproces hebben minder vrije tijd. 

• aanbodontwikkefing / • Voortgaande globalisering • Flexibele openingstijden. 
• aanbodontwikkeling I • Beleveniseconomie • Komst buitenlandse retailformules 

• lntergratie van functie, toename horeca • aanbodontwikketing 
en leisure in detailhandel 

• Toename nieuwe concepten • aanbodontwikkeling 
r-------
Politiek 
• Veranderende wetten voor • Verruiming openingstijden • aanbodontwikkeling 

detailhandel • Beslissingen komen bij gemeenten te • nvt 
• Neta R.uimte liggen 

Figuur 6.3 lnvloed van maatschappelijke ontwikkelingen op winkelcentra 

6.2 Vraagontwikkelingen op de detailhandelsmarkt 
De ontwikkelingen aan de vraagzijde afgeleid van de maatschappelijke ontwikkelingen in figuur 6.3 
zijn samengevoegd tot consumentenontwikkelingen en worden toegelicht in figuur 6.4. 
Er kan een tweedeling worden gemaakt in de onderscheiden consumentenontwikkelingen. Een 
aantal consumentenontwikkelingen duidt op een veranderend consumentengedrag. Deze 
ontwikkelingen aan de vraagzijde geven een aanleiding om bij winkelmarktonderzoek de behoeften 
van consumenten beter te analyseren, zoals de ontwikkelingen "afname van 
consumentgetrouwheid", "het kritisch en mondiger worden van consumenten" en "het centraal 
komen te staan van leefstijlen in plaats van het traditionele gezin". 
Op basis van andere consumentenontwikkelingen zijn verschillende consumentenbehoeften en 
consumentenkarakteristieken af te leiden die nu en in de toekomst van belang zijn om rekening mee 
te houden bij de (her)ontwikkeling van winkelcentra. Door consumentenontwikkelingen ontstaan 
verschillende consumentengroepen die steeds belangrijker worden voor de detailhandel, zoals de 
toenemende koopkrachtige senioren, de hoogopgeleide singels en allochtonen. Belangrijke 
consumentenkarakteristieken zijn hierbij de levensfase, culturele achtergrond, opleidingsniveau en 
huishoudengrootte. Ondanks de economische daling die op korte termijn te constateren is, neemt 
het gemiddelde inkomen op langere termijn steeds toe. Het inkomen blijft altijd een 
randvoorwaarden om gewenste producten te kunnen aanschaffen, waardoor het bevredigen van 
bepaalde behoeften beperkt kan worden. 
Daarnaast zijn bepaalde behoeften steeds duidelijker aanwezig, bijvoorbeeld "de toenernende 
behoefte aan veiligheid, behoefte aan gernak, behoefte aan recreeren en beleven en de behoefte 
aan kijken en vergelijken. 
In figuur 6.4 warden de ontwikkelingen een toenemende vraag naar producten uit andere culturen 
en een toenemende vraag naar ecologische- en gezondheidsproducten genoemd. Deze 
ontwikkelingen aan de vraagzijde zijn te beschouwen als aanbod gerelateerde ontwikkelingen en 
spelen zich meer op het niveau van winkelformules af. 

72 

WinkelmarktOnderzoek en Consumenten 

I 
I 



Consumentenontwlkkelingen 

• Mondigere consument, waardoor het luisteren naar de consument centraal komt te staan 
De moderne consumenten zijn rijk, mondig, kritisch en stellen hogere eisen aan zowel producten als 
aankoopplaatsen. Dit is een gevolg van onder andere de toenemende individualisering, groeiende 
koopkracht, toenemende consumptie mogelijkheden en het stijgende opleidingsn,veau. Het luisteren 
naar de wensen van de consument zal centraal moeten staan. • aanleiding onderzoek 

• Verschillende levensstijlen consumenten, traditloneel gezin staat niet meer centraal 
De levensfase, sociale klasse en grootte huishouden zijn niet meer direct te koppelen aan 
voorkeuren voor winkels en winkelcentra • aanleiding onderzoek 

• Afname van consumententrouw 
Consumenten zijn mobieler geworden, zowel fysiek als op psychologisch vlak. Dit heeft het gevolg 
dat consumenten minder gebonden aan een winkelcentrum zijn en bereidt zijn om grotere afstanden 
af le leggen voor verrnaak en recreatief winkelen . • aanleiding onderzoek 

• Vergrijzing, toename koopkrachtige senioren met veel vrijetljd 
De vergrijzing neemt steeds toe. De huidige en toekomstige senioren blijven actiever, mobieler en 
hebben vaak meer te besteden waardoor zij een interessante doelgroep voor de detailhandel 
vormen. • Leeftijd is daarom een belangrijke consumentenkarakteristiek. 

• Koopkrachtige eenpersoons huishoudens 
Er zijn steeds meer eenpersoonshuishoudens, waaronder veel hoog opgeleide singels met een goed 
inkornen. • Opleidingsniveau en grootte van huishouden kunnen hierbij belangrijke 
consumentenkarakteristieken zijn 

• Consumenten hebben gemiddeld meer te besteden dan vroeger 
Het inkomen neemt toe .. Het inkomen van consumenten blijft een randvoorwaarde om producten te 
kunnen aanschaffen. Winkelbehoeften kunnen hierdoor beperkt worden. • lnkomen is daarom een 
belangrijke consurnentenkarakteristiek. 

• Afname detailhandelsbestedingen op korte termijn 
Consumenten zijn prijsbewust. ''Value for money" wordt steeds belangrijker. De huidige consument 
kiest bewust tussen winkelen met een hoge prijs/ hogere kwaliteitsgraad en lagere prijs/ lagere 
kwaliteitsgraad. Men gaat net zo makkelijk naar prijsgeorienteerde forrnules als naar "dure' winkels. 
Door de betere informatie verstrekking over producten via het internet en vaktijdschriften kunnen 
consumenten eenvoudiger en uitgebreid prijzen en kwaliteit vergelijken. • behoefte kijken en 
vergelijken 

• Consumenten die deelnemen in arbeidsproces hebben minder vrije tijd. 
De schaarser wordende vrije tijd geldt met name voor de hogere opgeleiden die deelnemen in het 
arbeidsproces. De gehaaste en mobiele samenleving komt met name tot uitdrukking bij de 
tweeverdieners die verschillende taken van werken, huishouden en opvoeden combineren. Door de 
vermindering van beschikbare vrije tijd en toenemende koopkracht verlangen consurnenten om de 
vrije tijd zo efficient, kwalitatief en aangenaam mogelijk le besteden. Beschikbare vrijetijd is een 
interessante consumentenkarakteristiek. • behoefte aan "efficient" recreeren 

• Veiligheid aspect wordt steeds belangrijker 
De behoefte aan veiligheid neemt steeds meer toe. Prestaties van winkelcentra die gerelateerd zijn 
aan de behoefte aan veiligheid, worden steeds belangrijker voor een winkelcentrum. • behoefte 
aan veiligheid 

• Winkelen op verschillende tijdstippen en op verschillende plaatsten zoals op het werk of 
onderweg 
De consumenten kopen steeds meer onderweg producten. Dit wordt ook mogelijk gemaakt doordat 
op steeds meer verkeersknooppunten vormen van detailhandel wordt aangeboden. • behoefte aan 
gemak 

• Toename vraag naar producten uit andere culturen 
Door de toename van allochtone komen consumenten steeds meer in contact met allochtone 
producten. Maar ook door vele intemationale reizen komen consumenten in contact met producten 
over de gehele wereld . Dit kan worden beschouwd als een aanbod gerelateerde behoefte. 

• Toenemende vraag naar ecologische en gezondheidsproducten 
Deze toenemende belangstelling kan worden gezien als een behoefte aan ecologische producten. 
Deze behoefte kan, zoals de vraag naar aanbod uit andere culturen, worden beschouwd als een 
aanbod gerelateerde behoefte. 

Figuur 6.4 Consumentenontwikkelingen 
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6.3 Aanbodontwikkelingen op de detailhandelsmarkt 

I 

In figuur 6.3 zijn een aantal aanbodontwikkelingen genoemd die zijn afgeleid op basis van 
maatschappelijke ontwikkelingen. Deze aanbodontwikkelingen zijn onder te verdelen in twee 
niveaus; aanbodontwikkelingen die spelen op het niveau van winkelcentra en 
aanbodontwikkelingen die spelen op het niveau van winkelformules. De toenemende aandacht voor 
veiligheid be'invloedt bijvoorbeeld de mate van belangrijkheid van de prestatie sociaal veilige 
omgeving van een winkelcentrum. De toenemende interesse voor ecologische producten en 
gezondheid is een ontwikkeling die speelt op retailformule niveau. In figuur 6.5 is aangegeven 1) 
welke ontwikkelingen invloed hebben op het belang van prestaties van winkelcentra, 2) welke 
aanbodontwikkelingen van belang zijn op winkelcentrum niveau in het algemeen en 3) welke 
aanbodontwikkelingen van belang zijn voor winkelformules. 
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Aanbodontwikkelingen afgeleid van maatschappelijke ontwikkelingen 

Aanbodontwikkelingen op niveau van winkelcentra. 

Prestaties die van belang kunnen zijn gezien de aanbodontwikkelingen. 
• Veiligheidsaspect wordt steeds belangrijker 

Er wordt door de media en politiek steeds meer de nadruk op veiligheid gelegd. Bij de ontwikkeling 
van winkelcentra kan de nadruk worden gelegd op een veilige (uitstraling) van de winkelomgeving 
zodat mensen zich er veilig voelen . • prestatie sociaal veilige omgeving 

• Bereikbaarheid en parkeren wordt belangrijk 
Door de toegenomen mobiliteit wordt de bereikbaarheid van de winkellocatie en de mogelijkheden om 
te parkeren steeds belangrijker. • prestaties bereikbaarheid en parkeergelegenheid 

• Flexibele openingstijden 
Door de toenemende bedrijvigheid in de maatschappij hanteren winkelcentra steeds ruimere 
openingstljden. Met bijzondere openingstijden kunnen winkelcentra zich steeds meer gaan profileren. 
• prestatie openingstijden 

• lntergratie van functies, toename horeca en leisure in detailhandel 
In de jaren zestig en zeventig bestond een winkelcentrum in de binnenstad bijna uit puur detailhandel .. 
maar tegenwoordig bestaat ongeveer nog maar 50% van het verkoopoppervlak uit 
detailhandelsaanbod. De overige ruimten bestaan voor ongeveer 20% uit leisure en horeca en 30% uit 
diensten1. • prestatie aanwezigheid horeca en leisure 

• Nieuwe aanbod concepten 
Door in te spelen op de beleveniseconomie en het begrip emotie dat steeds belangrijker wordt, 
worden themawinkelcentra met een bepaald concept en imago ontwikkeld om zo een onderscheidend 
vermogen te creeren. Voorbeelden zijn themacentra gericht op sport, vermaak, zorg, onthaasten en 
het bekendste voorbeeld is het Factory Outlet Centre. • prestatie winkelaanbod 

Aanbodontwikkelingen die van a/gemeen belang zijn voor de ontwikkeling van winkelcentra 
• Winkelen op verschillende tijdstippen en op verschillende plaatsten zoals op het werk of 

onderweg 
Er ontstaan nieuwe winkelconcepten op andere locaties zoals winkels lang de snelweg. 

• Toename e-retailing 
De verkoop via internet neemt de laatste jaren toe als gevolg van de nog steeds toenemende 
intemetpenetratie. Op internet worden met name luxe goederen verkocht. De consument doet de 
laatste tijd steeds duurdere aankopen op het internet zoals mobiele telefoons, computers en televisies. 
Oak vakantiereizen en vliegtickets warden steeds meer via het internet verkocht. Door de 
economische recessie zijn consumenten prijsbewuster geworden en worden er meer 
prijsvergelijkingen gemaakt. Het internet is daar een goed medium voor. 
Een voorbeeld is de komst van virtuele muziekwinkel waar tegen betaling muziek gedownload kan 
worden. Sony ontwikkelt nu een MP3 speler waar alleen de gedownloade muziek van een virtuele 
muziekwinkel op af le spelen is. Deze ontwikkeling, naast de mogelijkheden van gratis downloaden 
van muziek, is van invloed op het bestaansrecht van vele CD winkels omdat steeds meer huishoudens 
toegang hebben tot onbeperkt internet. Dit is een ontwikkeling die van algemeen belang is voor 
ontwikkelaars om rekening mee te houden. 
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• Flexibiliteit, functies vragen nu meer ruimte 
Doordat ontwikkelingen zich snel opvolgen is het van belang dat het winkelvastgoed flexibel is en kan 
inspelen op veranderingen in de markt. Bijvoorbeeld de aanpassing van winkelunits. Flexibiliteit is een 
prestatie van winkelvastgoed die van belang is voor ontwikkelaars en beleggers en niet direct voor 
consumenten (zie voorbeeld par. 6.2). Door de toenemende schaalvergroting vragenwinkels steeds 
meer ruimte. 

Aanbodontwikkelingen afgeleid van maatschappelijke ontwikkelingen 

Aanbodontwikkelingen op winkelformule niveau 
• Veranderd winkelaanbod 

Door technologische ontwikkelingen komen er steeds meer nieuwe producten op de markt en nieuwe 
winkelconcepten die deze producten en gadgets verkopen. 

• Komst buitenlandse retailformules 
Een groeiend aantal buitenlandse marktpartijen betreden de Nederlandse detailhandelsmarkt in 
verschillende branches. Bekende voorbeelden zijn; ZARA, Mango, Kooka1, Vero Mada, Only, Jack & 
Jones, FNAC, Mediamarkt, Hornbach en Lidl. 

• Toename allochtone ondernemers en etnische winkelformules 
Steeds meer allochtonen beginnen een winkel waar buitenlandse producten warden verkocht. Niet 
alleen in food producten en diensten, maar ook in non-food producten. 

• Toenemend aanbod ecologische producten en diensten 
Er komen steeds meer natuur en reformwinkels die inspelen op de toenemende aandacht voor het 
milieubewustzijn. 

• Gezondheidsaspect wordt steeds belangrijker 
Naast het milieubewustzijn is er ook toenemende aandacht voor de gezondheid wat leidt tot 
winkelconcepten waar gezondheid en zorg centraal staat. 

• Meer aanbod ontwlkkelingen die zich afspelen op winkelformule niveau • zie bijlage 3 
Deze ontwikkelingen zijn niet direct af te leiden van de maatschappelijke ontwikkelingen maar zijn een 
gevolg van de marktwerking. Het is een reactie op de vraag en de toenemende concurrentie waardoor 
retailers warden gestimuleerd om met nieuwe concepten op de detailhandelsmarkt te komen. 

Figuur 6.5 aanbodontwikkelingen afgeleid van maatschappelijke ontwikkelingen 

De aanbodontwikkelingen op het niveau van winkelcentra geven aan dat prestaties zoals 
bereikbaarheid, parkeergelegenheid, een sociaal veilige omgeving, openingstijden, aanbod horeca 
en leisure en het winkelaanbod zelf van toenemend belang zijn. 
De aanbodontwikkelingen die inspelen op het veranderende aanbod in winkelformules zijn 
belangrijk voor retailers die opereren op de detailhandelsmarkt. Er zijn nog een aantal 
aanbodontwikkelingen op retail niveau te onderscheiden die niet direct af te leiden zijn van de 
maatschappelijke ontwikkelingen. Deze aanbodontwikkelingen spelen zich op winkelformule niveau 
af en worden gestimuleerd door de veranderende marktsituatie. Doordat er sprake is van een 
vraaggestuurde markt komen er steeds nieuwe aanbodontwikkelingen .. op de markt die 
consumenten naar de winkels moet trekken. Voorbeelden van deze ontwikkelingen zijn 
schaalvergroting, specialisatie, branchevervaging, intergratie van functies in winkelformules en 
mono-brandstores. Aanbodontwikkelingen op formuleniveau zoals schaalvergroting en 
schaalverkleining brengen nieuwe retailers op de markt die inspelen op de veranderende vraag. 
Grote kapitaalkrachtige formulas met een breed of uitgebreid diep assortiment tegen een geringe 
prijs vestigen zich niet alleen op perifere locaties, maar ook in binnensteden. Een bekend voorbeeld 
is Media Markt, die Megapool binnen 5 jaar van de detailhandelsmarkt heeft verdrongen. Daamaast 
ontstaan kleinschaligere winkels met een zeer diep en specialistisch assortiment. Een bekend 
voorbeeld hiervan is Oil & Vinegar. Bij deze winkelformule speelt de beleving voor consumenten 
tijdens het winkelen een grotere rol. Het proberen, proeven en ruiken aan producten in winkels 
wordt mogelijk gemaakt en er wordt geprobeerd om met een bepaalde presentatie en sfeer zich te 
onderscheiden van de concurrentie. Een ander voorbeeld komt van Suit Supply. Deze keten richt 
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zich op de herenmode waar bereikbaarheid en gemak voorop staan. Verschillende filialen zijn zowel 
in binnensteden als langs snelwegen gevestigd en hanteren langere openingstijden. Deze 
verschillende ontwikkelingen op retailformule niveau zijn toegelicht in bijlage 3. 

6.3.1 Definiering subprestaties van het winkelaanbod 
In hoofdstuk 4 is aangegeven dat de prestatie winkelaanbod een verdere onderverdeling vraagt. 
Het soort winkelaanbod in een winkelcentrum zorgt, naast bereikbaarheid, voor een groot deel voor 
de wervingskracht van consumenten naar het winkelcentrum. Hierdoor is het type winkelaanbod 
een van de belangrijkste prestaties van een winkelcentrum. 
Met name het winkelaanbod is aan veranderingen onderheven door de trends en ontwikkelingen op 
de detailhandelsmarkt. Nieuwe concepten zowel op winkelcentrumniveau als op winkelformule 
niveau ontstaan en andere concepten verdwijnen, zie de voorbeelden over het ontstaan van factory 
outlet centers en de formules MediaMarkt en Oil & Vinegar. Omdat trends en ontwikkelingen zich in 
snel tempo opvolgen is het moeilijk om een onderverdeling van het winkelaanbod in winkelformules 
te geven. In dit onderzoek wordt daarom de prestatie winkelaanbod onderverdeeld in prestaties die 
een retailformule in het algemeen typeren. 
De bekendheid van nationale en internationale winkelformules is een belangrijke trekkracht. De 
zogenaamde trekkers zoals onder andere Bijenkorf, Hema, Zara, H&M en MediaMarkt. In het 
algemeen bepalen deze grote winkelformules het beeld in een winkelcentrum. Tegenover deze 
grote winkelketens staan de kleine zelfstandigen. Deze kunnen een bijdrage leveren aan de 
unieke uitstraling van een winkelcentrum wat voor een bepaalde doelgroep van belang kan zijn. Een 
ander onderscheid waarin het winkelaanbod te typeren is, is het onderscheid tussen 
winkelformules met een breed aanbod en speciaalzaken. In een speciaalzaak wordt alles 
rondom een product verkocht. Voorbeelden hiervan zijn Lush (zeep) en Simon Levelt (koffie en 
thee). In een speciaalzaak wordt een uitgebreidere persoonlijke service verwacht dan in een 
grotere winkelformule met een breed aanbod. Tegenover deze uitgebreide service staat een hoge 
zelfbedieningsgraad zoals deze wordt gehanteerd in de kijkshop. Op de Nederlandse 
detailhandelsmarkt vestigen zich steeds meer buitenlandse retailers die nieuwe producten 
meebrengen en snel wisselende collecties hebben zoals ZARA. Dit is een ander voorbeeld 
waarmee een winkelcentrum zich kan profileren door het uitstralen van een modieus en trendy 
karakter. Ook met een laag prijsniveau kan een winkel zich onderscheiden. Voorbeelden van 
winkels die zich profileren met een laag prijsniveau zijn Kruidvat en Zeeman. Een winkelformule 
zoals Oil & Vinegar richt zich op de belevingswaarde. Het zelf kunnen proberen van producten is 
hier een onderscheidende prestatie van het winkelaanbod. 
In figuur 6.6 is de onderverdeling van het winkelaanbod in subprestaties gegeven. Deze 
(sub)prestaties duiden het type winkelaanbod aan waarmee een winkelcentrum zich kan profileren. 

Subprestaties winkelaanbod 

• Aanwezigheid( inter)nationaal bekende winkelformules 
• Kleine zelfstandigen 
• Speciaalzaken 
• Winkelformules met breed aanbod 
• Trendy winkelaanbod 
• Laag prijsniveau 
• Uitgebreide persoonlijke service 
• Hoge zelfbedieningsgraad 
• Het zelf kunnen proberen van producten 

Figuur 6.6 Subprestaties winkelaanbod 
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6.4 Samenvatting 
In dit hoofdstuk zijn vraag- en aanbodontwikkelingen geanalyseerd die at te leiden waren uit de 
maatschappelijke ontwikkelingen. Daamaast be'invloedt vraag en aanbod ook elkaar, waardoor er 
nieuwe ontwikkelingen op aanbod en vraagniveau te constateren zijn. Uit de vraag- en 
aanbodontwikkelingen zijn consumentenkarakteristieken, behoeften en prestaties afgeleid die van 
toenemend belang kunnen zijn om rekening mee te houden bij de ontwikkeling van winkelcentra. 
Een aantal aanbodontwikkelingen speelt zich at op het niveau van winkelformules. Op basis van 
deze ontwikkelingen is een onderverdeling van het winkelaanbod in (sub)prestaties gedefinieerd. 
Het type winkelaanbod is namelijk een belangrijke wervingskracht van consumenten naar het 
winkelcentrum. Een onderverdeling in prestaties die het winkelaanbod typeren kunnen meer inzicht 
geven, in welke behoeften samenhangen met welk type winkelaanbod. 
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ONDERZOEKSOPZET 
Hoe worden de data verzameld? 
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7 OPZET VELDONDERZOEK 
In de voorgaande hoofdstukken drie, vier en vijf zijn de variabelen consumentenbehoeften, 
prestaties van planmatig opgezette winkelcentra en consumentenkarakteristieken, attitudes en 
situatiefactoren onderscheiden. Deze variabelen vormen de input voor het onderzoek. De input 
variabelen zijn te plaatsen in het voorlopig conceptueel model in paragraaf 1.5. In figuur 7 .1 is de 
plaatsing van de input variabelen in het conceptueel model schematisch weergegeven. 

Consumenten Behoeften Prestaties 
Karakteristieken 

Gerelateerd aan winkelomgeving Locatie prestaties 
• Leeftijd • Gemakkelijk bij het winkelcentrum • Bereikbaarheid 

• Geslacht kunnen komen. • Parkeergelegenheid 

• Gezinssamenstelling • Ruimtelijke orientatie 
• Opleidingsniveau • Herkenning en identificatie Ruimtelijk fysieke prestaties 

• Culturele achtergrond • Steer • Sociaal veilige omgeving 
• Draagkracht • Gemakkelijk kunnen voortbewegen • Fysiek veilige omgeving 

• Regio • Gebruik kunnen maken van • Netheid 
voorzieningen • Vormgeving en architectuur 

• Persoonlijke ruimte • Behaaglijke omgeving 
• Lichamelijke behaaglijkheid • Orienterend vermogen 

Attitudes • Sociale veiligheid • Toegankelijkheid 
• Lichamelijke veiligheid • Verplaatsi ngsmogelijkheden 

• Rustplekken 
• Houding ten opzichte • Decoratie 

van winkelen in het • Beschutting 
algemeen 

• Houding ten opzichte Gerelateerd aan winkelproces Functionele prestaties 
van winkelen in een • Gemak • Winkelaanbod 
planmatig opgezette • Aanschaffen noodzakelijke producten - Aanwezigheid( inter)nationaal 
winkelcentra • Kijken en vergelijken bekende winkelformules 
binnensteden • Rolgebondenheid - Kleine zelfstandigen 

• Cadeautjes kopen - Speciaalzaken 
• Voorpret - Winkelformules met breed 
• Rondsnuffelen aanbod 

Situatiefactoren • Koopjes jagen - Trendy winkelaanbod 
• Op hoogte blijven van nieuwe - Laag prijsniveau 

• Winkelen in producten - Uitgebreide persoonlijke 
gezelschap • Directe sociale interactie service 
Beschikbare tijd • lndirecte sociale interactie Hoge zelfbedieningsgraad • -

Beschikbaar budget • Zichzelf verwennen 
Het zelf kunnen proberen van • -

• Ontspannen 
producten • Variatie 

Aandacht • Horeca aanbod 
• Leisure aanbod Bevestiging zoeken • • Algemene diensten en voorzieningen • 

• Commerciele diensten 
• Openingstijden 

Figuur 7.1 Onderscheiden variabelen schematisch weergegeven 

Nu alle input variabelen gedefinieerd zijn is de volgende stap het analyseren van verbanden tussen 
deze variabelen zoals deze zijn verondersteld in het voorlopig conceptueel model. Hiervoor is het 
verzamelen van data noodzakelijk. In dit hoofdstuk staat dan oak de dataverzameling centraal. In 
de eerste paragraaf van dit hoofdstuk wordt de opzet van de dataverzameling besproken. In de 
tweede paragraaf wordt een verslag van het veldwerk gegeven en in de laatste paragraaf staat de 
beschrijving van de steekproef centraal. 
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7.1 De survey 
In deze paragraaf wordt de totstandkoming van de survey besproken. Orn te beginnen wordt er 
eerst een korte toelichting gegeven over welke dataverzamelingsmethoden er toepasbaar zijn en 
waarom er in dit onderzoek voor een schriftelijke enquete als dataverzamelingsmethode is gekozen. 
Vervolgens wordt er ingegaan op de operationalisatie van een aantal variabelen. Niet alle 
variabelen zijn namelijk direct meetbaar en dienen eerst vertaald te worden in meetbare termen. 
T enslotte wordt de opstelling van de schriftelijke enquete toegelicht. 

7.1.1 Keuze dataverzamelingsmethode 
De eenvoudigste dataverzamelingsmethode is het gebruik maken van bestaande informatie. Soms 
zijn er databases beschikbaar waar de benodigde data voor een onderzoek kunnen worden 
uitgehaald. Daamaast kan bestaande infom1atie inzicht geven in welke variabelen gedefinieerd 
moeten worden om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden. Daarom beginnen de meeste 
onderzoeken met een literatuurstudie. Door middel van een literatuurstudie kunnen de 
bevindingen van verschillende onderzoeken worden geanalyseerd en vergeleken, dit vormt een 
goede basis voor het definieren van belangrijke input variabelen. 
In dit onderzoek is een uitgebreide literatuurstudie uitgevoerd om consumentenbehoeften en 
prestaties van winkelcentra te achterhalen. Orn de relaties tussen de gedefinieerde variabelen te 
kunnen onderzoeken is het noodzakelijk om na te gaan hoe consumenten deze variabelen 
waarderen. Observeren en interviewen zijn dataverzamelingsmethoden die hiervoor kunnen 
worden toegepast. 

Underhill (2000) observeerde het gedrag van vele consumenten in winkels en beschrijft in zijn boek 
hoe consumenten be'invloedt kunnen worden om meer te kunnen consumeren. Van den Berg38 legt 
het winkelgedrag van consumenten met behulp van foto's vast. Observeren van consumenten kan 
informatie geven over het werkelijke gedrag van consumenten en de karakteristieken van 
consumenten zoals man versus vrouw en jong of oud. In interviews kan naar behoeften, 
ondernomen activiteiten en karakteristieken van consumenten gevraagd worden. Observatie is de 
meest geschikte methode voor dataverzameling als het gaat om informatie over vertoond gedrag. 
lnterviewen is de meest geschikte methode voor dataverzameling als het gaat om opinies, 
gevoelens, gedachten, kennis of de motivatie van vertoond gedrag. 
In dit onderzoek gaat het om de behoeften van consumenten en hun voorkeur voor gewenste 
prestaties van winkelcentra te achterhalen. Door observatie kunnen de verwachte behoeften alleen 
afgeleid worden uit het vertoonde gedrag en reacties. Er wordt hierbij niet direct gevraagd naar de 
achterliggende behoeften. Daarom wordt er in dit onderzoek gekozen voor interviews als 
dataverzamelingsmethode. 

Er zijn twee verschillende vormen van interviewen; mondelinge en schriftelijke interviews. Vormen 
van mondelinge interviews zijn diepte interviews of groepsdiscussies met consumenten of 
ervaringsdeskund igen. 
Met een diepte-interview wordt geprobeerd redenen voor consumenten om te gaan winkelen te 
achterhalen, het gevoel dat consumenten erbij hadden en de voldoening die ze verkregen door te 
winkelen, door veel op een volgende vragen te stellen. Groepsdiscussies kunnen plaats vinden met 
consumenten en met ervaringsdeskundige om de achterliggende motieven te achterhalen. Ook het 
presenteren van beschikbare alternatieven aan consumenten is een methode. Door reacties van 
consumenten kunnen hun werkelijke behoeften worden achterhaald. Het risico van deze methode is 
dat consumenten geleid kunnen worden door de voorgelegde alternatieven.Een vorm van schriftelijk 
interviews zijn enquetes die consumenten zelf kunnen invullen. 
Orn de consumentenbehoeften te achterhalen zijn diepte interviews geschikt omdat er door 
gevraagd kan worden naar de achterliggende gedachten en gevoelens die consumenten hebben bij 
bepaalde doelen en activiteiten tijdens het winkelen. Deze methode is echter tijdrovend en er 
kunnen slechts kleine groepen consumenten benaderd worden. In dit onderzoek zijn reeds 

38 www.perspectives.ni 
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behoeften onderscheiden aan de hand van literatuur, daarom wordt er in dit onderzoek gekozen 
voor een schriftelijke enquete als dataverzamelingsmethode omdat er rechtstreeks naar behoeften 
gevraagd kan worden en een grotere groep consumenten tegelijk benaderd kunnen worden. 

7.1.2 Operationalisering van de variabelen 
Voordat er een survey kan worden opgesteld, moeten de variabelen geoperationaliseerd worden. 
Operationaliseren is het vertalen van theoretische variabelen in het conceptueel model in concreet 
meetbare termen39• Sommige variabelen zijn te abstract om direct te kunnen vragen aan 
respondenten. Bijvoorbeeld als het belang van het imago van een winkelcentrum gemeten zou 
moeten worden, moet de variabele "imago" worden uitgesplitst in een aantal concrete variabelen 
omdat het begrip imago te abstract is. Een input variabele kan ook samengesteld zijn. Dit betekent 
dat de variabele is opgebouwd uit meerdere (sub)variabelen. Bijvoorbeeld de behoefte aan het 
gemakkelijk kunnen voortbewegen gaat over het zelf kunnen voortbewegen en het mee kunnen 
nemen van goederen. Deze variabele dient te worden opgesplitst in "de behoefte aan zelf kunnen 
voortbewegen" en "de behoefte aan het kunnen meenemen van goederen". 

Beschrijving operationalisering van variabelen 
Hieronder warden alle variabelen toegelicht die zijn vertaald in meetbare termen. Het 
operationaliseringschema met alle variabelen is te vinden in bijlage vier. 

Behoeften: 
• Gemakkelijk kunnen voortbewegen is een samengestelde variabele omdat het gaat om de 

behoefte om zichzelf te kunnen voortbewegen en om goederen te kunnen verplaatsen. Deze 
behoefte wordt daarom opgedeeld in "de behoefte aan het zelf kunnen voortbewegen" en "de 
behoefte aan goederen kunnen meenemen". 

• Gebruik kunnen maken van voorzieningen is oak een samengestelde behoefte. Er kunnen 
verschillende soorten behoeften aan voorzieningen zijn, bijvoorbeeld het kunnen uitrusten of 
ge'informeerd kunnen warden over zaken in en rondom het winkelcentrum. Consumenten 
kunnen de behoefte hebben om gebruik te kunnen maken van de ene voorzieningen maar niet 
van de andere voorziening. Deze variabele wordt daarom opgedeeld in de volgende behoeften: 

Uit kunnen rusten; 
- Gebruik kunnen maken van sanitairvoorzieningen; 
- Spullen tijdelijk kunnen opbergen; 
- Geld kunnen opnemen; 
- Ge·informeerd kunnen worden over zaken rondom het winkelcentrum. 

• De behoefte aan gemak wordt omschreven als het kopen van producten waarbij het besparen 
van tijd en inspanning van belang is. Bij het besparen van tijd gaat het om het zo snel mogelijk 
kunnen kopen van de benodigde producten en bij het besparen van inspanning gaat het meer 
om het gemak van het alles in een keer kunnen kopen op dezelfde locatie. De variabele gemak 
wordt daarom beschouwd als een samengestelde variabele en kan warden opgesplits in "de 
behoefte aan het zo snel mogelijk kunnen kopen van de benodigde producten" en "de behoefte 
aan het alles in een keer kunnen kopen". 

• De behoefte aan directe sociale interactie is een samengestelde variabele en is op te splitsen 
in "de behoefte om samen met iemand tijd door te brengen" en "de behoefte om andere 
mensen te ontmoeten". 

• Oak de variabele behoefte aan indirecte sociale interactie is samengesteld en is op te splitsen 
in "de behoefte om mensen te bekijken" en "de behoefte om onder de mensen zijn zonder direct 
contact te maken". 

39 Baarda en de Goede (2001 ), Segers ( 1989) 
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Prestaties 
• Het waarderen van de bereikbaarheid van een winkelcentrum kan afhankelijk zijn van de 

vervoerskeuze van consumenten. De prestatie bereikbaarheid is daarom op te splitsen in de 
variabelen bereikbaarheid per auto, bereikbaarheid per fiets, bereikbaarheid per openbaar 
vervoer en bereikbaarheid lopend. 

• Ook de prestatie parkeergelegenheid is op te splitsen in de beschikbaarheid van de 
parkeergelegenheid en de veiligheid ervan. Daamaast gaat het hierbij om het parkeren van de 
auto en het stallen van de fiets. 

• De prestatie orienterend vermogen is opgebouwd uit de overzichtelijkheid van een 
winkelcentrum, de aanwezigheid van interne bewegwijzering en herkenningspunten en dient 
daarom te worden uitgesplitst in deze begrippen. 

• Bij de prestatie verplaatsingsmogelijkheden gaat het om horizontale en verticale 
verplaatsingmogelijkheden. Daarom wordt deze variabele opgesplitst in brede looppaden 
(horizontale verplaatsing) en toegankelijke stijgpunten zoals (rol)trappen en liften (verticale 
verplaatsing). 

• Er zijn verschillende vormen van horeca te onderscheiden. De prestatie de aanwezigheid van 
horeca wordt in dit onderzoek opgedeeld in de aanwezigheid van cafes, terrasjes, een 
foodcourt en restaurants. Dit zijn de belangrijkste horeca voorzieningen. 

• Ook leisure aanbod is te onderscheiden in verschillende vormen van vermaak. In dit onderzoek 
is er voor gekozen om een onderscheid in hoofdlijnen te maken. De prestatie leisure aanbod 
wordt hier opgedeeld in commercieel vermaak zoals bioscopen en speelhallen en niet 
commercieel vermaak zoals tentoonstellingen, optredens, live muziek en thema markten. 

• Algemene diensten en voorzieningen zijn diensten en voorzieningen die een extra service 
verlenen aan consumenten tijdens het winkelen. Voorbeelden hiervan zijn sanitaire 
voorzieningen, een informatie balie, pinautomaten en kluisjes. Consumenten kunnen de 
aanwezigheid van iedere voorziening anders waarderen, daarom wordt de prestatie algemene 
diensten en voorzieningen opgedeeld in de eerder genoemde voorzieningen. Deze worden 
beschouwd als de voornaamste aanwezige voorzieningen in een winkelcentrum. 

• Commerciele diensten verschaffen tegen betaling een extra luxe aan consumenten tijdens het 
winkelen. Een voorbeeld hiervan is de parkeerservices, waarbij de auto wordt geparkeerd en op 
het afgesproken tijdstip weer voor de deur van het winkelcentrum wordt gezet. Andere 
voorbeelden zijn kinderopvang of rolstoel- en kinderwagenverhuur. In dit onderzoek gaat het 
om het onderzoeken of de aanwezigheid van deze prestaties in het algemeen gewaardeerd 
worden door Nederlandse consumenten. Deze diensten zijn vaak gericht op een specifieke 
doelgroepen. Toch wordt er in dit onderzoek voor gekozen om deze variabele niet op te splitsen 
in concrete diensten .. maar de prestatie commerciele diensten te hanteren. Consumenten in 
Nederland zijn namelijk nog niet zo bekend met deze afzonderlijke diensten. 

• De variabele openingstijden zou moeten worden opgesplitst in verschillen tijdstippen en kan 
een apart aspect vormen in het onderzoek. De enquete kan echter niet te uitgebreid worden, 
omdat dit de kans op respons kan verminderen. De variabele openingstijden is daarom 
weggelaten in de vragenlijst. 

Consumentenkarakteristieken 
• De variabele huishoudensamenstelling kan worden gemeten door te vragen naar het aantal 

personen in het huishouden. Een huishouden bestaat niet altijd uit twee volwassenen met 
eventueel kinderen, daarom kan naast naar het aantal personen in een huishouden ook naar 
het aantal kinderen in een huishouden worden gevraagd. Orn te weten of de respondent het 
hoofd van het huishouden of een kind is, moet ook naar de positie van de consument in het 
huishouden gevraagd worden. Deze variabele is opgedeeld in het aantal personen in een 
huishouden, de positie van de consument in het huishouden, het aantal kinderen onder de 15 
en het aantal kinderen boven de 15. Deze vier variabelen samen geven meer inzicht in de 
variabele gezinssamenstelling. 

• Bij de variabele draagkracht gaat het om te kunnen meten wat mensen besteden in een 
winkelcentrum. Een geschikte indicator hiervoor is het inkomen omdat het voor mensen moeilijk 
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is om aan te geven wat ze kunnen besteden in een winkelcentrum. Bij het vragen naar het 
inkomen gaat het om het inkomen van het huishouden. Het kan zijn dat een consument geen 
eigen inkomen heeft, maar afhankelijk is van het inkomen van de partner. Deze persoon 
besteedt in dat geval een deel van het inkomen van het huishouden in het winkelcentrum. 

• In dit onderzoek zou kunnen worden onderzocht of consumenten met een andere culturele 
achtergrond dan de Nedertandse, andere behoeften hebben. Vragen naar de nationaliteit van 
consumenten zou hierbij een geschikte indicator kunnen zijn. Het geeft een duidelijke grens 
aan. In Nedertand zijn tegenwoordig veel twee en derde generatie allochtonen die misschien in 
twee culturen opgroeien. Het is dan moeilijk aan te geven of zij een andere culturele 
achtergrond hebben. 
Orn de invloed van de nationaliteit van consumenten op de behoeften tijdens het winkelen te 
kunnen meten moeten er veel respondenten zijn met de Nederlandse nationaliteit en veel 
respondenten met een andere nationaliteit. Dit vergt veel respondenten en dat kan beter in een 
apart onderzoek worden gemeten. Daarom is de variabele nationaliteit in dit onderzoek een 
controle variabelen. Dit houdt in dat respondenten met een andere nationaliteit niet worden 
meegenomen in de data analyse, omdat ze eventueel afwijkingen kunnen vertonen 

• Bij de variabele regio gaat het om te meten of de plaats waar de consument woonachtig is van 
invloed is op het behoeftepatroon. Dit kan worden gemeten door te vragen naar de postcode. 
De postcodes zouden bij de data analyse kunnen worden ingedeeld in verschillende niveaus; 
centrum, buitenwijken, randgemeenten en alles er buiten. 

Situatiefactoren 
• 

• 

Beschikbare tijd kan worden gemeten door naar de duur van een winkelbezoek te vragen, de 
frequentie van winkelbezoek en welke voorkeur voor een dag in de week de consument heeft 
om te gaan winkelen. 
Bij het beschikbaar budget gaat het om de eigen visie van de consument op het beschikbare 
budget. Kan de consument naar eigen inzicht veel of weinig besteden in een winkelcentrum. 
Hierbij is er een verschil tussen het kunnen besteden en het willen besteden. Er wordt bij het 
meten van deze variabelen niet naar exacte bedragen gevraagd. Het is voor consumenten 
moeilijk om een antwoord te geven op hoeveel ze te besteden hebben tijdens het winkelen in 
bedragen en daamaast is het ene bedrag voor de ander weinig en voor de ander veel. Hoe een 
consument zelf tegen hun budget aankijkt (het gevoel) kan van invloed zijn op de behoeften die 
consumenten hebben tijdens het winkelen. De respondent kan daarom antwoorden op een vijf 
punt intervalschaal van veel tot weinig. 

In figuur 7.2 warden alle inputvariabelen weergegeven na operationalisering. Deze variabelen 
worden in toegepast in de analyse. 

Het meten van de behoeften 
Alie behoeften worden geformuleerd als activiteiten die warden ondernomen om een behoefte te 
kunnen bevredigen. Een dergelijke vraagstelling is beter te begrijpen voor respondenten. Door de 
vraagstellingen zo eenvoudig mogelijk te formuleren kan verwarring bij respondenten worden 
vermeden en dit kan de betrouwbaarheid van de antwoorden en de respons verhogen. 

Bij het meten van de behoeftevariabelen kan gevraagd warden naar de frequentie van het 
voorkomen van een behoefte; hoe vaak heeft u de behoefte om ... of er kan gevraagd worden naar 
de sterkte; hoe belangrijk is het voor u om ... 
In hoofdstuk drie, waarin de verschillende behoeften tijdens het winkelen warden gedefinieerd, is 
een onderscheid gemaakt tussen behoeften gerelateerd aan een winkelomgeving en behoeften 
gerelateerd aan winkelgedrag. Bij de behoefte gerelateerd aan een winkelomgeving past het beter 
om te vragen naar de sterkte. Bijvoorbeeld bij de behoefte aan veiligheid is het duidelijker om te 
vragen naar de sterkte; hoe belangrijk is het voor u dat u zich veilig voelt (ten opzichte van andere) 
in een winkelcentrum in plaats van hoe vaak wilt u zich veilig voelen in een winkelcentrum. De 
behoeften gerelateerd aan winkelgedrag duiden meer op te ondernemen activiteiten tijdens het 
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winkelen. Hierbij is het duidelijker om te vragen naar de frequentie van het voorkomen van een 
behoefte (activiteit), bijvoorbeeld hoe vaak gaat u op zoek naar gunstige aanbiedingen in plaats van 
hoe belangrijk is het voor u dat u op zoek gaat naar gunstige aanbiedingen. 
Twee uitzonderingen hierop zijn de behoefte aan het in een keer kunnen kopen van alle benodigde 
producten en de behoefte aan aandacht van verkopend personeel. Deze twee behoeften zijn beide 
gedefinieerd als behoeften gerelateerd aan winkelgedrag, maar bij deze behoeften kan beter 
worden gevraagd naar de sterkte van de behoefte in plaats van naar de frequentie. 

Onderzoekseenheid 
In dit onderzoek staan consumenten centraal. In principe kunnen alle mensen beschouwd warden 
als consumenten. T och moeten de ondervraagde consumenten aan een aantal voorwaarden 
voldoen. 

Het gaat in dit onderzoek om consumenten die regelmatig een planmatig opgezet 
winkelcentrum in de binnenstad bezoeken. Zij moeten namelijk een oordeel kunnen geven over 
hoe belangrijk zij de aanwezigheid van bepaalde prestaties van een planmatig opgezet 
winkelcentrum in de binnenstad vinden. Regelmatig wordt hierbij gedefinieerd als 1x per maand. 

- Ten tweede moeten de consumenten een minimum leeftijd hebben van 15 jaar, zodat ze 
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Consumenten Behoeften Prestaties 
Karakteristieken 

Gerelateerd aan winkelomgeving Locatie prestaties 
• Leeftijd • Gemakkelijk bij het winkelcentrum • Bereikbaarheid per auto 
• Geslacht kunnen komen. • Bereikbaarheid per fiets 
• Aantal personen in • Ruimtelijke orientatie • Bereikbaarheid per openbaar vervoer 

huishouden • Herkenning en identificatie • Bereikbaarheid lopend 
• Positie in het • Sfeer • Beschikbaarheid parkeergelegenheid 

huishouden • Zelf gemakkelijk kunnen voortbewegen • Beveiliging parkeergelegenheid 
• Aantal kinderen onder • Goederen gemakkelijk kunnen • Beschikbaarheid fietsenstalling 

de 15 in het meenemen • Beveiliging fietsenstalling 
huishouden • Kunnen uitrusten 

• Aantal kinderen boven • Gebruik kunnen maken van sanitaire Ruimtelijk fysieke prestaties 
de 15 in het voorzieningen • Sociaal veilige omgeving 
huishouden • Spullen tijdelijk kunnen opbergen • Fysiek veilige omgeving 

• Opleidingsniveau • Geld op kunnen nemen • Netheid 
• Nationaliteit • Ge'informeerd kunnen warden over • Vormgeving en architectuur 
• Draagkracht zaken met betrekking op het • Behaaglijke omgeving 
• Regio winkelcentrum • Overzichtelijkheid 

• Persoonlijke ruimte • lnterne bewegwijzering 
• Lichamelijke behaaglijkheid • Herkenningspunten 
• Sociale veiligheid • Toegankelijke entree 

Attitudes • Lichamelijke veiligheid • Brede looppaden 
• Toegankelijke stijgpunten 

• Houding ten opzichte • Rustplekken 
van winkelen in het • Decoratie 
algemeen • Beschutting 

• Houding ten opzichte 
van winkelen in een Gerelateerd aan winkelproces Functionele prestaties 
planmatig opgezette • Alie producten in een keer kunnen • Diversiteit winkelaanbod 
winkelcentra kopen • Bekendheid met winkelaanbod 
binnensteden • Zo snel mogelijk de gewenste - Aanwezigheid( inter)nationaal 

producten kopen bekende winkelformules 
• Aanschaffen noodzakelijke producten - Kleine zelfstandigen 
• Kijken en vergelijken - Speciaalzaken 
• Rolgebondenheid - Winkelformules met breed 

Situatiefactoren • Cadeautjes kopen aanbod 
• Voorpret - Trendy winkelaanbod 

Winkelen in • Rondsnuffelen - Laag prijsniveau • 
gezelschap • Koopjes jagen Uitgebreide persoonlijke -
Frequentie • Op hoogte blijven van nieuwe service • producten winkelbezoek - Hoge zelfbedieningsgraad 
Duur winkelbezoek • Samen met iemand anders tijd 

Het zelf kunnen proberen van • doorbrengen -
• Voorkeurvoordagin producten 

de week • Andere mensen ontmoeten 
Cates Mensen bekijken • 

winkelbezoek. • Terrasjes Onder de mensen zijn • 
Geld kunnen • Restaurants • Zichzelf verwennen • 
besteden • Foodcourt Ontspannen • 
Geld willen besteden • Commercieel vermaak • Variatie • • Gratis vermaak Aandacht • • Sanitaire voorzieningen Bevestiging zoeken • • lnformatie balie • 

• Pinautomaten 
• Kluisjes 
• Commerciele diensten 

Figuur 7.2 alle input variabelen na operationalisatie 
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7.1.3 Opstellen enquete 
De enquete is opgebouwd uit zes delen. De enquete begint met een inleidende brief. In deze 
inleidende brief wordt een korte toelichting geven over het doel van het onderzoek en enkele 
instructies over het invullen van de enquete. In de brief wordt benadrukt dat in de enquete het 
winkelen in een overdekt winkelcentrum in de binnenstad centraal staat. Orn dat te verduidelijken 
warden verschillende voorbeelden genoemd. Tevens wordt benadrukt dat iedere respondent moet 
nagaan wat voor hem of haar persoonlijk van belang is. 
De enquete zelf bestaat uit vijf delen. Het eerste deel gaat over het winkelen als activiteit. In dit deel 
worden de houdingen ten opzichte van winkelen als activiteit (attitudes) en situatiefactoren 
gemeten. In het tweede deel warden de behoeften gemeten. Eerst de behoeften gerelateerd aan 
het winkelgedrag en vervolgens de behoeften gerelateerd aan een winkelomgeving. In het derde 
deel van de enquete worden alle prestaties gemeten. Dit deel is opgedeeld in vier vragen. De eerste 
vraag gaat over de prestaties bereikbaarheid en parkeergelegenheid. De tweede vraag gaat over 
het winkelaanbod en de derde vraag over de andere functionele prestaties. Tenslotte de vierde 
vraag in dit deel gaat over de ruimtelijk fysieke prestaties van het winkelcentrum. In het vierde deel 
van de gehele enquete warden de consumentenkarakteristieken gemeten en in het laatste deel is er 
ruimte voor opmerkingen. 
De totale enquete is te vinden in bijlage vijf. 

7.1.4 pilotstudie 
Voordat de enqueteformulieren officieel zijn verstrekt aan consumenten is er een aantal 
proefenquetes afgenomen. Belangrijk was am te testen of alle vragen duidelijk geformuleerd waren, 
of niet iedereen bij met name de prestaties belangrijk of tamelijk belangrijk invulde en hoe lang 
consumenten nodig hebben om de enquete in te vullen. Er hebben zich na de pilotstudie geen 
bijzondere wijzigingen voorgedaan. 

7.2 Veldwerk 
In deze paragraaf wordt beschreven wat het doel van de steekproef is en er wordt een korte 
beschrijving van het verloop van het veldwerk gegeven. 

7.2.1 Steekproef 
In dit onderzoek wordt gestreefd naar een proportionele steekproef am over alle variabelen iets te 
kunnen zeggen. Het kan zijn dat er in een overdekt winkelcentrum meer vrouwen dan mannen 
aanwezig zijn. Orn over de behoeften tijdens het winkelen van zowel vrouwen als mannen iets te 
kunnen zeggen is het van belang dat beide goed in de steekproef vertegenwoordigd zijn. Hetzelfde 
geldt voor de leeftijden van consumenten. Daarom wordt er een selecte steekproef toegepast op 
basis van geslacht en leeftijd. Dit zijn consumentenkarakteristieken die door te observeren 
ingeschat kunnen worden. 
Bij het bepalen van de onderzoekseenheid is reeds aan de orde gekomen dat het am consumenten 
met een minimum leeftijd van 15 jaar gaat. Daarnaast worden alleen mensen met de Nederlandse 
nationaliteit meegenomen in de steekproef. Dit am uit te sluiten dat de behoeften van mensen met 
een andere nationaliteit de gemiddelde behoeften van Nederlandse consumenten be'invloeden. Dit 
zou in een apart onderzoek kunnen warden onderzocht (zie operationalisering van de variabele 
nationaliteit). 
In het onderzoek staat een overdekt planmatig opgezet winkelcentrum centraal. Het is van belang 
dat de consumenten vertegenwoordigd in de steekproef bekend zijn met een dergelijk 
winkelcentrum. Daarom wordt de steekproef gehouden in een stad in Nederland met minimaal een 
overdekt winkelcentrum in haar binnenstad, zodat de kans zo groot mogelijk is dat consumenten 
bekend zijn met een dergelijk winkelcentrum. De variabele "regio" wordt hierdoor met name beperkt 
tot consumenten uit dezelfde regio. De invloed van "de regio" op het behoeften patroon tijdens het 
winkelen kan niet warden onderzocht. Daarentegen staat dat de respondenten beter bekend zijn 
met dezelfde winkelcentra in de regio. Tijdens het invullen van de enquete refereren de 
respondenten waarschijnlijk onbewust aan voor hun bekende winkelcentra. lndien respondenten uit 
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verschillende regio's bekend zijn met verschillende winkelcentra, zou dit een vertekend beeld op 
kunnen leveren. Het waarderen van prestaties kan onbewust worden beinvloed door de waardering 
van het winkelcentrum door de consument. lndien een consument refereert aan een verouderd 
winkelcentrum in zijn regio en een andere consument aan een nieuw winkelcentrum in een andere 
regio kan dit een ook een reden zijn waarom ze bepaalde presaties verschillend waarderen, 
bijvoorbeeld als het verouderde winkelcentrum van Hoog Catherijne met het nieuwe Piazza Center 
wordt vergeleken. 
In dit onderzoek is voor de stad Eindhoven gekozen omdat deze stad twee planmatig opgezette 
winkelcentra in haar binnenstad heeft; de Heuvel Galerie en het Piazza Center. De Technische 
Universiteit Eindhoven, verboden aan dit onderzoek, is daarbij gevestigd in deze stad, wat ten 
goede kan komen aan de respons. 
Bepaald is dat er minimaal 100 respondenten nodig zijn om een goede dataset te genereren. Op 
basis van ervaringen uit het verleden mag een respons van 25% tot 30% worden verwacht, daarom 
worden er 350 enquetes uitgedeeld. 

7.2.2 Verslag veldwerk 
In eerste week van april 2005 zijn op vrijdag, zaterdag en woensdag de 350 enquetes uitgedeeld. 
De enquetes zijn uitgedeeld voor de ingang van het winkelcentrum de Heuvel Galerie in Eindhoven. 
Aangenomen mag warden dat consumenten die hier voorbij lopen bekend zijn met overdekte 
winkelcentra in binnensteden. 
Er wordt in dit onderzoek een selecte steekproef gehanteerd. Er wordt getracht om de variabelen 
leeftijd en geslacht gelijk verdeeld te houden onder de respondenten. Dit is gedaan door na het 
uitreiken van een enquete te noteren of de consument een man of vrouw is en te schatten of deze 
consument tussen de 15-30, 31-55 of 55+ is. 
Tijdens het uitdelen van de enquetes is er opgelet dat alleen consumenten die ouder zijn dan 15 en 
de Nederlandse nationaliteit hebben worden aangesproken. 
Orn de respons te verhogen zijn de consumenten persoonlijk aangesproken of ze bereid waren mee 
te werken aan het onderzoek. Alleen de consumenten die bereid waren mee te werken kregen een 
enquete. Verder is er een antwoordenvelop van de Technische Universiteit bijgevoegd, zodat de 
consumenten niet zelf nag een envelop en postzegel moesten aanschaffen. Verder is er een VW 
ban door ECORYS beschikbaar gesteld am deze te verloten ender de inzendingen. 
Uiteindelijk zijn 141 bruikbare enquetes geretourneerd. 

7.3 Beschrijving van de steekproef 
De "goodness of fit" van de steekproef kan warden bepaald de met chi-kwadraat toets. Met deze 
toets kan worden nagegaan of de variabelen in steekproef voldoende vertegenwoordigd zijn zoals 
van te voren bepaald is. Deze toets kan worden uitgevoerd voor de variabelen geslacht en leeftijd 
omdat van deze twee variabelen "expected" en "observed" aantallen kunnen warden gegeven. De 
"expected" aantallen zijn gebaseerd op de nagestreefde verhoudingen. De "observed" aantallen zijn 
de werkelijke waargenomen aantallen in de steekproef. 
Bij deze toets wordt een drempel van p = 0,01 gehanteerd. Dit houdt in dat het is toegestaan dat 1 % 
van een waargenomen afwijking op toeval berust (99% betrouwbaarheidsgraad). Bij p< dan 0,01 is 
de variabele significant of te wel, er is "iets aan de hand". 

De variabele "geslacht" is significant (zie tabel 7.1). Er zijn te veel vrouwen ten opzichte van 
mannen vertegenwoordigd in de steekproef. Een mogelijke reden hiervoor is dat vrouwen meer 
affiniteit hebben met het onderwerp "winkelen" en daardoor eerder bereid zijn mee te werken aan 
het onderzoek. Het gevolg is dat de resultaten van de aanwezige behoeften tijdens het winkelen en 
de waardering van prestaties meer gelden voor vrouwen dan voor mannen. 
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Variabele Geobserveerd i Verwacht 
geslacht N (aantal) I N (aantal) 
man 48 ! 70,5 
vrouw 931 70,5 
totaal 141 I 141 

Chi kwadraat=14,36; df=1; sign=0,000 

Tabel 7.1 chi kwadraat test geslacht 

De variabele "leeftijd" is ook significant (zie tabel 7.2). Er zijn meer jongere respondenten tussen de 
15 en 25, minder respontenten tussen de 36 en 45 jaar, meer respondenten tussen de 46 en 55 
jaar en aanzienlijk minder oudere respondenten van 66 en ouder vertegenwoordigd in de 
steekproef. Een mogelijke verklaringen zijn dat bij het uitdelen van de enquetes een grovere 
indeling is gehanteerd en dat de leeftijden van consumenten zijn ingeschat. Daarnaast kan het zijn 
dat ouderen minder snel direct durven te weigeren om mee te werken aan het onderzoek of dat ze 
meer moeite hebben met het invullen van een enquete. Dit kunnen redenen zijn dat er minder 
respons van ouderen is. Het gevolg is dat niet alle leeftijdscategorien evenredig zijn 
vertegenwoordigd in de steekproef en dat de resultaten met name minder gelden voor 
respondenten boven de 65. 

Variabele Geobserveerd Verwacht 
leeftijd N {aantal) N (aantal) 
15-25 34 23,3 
26-35 25 23,3 
36-45 ' 17 23,3 
46-55 32 23,3 
56-65 21 23,3 
66 en ouder 11 23,3 
Totaa! 140 140 

Chi kwadraat=16,69; df=5; sign=0,005 

Tabel 7.2 chi kwadraat test leeftijd 

7.4 Samenvatting 
In dit hoofdstuk is de onderzoeksopzet besproken. Orn de veronderstelde verbanden tussen 
variabelen te kunnen analyseren is er data nodig. Deze data wordt in dit onderzoek met een 
schriftelijke enquete verzameld. In bijlage vijf is de enquete weergegeven. 
In de voorgaande hoofdstukken zijn op basis van literatuurstudies de input variabelen gedefinieerd. 
Voordat de variabelen gemeten kunnen worden in een enquete, dienen deze worden omgezet in 
meetbare termen. Dit heet het operationaliseren van variabelen. In bijlage vier is het 
operationaliseringschema weergegeven. In figuur 7.2 zijn alle variabelen (na operationalisering) 
waarvan gegevens zijn verzameld weergegeven. 
De enquete is afgenomen bij een select groepje consumenten. De belangrijkste beslissingen die 
zijn genomen ten behoeve van het definieren van de steekproef zijn als volgt; 
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De enquete is afgenomen in de binnenstad in Eindhoven. De enquetes zijn persoonlijk 
uitgedeeld aan consumenten die bereid waren mee te werken aan het onderzoek. 
De consumenten moeten ouder zijn dan 15 jaar omdat ze dan in staat worden geacht een eigen 
oordeel te kunnen geven over hun behoeften tijdens het winkelen. De consumenten dienen 
verder de Nederlandse nationaliteit te hebben, zodat de behoefte tijdens het winkelen eventueel 
kunnen word en be'i nvloed door de culturele afkomst van een consument. Dit vergt een apart 
onderzoek. 
Er wordt hier gestreefd naar een proportionele steekproef. Dit betekent dat er gestreefd wordt 
naar een evenredige verhouding tussen mannen en vrouwen en jongeren en ouderen. De 
variabelen geslacht en leeftijd kunnen goed ingeschat worden bij het uitdelen van de enquete 
zonder dit te vragen aan de consumenten. 
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Een beschrijving van de steekproef is gegeven aan de hand van een chi-kwadraat test. Met deze 
statistische techniek kan de "goodness of fit" worden berekend. In deze steekproef zijn meer 
vrouwen dan mannen vertegenwoordigd en meer jongeren en respondenten tussen de 46 en 55 
jaar dan respondenten tussen de 36 en 45 jaar en 65 plussers. Dit betekent dat de resultaten van 
het onderzoek meer gelden voor vrouwen dan mannen en dat de resultaten meer gelden voor 
jongeren en respondenten tussen de 46 en 55 jaar dan voor respondenten tussen de 36 en 45 jaar 
en 65 plussers. 
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DATA-ANALYSE 
Welke verbanden zijn tussen de variabelen te 
ontdekken? 

• 





8 DATA-ANALYSE 
In dit hoofdstuk wordt de data-analyse beschreven. In het conceptueel model in paragraaf 1.5 
worden verbanden tussen behoeften, prestaties consumentenkarakteristieken, attitudes en 
situatiefactoren verondersteld. Hier wordt onderzocht welke verbanden tussen deze variabelen 
daadwerkelijk te onderscheiden zijn. 
De eerste stap van de data-analyse betreft het analyseren van de behoeften in paragraaf 8.1. 
Vervolgens wordt geanalyseerd of er een structuur in de behoeften is aan te brengen. Het doel 
hiervan is om meer overzicht te creeren door de 34 behoeften tijdens het winkelen in te delen in een 
kleiner aantal behoeftecategorieen. Dit wordt besproken in paragraaf 8.2. In paragraaf 8.3 worden 
de prestaties geanalyseerd. Vervolgens wordt in paragraaf 8.4 de samenhang tussen de behoeften 
en de gedefinieerde prestaties geanalyseerd. Daarna worden de verbanden tussen de behoeften en 
consumentenkarakteristieken geanalyseerd in paragraaf 8.5. De laatste stap bestaat uit het 
analyseren van de samenhang tussen consumentenbehoeften, situatiefactoren en attitudes. Dit 
wordt toegelicht in paragraaf 8.6. 

8.1 Analyse van de consumentenbehoeften 
In hoofdstuk drie zijn twee verschillende type consumentenbehoeften tijdens het winkelen 
onderscheiden; de behoeften gerelateerd aan een winkelomgeving en de behoeften gerelateerd 
aan winkelgedrag. In hoofdstuk zeven is tijdens de operationalisering van deze behoeften duidelijk 
gemaakt dat deze behoeften op verschillende wijze aan de consumenten zijn voorgelegd. Bij de 
consumenten gerelateerd aan winkelomgeving is gevraagd naar de sterke van aanwezigheid van 
de behoefte tijdens het winkelen (uitgedrukt in mate van belangrijkheid). Bij de behoefte gerelateerd 
aan winkelgedrag is gevraagd naar de frequentie, dus hoe vaak de consument deze behoefte heeft 
tijdens het winkelen. Bij de analyse van deze behoeften worden deze twee groepen apart benaderd. 

De behoeften gerelateerd aan een winkelomgeving zijn in het algemeen gewaardeerd met een cijfer 
tussen de 1 (belangrijk) en de 3 (neutraal) op een vijf puntsschaal en zijn bijna allemaal positief 
scheef verdeeld. Ze hebben een gemiddelde waardering tussen de 1,50 en 2,50, behalve de twee 
laagst gewaardeerde behoeften "de behoefte aan ge'informeerd kunnen warden over zaken rondom 
het winkelcentrum" en "de behoefte aan spullen tijdelijk kunnen opbergen". 
De behoeften gerelateerd aan winkelgedrag zijn gewaardeerd tussen de 1 (altijd) en 5 (nooit) en 
vertonen een redelijke normale verdeling. Ze hebben een gemiddelde tussen de 2,50 en 3,50, met 
uitzondering van de hoogst gewaardeerde behoefte "de behoefte aan rondsnuffelen" en de laagste 
twee behoeften "de behoefte aan onder de mensen zijn" en "de behoefte aan bevestiging zoeken". 
Van de behoeften kan warden aangegeven welke het sterkst of het vaakst aanwezig zijn bij de 
consumenten uit de steekproef. Hier worden de belangrijkste vijf behoeften van iedere groep 
weergegeven. 
De vijf behoeften gerelateerd aan een winkelomgeving die het sterkst aanwezig zijn40: 

• sfeer 1,72 
• sociale veiligheid 1, 72 
• zelf gemakkelijk kunnen voortbewegen 1, 7 4 
• lichamelijke veiligheid 1, 75 
• ruimtelijke orientatie 1, 79 

De vijf behoeften gerelateerd aan winkelgedrag die het vaakst aanwezig zijn41 : 

• rondsnuffelen 2,37 
• aanschaffen noodzakelijke producten 2,42 
• alle benodigde producten in een keer kunnen kopen 2,43 
• aandacht 2,43 
• bekijken en vergelijken 2,45 

40 Schaal: 1=belangrijk, 2=tamelijk belangrijk, 3=neutraal, 4=niet zo belangrijk en 5=onbelangrijk 
41 Schaal: 1=altijd, 2=regelmatig, 3=soms, 4=zelden en 5=nooit 
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De vijf behoeften gerelateerd aan een winkelomgeving die het zwakste aanwezig zijn: 
• geld kunnen opnemen 2,23 
• kunnen uitrusten 2,38 
• persoonlijke ruimte 2,50 
• ge'informeerd kunnen worden over zaken rondom het winkelcentrum 3, 18 
• spullen tijdelijk kunnen opbergen 3,39 
De vijf behoeften gerelateerd aan winkelgedrag die het minst aanwezig zijn: 
• op de hoogte blijven van nieuwe producten 3, 18 
• rolgebondenheid 3,27 
• onder de mensen zijn 3,31 
• andere mensen ontmoeten 4, 11 
• bevestiging zoeken 4,35 
Voor een totaal overzicht zie bijlage 6. 

8.2 Analyse behoeftenstructuur 
Met een factoranalyse kan de structuur in de relaties tussen een aantal variabelen worden 
geanalyseerd42. Hier kan onderzocht warden of de onderscheiden consumentenbehoeften tijdens 
het winkelen kunnen worden in gedeeld in een kleiner aantal groepen (factoren genoemd). Omdat 
in dit onderzoek sprake is van een groat aantal consumentenbehoeften biedt een indeling van deze 
variabelen in verschillende factoren meer inzicht. 
Het bepalen van het aantal factoren is een proces. Er is in feite geen juiste oplossing voor het 
bepalen van het aantal factoren. Hoe meer factoren er worden gebruikt, hoe meer variantie 
verklaard wordt, maar hoe minder "spaarzaam" de oplossing wordt. Door de behoeften in te delen in 
een kleiner aantal factoren, treedt er altijd informatieverlies op. In de literatuur warden twee 
belangrijke criteria43 gegeven, die ook in dit onderzoek worden toegepast. 
1) het criterium van minimum - eigenwaarde. 
De variabelen in de factoranalyse worden gestandaardiseerd. Dit houdt in dat iedere variabele een 
variantie van 1 krijgt en het totaal aan te verklaren variantie gelijk is aan het totaal aantal variabelen. 
leder factor moet dan minimaal een eigenwaarde groter dan 1 hebben, anders verklaart een factor 
minder dan een afzonderlijke variabele en vat hierdoor minder informatie samen. 
2) het criterium van interpreteerbaarheid 
De factoren moeten interpreteerbaar zijn. Dit criterium geeft de vrijheid am extra factoren te trekken, 
als ze maar interpreteerbaar zijn. 
In dit onderzoek is eerst gekeken naar de factoroplossing met het aantal factoren met een 
eigenwaarde groter dan 1. Vervolgens wordt er naar factoroplossingen met meer of minder factoren 
gekeken. Bij een toevoeging van een extra factor moeten alle kleinere factoren goed interpreteer 
baar zijn, zonder dat vorige goed interpreteerbare factoren verdwijnen. 
In deze factoranalyse wordt een "mean substitution" van de "missing values" toegepast. Dit houdt in 
dat ontbrekende data worden vervangen door gemiddelde waarden. Dit is hier mogelijk omdat er 
maar weinig "missing values" zijn. 
Bij factoranalyse worden verschillende tabellen weergegeven. Orn de verschillende factoren te 
kunnen interpreteren is het van belang om te kijken naar de factormatrix, de communaliteiten en de 
totale verklaarde variantie. 

F actormatrix 
Een factoranalyse geeft groepen (factoren) met onderling hoog correlerende variabelen weer in een 
factormatrix (zie tabellen 8.3 en 8.6). Per factor worden de ladingen van de variabelen die tot deze 
factor behoren weergegeven. Bij het uitvoeren van de factoranalyse is hier een VARIMAX-rotatie 
toegepast. Door een rotatie is de structuur beter interpreteerbaar44. 

42 De Heus, Van der Leenden en Gazendam (2003) 
43 De Heus, Van der Leenden en Gazendam (2003) 
44 De Heus, Van der Leenden en Gazendam (2003) 
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In dit onderzoek warden alleen de ladingen hoger dan ,30 weergegeven in de factorrnatrix. De 
ladingen lager dan ,30 doen wel mee in de analyse maar zijn niet afgebeeld in de matrix om de 
overzichtelijkheid te behouden. 

Communaliteiten 
De communaliteiten geven een indruk hoe goed de variabelen mee doen in de factoranalyse {zie 
tabellen 8.1 en 8.4). Communaliteiten hebben een waarde tussen Oen 1. Variabelen met een hoge 
communaliteit warden goed vertegenwoordigd in een van de factoren of juist verspreid over 
verschillende factoren in de factoranalyse. Variabelen met een lage communaliteit doen niet goed 
mee in de factoranalyse. Een grens voor een aanvaardbare hoogte van een communaliteit is niet 
exact te geven. In dit onderzoek wordt de grens op ,20 gesteld. Variabelen met een lagere 
communaliteit dan ,20 worden uit de factoranalyse gehaald. Deze zijn blijkbaar vrij uniek en kunnen 
daarom als aparte behoeften warden beschouwd. 

Eigenwaarde en verklaarde variantie 
In de tabellen 8.2 en 8.5 wordt weergegeven hoeveel variantie een factor verklaart in de 
oorspronkelijke data set. Een cumulatief percentage van 63% bij een bepaald aantal factoren houdt 
in dat deze factoren samen 63% procent van de variantie in de oorspronkelijke data set verklaren, 
ofwel 63% van de informatie bevatten. 

8.2.1 Behoeftenstructuur bij behoeften gerelateerd aan een winkelomgeving 
Tabel 8.1 laat de variabelen met de bijbehorende communaliteiten zien die in de factoranalyse 
vertegenwoordigd zijn. De variabele "de behoefte aan geld kunnen opnemen" is uit de factoranalyse 
gehaald omdat deze een te lage communaliteit had. Deze behoefte kan worden beschouwd als een 
aparte behoefte en staat dus niet in de tabel met communaliteiten en de factormatrix. 

Behoeften aan: Communaliteit 

1 gemakkelijk bij we kunnen komen ,56 

2 ruimtelijke orientatie ,54 

3 herkenning en identificatie ,61 

4 gezellige sfeer ,53 

5 zelf gemakkelijk kunnen voortbewegen ,39 

6 gemakkelijk goederen kunnen meenemen ,49 

7 kunnen uitrusten ,54 
8 gebruik maken van sanitaire 

,69 voorzieningen 
9 spullen tijdelijk kunnen opbergen ,44 
10 ge'informeerd kunnen worden over zaken ,45 random het we 
11 persoonlijke ruimte ,24 

12 behaaglijkheid en comfort ,48 

13 sociale veiligheid ,51 

14 lichamelijke veiligheid ,52 

Tabel 8.1 Communaliteiten van behoeften gerelateerd aan winkelmomgeving 

Bij de factoranalyse voor consumentenbehoeften gerelateerd aan een winkelomgeving is voor een 
factoroplossing met vier factoren gekozen. Deze indeling is het best interpreteerbaar. Voor een 
verdere toelichting zie "interpreteerbaarheid factoren" verderop in deze paragraaf. 
Tabel 8.2 laat zien dat bij een factoroplossing met vier factoren 63,6 % van de variantie in de 
oorspronkelijke data set wordt verklaard. Een vijfde factor voegt weinig toe en een factor oplossing 
met vijf factoren is minder duidelijk te interpreteren. 
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Factor Totaal Variantie % Cumulatief % 

1 4,54 32,41 32,41 
2 1,77 12,63 45,04 
3 1,57 11,24 56,28 
4 1,03 7,32 63,60 . 
5 ,82 5,89 69,49 i 

Tabel 8.2 Totale variantie behoeften gerelateerd aan winkelomgeving 

comfort en 
gebruik kunnen zich vertrouwd zich kunnen Behoeften aan: 

veiligheid 
maken van voelen met de orienteren voorzieningen omgeving 

lichamelijke veiligheid ,69 
behaaglijkheid en comfort ,64 
sociale veiligheid ,63 
zelf gemakkelijk kunnen ,57 
voortbewegen 
gemakkelijk goederen kunnen ,49 ,37 
meenemen 
persoonlijke ruimte ,49 
gebruik maken van sanitaire ,77 
voorzieningen 
kunnen uitrusten ,68 
ge'informeerd kunnen worden ,65 
over zaken rondom het we 
spullen tijdelijk kunnen ,64 
opberqen 
herkenning en identificatie ,69 ,36 
gezellige steer i ,66 
gemakkelijk bij we kunnen I ,74 
komen 

I ,58 I ruimtelijke orientatie ,38 

Tabel 8.3 Faciormatrix behoeften gerelateerd aan winkelomgeving 

lnterpretatie van de factoren 
De vier factoren uit de factoranalyse kunnen als volgt worden ge"interpreteerd: 
1. Behoefte aan comfort en veilig heid ( factor 1); 
2. Behoefte aan gebruik kunnen maken van voorzieningen (factor 2); 
3. Behoefte aan zich vertrouwd voelen met de omgeving (factor 3); 
4. Behoefte aan zich kunnen orienteren (factor 4); 
De behoefte "geld op kunnen nemen" is buiten beschouwing gelaten in de factoranalyse. 0eze 
behoefte vormt de vijfde nieuwe behoeften gerelateerd aan een winkelomgeving. 
5. Behoefte aan geld kunnen opnemen 

Uitleg interpretatie van de factoren 
De eerste factor wordt bepaald door "de behoefte aan lichamelijke veiligheid", "de behoefte aan 
behaaglijkheid en comfort", "de behoefte aan sociale veiligheid", "de behoefte aan zelf gemakkelijk 
kunnen voortbewegen", "de behoefte aan gemakkelijk goederen kunnen meenemen" en "de 
behoefte aan persoonlijke ruimte". Deze behoeften vormen samen "de behoefte aan comfort en 
veiligheid". 
Op de tweede factor hebben "de behoefte aan het gebruik kunnen maken van sanitaire 
voorzieningen", "de behoefte aan uitrusten", "de behoefte aan ge'informeerd worden" en "de 
behoefte aan het op kunnen bergen van spullen" een hoge lading. Deze behoeften verwijzen naar 
"de behoefte aan gebruik kunnen maken van voorzieningen". Aan deze behoefte kan "de 
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behoefte aan het gemakkelijk goederen kunnen meenemen" met een wat minder hoge lading 
worden bijgevoegd. Het gemakkelijk mee kunnen nemen van goederen kan ook een vorm 
aannemen van een voorziening of dienst. 
De derde factor wordt bepaald door "de behoefte aan herkenning en identificatie" en "de behoefte 
aan een gezellige steer". Deze behoeften verwijzen naar "de behoefte aan zich vertrouwd voelen 
met de omgeving". De behoefte aan herkenning en identificatie duidt op de behoefte dat de 
uitstraling van het winkelcentrum past bij de persoonlijke smaak, ofwel een vertrouwde omgeving. 
De behoefte aan een gezellige steer sluit hierbij goed aan. De "behoefte aan ruimtelijke orientatie in 
een winkelcentrum" heeft ook een lading op deze factor. Dit is te verklaren omdat consumenten die 
zich vertrouwd willen voelen met de omgeving zich ook geed moeten kunnen orienteren. 
"De behoefte aan het gemakkelijk bij het winkelcentrum kunnen komen" en "de behoefte aan 
ruimtelijke orientatie in een winkelcentrum" hebben de hoogste ladingen op de vierde factor. Deze 
behoeften verwijzen naar "de behoefte aan zich kunnen orienteren". "De behoefte aan 
herkenning en identificatie" heeft ook een hogere lading op deze factor. Dit is te verklaren omdat het 
willen orienteren samenhangt met het bekend zijn met de omgeving. 

8.2.2 Behoeftenstructuur bij behoeften gerelateerd aan winkelgedrag 
De tabel 8.4 laat de variabelen met de bijbehorende communaliteiten zien die in de factoranalyse 
vertegenwoordigd zijn. De variabele "de behoefte aan kijken en vergelijken" is uit de factoranalyse 
gehaald omdat deze een te lage communaliteit had. Deze behoefte kan worden beschouwd als een 
aparte behoefte en staat dus niet in de tabel met communaliteiten en de factormatrix. 

Behoeften aan: Communaliteit 

1 aanschaffen noodzakelijke producten ,46 

2 rolgebondenheid ,45 

3 cadeautjes kopen ,52 

4 voorpret 59 

5 rondsnuffelen ,59 

6 koopjes jagen ,45 

7 bevestiging zoeken ,35 
8 op de hoogte blijven van nieuwe 

,48 producten 
9 samen met iemand tijd doorbrengen ,39 

10 andere mensen ontmoeten ,46 

11 mensen bekij ken ,72 

12 onder de mensen zijn ,71 

13 zichzelf verwennen ,52 

14 variatie ,75 

15 ontspannen ,78 
16 zo snel mogelijk de gewenste ,47 
producten kopen 
17 alle benodigde producten in een 

,54 keer kunnen kopen 
18 aandacht ,23 

Tabel 8.4 Communaliteiten behoeften gerelateerd aan winkelgedrag 

Bij de factoranalyse voor consumentenbehoeften gerelateerd aan winkelgedrag is voor een 
factoroplossing met zeven factoren gekozen. De zevende factor heeft een eigenwaarde iets lager 
dan 1 en verklaart daardoor iets minder dan een aparte variabele, maar een factoroplossing met 
zeven factoren is het best interpreteerbaar. 
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Tabel 8.5 laat zien dat bij een factoroplossing met zeven factoren 68,6 % van de variantie in de 
oorspronkelijke data set wordt verklaard. De achtste factor voegt weinig toe, en een oplossing met 
acht factoren is minder goed interpreteerbaar. 

Factor Totaal Variantie % Cumulatief % 

1 4,65 24,48 24,48 
2 2,29 12,04 36,52 
3 1,52 7,99 44;51 
4 1,38 7,27 51.78 
5 1,23 6,45 58,23 
6 1,05 5,50 63.73 
7 ,92 4,82 68,55 
8 ,86 4,51 73,06 

Tabel 8.5 Totale varianlie behoeften gerelateerd aan winkelgedrag 

Behoeften aan: sociaal recreeren I "browsing" I plezier door doelgericht I kopen voor 
contact te kopen kopen , anderen 

efficient 
kunnen 

I winkelen 
mensen bekijken ,81 l 
onder de mensen zijn ,76 I ' ,31 
samen met iemand tijd 47 ! I doorbrengen l 

andere mensen ontmoeten ,30 ,34 ,37 ,31 

variatie ,41 ,75 I 

ontspannen ,39 ,72 ! 
op de hoogte blijven van ,60 
nieuwe producten 
koopjes jagen ,57 
rondsnuffelen I ,451 ,53 
bevestiging zoeken ,51 
voorpret ,70 
zichzelf verwennen ,44 ,45 
zo snel mogelijk de gewenste 

,62 producten kopen 
aanschaffen noodzakelijke ,59 producten 
aandacht ,38 
rolgebondenheid ,61 
cadeautjes kopen ,41 ,57 
alle benodigde producten in ,68 
een keer kunnen kopen 

Tabel 8.6 Factormatrix behoefien gerelateerd aan winkelgedrag 

lnterpretatie van de factoren 
De zeven factoren uit de factoranalyse kunnen als volgt warden ge·interpreteerd: 
1. Behoefte aan sociaal contact (factor 1); 
2. Behoefte aan recreeren (factor 2); 
3. Behoefte aan "browsing" (factor 3); 
4. Behoefte aan plezier door te kopen (factor 4); 
5. Behoefte aan doelgericht kopen (factor 5); 
6. Behoefte aan kopen voor anderen (factor 6); 
7. Behoefte aan efficient kunnen winkelen (factor 7); 
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De behoefte "behoefte aan kijken en vergelijken" is buiten beschouwing gelaten in de factoranalyse. 
Deze behoefte vormt de achtste nieuwe behoeften gerelateerd aan een winkelgedrag. 
8. Behoefte aan kijken en vergelijken. 

Uitleg interpretatie van de factoren 
Op de eerste factor vertonen "de behoefte aan mensen bekijken", "de behoefte om onder de 
mensen te zijn", "de behoefte aan het samen met iemand tijd doorbrengen" en "de behoefte aan het 
ontmoeten van anderen" hoge ladingen. Ze verwijzen samen naar "de behoefte aan sociaal 
contact". Op deze factor hebben ook "de behoefte aan variatie"en "de behoefte aan ontspanning" 
een relevante lading. Ook deze behoeften kunnen naar activiteiten leiden om sociaal contact te 
onderhouden, door samen met iemand te ontspannen of iets anders te doen dan de dagelijkse 
bezigheden. 
Op de tweede factor hebben met name "de behoefte aan variatie" en "de behoefte aan 
ontspanning" de hoogste ladingen. Daarbij komen "de behoefte aan rondsnuffelen" en "de behoefte 
aan zelfverwenning". Samen duiden deze op "de behoefte aan recreeren". Het gaat hierbij om het 
besteden van vrije tijd door te gaan winkelen. 
"De behoefte aan op de hoogte blijven van nieuwe producten", "de behoefte aan koopjes jagen", "de 
behoefte aan rondsnuffelen" en "de behoefte aan bevestiging zoeken" vertonen de hoogste 
ladingen op de derde factor. Deze behoeften verwijzen naar "de behoefte aan browsing", 
onafhankelijk van de intentie om producten te kopen. "De behoefte onder de mensen zijn" en "de 
behoefte om anderen te ontmoeten" hebben lage ladingen op deze factor. Consumenten met deze 
behoeften kijken niet alleen rond naar producten in winkels, maar ook naar andere mensen die zich 
in het winkelcentrum bevinden (naar de kleding die zij dragen of producten die zij hebben gekocht). 
De vierde factor wordt beschouwd als "de behoefte aan plezier door te kopen". Deze factor 
wordt bepaald door "de behoefte aan voorpret", "de behoefte aan zelfverwenning" en "de behoefte 
aan het kopen van cadeautjes". "De behoefte aan het ontmoeten van anderen" heeft een lage 
lading op deze factor. Deze behoefte kan ook worden beschouwd als een hedonistische behoefte, 
maar dan niet direct gekoppeld aan het kopen van producten. 
Op de vijfde factor vertonen "de behoefte aan het zo snel mogelijk kopen van gewenste 
producten", "de behoefte aan het kopen van noodzakelijke producten" en "de behoefte aan 
aandacht" de hoogste ladingen. Deze behoeften verwijzen naar "de behoefte aan doelgericht 
kopen". 
De zesde factor wordt bepaald door "rolgebondenheid" (= het verantwoordelijk voelen om 
producten te kopen voor andere) en "de behoefte aan het kopen van cadeautjes". Deze behoeften 
verwijzen naar "de behoefte aan kopen voor anderen". 
De laatste factor heeft als enige een eigenwaarde kleiner dan 1, maar deze factor is toch nodig, 
anders vermindert de interpretatie van de andere factoren. Deze factor wordt met name bepaald 
door "de behoefte aan het kopen van alle benodigde producten in een keer''. Dit is de enige 
behoefte met een hoge lading op deze factor. "De behoefte aan het ontmoeten van anderen" heeft 
hier een lagere lading. Het verband tussen deze twee behoeften is moeilijk te definieren. De enige 
verklaring is dat deze factor een rest factor is, die met name wordt bepaald door "de behoefte aan 
het in een keer kunnen kopen van de benodigde producten". Deze behoefte heeft ook geen andere 
ladingen op andere factoren. Deze laatste factor wordt ge"interpreteerd als "de behoefte aan 
efficient kunnen winkelen". 

In het bovenstaande is de interpretatie van de zeven factoren besproken. Nu zullen een aantal 
behoeften die erg verdeeld zijn over verschillende factoren worden toegelicht. 
De eerste behoefte die erg verdeeld is, is "de behoefte aan andere mensen ontmoeten". Deze 
behoefte is met name te typeren als een sociale behoeften, maar heeft tamelijk gelijke lage 
ladingen, een gemiddelde van ,33, bij vier factoren (behoefte aan sociaal contact, browsing, plezier 
door te kopen en efficient winkelen). Een verklaring hiervoor is dat een aantal activiteiten (die 
volgen uit de behoeften) meer plezier geven door samen te winkelen en dat er nieuwe ideeen over 
producten worden opgedaan door andere mensen te spreken in een winkelcentrum. 
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"De behoefte aan rondsnuffelen" is verdeeld over de tweede factor "de behoefte aan recreeren" 
en de derde factor "behoeften aan browsing". De ladingen van deze behoefte zijn bij beide factoren 
te verklaren. Rondsnuffelen kan warden beschouwd als een recreatieve activiteit die de consument 
in zijn vrije tijd onderneemt en het kan ook warden beschouwd als het specifiek kijken naar 
producten die de consument graag zou willen hebben. 
"De behoefte aan zelfverwenning" is tamelijk gelijk verdeeld over de factoren "behoefte aan 
plezier door te kopen" en "de behoefte aan recreeren". Het zichzelf verwennen kan warden 
ge"interpreteerd als een behoefte die wordt bevredigd door producten voor zichzelf te kopen en door 
winkelen te beschouwen als een vorm van recreatie. 
"De behoefte aan cadeautjes kopen" is verdeeld over de factoren "behoefte aan plezier door te 
kopen" en "behoefte aan kopen voor anderen". Dit is te verklaren doordat het kopen van cadeautjes 
gezien kan warden als een activiteit waaraan de consument plezier beleeft en als een behoefte die 
gericht is op anderen. 
"De behoefte aan aandacht" is door de consumenten waarschijnlijk anders opgevat dan dat in de 
theorie (zie hoofdstuk 3) is verondersteld. ''De behoefte aan aandacht" duidt in dit onderzoek meer 
op het gemak van de hulp die wordt aangeboden door het verkopend personeel om snel en 
gemakkelijk de benodigde producten te kunnen vinden. In de literatuur ging het om het vragen van 
aandacht om aanspraak te hebben. Daarbij werd er verondersteld dat het koopproces zolang 
mogelijk werd uitgesteld door de consumenten omdat hierdoor de aandacht van de verkoper mee 
werd beeindigd. 

Uit de literatuur blijkt dat consumentenbehoeften gerelateerd aan winkelgedrag in te delen zijn in 
productgerelateerde behoeften en in behoeften gerelateerd aan het winkelproces. Winkelgedrag 
kan ontstaan op basis van de behoefte aan het kopen van producten en op basis van de behoefte 
aan winkelen als te ondememen activiteit zonder de intentie te hebben om producten te kopen. Een 
ander onderscheid wordt gemaakt in utilitaire behoeften en hedonistische behoeften. Dit wil zeggen 
dat winkelgedrag kan ontstaan op basis van noodzaak en op basis van behoefte aan plezier. 
In dit onderzoek zijn deze dimensies, product gerelateerde versus winkelproces gerelateerde 
behoeften en utilitaire versus hedonistische behoeften, gecombineerd. Hierdoor kunnen vier 
hoofdcategorieen worden geformuleerd waarin de behoefte aan winkelgedrag kunnen warden 
ingedeeld. 
1. Behoefte aan doelgericht producten kopen om in noodzakelijkheid te voorzien (nut/product) 

• Alie producten in een keer kunnen kopen 
• lo snel mogelijk de gewenste producten kopen 
• Aanschaffen noodzakelijke producten 
• Rolgebondenheid (verantwoordelijk voelen om te kopen voor anderen) 

2. Behoefte aan plezier door producten te kopen (plezier/product) 
• Cadeautjes kopen 
• Voorpret 
• Koopjes jagen 

3. Behoefte aan plezier door het winkelproces zonder de intentie te hebben om producten te 
kopen (plezier/winkelproces) 
• Mensen bekijken 
• Onder de mensen zijn 
• Samen met iemand tijd doorbrengen 
• Anderen ontmoeten 
• Variatie ontspannen 
• Aandacht 

4. Behoefte aan noodzakelijker wijze een winkelcentrum bezoeken zonder de intentie te hebben 
om producten te kopen (nut/winkelproces) 
• Bevestiging zoeken 

Een aantal behoeften is niet ingedeeld in een van deze vier categorieen omdat deze zich op de 
grens van product gerelateerd versus winkelproces gerelateerd of op de grens van utilitair versus 
hedonistisch bevinden. Daarom kunnen er nog twee groepen worden geformuleerd 
5. Productgerelateerde behoefte zowel utilitair als hedonistisch 

• Kijken en vergelijken 
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6. Hedonistische behoeften zowel product als winkelproces gerelateerd 
• Rondsnuffelen 
• Op de hoogte blijven van nieuwe producten 
• Zichzelf verwennen 

Door deze hypothetische indeling van consumentenbehoeften gerelateerd aan winkelgedrag te 
vergelijken met de factoren (=groepen) gebaseerd op veldonderzoek, kan een indicatie worden 
verkregen of deze indeling valide is. Deze twee indelingen zouden gecombineerd kunnen worden 
door de factoren afgeleid uit de factoranalyse te plaatsen in het assenstelsel dat is opgesteld aan 
de hand van de twee dimensies product gerelateerd versus winkelproces gerelateerd en utilitair 
versus hedonistisch. Dit is ge'illustreerd in figuur 8 

Utilitair 
(nut) 

Product gerelateerd 

0 
0 0 

1 = sociaal contact 
2 = recreeren 
3 = browsing 
4 = plezier door kopen 
5 = doelgericht kopen 
6 = voor anderen kopen 
7 = efficient kopen 

....__ __ Hedonislisch 8 = kijken en vergelijken 
(plezier) 

Winkelproces gerelateerd 

Figuur 8.1 Behoeftenstructuur behoeften gerelateerd aan winkelgedrag 

De eerste twee factoren "de behoefte aan sociaal contact" en "de behoefte aan recreeren" hebben 
worden gevormd door hedonistische, winkelproces gerelateerde behoeften. Op de eerste factor 
staat alleen het sociaal contact centraal en op de tweede factor het kunnen recreeren. 
De derde factor wordt bepaald door met name hedonistische behoeften zowel product gerelateerd 
als winkelproces gerelateerd. Alleen de behoefte aan bevestiging zoeken is te beschouwen als een 
utilitaire behoefte. Bij deze factor staat "browsing" centraal waarbij het rond kijken naar producten 
zonder daadwerkelijk de intentie te hebben om producten te kopen centraal staat. Aan de ene kant 
zijn deze bijbehorende behoeften gerelateerd aan producten, maar het daadwerkelijk kopen van 
deze producten is hier ondergeschikt. Het gaat hier om het winkelproces van verschillende 
producten kunnen bekijken, dat weer verschilt van de behoefte aan recreeren en sociaal contact. 
De vierde factor wordt bepaald door hedonistische behoeften gerelateerd aan producten. Bij deze 
factor staat de behoefte aan plezier door producten te kopen centraal. De behoefte aan zichzelf 
verwennen is beschouwd als een hedonistische behoefte zowel product als winkelproces 
gerelateerd. Dit komt omdat deze behoefte is afgeleid van recreatieve motieven. Dit is terug te 
vinden in de lading die deze behoefte ook heeft op de tweede factor "de behoefte aan recreeren". 
Deze behoefte is dus op twee verschillende wijze te interpreteren; de behoefte aan tijd voor jezelf 
en de behoefte aan zichzelf te verwennen door producten te kopen. 
Op de vijfde factor hebben behoeften die beschouwd kunnen worden als utilitaire, product 
gerelateerde behoeften een hoge lading, behalve de behoefte aan aandacht. De behoefte aan 
aandacht van verkopend personeel kan worden opgevat als de behoefte aan hulp van een verkoper 
om sneller en gemakkelijker de benodigde producten te kunnen kopen. 
In de zesde factor staat het kopen voor andere centraal, dat verwijst naar altru'istisch gedrag. De 
behoeften die hier hoge ladingen op hebben zijn zowel utilitaire als hedonistische, 
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productgerelateerde behoeften. Deze indeling lijkt ondergeschikt te zijn aan het kopen voor 
anderen. 
De zevende factor wordt met name bepaald door de behoefte aan producten in een keer te kunnen 
kopen. Deze behoefte is te beschouwen als een utilitaire, product gerelateerde behoefte maar 
verschilt wel van het doelgericht kunnen kopen. 
Uit de vergelijking die is gemaakt tussen de indelingen van behoeften gerelateerd aan winkelgedrag 
op basis van literatuur en veldonderzoek kan worden afgeleid dat deze indelingen op vele vlakken 
overeenkomen en interpreteerbaar zijn. De indeling gebaseerd op de literatuurstudie wordt zo 
bevestigd door het veldonderzoek. 
In de praktijk kan figuur 9.1 meer inzicht bieden in de verschillende typen behoeften gerelateerd aan 
winkelgedrag. Op basis van verder onderzoek zouden consumentengroepen op dit assenstelsel 
geplaatst kunnen worden, waardoor relaties tussen consumentenkarakteristieken en behoeften 
inzichtelijk gemaakt kunnen worden. 

Uit deze vergelijking kan worden afgeleid dat de behoefte aan zichzelf verwennen en de behoefte 
aan aandacht op twee manieren kunnen worden ge'interpreteerd door consumenten. De behoefte 
aan zichzelf verwennen kan ge'interpreteerd worden als de behoefte aan zichzelf te verwennen door 
producten te kopen en als de behoefte aan tijd voor zichzelf nemen. De behoefte aan aandacht kan 
worden opgevat als de behoefte aan aandacht van verkopend personeel vanuit de behoefte aan 
sociaal contact en de behoefte aan aandacht (hulp) om sneller en gemakkelijker de gewenste 
producten te kunnen kopen. 

8.3 Analyse van de prestaties 
Net als bij de behoeften kan ook geanalyseerd worden welke prestaties van planmatig opgezette 
winkelcentra het belangrijkste zijn voor de consumenten uit deze steekproef. De prestaties zijn ook 
op een vijf puntsschaal gewaardeerd. De gemiddelde waardering van de prestaties ligt tussen (1) 
"belangrijk" en (4) "niet zo belangrijk" in45. 

In hoofdstuk vier zijn de prestaties opgedeeld in drie relevante categorieen; de ruimtelijk fysieke 
prestaties, de functionele prestaties en de locatieprestaties. Gezien de gemiddelde waardering die 
is toegekend aan de prestaties kan worden geconcludeerd dat de aanwezigheid van fysiek 
ruimtelijke prestaties belangrijker gevonden wordt dan de functionele en locatieprestaties. Alleen 
"de diversiteit van het winkelaanbod" wordt naast de ruimtelijk fysieke prestaties ook hoog 
gewaardeerd. Hiermee wordt benadrukt dat het winkelaanbod een belangrijke wervingsfactor is. 
De hoogste tien gewaardeerde prestaties: 
• netheid 1,45 
• diversiteit van het aanbod 1,46 
• beschutting 1,66 
• toegankelijke stijgpunten 1,73 
• fysiek veilige omgeving 1, 7 4 
• brede wandelpaden 1,7 4 
• sanitaire voorzieningen 1,75 
• behaaglijke omgeving 1, 79 
• overzichtelijkheid 1,81 
• beschikbaarheid parkeergelegenheid 1,93 

De tien prestaties die het laagst gewaardeerd zijn: 
• (inter)nationaal bekende winkelformules 
• uitgebreide persoonlijke service 
• cafes 
• hoge zelfbedieningsgraad 
• gratis vermaak 

2,66 
2,70 
2,71 
2,77 
2,91 

45 De waarden !!ggen tussen 1,45 en 3,80 in , bij een schaalir.deiing van 1 = belangrijk, 2= tamelijk belangrijk, 3= neutraal, 
4= niet zo belangrijk, 5= onbelangrijk. 
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• foodcourt 
• informatiebalie 
• commerciele diensten 
• kluisjes 
• commercieel vermaak 

8.4 Relaties tussen behoeften en prestaties 

2,96 
3,06 
3,43 
3,44 
3,80 

In het voorlopig conceptueel model wordt verondersteld dat er relaties tussen 
consumentenbehoeften, prestaties, consumentenkarakteristieken en situatiefactoren zijn. In de 
komende paragrafen wordt geanalyseerd welke relaties er daadwerkelijk te onderscheiden zijn. Dit 
kan worden gedaan door het bepalen van de correlaties tussen de variabelen. Het bepalen van de 
correlatie is een statische techniek om samenhang tussen variabelen te analyseren46. De 
correlatiecoefficient geeft de sterkte en de richting van het verband tussen variabelen aan. De 
waarde hiervan ligt tussen -1 en +1 . 
Een correlatiecoefficient van +1 is perfect positief en een correlatiecoefficient van -1 is perfect 
negatief. De grens of een correlatie significant is, wordt in dit ondergezoek gesteld bij een 
significantieniveau van a= ,01. 
Omdat niet bij iedere variabele sprake is van een norrnale verdeling wordt hier een rangcorrelatie 
uitgevoerd; de Spearman's rho. Dit is een correlatiecoefficient tussen rangordes en wordt gebruikt 
bij ordinale variabelen en bij interval- of ratiovariabelen die niet aan de veronderstelling van 
normaliteit voldoen47• 

In deze paragraaf worden de correlaties tussen de consumentenbehoeften en de prestaties van 
planmatig opgezette winkelcentra berekend. Per behoefte die is afgeleid uit de factoranalyse 
worden de correlerende prestaties van sterk naar zwak weergegeven. Achter de variabele staat de 
correlatiecoefficient en tussen haakjes de significantie. 

Vooraf kunnen er twee opmerkingen geplaatst worden ter verduidelijking van de beschrijving van de 
correlaties tussen de consumentenbehoeften en prestaties 
1. De nieuwe behoeften afgeleid uit de factoranalyse zijn samengestelde factoren. Deze behoeften 
zijn niet direct voorgelegd aan de consumenten maar bestaan uit verschillende afzonderlijke 
behoeften. De nieuwe behoeften kunnen worden beschouwd als "kunstmatige" factoren. Hierdoor 
kan het voorkomen dat prestaties niet correleren met de nieuwe behoeften, maar wel samenhangen 
met een of meer afzonderlijke behoeften behorende tot de factor. Orn dat na te gaan wordt er ook 
gekeken naar de correlaties tussen de afzonderlijke behoeften en prestaties. lndien er "extra" 
correlaties zijn, worden deze weergegeven bij de bijbehorende afzonderlijke behoefte. 
2. Bijna alle prestaties correleren positief met de behoeften. Dit betekent dat de aanwezigheid van 
deze prestaties van belang is voor consumenten. lndien er sprake is van een negatieve correlatie 
wordt dit aangegeven. Dit betekent dat consumenten de aanwezigheid van de prestatie minder 
belangrijk vinden. Als er geen correlatie is, dan is er geen samenhang tussen die behoefte en de 
prestatie. 

46 De Vocht (2002) 
47 De Vocht (2002) 

I I I' I 
105 

H II 



8.4.1 Relaties tussen behoeften gerelateerd aan een winkelomgeving en prestaties 

Behoefte aan comfort en veiligheid 

• Fysiek veilige omgeving ,61 (,000) 
• Behaaglijke omgeving ,57 {.000) 
• Toegankelijke entree ,52 (,000) 
• Brede looppaden ,51 (,000) 
• Toegankelijke stijgpunten ,48 (,000) 
• Overzichtelijkheid .48 (,000) 
• Netheid ,41 (,000) 
• Beschutting ,40 (,000) 
• Herkenningspunten ,36 (,000) 
• lnterne bewegwijzering ,30 (,000) 
• Bereikbaarheid per fiets ,32 (,000) 
• Sanitaire voorzieningen ,28 (,000) 
• Beschikbaarheid fietsenstalling ,27 (,002) 
• Bereikbaarheid lopend ,26 (,002) 
• Beveiliging fietsenstalling ,25 (,003) 
• Rustplekken ,24 (,004) 
• lnformatiebalie ,23 (,006) 

----Afzonderlijke behoeften---------- -----
Lichamelijke veiligheid 
• Bereikbaarheid per openbaarvervoer ,34 (,000) 
• Beveiliging parkeergelegenheid ,32 (,000) 
• Sociaal veilige omgeving ,28 {,001) 
• Commerciele diensten ,23 (,006) 

Lichamelijke behaaglijkheid 
• Decoratie ,25 (,003) 
• Uitgebreide persoonlijke service 0,24 (0,004) 
• Bereikbaarheid per openbaarvervoer 0,23(0,007) 

Sociale veiligheid 
• Sociaal veilige omgeving 0,34 (0,000) 
• Beveiliging parkeergelegenheid 0,34 (0,000) 
• Bereikbaarheid per openbaarvervoer 0,30(0,000) 

Zelf gemakkelijk kunnen voortbewegen 
• Bereikbaarheid per auto ,29 (,001) 
• Speciaalzaken ,24 {,005) 
• Beveiliging parkeergelegenheid ,23 (,006) 

Goederen gemakkelijk kunnen meenemen 
• Sociaal veilige omgeving ,36 (,000) 
• Commerciele diensten ,28 (,001) 
• Beveiliging parkeergelegenheid ,26 (,002) 
• Bekendheid winkelaanbod ,26 (,002) 
• Diversiteit winkelaanbod ,26 (,002) 
• Winkelformules met breed aanbod ,23 (,004) 
• Uitgebreide persoonlijke service ,23 (,006) 
• Restaurants ,23 (,007) 

Persoonlijke ruimte 
• Speciaalzaken ,28 (,001} 
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De prestaties die samenhangen met "de 
behoefte aan comfort en veiligheid" zijn met 
name ruimtelijk fysieke prestaties. 
De belangrijkste prestaties hebben betrekking 
op: 

veiligheid 
behaaglijkheid/ beschutting 
toegankelijkheid 
overzichtelijkheid/ netheid . 

De prestaties die minder sterk correleren maar 
wel significant zijn, hebben betrekking op: 

orientatie ( overzichtelijkheid, herkennings
punten en inteme bewegwijzering) 
bereikbaarheid per fiets en lopend 
voorzieningen zoals sanitaire voor-
z1enmgen, rustplekken en een 
informatiebalie. 

De enige ruimtelijk fysieke prestaties die niet 
correleren zijn de prestaties "vomigeving en 
architectuur", "decoratie" en "een sociaal veilige 
omgeving". Oat de prestatie "een sociaal veilige 
omgeving" niet correleert is opmerkelijk. 
lndien naar de correlaties tussen de 
afzonderlijke behoeften en prestaties gekeken 
wordt, blijkt dat de prestatie "een sociaal veilige" 
omgeving wel met ''de behoefte aan sociale 
veiligheid" correleert. Maar deze prestatie 
correleert hier minder sterk dan andere 
prestaties zoals "een behaaglijke omgeving"en 
"netheid". De prestatie "een sociaal veilige 
omgeving" is gemeten door aan consumenten te 
vragen hoe belangrijk zij de aanwezigheid van 
zichtbare beveiligingselementen vinden. Dit kan 
een reden zijn dat de prestatie een sociaal 
veilige omgeving hier minder sterk correleert. 
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De prestaties die een hoge correlatie hebben Behoefte aan gebruik kunnen maken van 
met "de behoefte aan gebruik kunnen maken voorzieningen 
van voorzieningen" zijn algemene voorzieningen t----~~-----------
zoals; • Sanitaire voorzieningen ,69 (,000) 

• Rustplekken ,60 (,000) 
sanitaire voorzieningen • lnformatiebalie ,55 (.000) 
informatiebalie • Commerciele diensten ,53 (,000) 
kluisjes • Kluisjes ,50 (,000) 
rustplekken • Sociaal veilige omgeving ,45 (,000) 
commerciele diensten • Toegankelijke stiJgpunten ,38 (,000) 

Andere prestaties die minder sterk correleren • Fysiek veilige omgeving ,38 (,000) 
maar wel significant zijn, zijn onder andere • Restaurants ,38 (,000) 
dezelfde prestaties die sterk correleren met de • Behaaglijke omgeving ,37 (,000) 
behoefte aan veiligheid en comfort". Dit zijn de • Uitgebreide persoonlijke service ,37 (,000) 
prestaties; • Beschutting ,36 (,000) 

• Terrasjes ,32 (,000) 
veiligheid • Foodcourt ,32 (,000) 
behaaglijkheid/ beschutting • Gratis vermaak ,32 (,000) 
toegankelijkheid • Beveiliging parkeergelegenheid ,30 (,000) 
overzichtelijkheid/ netheid. • Zelf proberen van producten ,29 (,000) 
Prestaties gerelateerd aan horeca • Bereikbaarheid per openbaarvervoer 0,28(0,001) 
voorzieningen en gratis vermaak • Bereikbaarheid per auto ,27 (,001) 

Van prestaties die het winkelaanbod typeren • Decoratie ,26 (,002) 
hangen "een uitgebreide persoonlijke service" • Brede looppaden ,26 (,002) 
en "het zelf kunnen proberen van producten" • lnterne bewegwijzering ,25 (,002) 
samen met deze behoefte. Deze prestaties • Nelheid ,25 (,003) 
kunnen ook beschouwd warden als • Beschikbaarheid parkeergelegenheid ,24 (,005) 

• Toegankelijke entree ,23 (,006) 
toegevoegde services ofwel voorzieningen naar • Cates ,23 (,007) 
de klant toe. 
De prestatie "pinautomaten" correleert hier niet. ---.Afzonderlijke behoeften---
Dit heeft ermee te maken dat "de behoefte aan Gebruik kunnen maken van sanitaire 
geld kunnen opnemen" is beschouwd als een voorzieningen 
aparte behoefte. • Diversiteit winkelaanbod ,22 (,008) 
De locatieprestaties die samenhangen met deze • Herkenningspunten ,22 (,009) 
behoefte zijn gerelateerd aan het vervoermiddel 
auto en de bereikbaarheid per openbaar Kunnen uitrusten 
vervoer. Dit in tegenstelling tot "de behoefte aan • Diversiteit winkelaanbod ,26 (,002) 
comfort en veiligheid" waar de behoeften 

Geinformeerd kunnen worden over zaken rondom 
gerelateerd aan de fiets en de bereikbaarheid het winkelcentrum 
lopend juist met correleren. De bereikbaarheid • Pinautomaten ,28 (,001) 
per auto en de beschikbaarheid en beveiliging • Speciaalzaken ,24 (,005) 
van de parkeergelegenheid kunnen beschouwd 
worden als voorzieningen. Dit geldt ook voor het Spullen tijdelijk kunnen opbergen 
openbaarvervoer. Fietsen en lopen zijn • Commercieel vermaak ,33 (,000) 
activiteiten die de consument meer inspanning • Laag prijsniveau ,24 (;004) 
kost. De bereikbaarheid per fiets en lopend • Winkelformules met breed aanbod ,22 (,008) 
houdt verband met de afstand van thuis tot het • Speciaalzaken ,22 (.008) 
winkelcentrum. Het winkelcentrum zal dichtbij 
het huis van de consument moeten liggen. 
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Behoefte aan zich vertrouwd voelen met de De prestaties correleren hier niet erg sterk met 
omgeving "de behoefte aan zich vertrouwd voelen met de 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Trendy winkelaanbod ,32 (,000) 
Netheid ,31 (,000) 
Kleine zelfstandigen ,30 (,000) 
Diversiteit winkelaanbod ,27 (, 001) 
Decoratie ,26 (,002) 
Herkenningspunten ,23 (.006) 
Architectuur en vormgeving ,22 (,010) 

----Afzonderlijke behoeften----
Herkenning en identificatie 
• Bekendheid met het winkelaanbod ,26 (,002) 
• Speciaalzaken ,24 (,003) 
• (lnter)natonaal bekende winkelformules ,23(,007) 

Sfeer 
• Behaaglijke omgeving ,29 (,001) 
• Winkelformules met breed aanbod ,27 (,001) 
• Terrasjes ,26 (,002) 
• lnterne bewegwijzering ,25 (,003) 
• Toegankelijke entree ,25 (,003) 
• Beschutting ,22 (,008) 
• Toegankelijke stijgpunten ,22 (,009) 

omgeving". 
De enige ruimtelijk fysieke prestaties die 
correleren met deze behoefte zijn de prestaties: 

netheid 
decoratie 
herkenningspunten 
architectuur en vormgeving . 

Dit is te verklaren omdat "decoratie" en 
"architectuur en vormgeving" de uitstraling van 
een winkelomgeving be'invloeden en daardoor 
kunnen bijdragen aan een vertrouwde 
omgeving. Ook "de netheid" draagt bij aan de 
sfeer. "Herkenningspunten" bevorderen de 
orientatie en daarmee de vertrouwdheid met de 
winkelomgeving. 
Van de prestaties die het winkelaanbod typeren 
hangen de volgende prestaties samen met deze 
behoefte: 

de aanwezigheid van kleine zelfstandigen 
een trendy winkelaanbod 
de diversiteit van het winkelaanbod • Overzichtelijkheid ,22 (,010) 

Kleine zelfstandigen hebben vaker meer 
persoonlijk contact met hun klanten. Kleine zelfstandige zijn minder anoniem en consumenten 
kunnen zich daarom meer vertrouwd voelen in de winkelomgeving. 
De prestatie "bekendheid met het winkelaanbod" hangt niet samen met "de behoefte aan zich 
vertrouwd voelen met de omgeving". Als de correlaties tussen de afzonderlijke behoeften en 
prestaties worden geanalyseerd, is er wel een relatie te constateren tussen "de behoefte aan 
herkenning en identificatie" en de prestatie "bekendheid met het winkelaanbod". Hieruit kan worden 
afgeleid dat "de bekendheid met het aanbod" wel samenhangt met "de behoefte aan herkenning en 
identificatie", maar niet met de behoefte aan de steer. Dit kan betekenen dat bekendheid met het 
winkelaanbod samenhangt met het bekend zijn met de producten die in een winkel worden 
verkocht. Producten hebben minder te maken met de uitstraling van winkels en vertonen daarom 
geen samenhang met de sfeer in een winkelcentrum. 
De prestaties die met "de behoefte aan sfeer" samenhangen zijn een aantal ruimtelijk fysieke 
prestaties zoals "een behaaglijke omgeving", "inteme bewegwijzering", "toegankelijke entree", 
"beschutting" en ·toegankelijke stijgpunten". Deze prestaties zorgen ervoor dat consumenten zich 
meer op hun gemak voelen en daardoor meer vertrouwd raken met de omgeving. Ook de prestaties 
"winkelformules met breed aanbod" en "terrasjes" vertonen een samenhang met "de behoefte aan 
sfeer". 

De prestaties "diversiteit van het winkelaanbod", 1 De behoefte aan zich kunnen orienteren 
"bereikbaarheid per auto" en "bekendheid met 
het winkelaanbod" correleren met "de behoefte 
aan zich kunnen orienteren". 
Deze factor is opgebouwd uit de behoefte aan 

• Diversiteit winkelaanbod ,36 (,000) 
• Bereikbaarheid per auto ,27 (,002) 
• Bekendheid met winkelaanbod ,23 (,006) 

het kunnen vinden van de weg naar het -----Afzonderlijke behoeften--------------------
winkelcentrum en de behoefte aan het kunnen Ruimtelijke orientatie 
vinden van de weg in het winkelcentrum. (Zie • Herkenningspunten ,37 (,000) 
factormatrix 8.3) • Overzichtelijkheid ,30 (,000) 
Het belang van bereikbaarheid per auto, heeft te • lnterne bewegwijzering ,29 (,000) 
maken met dat consumenten gemakkelijk de • Netheid ,26 (,002) 
weg kunnen vinden naar het winkelcentrum. ~--------------~ 
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Deze prestatie correleert namelijk nog sterker met deze afzonderlijke behoefte opgenomen in deze 
factor. Consumenten kunnen zich gemakkelijk orienteren omdat ze weten waar ze zich bevinden. 
De prestatie "bekendheid met het winkelaanbod" bevordert ook de orientatie van consumenten in 
een winkelcentrum omdat de consumenten bekent zijn met de winkelformules en zich daardoor 
makkelijker kunnen orienteren in een winkelcentrum. De "diversiteit van het winkelaanbod" kan de 
orientatie in een winkelcentrum bevorcleren omdat het winkelaanbod dan niet te veel op elkaar lijkt. 
Opvallend is dat prestaties die de orientatie in een winkelcentrum kunnen bevorderen, zoals 
"herkenningspunten", "overzichtelijkheid" en "interne bewegwijzering", niet met deze factor 
correleren. lndien de correlaties tussen de prestaties en de afzonderlijke behoeften binnen deze 
factor warden geanalyseerd is te constateren dat deze prestaties wel goed correleren met "de 
behoefte aan ruimtelijke orientatie (in het winkelcentrum)". Deze prestaties hangen dus wel samen 
met "de behoefte aan zich kunnen orienteren in een winkelcentrum", maar niet met de weg kunnen 
vinden naar het winkelcentrum. 

Behoefte aan geld kunnen opnemen 

• Pinautomaten ,81 (,000) 
• Restaurants ,37 (,000) 
• Kluisjes ,31 (,000) 
• Bereikbaarheid lopend ,30 (,000) 
• Bereikbaarheid per fiets ,29 (,000) 
• Cates ,27 (,001) 
• Sanitaire voorzieningen ,27 (,001) 
• Beschikbaarheid fietsenstalling ,25 (,003) 
• Commercieel vermaak ,23 (,005) 
• Hoge zelfbedieningsgraag ,23 (,006) 
• Decoratie ;23 (,006) 
• Laag prijsniveau ,23 (,007) 
• Terrasjes ,22 (,008) 

De sterkste correlatie tussen "de behoefte aan 
geld kunnen opnemen" en prestaties is er met 
de meest voor de hand liggende prestatie "de 
aanwezigheid van pinautomaten". 
Andere prestaties die correleren met deze 
behoefte zijn horeca gerelateerd, zoals "de 
aanwezigheid van restaurants", "cafes" en 
"terrasjes", "commercieel vermaak" en een 
aantal voorzieningen zoals "kluisjes" en 
"sanitaire voorzieningen". Orn gebruik te kunnen 
maken van deze prestaties heeft de consument 
vaker contant geld nodig. In de winkels kan de 
consument gemakkelijk pinnen. 

8.4.2 Relaties tussen behoeften gerelateerd aan winkelgedrag en prestaties 
Er zijn geen enkele sterke correlaties tussen prestaties en de behoeften gerelateerd aan 
winkelgedrag. De correlaties zijn niet hoger dan ,40. Dit wil zeggen dat deze dat deze verbanden 
niet meer dan 16% van de variantie verklaren. 

Behoefte aan sociaal contact 

• Cates ,32 (,000) 
• Restaurants ,29 (,001) 
• TerrasJes ,26 (,002) 
• Gratis vermaak ,23 (,007) 

De prestaties die correleren met "de behoefte 
aan sociaal contact" zijn met name prestaties 
die de aanwezigheid van horeca 
vertegenwoorcligen. Daarbij correleert ook de 
prestatie "gratis vermaak" aan deze behoefte. 
Dat deze prestaties van belang zijn voor 

consumenten met "de behoefte aan sociaal contact" is logisch. 
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Alleen de prestaties die het winkelbod typeren Behoefte aan recreeren 
"de aanwezigheid van (inter)nationaal bekende 

• winkelformules" en "een trendy winkelaanbod'' 
vertonen een samenhang met "de behoefte aan • 
recreeren". Blijkbaar is alleen een modieus 

Aanwezigheid (inter)nationaal bekende 
winkelforrnules ,31 (,000) 
Trendy winkelaanbod ,30 (,000) 

aanbod in bekende winkelformules belangrijk ---------Afzonderlijke behoeften-------
voor consumenten die komen recreeren. Als Variatie 
naar de correlaties tussen prestaties en de • Restaurants ,24 (,005) 
afzonderlijke behoeften die bij deze factor horen 
wordt gekeken, wordt duidelijk dat "de Ontspannen 
aanwezigheid van restaurants" beide keren met • Restaurants ,27 (,001) 
de behoeften correleert. Opvallend is dat er niet • Winkelformules met breed aanbod ,24 (,004) 

meer horecavoorzieningen correleren met deze 
behoefte. Met "de behoefte aan ontspanning" correleert ook "winkelformules met breed aanbod". 

Behoefte aan browsing 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Diversiteit winkelaanbod ,34 (,000) 
Winkelformule met breed aanbod ,31 (,000) 
Foodcourt ,27 (,001) 
Trendy winkelaanbod ,24 (,005) 
Cates ,23 (,006) 
Kluisjes ,22 (,010) 

-------------------Afzonderlijke behoeften---
Op de hoogte blijven van nieuwe producten 

• Kleine zelfstandigen ,29 (,000) 
• Restaurants ,24 (,005) 
• Terrasjes ,23 (,007) 

Koopjes jagen 
• Laag prijsniveau ,52 (,000) 
• Hoge zelfbedieningsgraad ,27 (,000) 
• Sociaal veilige omgeving ,26 (,002) 
• Beveiliging fietsenstall ing ,25 (,003) 

De hoogste correlaties met "de behoefte aan 
browsing" vertonen de prestaties: 

diversiteit van het aanbod 
winkelfonnules met breed aanbod 
trendy winkelaanbod 

Deze prestaties zijn eenvoudig te verklaren 
omdat consumenten die graag browsen tijdens 
het winkelen graag veel verschillende producten 
bekijken. Daarbij zullen deze consumenten 
vaker nieuwsgierig zijn naar nieuwe producten. 
Van de horeca voorzieningen correleren de 
aanwezigheid van "een foodcourt" en "cafes". 
Kijkend naar de correlaties van prestaties met 
afzonderlijke behoeften binnen deze factor 
vallen een zaken op. 
Met ;,de behoefte op de hoogte blijven van 
nieuwe producten" correleren ook de prestaties 
';de aanwezigheid van kleine zelfstandigen" en 
de andere horeca voorzieningen "restauarants" 

Rondsnuffelen en "terrasjes". 
• Terrasjes ,33 (,000) Met "de behoefte aan koopjes jagen" correleren 
• Pinautomaten ,25 (,003) ook "het lage prijsniveau" en "de hoge 

._• __ R_e_st_au_ra_n_ts_,_22_(_,o_0_9) _______ __. zelfbedieningsgraad" en "een sociaal veilige 
omgeving". Dit is logisch te verklaren omdat het 

bij koopjes jagen gaat om het zoeken naar een zo gunstig mogelijke prijs voor een product. Dit 
wordt vaak behaald door het zelf vergelijken van producten zonder tussen komst van personeel. 
De prestaties die nog correleren met "de behoefte aan rondsnuffelen" zijn de aanwezigheid van 
"terrasjes", "restaurants" en "pinautomaten". Net als bij "de behoefte op de hoogte blijven van 
nieuwe producten'' zijn de aanwezigheid van andere horeca voorzieningen ook hier van belang. 
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De prestaties die correleren met "de behoefte Behoefte aan plezier door te kopen 

• Aanwezigheid (inter)nationaal bekende 
winkelformules ,29 (,001) 
Pinautomaten ,26 (,002) 

aan plezier door te kopen" zijn "de 
aanwezigheid van (inter)nationaal bekende 
winkelformules", "pinautomaten", "cafes" en • 
"een sociaal veilige omgeving". De prestatie • 
"een sociaal veilige omgeving" correleert hier • 
negatief. Oat houdt in dat consumenten met 

Cates ,24 (, 005) 
Sociaal veilige omgeving -,23 (,006) 

deze behoefte een sociaal veilige omgeving ----A.fzonderlijke behoeften----------------
(gemeten door de aanwezigheid van Voorpret 
beveiligingselementen) minder belangrijk • Het zelf kunnen proberen van producten ,26 
vinden. Het kan zijn dat consumenten die uit zijn (,002) 
op plezier door te kopen niet steeds met • Trendy winkelaanbod ,25 (,003) 

toezicht geconfronteerd willen worden. Zelfverwenning 
De prestatie "pinautomaten" houdt verband met • Bekendheid met winkelaanbod ,32 (,000) 
het kunnen kopen en de prestatie "cafes" duidt • Trendy winkelaanbod ,32 (,000) 
meer op het hedonistische aspect van deze .___ _____________ ____, 
behoefte. 
De aanwezigheid van (inter)nationaal bekende winkelformules is de enige prestatie, die een 
typering van het winkelaanbod uitdruk, die correleert met "de behoefte aan plezier door het kopen 
van producten". Kijkend naar de twee afzonderlijke behoeften die tot deze factor behoren valt op dat 
"een trendy winkelaanbod" met beide behoeften correleert. Daarnaast correleert de prestatie "het 
zelf kunnen proberen van producten" met "de behoefte aan voorpret" en correleert de prestatie 
"bekendheid met het winkelaanbod" met "de behoefte aan zelfverwenning". 
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Behoefte aan doelgericht kopen 

• Behaaglijke omgeving ,33 (,000) 
• Uitgebreide persoonlijke service ,32 (,000) 
• Aanwezigheid kleine zelfstandigen ,32 (,000) 
• Beschutting ,24 (,004) 
• Hoge zelfbedieningsgraad -,24 (.004) 

---Afzonderlijke behoeften----
Zo snel mogelijk de gewenste producten kopen* 
• Behaaglijke omgeving ,23 (,006) 
• Kleine zelfstandigen ,28 (,001) 

Aanschaffen noodzakelijke producten* 
• Hoge zelfbedieningsgraad -,23 (,006) 
• Kleine zelfstandigen ,23 (,007) 

Aandacht* 
• Uitgebreide persoonlijke service ,71 (,000) 
• Behaaglijke omgeving ,38 (,000) 
• Toegankelijke entree ,35 (,000) 
• Hoge zelfbedieningsgraad -,32 (,000) 
• Rustplekken ,32 (,000) 
• Beschutting ,32 (,000) 
• Sociaal veilige omgeving ,31 (,000) 
• lnfonmatie balie ,29 (,000) 
• Toiletten ,29 (0,001) 
• Toegankelijke stijgpunten ,27 (,001) 
• lnterne bewegwijzering ,24 (,005) 
• Decoratie ,23 (,006) 
• Netheid ,22 (,008) 

* De prestaties warden ook genoemd bij de behoefte 
aan doelgericht producten kopen. Maar zijn ter 
verduidelijking herhaald bij de afzondertijke 
behoeften. 

consumenten snel hulp van de verkoper krijgt. 

Met "de behoefte aan doelgericht kopen" 
correleert een aantal verschillende prestaties 
zoals; 

behaaglijke omgeving/ beschutting 
kleine zelfstandigen/ uitgebreide 
persoonlijke service 
een hoge zelfbedieningsgraad (negatieve 
correlatie) 

Consumenten met "de behoefte doelgericht 
kopen" vinden het belangrijk dat er kleine 
zelfstandige aanwezig zijn waar zij persoonlijke 
service krijgen. Een hoge zelfbedieningsgraad 
correleert negatief met deze behoefte en wordt 
blijkbaar minder belangrijk gevonden. Een 
verklaring hiervoor is dat zelfbediening niet 
doelgericht hoeft te zijn en een service het 
doelgericht kopen juist wel kan bevorderen. Als 
consumenten bepaalde producten nodig 
hebben, kan het sneller en doelgerichter zijn om 
de hulp van een verkoper in te schakelen dan 
alles zelf uit te zoeken. 
Meer inzicht in de correlaties bij deze behoefte 
wordt verkregen wanneer de bijbehorende 
behoeften in deze factor apart worden 
geanalyseerd. Daarom worden hier alle 
prestaties die correleren weergegeven, ook als 
ze al reeds genoemd zijn bij de behoefte 
afgeleid uit de factoranalyse. 
Met "de behoefte aan zo snel mogelijk de 
gewenste producten kopen" correleren "een 
behaaglijke omgeving" en "de aanwezigheid van 
kleine zelfstandigen". Dit duidt hier weer op dat 
blijkbaar producten sneller kunnen worden 
aangeschaft bij kleine zelfstandigen, waar 

Met "de behoefte aan het aanschaffen van noodzakelijke producten·· correleert de prestaties een 
"hoge zelfbedieningsgraad" negatief en "de aanwezigheid van kleine zelfstandigen" positief. 
Consumenten die perse iets nodig hebben gaan blijkbaar naar een kleine zelfstandige en warden 
liever niet met zelfbediening geconfronteerd. 
Met "de behoefte aan aandacht" correleert de prestatie "een uitgebreide persoonlijke service" erg 
sterk. In het begin wordt verondersteld dat een service het doelgericht kopen kan bevorderen. Hulp 
van een verkoper kan het aankoop proces tenslotte vergemakkelijken en versnellen. Er is wel een 
verschil tussen uitgebreide persoonlijke service en een snel contact met een verkoper. Uitgebreide 
service kost veel meer tijd. Dit geeft een verklaring dat een uitgebreide persoonlijke service niet 
correleert met de twee andere afzonderlijke behoefte. De sterkte van de correlatie met de behoefte 
aan aandacht kan een verklaring zijn dat deze prestatie wel significant is op de totale factor. 
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Er zijn geen relaties tussen de behoefte aan Behoefte aan kopen voor anderen 
kopen voor anderen en prestaties. De prestaties • Geen correlerende prestaties 
die correleren met de afzonderlijke behoeften 

die behoren tot deze factor, zijn de ---Afzonderlijke behoeften---------------------
aanwezigheid van een informatie balie en Rolgebondenheid 
pinautomaten. Deze prestaties vertonen geen • lnfonnatiebalie ,24 (,004) 
sterke samenhang. 

Behoefte aan efficient kunnen winkelen 

• [Kluisjes ,36 (,000)] 
• [Winkelformules met breed aanbod ,34 (,000)] 
• [Rustplekken ,31 (,000)] 
• Beveiliging fietsstalling ,30 (,000) 
• Aanwezigheid (inter)nationaal bekende 

winkelformules ,30 (,000) 
• [lnformatiebalie ,30 (,000)1 
• [Foodcourt ,29 (,000)] 
• [Laag prijsniveau ,29 (,001)] 
• [Sanitaire voorzieningen ,28 (,001)) 
• [Fysiek veilige omgeving ,28 (,001)) 
• Beschikbaarheid fietsenstalling ,28 (,001) 
• [Uitgebreide persoonlijke service ,26 (,002)] 
• [Commerciele diensten ,25 (,003)] 
• [Bereikbaarheid per openbaar vervoer ,25 (,003)] 
• [Het zelf kunnen proberen van producten ,24 

(,005)] 
• [lnterne bewegwijzering ,23 (,006)1 
• Sociaal veilige omgeving ,23 (,007) 
• Bereikbaarheid lopend ,23 (,007) 
• [Restaurants ,22 (,007)] 
• [Bekendheid met winkelaanbod ,22 (,009)] 
• [Overzichtelijkheid ,22 (,01 O)] 
• Bereikbaarheid per fiets ,22 (,010) 

----Afzonderlijke behoeften------

Benodigde producten in 1x kunnen kopen 
• Terrasjes ,27 (,001) 

bekendheid met het winkelaanbod 

Cadeautjes kopen 
• Pinautomaten ,25 (,003) 

Met "de behoefte aan efficient kunnen winkelen" 
correleren veel verschillende prestaties. Deze 
factor wordt met name bepaald door Mn 
variabele namelijk "de behoefte aan het in een 
keer kunnen kopen van de benodigde 
producten". Een aantal prestaties correleert niet 
met deze afzonderlijke variabele, maar wel met 
de factor. Er kunnen dus meer correlaties 
opduiken, omdat deze factor te beschouwen is 
als een kunstmatige factor. Orn overzicht te 
kunnen behouden zijn de prestaties die ook 
correleren met de afzonderlijke behoefte tussen 
haakjes geplaatst. Bij de analyse wordt met 
name aandacht aan deze prestaties gegeven. 
De prestaties die correleren met deze behoefte 
zijn gerelateerd aan: 

voorzieningen zoals; kluisjes", 
"rustplekken", "een informatiebalie", 
"sanitaire voor-zieningen" en "commerciele 
diensten". 
veiligheid 
orientatie 

De prestaties die het winkelaanbod typeren en 
met deze behoefte correleren zijn de 
aanwezigheid van; 

winkelformules met een breed aanbod 
laag prijsniveau 
een uitgebreide persoonlijke service 
het zelf kunnen proberen van producten 

Al deze prestaties leveren een bepaald gemak tijdens het winkelen. 

De prestaties die samenhangen met "de Behoefte aan kijken en veraeliiken 
behoefte aan kijken en vergelijken" zijn 
"winkelformules met een breed aanbod", "laag • 
prijsniveau" en "decoratie". Winkelformules met • 
een breed aanbod maken het mogelijk om veel • 

Winkelfonnule met breed aanbod ,27 (,001) 
Laag prijsniveau ,26 (,002) 
Decoratie ,22 (,009) 

producten in dezelfde winkel te vergelijken. Een laag prijsniveau kan consumenten prikkelen om te 
kijken en vergelijken van producten om de juiste prijs kwaliteit verhouding te vinden voor een 
product. De decoratie in een winkelcentrum kan het kijkproces veraangenamen. 
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In hoofdstuk vier is op basis van literatuuronderzoek een hypothetisch model opgesteld dat relaties 
tussen consumentenbehoeften en prestatiegroepen weergeeft. Uit de resultaten van het 
veldonderzoek is at te leiden dat behoeften gerelateerd aan een winkelomgeving met name 
samenhangen met ruimtelijk fysieke prestaties en dat behoeften gerelateerd aan winkelgedrag 
voornamelijk met functionele prestaties samenhangen. De locatieprestaties correleren voornamelijk 
met de behoeften gerelateerd aan een winkelomgeving. Dit is te verklaren omdat de 
locatieprestaties meer verbonden zijn met het gebouw zoals de beschikbare parkeergelegenheid en 
de beveiliging hiervan. De hypothetische koppeling tussen behoeftengroepen en prestatiegroepen 
wordt bevestigd door het veldonderzoek, alleen de positie van de locatieprestaties vergt een 
aanpassing. Dit is een aanwijzing dat het hypothetische model valide is. 
Het model biedt meer inzicht in de typen behoeften en prestaties en onderlinge relaties tussen deze 
variabelen. 

Behoeften (vraagzijde) 

Behoeften gerelateerd aan een 
winkelomgeving 

•. 
·• ... 

Prestaties (aanbodzijde) 

Fysiek ruimtelijke prestaties 
.•, ..- Locatieprestaties 

Behoeften gerelateerd aan 
winkelgedrag 

....... ·:::>·<•' 
'-...... __ _ 

_. · ·· .. __ Functionele prestaties 

Figuur 9.3 Koppeiing tussen behoeftengroepen en presta!iegroepen. 

8.5 Relaties tussen behoeften en consumentenkarakteristieken 
In deze paragraaf wordt gekeken welke consumentenkarakteristieken correleren met 
consumentenbehoeften. Omdat er weinig correlaties tussen de consumentenbehoeften afgeleid uit 
de factoranalyse en consumentenkarakteristieken zijn, worden de correlaties tussen prestaties en 
de afzonderlijke behoeften die bij een factor behoren meegenomen in de analyse. 

8.5.1 Relaties tussen behoeften gerelateerd aan een winkelomgeving en consumenten
karakteristieken 

Behoefte aan comfort en veiligheid 

• 
• 

Geslacht -,22 (.008) 
Opleidingsniveau ,26 (,002) 

De consumentenkarakteristieken "geslacht" en 
"het opleidingsniveau" correleren met "de 
behoefte aan comfort en veiligheid". Dit 
betekent dat deze behoefte sterker bij vrouwen 

dan bij mannen aanwezig is en dat deze behoefte sterker aanwezig is bij consumenten met een 
laag opleidingsniveau dan bij consumenten met een hoog opleidingsniveau. 

Behoefte aan gebruik kunnen maken van 
voorzieningen 

De consumentenkarakteristieken "leeftijd" en 
"opleidingsniveau" correleren met "de behoefte 
aan gebruik kunnen maken van voorzieningen". 
Dit betekent dat consumenten deze behoefte • 

Opleidingsniveau ,37(,000) 
LeeftiJd (categorieen) -,34 (,000) • sterker bij oudere consumenten aanwezig is dan 

bij jongeren en dat deze behoefte sterker aanwezig is bij lager opgeleiden dan bij consumenten met 
een hogere opleiding. 

114 

, I 1 •. 

, Wi~k~lmarttOnderz~flk e11 C®sument~r:i · 
l ' : ' / . \ i ,, i • • ' . ( t . . I ) • • ' ; ·- ~ 
f '' , '._,. l C , 1 ' ' '' ·' ~ 'I ' , ; ' ;) .; ~ .• ,. ~ 
• - ~ ' • ." . . • . •• :t 't I I 



I 

Er zijn geen correlaties tussen consumentenkarakteristieken en "de behoefte aan zich vertrouwd 
voelen met de omgeving", "de behoefte aan zich kunnen orienteren" en "de behoefte aan geld 
kunnen opnemen". 

8.5.2 Relaties tussen behoeften gerelateerd aan winkelgedrag en consumenten• 
karakteristieken 

Behoefte aan sociaal contact Zowel de consumentenkarakteristieken "leeftijd" 
• Leeftijd ,24 (,004) en "opleidingsniveau" correleren met "de 
• Opleidingsniveau .24 (,005) behoefte aan sociaal contact". Dit betekent dat 

.___ _____________ __. jongeren deze behoefte vaker hebben dan 
ouderen en dat consumenten met een lagere opleiding deze behoefte vaker hebben dan hoog 
opgeleide consumenten. 

Het opleidingsniveau correleert met "de Behoefte aan "browsina" 
1-----------"''-------------l 

behoefte aan browsing". Hieruit kan warden 
afgeleid dat lager opgeleide meer behoefte • Opleidingsniveau ,22 (,010) 
hebben aan het zoeken naar producten dan 
hoger opgeleiden. 

Behoefte aan plezier door te kooen 

• Leeftijd ,39 (,000) 
• Positie in het huishouden - ,31 (,000) 
• Geslacht -,26 (,002) 

De consumentenkarakteristieken "leeftijd", "de 
positie in het huishouden" en "geslacht" 
correleren met "de behoefte aan plezier door te 
kopen". Dit betekent dat jongeren deze behoefte 
vaker hebben dan ouderen en dat vaker 

thuiswonende kinderen dan hoofd van een huishouden of partners deze behoefte hebben. Verder 
betreft het vaker vrouwen dan mannen die deze behoefte hebben. 

Alleen de consumentenkarakteristiek "leeftijd" Behoefte aan doelaericht kooen 
correleert hier met "de behoefte aan aandacht" • Leeftijd ,31 (,000) 
die tot deze factor behoort. Ouderen hebben (NB bij de behoefte aandacht) 
dus vaker de behoefte aan aandacht dan 
jongeren. Aandacht kan hier worden opgevat als een uitgebreide service, dit kost tijd. Jonge 
consumenten die de behoefte hebben aan aandacht van personeel, willen een snelle service die 
hun voorziet in het gemak om doelgericht de benodigde producten te vinden. 

Behoefte aan kooen voor anderen 

• Aantal kinderen onder de 15 in het huishouden 
-,42 (,000) 

• Aantal personen in het huishouden -,33 (,000) 
• Totaal aantal kinderen -.31 (,000) 
• lnkomen -,27 (,002) 

De consumentenkarakteristieken "aantal 
kinderen onder de 15", "aantal personen in het 
huishouden", "totaal aantal kinderen" en "het 
inkomen" correleren met "de behoefte aan 
kopen voor anderen". Dit betekent dat 
consumenten met kinderen, met name onder de 
15 jaar, vaker de behoefte hebben om 

producten te kopen voor anderen dan consumenten zonder kinderen. Verder hebben consumenten 
met een grater huishouden vaker deze Behoefte aan efficient kunnen wlnkelen 
behoeften dan consumenten met een kleiner • Opleidingsniveau ,23 (,008) 
huishouden en consumenten met een hoger • Geslacht-,24 (,004) 
inkomen hebben ook vaker deze behoefte dan '---------------____J 
consumenten met een lager inkomen. 

De consumentenkarakteristieken "opleidings-niveau" en "geslacht" correleren met "de behoefte aan 
efficient kunnen winkelen". Hieruit is af te leiden dat lager opgeleide consumenten deze behoefte 
vaker hebben dan hoger opgeleide en dat vrouwen deze behoefte vaker hebben dan mannen. 
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Er zijn geen correlaties tussen consumentenkarakteristieken en "de behoefte aan kijken en 
vergelijken" en "de behoefte aan recreeren". 

Er zijn te weinig correlaties tussen behoeften tijdens het winkelen en consumentenkarakteristiek 
geconstateerd. Hierdoor is het niet mogelijk om doelgroepen te forrnuleren op basis van 
combinaties van verschillende relaties tussen deze variabelen. 

8.6 Relaties tussen de behoeften, situatie factoren en attitudes 

' 

In deze paragraaf warden de laatste verbanden tussen de variabelen, weergegeven in het 
conceptueel model in paragraaf 1.5, geanalyseerd. In 8.6.1 . warden eerst de relaties tussen de 
situatiefactoren en behoeften geanalyseerd. In 8.6.2 warden de relaties tussen attitudes ten 
opzichte van het winkelen en behoeften geanalyseerd. 
In paragraaf 8.5 is door het analyseren van verbanden tussen behoeften en 
consumentenkarakteristieken meer inzicht verkregen in wie die consumenten met bepaalde 
behoeften zijn. De attitudes en situatiefactoren kunnen meer inzicht geven in de geldigheid van de 
geformuleerde behoefte afgeleid uit de factoranalyse. lndien de situatiefactoren en attitudes naar 
verwachting correleren met bepaalde behoeften, kan warden aangenomen dat deze behoeften 
valide zijn. 

8.6.1 Relatie tussen behoeften en situatie factoren 
Er zijn geen correlaties tussen situatiefactoren en consumentenbehoeften gerelateerd aan een 
winkelomgeving. Dit is te verklaren omdat winkelbehoeften gerelateerd aan een winkelomgeving 
minder afhankelijk zijn van momenten dan behoeften gerelateerd aan gedrag. 

Behoefte aan sociaal contact 

• 
• 

Winkelen in gezelschap -,34 (0,000) 
Duur winkelbezoek - ,22 (0,009) 

De situatie factoren "winkelen in gezelschap" 
en "de duur van het winkelbezoek" correleren 
met "de behoefte aan sociaal contact". Dit wil 
zeggen dat consumenten met deze behoeften 

gemiddeld vaker met andere winkelen dan alleen en gemiddeld meer tijd in een winkelcentrum 
doorbrengen. 

De situatie factor "de frequentie van het Behoefte aan recreeren 
winkelbezoek" correleert met "de behoefte aan • Frequentie winkelbezoek ,28 (,001) 
recreeren". Dit betekent dat consumenten die L..-----------------' 
deze behoefte vaker hebben ook vaker gaan in winkelen in een planmatig opgezet winkelcentrum. 
De afzonderlijke behoeften (de behoefte aan variatie en ontspanning) die bij deze factor behoren 
vertonen dezelfde correlaties. Het is te verwachten dat deze situatie factor correleert met "de 
behoefte aan recreeren". De gemiddelde duur vertoont geen samenhang. Hieruit blijkt dat de 
behoefte van recreeren zowel bij een kart verbiijf als een lang verblijf in een winkelcentrum 
voorkomt. 

Behoefte aan browsing 

• 
• 

Frequentie winkelbezoek ,24 (,004) 
Duur winkelbezoek -,22 (,009) 

Consumenten die vaker "de behoefte aan 
browsing" hebben, brengen gemiddeld vaak een 
bezoek aan een dergelijk winkelcentrum en 
verblijven er !anger. 

De afzonderlijke behoeften (de behoefte aan op zoek gaan naar gunstige aanbiedingen, 
rondsnuffelen, koopjes jagen, en bevestiging zoeken) die bij deze factor behoren, vertonen dezelfde 
correlaties. Dit zijn situatie factoren die je oak zou mogen verwachten bij "de behoefte aan 
browsing". 
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Consumenten met "de behoefte aan plezier Behoefte aan plezier door te kopen 
door te kopen" willen graag geld besteden in • Geld willen besteden ,29 (,000) 
een dergelijk winkelcentrum en bezoeken zo'n • Frequentie winkelbezoek ,22 (,009) 
winkelcentrum ook vaker. Deze situatiefactoren 
zou je ook hier kunnen verwachten. Opmerkelijk Afzonderlijke behoeften-------
is dat de situatiefactor de "duur van het Voorpret 
winkelbezoek" geen samenhang vertoont met • Duur winkelbezoek ,25 (,003) 
deze behoefte. Bij een hedonistische behoefte 
zou verwacht mogen worden dat consumenten Zichzelf verwennen 
langer verblijven in een winkelcentrum. Als • Geld willen besteden ,29 (,001) 
gekeken wordt naar de afzonderlijke behoeften • Frequentie winkelbezoek ,24 (0,004) 
die tot deze factor behoren, wordt dit • Duur winkelbezoek -,23 (0,008) 

verduidelijkt. Zowel met "de behoefte aan 
voorpret" en met "de behoefte aan zichzelf verwennen" correleert de situatie factor "duur van het 
winkelbezoek". Dit houdt in consumenten die vaker deze behoefte hebben inderdaad meer tijd door 
brengen in het winkelcentrum tijdens een winkelbezoek. 

Behoefte aan doelgericht kooen 

• Geen correlaties 

Zo snel mogelijk de gewenste producten kopen 
• Duur winkelbezoek ,25 (.003) 

Er zijn geen correlaties tussen "de behoefte aan 
doelgericht kopen" en situatiefactoren te 
constateren. Als de aparte behoeften die tot 
deze factor behoren nader worden bekeken, 
laat alleen "de behoefte aan zo snel mogelijk de 
gewenste producten kopen" een samenhang 

zien met "de duur van een winkelbezoek". Dit wil zeggen dat consumenten die vaker snel producten 
willen kopen, gemiddeld minder tijd in een winkelcentrum doorbrengen. Dit is een logische relatie. 

Bij "de behoefte aan kopen voor anderen" zijn Behoefte aan kopen voor anderen 
ook geen correlaties te onderscheiden. Als de • Geen correlaties 
bijbehorende behoeften op deze factor warden 
geanalyseerd, vertoont alleen rolgebonden 
"rolgebondenheid" een samenhang met "geld • Geld kunnen besteden 
kunnen besteden". 
Consumenten die voor andere zorgen, bijvoorbeeld voor kinderen, kunnen naar eigen inzicht meer 
geld besteden. Dit is beter te verklaren als gekeken wordt naar de samenhangende 
consumentenkarakteristieken met deze behoefte. Consumenten met een hoger inkomen hebben 
deze behoefte namelijk vaker dan consumenten met een lager inkomen (zie paragraaf 8.5). 

Behoefle aan efficient kunnen winkelen 

• Geen correlaties 

"De behoefte aan efficient kunnen winkelen" 
vertoont geen correlaties met situatie factoren. 

Tussen "de behoefte aan kijken en vergelijken" Behoefte aan kijken en vergelijken 
en situatie factoren is in eerste instantie geen 
samenhang te zien. Als een betrouwbaar- • geld kunnen besteden -,21 (,012) 
heidsgrens van 95% in plaats van 99% wordt 
gehanteerd is er een samenhang tussen deze behoefte en "geld kunnen besteden" te zien. 
Consumenten die vaker deze behoefte hebben kunnen volgens hun eigen gevoel minder geld 
besteden. Dit is ook de situatiefactor die hier verwacht zou mogen worden. De vragen in de enquete 
over het naar eigen inzicht kunnen en willen besteden zijn veelal met neutraal beantwoord, daarom 
is het lastig om hier significante correlaties te constateren. 

De behoeften vertonen bijna geen samenhang met de situatiefactoren "geld kunnen besteden" en 
"geld willen besteden". Een reden kan zijn dat de vragen in de enquete niet duidelijk gesteld zijn, 
omdat vele respondenten neutraal hebben geantwoord. 
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De dag waarop consumenten het vaakst gaan winkelen vertoont met geen enkele behoefte een 
samenhang. Hieruit kan warden afgeleid dat consumenten met gemiddeld dezelfde behoeften niet 
perse dezelfde voorkeur voor een dag in de week hebben om te gaan winkelen. 

8.6.2 Relaties tussen behoeften en attitude 
Door de relaties tussen behoeften en attitudes te analyseren, wordt het duidelijk welke 
consumenten met bepaalde behoeften graag in een planmatig opgezet winkelcentrum winkelen. De 
houding ten opzichte van winkelen in het algemeen is ook gemeten. Hier kan de houding ten 
opzichte van het winkelen in een dergelijk winkelcentrum tegen warden afgezet zodat de 
samenhang met de behoefte beter kan warden ge"interpreteerd. 

Behoefte gerelateerd aan een winkelomgeving 

Behoefte aan comfort en veiligheid 

• Geen correlatie 

--------------Afzonderlijke behoeften--
Persoonlijke ruimte 
• Houding ten opzichte van winkelen in een 

planmatig opgezet winkelcentrum -,24 (,004) 

Slechts een behoefte gerelateerd aan een 
winkelomgeving laat een samenhang zien met 
de houding ten opzichte van winkelen in een 
planmatig opgezet winkelcentrum. De behoefte 
aan persoonlijke ruimte correleert hier negatief 
mee. Hieruit kan warden afgeleid dat 
consumenten met deze behoefte minder graag 
winkelen in een planmatig opgezet 

winkelcentrum. De houding ten opzichte van winkelen in het algemeen laat geen samenhang zien 
met deze behoefte. Een verklaring hiervoor kan zijn dat consumenten een planmatig opgezet 
winkelcentrum drukker ervaren en dat ze minder controle hebben op een omgeving. Een dergelijk 
winkelcentrum is een overdekt en afgesloten gebouw. De plafonds kunnen te laag zijn en de 
uitgangen zijn niet altijd overal zichtbaar. 

Behoeften gerelateerd aan winkelgedrag 

Behoefte aan sociaal contact 

• Geen correlaties 

Tussen de houding ten opzichte van winkelen 
en de behoefte aan sociaal contact zijn geen 
verbanden te constateren. De afzonderlijke 

----Afzonderlijke behoeften--------- behoeften "de behoefte aan samen met iemand 
Samen met iemand tijd doorbrengen tijd doorbrengen"en ''de behoefte aan onder de 
• Houding ten opzichte van winkelen in een mensen zijn"correleren wel met de "attitudes". 

planmatig opgezet winkelcentrum ,26 (,002) Consumenten die vaak de behoefte hebben om 
• Houding ten opzichte van winkelen in het samen met iemand tijd door te brengen gaan 

algemeen ,22 (,008) graag winkelen en doen dit ook graag in een 
planmatig opgezet winkelcentrum. 

Onder de mensen zijn Consumenten die zich vaak onder de mensen 
• Houding ten opzichte van winkelen in een 

planmatfg opgezet winkelcentrum ,23 (,007) willen begev~n brengen gra_ag een bezoek aan 
een planmat1g opgezet wmkelcentrum. Deze 

behoefte vertoont geen correlatie met de houding ten opzichte van winkelen in het algemeen. 

Consumenten die vaak de behoefte aan Behoefte aan recreeren 
recreeren hebben gaan graag winkelen en doen • Houding ten opzichte van wlnkelen in het 
dit ook graag in een planmatig opgezet algemeen ,54 (,000) 
winkelcentrum. Dit is logisch te verklaren want • Houding ten opzichte van winkelen in een 
de behoefte aan recreeren kan worden planmatig opgezet winkelcentrum ,29 (,001) 
beschouwd als een hedonistische behoefte. De 
afzonderlijke behoeften vertonen dezelfde correlaties. 
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Behoefte aan "browsing" Consumenten die vaak de behoefte aan 

• Houding ten opzichte van 
algemeen ,30 (,000) 

winkelen in het browsing hebben winkelen ook graag, zowel in 
het algemeen en in een dergelijk winkelcentrum. 
De afzonderlijke behoeften vertonen dezelfde 
samenhang, met uitzondering de behoefte aan 
bevestiging zoeken. Dit is logisch omdat de 

• Houding ten opzichte van winkelen in een 
planmatig opgezet winkelcentrum ,30 (,000) 

andere behoeften die bij deze factor horen (koopjes jagen, opzoek gaan naar nieuwe producten en 
rondsnuffelen) beschouwd kunnen warden als hedonistische behoeften. 

Er zijn geen correlaties tussen de behoefte aan Behoefte aan plezier door te kopen 
plezier door te kopen en attitudes ten opzichte • Geen correlaties 
van winkelen te constateren. De afzonderlijke 
behoeften die bij deze factor behoren vertonen 
hiermee wel een samenhang. 
Consumenten die zich vaak verheugen op het 
kopen van bepaalde producten brengen graag 
een bezoek aan een dergelijk winkelcentrum. 

----A,fzonderlijke behoeften-----
Voorpret 
• Houding ten opzichte van winkelen in een 

planmatig opgezet winkelcentrum ,30 (,000) 

Deze behoefte vertoont geen samenhang met Zichzelf verwennen 
het graag winkelen in het algemeen. • Houding ten opzichte van winkelen in het 
Consumenten die vaak zichzelf willen algemeen ,30 (,000) 
verwennen vinden het leuk om te gaan winkelen • Houding ten opzichte van winkelen in een 

planmatig opgezet winkelcentrum ,30 (,000) 
en doen dit ook graag in een planmatig opgezet ~-----------------
winkelcentrum. 

Behoefte aan doelaericht kopen 

• Geen correlaties 

----Afzonderlijke behoeften---
Zo snel mogelijk de gewenste producten kopen 
• Houding ten opzichte van winkelen in het 

algemeen -,24 (,005) 

Alleen de afzonderlijke "behoefte aan zo snel 
mogelijk de gewenste producten kopen" 
vertoont een samenhang met de houding ten 
opzichte van het winkelen in het algemeen. 
Deze behoefte correleert hier negatief mee. Dit 
betekent dat consumenten die vaak deze 
behoefte hebben in het algemeen niet graag 
winkelen. Deze behoefte vertoont geen 

correlatie met de houding ten opzichte van winkelen in een planmatig opgezet winkelcentrum. Het 
kan zijn dat een planmatig opgezet winkelcentrum juist de faciliteiten heeft om snel de gewenste 
producten te kunnen kopen. 

"De behoefte aan efficient kunnen winkelen" Behoefte aan efficient kunnen winkelen 
vertoont een positieve relatie met de houding • Geen correlaties 
ten opzichte van winkelen in een planmatig 
opgezet winkelcentrum. Blijkbaar voorziet een -------------Afzonderlijke behoeften----
dergelijk winkelcentrum in het gemak om alles in Benodigde producten in 1x kunnen kopen 
een keer te kunnen kopen omdat er veel • Houding ten opzichte van winkelen in een 
aanbod onder hetzelfde dak verkrijgbaar is. planmatig opgezet winkelcentrum ,25 (,003) 

Consumenten die vaker de behoeften aan browsing, recreeren, plezier door te kopen of sociaal 
contact hebben, winkelen graag en bezoeken ook graag een dergelijk winkelcentrum. Dit is logisch 
omdat deze behoeften te typeren zijn als hedonistische behoeften. Consumenten die vaker de 
behoefte aan efficient kunnen winkelen hebben, winkelen ook graag in een dergelijk winkelcentrum. 
Er is geen samenhang geconstateerd tussen deze behoefte en de houding ten opzichte van het 
winkelen in het algemeen. Een verklaring hiervoor is dat een dergelijk winkelcentrum blijkbaar in het 
gemak voorziet am alles in een keer te kunnen kopen omdat er veel aanbod onder hetzelfde dak te 
verkrijgen is. Consumenten met een grotere behoefte aan doelgericht kopen, winkelen minder 
graag, maar er is geen samenhang geconstateerd tussen deze behoefte en de houding ten 
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opzichte van het winkelen in een dergelijk winkelcentrum. De enige consumenten die liever niet een 
overdekt planmatig opgezet winkelcentrum bezoeken zijn consumenten met een sterkere behoefte 
aan persoonlijke ruimte. 

De relaties die tussen behoeften tijdens het winkelen, attitudes en situatiefactoren zijn 
geanalyseerd, zijn logisch te verklaren. Hieruit kan worden afgeleid dat de nieuwe behoeften 
afgeleid uit de factoranalyse valide zijn. In sommige gevallen zijn erg weinig relaties geconstateerd. 
Dit kan ook een gevolg zijn van een kleine en niet gelijk verdeelde steekproef. Nader onderzoek zal 
dit moeten uitwijzen. 

120 

. ' 
Wink~lmarktynd.eri:O~k en Cons.umetiten 

~ i : i ,: '~ ' ~ ~ ~ ; ' 1 J . ·.- \ 1 .. i 4 ~ 1 
l ,;_ ;.' . ,, :,: \ J , j ~• ' .. "·~ t I I 



CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 

Wat is het resultaat van dit onderzoek? 
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9 CONCLUSIES, DISCUSSIE EN AANBEVELINGEN 
In dit hoofdstuk warden conclusies getrokken, de relevantie van het onderzoek besproken en 
aanbevelingen gegeven voor eventueel vervolgonderzoek. In de eerste paragraaf warden de 
resultaten en conclusies weergegeven en de deelvragen beantwoord. In paragraaf 9.2 warden de 
theoretische en praktische implicaties van dit onderzoek besproken en wordt de 
onderzoeksmethode geevalueerd. In de laatste paragraaf worden mogelijkheden voor methodische 
verbeteringen en vervolgonderzoek gegeven. 

Dit onderzoek betreft een afstudeeronderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd op een locatie en heeft 
een beperkte steekproef. Dit betekent dat de resultaten uit dit onderzoek niet representatief zijn 
voor heel Nederland. De steekproef is ook niet proportioneel. De resultaten gelden meer voor 
vrouwen dan voor mannen en gelden meer voor jongeren tussen de 15 en 24 en respondenten 
tussen de 46 en 55 jaar dan voor respondenten tussen de 36 en 45 jaar en 65 plussers. Hiermee 
moet rekening warden gehouden bij het interpreteren van de resultaten en conclusies in dit 
hoofdstuk. 

9.1 Resultaten en conclusles 
In deze paragraaf warden de resultaten uit dit onderzoek weergegeven. Deze warden per variabele 
(consumentenbehoeften, prestaties, consumentenkarakteristieken, attitudes en situatiefactoren) en 
vervolgens per veronderstelde relatie tussen deze variabelen besproken. 

9.1.1 Consumentenbehoeften 
De consumentenbehoeften tijdens het winkelen zijn onder te verdelen in twee verschillende typen; 
(1) behoeften gerelateerd aan een winkelomgeving en (2) behoeften gerelateerd aan winkelgedrag. 

De behoeften gerelateerd aan een winkelomgeving zijn gemeten door te vragen naar de sterkte van 
de aanwezigheid48. Deze behoeften zijn positief scheef verdeeld. Ze neigen meer naar de kant van 
sterke aanwezigheid. 
De behoeften aan steer, zich veilig voelen, zich veilig en gemakkelijk kunnen voortbewegen, de weg 
kunnen vinden in en naar een winkelcentrum en zich behaaglijk voelen zijn het belangrijkste voor 
consumenten in een winkelomgeving. Deze behoeften warden belangrijk tot tamelijk belangrijk 
gewaardeerd. De behoeften aan gemakkelijk aankopen meenemen, herkenning en identificatie en 
sanitaire voorzieningen zijn tamelijk belangrijk voor consumenten. Tamelijk belangrijk tot neutraal 
zijn de behoeften aan geld op kunnen nemen, kunnen uitrusten en de behoefte aan persoonlijke 
ruimte zijn gemiddeld. Het minst belangrijk zijn het gebruik kunnen maken van voorzieningen zoals 
ge'i'nformeerd kunnen warden en spullen kunnen opbergen. Deze behoeften zijn neutraal tot niet zo 
belangrijk. 

De behoeften gerelateerd aan winkelgedrag zijn gemeten door te vragen naar de frequentie van het 
voorkomen van behoeften49. Deze behoeften hebben bijna allemaal een redelijke normaalverdeling. 
De behoeften die consumenten het vaakst hebben (regelmatig tot soms) zijn de behoeften aan het 
kunnen rondsnuffelen, het kopen van producten die nodig zijn, alles in een keer kunnen kopen, 
aandacht van personeel krijgen en het kunnen bekijken en vergelijken van producten. De behoeften 
die neigen naar "soms aanwezig te zijn", zijn de behoeften aan zo snel mogelijk de gewenste 
producten kopen, cadeautjes kopen, koopjes jagen, variatie, samen met iemand tijd doorbrengen, 
zichzelf verwennen en voorpret. Op de hoogte willen blijven van nieuwe producten, producten 
kopen voor anderen waar ze zich verantwoordelijk voor voelen en onder de mensen willen zijn, zijn 
gemiddeld soms tot zelden aanwezig. Het minst vaak hebben consumenten de behoeften aan 
andere mensen ontrnoeten en de behoefte aan bevestiging zoeken. Deze twee behoeften zijn 
gemiddeld zelden tot nooit aanwezig. 

48 Schaal: 1 =belangrijk, 2=tamelijk belangrijk, 3=neutraal, 4=niet zo belangrijk en 5=onbelangrijk 
49 Schaal: 1=altijd, 2=regelmatig, 3=soms, 4=zelden en 5=nooit 
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Behoeftenstructuur 
Een factoranalyse is uitgevoerd op de twee verschillende typen behoefte tijdens het winkelen. Een 
factoranalyse op de totale groep behoeften gaf hetzelfde resultaat. Dit is een bevestiging dat de 
consumentenbehoeften tijdens het winkelen te onderscheiden zijn in deze twee type behoeften. Orn 
de interpreteerbaarheid van de factoren te vergroten zijn er twee aparte factoranalyses voor beide 
type behoeften uitgevoerd. 

De behoeften gerelateerd aan een winkelomgeving zijn te verdelen in vijf categorieen. Deze 
bestaan uit vier factoren uit de factoranalyse en een unieke variabele. 
De eerste factor is de behoefte aan comfort en veiligheid. Deze factor bestaat uit ender andere de 
behoefte aan lichamelijke en sociale veiligheid, behaaglijkheid, zelf en goederen gemakkelijk 
kunnen voortbewegen en persoonlijke ruimte. De tweede factor is de behoefte aan gebruik kunnen 
maken van voorzieningen. De afzonderlijke behoeften gebruik kunnen maken van sanitaire 
voorzieningen, kunnen uitrusten, ge'informeerd kunnen warden over zaken random het 
winkelcentrum en spullen tijdelijk kunnen opbergen behoren tot deze factor. De behoefte aan zich 
vertrouwd voelen met de omgeving vormt de derde factor. Hiertoe horen de behoefte aan 
herkenning en identificatie en de behoefte aan steer. De vierde factor is de behoefte aan zich 
kunnen orienteren. Bij deze factor gaat het om de weg kunnen vinden naar en in het winkelcentrum. 
De vijfde categorie bestaat uit de unieke variabele de behoefte aan geld kunnen opnemen. 

De behoeften gerelateerd aan winkelgedrag zijn te verdelen in acht categorieen. Zeven categorieen 
zijn geformuleerd op basis van de factoranalyse en een categorie betreft een unieke variabele. 
De eerste factor is de behoefte aan sociaal contact. Deze factor wordt gevormd door de behoefte 
aan mensen bekijken, ender de mensen zijn, samen met iemand tijd doorbrengen en anderen 
ontmoeten. De tweede factor is de behoefte aan recreeren. Deze factor bestaat uit de behoefte aan 
variatie en de behoefte aan ontspanning. De behoefte aan "browsing" is de derde factor. Deze 
factor wordt gevormd door de behoefte aan op de hoogte blijven van nieuwe producten, koopjes 
jagen, rondsnuffelen en bevestiging zoeken. Factor vier is de behoefte aan plezier door te kopen. 
Hiertoe behoren de behoefte aan voorpret en de behoefte aan zichzelf verwennen. De behoefte aan 
doelgericht kopen is de vijfde factor. De afzonderlijke behoefte aan zo snel mogelijk de gewenste 
producten kopen, aanschaffen noodzakelijke producten en aandacht bepalen met name deze 
factor. De zesde factor is de behoefte aan kopen voor anderen. Deze factor wordt gevormd door de 
behoefte aan cadeautjes kopen en rolgebondenheid (verantwoordelijk voelen om te kopen voor 
anderen). De behoefte aan efficient kunnen winkelen is de laatste factor uit de factoranalyse. Deze 
factor wordt met name gevormd door de behoefte aan alle producten in een keer kunnen kopen. De 
laatste en achtste categorie wordt gevormd door de unieke variabele de behoefte aan kijken en 
vergelijken. 

Vanuit de literatuur zijn de behoeften gerelateerd aan winkelgedrag op basis van twee dimensies, 
product gerelateerde behoeften versus behoeften gerelateerd aan het winkelproces en utilitaire 
behoeften versus hedonistische behoeften, in zes categorieen ingedeeld. Deze categorieen zijn (1) 
behoefte aan doelgericht producten kopen om in noodzakelijkheid te voorzien (nut/product), (2) de 
behoefte aan plezier door producten te kopen (plezier/product), (3) de behoefte aan plezier door te 
winkelen zonder de intentie te hebben om producten te kopen (plezier/winkelproces), (4) de 
behoefte aan noodzakelijker wijze een winkelcentrum bezoeken zonder de intentie te hebben om 
producten te kopen (nut/winkelproces), (5) productgerelateerde behoefte zowel utilitair als 
hedonistisch (plezier en nut/ product) en (6) hedonistische behoeften zowel product als 
winkelproces gerelateerd (plezier/ product en winkelproces). Deze indeling wordt bevestigd door het 
veldonderzoek. 

9.1.2 Prestaties van planmatig opgezette winkelcentra in binnensteden 
In dit onderzoek zijn de prestaties ingedeeld in drie relevante categorieen; (1) locatieprestaties, (2) 
ruimtelijk fysieke prestaties en (3) functionele prestaties. De locatieprestaties zijn verbonden met de 

124 

I I I ll " I H I I t \ 



locatie zoals de bereikbaarheid en beschikbaarheid van parkeergelegenheid. De ruimtelijk fysieke 
prestaties zijn verbonden met het winkelcentrum als gebouw zoals een sociaal veilige omgeving, 
netheid, herkenningspunten, brede wandelgangen en beschutting en de functionele prestaties zijn 
gerelateerd aan de functionele invulling van het winkelcentrum zoals het type winkelaanbod, horeca 
en leisure voorzieningen en voorzieningen zoals toiletten, kluisjes, informatiebalie en pinautomaten. 

De aanwezigheid van een nette, veilige en behaaglijke omgeving, beschutting, toegankelijke 
stijgpunten, brede wandelpaden, overzichtelijkheid, sanitaire voorzieningen, diversiteit van het 
aanbod en beschikbaarheid en beveiliging van parkeergelegenheid vinden consumenten het 
belangrijkste. De aanwezigheid van deze prestaties warden gemiddeld belangrijk tot tamelijk 
belangrijk gevonden. Dit zijn allemaal ruimtelijk fysieke prestaties met uitzondering van de diversiteit 
van het aanbod, sanitaire voorzieningen en de beschikbaarheid en beveiliging van 
parkeergelegenheid. Het minst belangrijk vinden de consumenten commercieel vermaak, 
commerciele diensten en voorzieningen zoals kluisjes en een informatiebalie. De aanwezigheid van 
deze prestaties wordt neutraal tot niet zo belangrijk gevonden. De aanwezigheid van de meeste 
prestaties worden tamelijk belangrijk tot neutraal gevonden. 

9.1.3 Samenhang tussen variabelen 
In het voorlopig conceptueel model in paragraaf 1.5 zijn relaties tussen behoeften, prestaties, 
consumentenkarakteristieken, attitudes en situatiefactoren verondersteld. 

Trends en ontwikkelingen 
vraagzijde 

Consumenten 
karakteristieken 

Attitudes 

Situatle factoren 

Consumenten 
behoeften tijdens 
het winkelen 

Figuur 9.2 Voorlopige conceptueel model uit paragraaf 1.5 

Trends en ontwikkelingen 
aanbodzijde 

Prestatie-eis 

Prestaties 
planmatig opgezet 
winkelcentrum 

In deze paragraaf warden de belangrijkste relaties weergegeven. Bijna alle prestaties correleren 
positief met de behoeften. lndien er sprake is van een negatieve correlatie wordt dit in de nu 
volgende tekst aangegeven. 

De belangrijkste relaties tussen behoeften tijdens het winkelen en prestaties worden hier per 
behoefte weergegeven. 
De belangrijkste prestaties die correleren met de behoefte aan veiliqheid en comfort zijn ruimtelijk 
fysieke prestaties zoals veiligheid, behaaglijkheid, beschutting, toegankelijkheid, overzichtelijkheid 
en netheid. De prestaties die minder sterk correleren met deze behoefte maar wel significant zijn, 
hebben betrekking op onder andere de orientatie, beveiliging en beschikbaarheid fietsenstalling en 
voorzieningen zoals sanitaire voorzieningen, rustplekken en een informatiebalie. Opmerkelijk is dat 
de prestatie "een sociaal veilige omgeving" niet correleert met deze behoefte. De afzonderlijke 
behoefte "de behoefte aan sociale veiligheid" correleert wel met deze prestatie, maar minder sterk 
dan andere prestaties zoals "een behaaglijke omgeving" en "netheid". 

Met de behoefte aan gebruik kunnen maken van voorzieningen correleren sterk voorzieningen zoals 
sanitaire voorzieningen, een informatiebalie, kluisjes, rustplekken en commerciele diensten. Andere 
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prestaties die minder sterk correleren met deze behoefte maar nog wel significant zijn, zijn 
prestaties zoals veiligheid, behaaglijkheid, toegankelijkheid, overzichtelijkheid, netheid, horeca 
voorzieningen en gratis vermaak. De prestaties die het winkelaanbod typeren en samenhangen met 
deze behoefte zijn een uitgebreide persoonlijke service en het zelf kunnen proberen van producten. 
Dit is logisch want deze prestaties kunnen beschouwd worden als toegevoegde services ofwel 
voorzieningen naar de klant toe. De prestatie "pinautomaten" correleert hier niet. Dit heeft ermee te 
maken dat "de behoefte aan geld kunnen opnemen" is beschouwd als een aparte behoefte. 

De prestaties die een significante samenhang met de behoefte aan zich vertrouwd voelen vertonen, 
zijn de ruimtelijk fysieke prestaties netheid, decoratie, architectuur en vormgeving en 
herkenningspunten. Prestaties die het winkelaanbod typeren en hier correleren zijn kleine 
zelfstandigen een trendy winkelaanbod en diversiteit van het winkelaanbod. Met de aparte behoefte 
"de behoefte aan herkenning en identificatie" correleert wel de bekendheid met het winkelaanbod en 
met de aparte behoefte aan sfeer correleren onder andere de prestaties behaaglijkheid, beschutting 
en terrasjes. 

Met de behoefte aan zich kunnen orienteren correleren een drietal prestaties, niet erg sterk maar 
wel significant. Deze prestaties zijn diversiteit van het winkelaanbod, bekendheid met winkelaanbod 
en de bereikbaarheid per auto. Deze laatste prestatie correleert met name hoog met de aparte 
behoefte gemakkelijk bij een winkelcentrum kunnen komen. Met de aparte behoefte aan ruimtelijke 
orientatie (de weg kunnen vinden in een winkelcentrum) correleren naar verwachting 
herkenningspunten, overzichtelijkheid, interne bewegwijzering en netheid. 

De prestatie die erg sterk correleert met de behoefte aan geld kunnen opnemen is de aanwezigheid 
van pinautomaten. Andere prestaties die minder sterk correleren maar wel significant zijn, zijn 
diensten en voorzieningen waarbij consumenten vaak contant geld nodig hebben zoals horeca, 
commercieel vermaak en voorzieningen zoals kluisjes en sanitaire voorzieningen 

De prestaties die correleren met de behoefte aan sociaal contact zijn de horeca prestaties en gratis 
vermaak. 

De prestaties die correleren met de behoefte aan recreeren zijn met name prestaties die het 
winkelaanbod typeren zoals (lnter)nationaal bekende winkelformules, een trendy winkelaanbod, en 
winkelformules met een breed aanbod. Opvallend is dater niet meer horeca voorzieningen, naast 
de aanwezigheid van restaurants correleren met deze behoefte. 

Met de behoefte aan browsing correleren prestaties zoals de diversiteit van het winkelaanbod en 
winkelformules met een breed aanbod. Dit is logisch omdat deze prestaties veel producten op een 
locatie bieden. Daarnaast correleren ook horeca voorzieningen met deze behoefte. Verder 
correleert met de afzonderlijke behoefte aan op de hoogte blijven van nieuwe producten de 
prestatie de aanwezigheid van kleine zelfstandigen en de afzonderlijke behoefte aan koopjes jagen 
vertoont een relevante samenhang met de prestaties een laag prijsniveau en een hoge 
zelfbed ieningsg raad. 

Opmerkelijk is dat een sociaal veilige omgeving negatief correleert met de behoefte aan plezier door 
te kopen. Dit kan betekenen dat consumenten met deze behoeften liever geen zichtbare 
beveiligingselementen willen zien tijdens het winkelen. De prestaties die het winkelaanbod typeren 
en correleren met deze behoefte zijn (inter)nationaal bekende winkelformules, trendy winkelaanbod, 
het zelf kunnen proberen (correleert met de afzonderlijke behoefte aan voorpret) en bekendheid met 
het winkelaanbod (correleert met de afzonderlijke behoefte aan zichzelf verwennen). Andere 
prestaties die correleren met deze behoefte zijn pinautomaten en cafes. 

Opmerkelijk is dat de prestaties de aanwezigheid van kleine zelfstandigen en uitgebreide 
persoonlijke service correleren met de behoefte aan doelgericht kopen. Het blijkt dat deze prestaties 
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sterk correleren met de aparte behoefte aan aandacht en niet met de aparte behoefte aan snel 
producten kopen en aanschaffen van noodzakelijke producten. Dit is een aanleiding am te 
constateren dat er een verschil is tussen snel contact met een verkoper am gemakkelijk en snel de 
juiste producten te vinden en tussen een uitgebreide persoonlijke service. Andere prestaties die 
sterk correleren met de behoefte aan aandacht zijn ruimtelijk fysieke prestaties zoals 
toegankelijkheid en een sociaal veilige omgeving en voorzieningen zoals rustplekken, sanitaire 
voorzieningen en een informatiebalie. Een hoge zelfbedieningsgraad correleert negatief met de 
behoefte aan doelgericht kopen. Dit betekent dat consumenten die vaker doelgericht kopen liever 
niet geconfronteerd warden met zelfbediening. Met behulp van een verkoper kan meestal sneller de 
benodigde producten gekocht worden. 

De behoefte aan kopen voor anderen vertoont geen samenhang met prestaties. Alleen de 
afzonderlijke behoefte aan rolgebondenheid vertoont een samenhang met de aanwezigheid van 
een inforrnatiebalie en de behoefte aan cadeautjes kopen correleert met de aanwezigheid van 
pinautomaten. 

Met de behoefte aan efficient kunnen winkelen correleren met name voorzieningen zoals kluisjes, 
rustplekken, een inforrnatiebalie, sanitaire voorzieningen, en commerciele diensten, fysieke 
ruimtelijke prestaties zoals een veilige omgeving en ruimtelijke orientatie. Het winkelaanbod dat met 
deze behoefte correleert is te typeren als winkelforrnules met een breed aanbod, een laag 
prijsniveau, uitgebreide persoonlijke service, het zelf kunnen proberen van producten en 
bekendheid met het winkelaanbod. 

Met de behoefte aan kijken en vergelijken correleren onder andere de prestaties winkelformules met 
een breed aanbod en een laag prijsniveau. Consumenten met deze behoefte willen de mogelijkheid 
hebben am veel producten te kunnen vergelijken in een winkel en het lage prijsniveau kan de 
behoefte aan kijken en vergelijken stimuleren. 

Op basis van de literatuurstudie is een hypothetisch model opgesteld dat de belangrijkste relaties 
weergeeft tussen behoeftengroepen en prestatiegroepen. In dit model wordt weergegeven dat de 
behoeften gerelateerd aan een winkelomgeving voomamelijk samenhangen met ruimtelijk fysieke 
prestaties en locatieprestaties en dat de behoefte gerelateerd aan winkelgedrag voornamelijk 
samenhangen met functionele prestaties. Het veldonderzoek geeft een bevestiging van deze 
relaties verondersteld in het hypothetische model. Dit bevestigt de validiteit van de indeling van 
behoeften en prestaties in categorieen gebaseerd op de literatuurstudie. Deze indeling geeft inzicht 
in de structuur van behoeften tijdens het winkelen, prestaties van planmatig opgezette winkelcentra 
en de onderlinge relaties tussen deze variabelen. 

Uit de data-analyse blijkt dat niet bij alle behoeften relaties met consumentenkarakteristieken, 
attitudes en situatiefactoren te ontdekken zijn . Dit kan een gevolg zijn van de kleine omvang en het 
niet proportioneel zijn van de steekproef. Hier warden alleen de geanalyseerde relaties of 
opmerkelijke ontbrekende relaties genoemd. 

Lager opgeleiden hebben de behoefte aan veiligheid en comfort sterker dan hoger opgeleide en 
vrouwen hebben deze behoefte sterker dan mannen. De consumenten die een sterkere behoefte 
hebben aan persoonlijke ruimte winkelen minder graag in een planmatig opgezet winkelcentrum. 

Lager opgeleiden hebben oak sterker de behoefte aan gebruik kunnen maken van voorzieningen 
dan hoger opgeleiden. Deze behoeften hebben ouderen oak sterker dan jongeren. 

De behoefte aan sociaal contact hebben jongeren vaker dan ouderen en lager opgeleiden vaker 
dan consumenten met een hogere opleiding. Consumenten die vaker de behoefte hebben om 
samen met iemand tijd door te brengen tijdens het winkelen, winkelen graag en doen dit oak graag 
in een dergelijk winkelcentrum. Consumenten die vaker graag onder de mensen zijn komen oak 
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graag in een dergelijk winkelcentrum, maar er is geen samenhang tussen deze behoefte en de 
houding te opzichte van het winkelen in het algemeen. Consumenten met de behoefte aan sociaal 
contact winkelen gemiddeld vaker met anderen en verblijven gemiddeld langer in een dergelijk 
winkelcentrum. Er is geen samenhang tussen hoe vaak consumenten gaan winkelen en deze 
behoefte. 

De behoefte aan recreeren vertoont geen samenhang met consumentenkarakteristieken. Veel 
verschillende consumenten, jong of oud, man of vrouw, laag opgeleid of hoog opgeleid hebben 
blijkbaar deze behoefte. De consumenten die vaker deze behoefte hebben, winkelen wel graag en 
brengen ook graag een bezoek aan een dergelijk winkelcentrum. Deze consumenten brengen 
gemiddeld vaker een bezoek aan een dergelijk winkelcentrum. De duur van het bezoek vertoont 
geen samenhang. Consumenten met deze behoefte verblijven zowel kort als lang in een 
winkelcentrum. 

Lager geleiden hebben vaker de behoefte aan "browsing" dan hoger opgeleiden. Consumenten die 
vaker deze behoefte hebben, winkelen graag en doen dit ook graag in een dergelijk winkelcentrum. 
Deze consumenten brengen gemiddeld vaker een bezoek aan een dergelijk winkelcentrum en 
verblijven er gemiddeld !anger. 

De behoefte aan plezier door te kopen hebben vrouwen vaker dan mannen en jongeren vaker dan 
ouderen, met name jongeren die nog thuis wonen. Consumenten die vaker deze behoefte hebben, 
winkelen graag en doen dit ook graag in een dergelijk winkelcentrum. Deze consumenten willen 
graag geld besteden, bezoeken vaker een dergelijk winkelcentrum en verblijven er !anger. 

Oudere consumenten hebben sterker de behoefte aan aandacht dan jongeren. De leeftijd correleert 
met de behoefte aan aandacht. Deze wordt apart opgemerkt omdat de behoefte aan aandacht 
waarschijnlijk op verschillende wijze is opgevat door de consumenten. 
Consumenten die vaker de behoefte aan zo snel mogelijk de benodigde producten kopen hebben, 
winkelen niet zo graag. Deze consumenten besteden gemiddeld minder tijd tijdens het winkelen in 
een winkelcentrum. 

Consumenten met kinderen, met name met kinderen onder de 15 jaar, hebben vaker de behoefte 
om producten te kopen voor anderen dan consumenten zonder kinderen. Consumenten met een 
groter huishouden hebben vaker deze behoefte dan consumenten met een kleiner huishouden en 
consumenten met een hoger inkomen hebben deze behoefte vaker dan consumenten met een 
lager inkomen. Consumenten die zich vaker voor andere verantwoordelijk voelen om voor andere te 
kopen kunnen naar eigen inzicht meer besteden in een dergelijk winkelcentrum. 

Vrouwen hebben vaker de behoefte aan efficient kunnen winkelen dan mannen en consumenten 
met een lagere opleiding hebben deze behoefte vaker dan hoger opgeleiden. Consumenten die 
vaker de behoefte hebben om alles in een keer te kunnen kopen, winkelen graag in een planmatig 
opgezet winkelcentrum. Deze behoefte vertoont geen samenhang met de houding ten opzichte van 
winkelen in het algemeen. Blijkbaar voorziet een dergelijk winkelcentrum in het gemak om alles in 
een keer te kunnen kopen omdat er veel aanbod onder hetzelfde dak te verkrijgen is. 

Er zijn geen correlaties tussen de consumentenkarakteristieken en attitudes en de behoefte aan 
kijken en vergelijken. Bij een betrouwbaarheidsgrens van 95% in plaats van 99% is er een 
samenhang te constateren tussen de behoefte aan kijken en vergelijken en consumenten die naar 
eigen inzicht minder kunnen besteden. 

Door het gering aantal correlaties tussen consumentenkarakteristieken en behoeften tijdens het 
winkelen kunnen geen doelgroepen warden geformuleerd. De consumentenkarakteristieken die het 
vaakst correleren met behoeften tijdens het winkelen zijn het opleidingsniveau en leeftijd. Bij 
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correlaties tussen behoeften en opleidingsniveau gaat het telkens om lager opgeleiden die de 
behoeften vaker of sterker hebben. Bij de leeftijd gaat het zowel om ouderen als om jongeren die 
vaker of sterker een bepaalde behoeften hebben. 

Consumenten die vaker de behoeften aan browsing, recreeren, plezier door te kopen of sociaal 
contact hebben, winkelen graag en bezoeken ook graag een dergelijk winkelcentrum. Dit is logisch 
omdat deze behoeften te typeren zijn als hedonistische behoeften. Consumenten die vaker de 
behoefte aan efficient kunnen winkelen hebben, winkelen ook graag in een dergelijk winkelcentrum. 
Er is geen samenhang geconstateerd tussen deze behoefte en de houding ten opzichte van het 
winkelen in het algemeen. Een verklaring hiervoor is dat een dergelijk winkelcentrum blijkbaar in het 
gemak voorziet om alles in een keer te kunnen kopen omdat er veel aanbod onder hetzelfde dak te 
verkrijgen is. Consumenten met een grotere behoefte aan doelgericht kopen, winkelen minder 
graag, maar er is geen samenhang geconstateerd tussen deze behoefte en de houding ten 
opzichte van het winkelen in een dergelijk winkelcentrum. De enige consumenten die liever niet een 
overdekt planmatig opgezet winkelcentrum bezoeken zijn consumenten met een sterkere behoefte 
aan persoonlijke ruimte. 

De behoeften vertonen bijna geen samenhang met de situatiefactoren "geld kunnen besteden" en 
"geld willen besteden". Een reden kan zijn dat de vragen in de enquete niet duidelijk gesteld zijn, 
omdat vele respondenten neutraal hebben geantwoord. 
De dag waarop consumenten het vaakst gaan winkelen vertoont met geen enkele behoefte een 
samenhang. Hieruit kan worden afgeleid dat consumenten met gemiddeld dezelfde behoeften niet 
perse dezelfde voorkeur voor een dag in de week hebben am te gaan winkelen. 

9.1.4 Trends en ontwikkellngen 
Op basis van trends en ontwikkelingen zijn consumentenkarakteristieken, behoeften en prestaties 
gedefinieerd die van toenemend belang zijn om rekening mee te houden bij winkelmarktonderzoek. 
Op grond daarvan is verondersteld dat de behoefte aan kijken en vergelijken, de behoefte aan 
efficient recreeren, de behoefte aan sociale veiligheid en de behoefte aan gemak steeds 
belangrijker warden. Deze behoeften zijn in het veldonderzoek ook als de belangrijkste behoeften 
gewaardeerd, met uitzondering van de behoefte aan recreeren. Deze behoefte is gemiddeld 
aanwezig. Uit de analyse van trends en ontwikkelingen blijkt dat consumenten steeds minder vrije 
tijd hebben en daarom behoefte hebben aan "efficient" kunnen recreeren. Dit houdt in dat 
consumenten met schaarse vrije tijd, deze vrije tijd zo efficient mogelijk willen besteden. Uit de 
resultaten van dit onderzoek blijkt dat de duur van het winkelbezoek niet samenhangt met de 
behoefte aan recreeren . Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat consumenten wel behoefte 
hebben aan recreeren maar hier niet altijd veel tijd voor hebben. Deze veronderstelling vereist 
nader onderzoek. 

Op grand van de analyse van trends en ontwikkelingen wordt verondersteld dat de aanwezigheid 
van een sociaal veilige omgeving, bereikbaarheid, parkeergelegenheid, openingstijden en horeca 
en leisure van toenemende belang voor consumenten zijn. Uit het veldonderzoek blijkt dat alleen de 
beschikbare parkeergelegenheid belangrijk tot tamelijk belangrijk wordt gewaardeerd. Een sociaal 
veilige omgeving, bereikbaarheid, horeca en leisure voorzieningen warden tamelijk belangrijk tot 
neutraal gewaardeerd. 
Een sociaal veilige omgeving is gemeten door in de enquete te vragen naar de mate van 
belangrijkheid van de aanwezigheid van zichtbare beveiligingselementen. Het kan zijn dat deze 
prestatie niet goed geoperationaliseerd is omdat consumenten de aanwezigheid van zichtbare 
beveiligingselementen anders kunnen interpreteren. De operationalisatie van de prestatie een 
sociaal veilige omgeving in de enquete dient nader onderzocht te warden. 

Op grand van de analyse van trends en ontwikkelingen blijken de consumentenkarakteristieken 
leeftijd, opleidingsniveau, grootte van het huishouden en inkomen steeds belangrijker te worden. Op 
basis van deze kunnen belangrijk wordende doelgroepen worden geformuleerd. Mensen warden 
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namelijk steeds ouder en blijven mobieler. Behoeftepatronen van ouderen kunnen daarom 
veranderen. Door de toenemende vergrijzing warden de ouderen (senioren) steeds belangrijker, 
waardoor het onderzoeken van behoeftenpatronen van deze groep interessant is. Er komen steeds 
meer singels met een hoge opleiding en een hoger inkomen. Dit wordt ook een belangrijke 
doelgroep. Het inkomen is een randvoorwaarde om geld te kunnen besteden in een winkelcentrum. 
Ondanks dat consumenten nu behoudender zijn met het besteden van geld, hebben consumenten 
op de langere termijn steeds meer te besteden. 
Deze behoeftengroepen zijn niet terug te vinden in het veldonderzoek. Er valt nu nog weinig te 
zeggen over behoeftenpatronen van belangrijke consumentengroepen. Daarvoor zijn te weinig 
correlaties tussen consumentenkarakteristieken en behoeften geanalyseerd. 

Het is belangrijk om trends en ontwikkelingen op de detailhandelmarkt in de gaten te houden. Deze 
kunnen een aanleiding zijn voor veranderingen van behoeftenpatronen van consumenten. Ook 
kunnen deze potentie bieden om aan te geven welke doelgroepen steeds belangrijker warden om in 
de gaten te houden. 

9.2 Discussie 

I 

De resultaten uit dit onderzoek tonen aan dat er relevante correlaties tussen behoeften en 
prestaties zijn. In deze paragraaf warden de theoretische en praktische implicaties van dit 
onderzoek besproken. 

9.2.1 Theoretische implicatie 
Op grond van de literatuurstudie is onderscheid gemaakt tussen behoeften gerelateerd aan een 
winkelomgeving en behoeften gerelateerd aan winkelgedrag. De behoeften aan een 
winkelomgeving zijn verbonden aan de gebouwde omgeving en de behoeften gerelateerd aan 
winkelgedrag geven aan welke activiteiten en doelen consumenten ondernemen en hebben tijdens 
het winkelen. Dit onderscheid is valide geacht en geeft meer structuur bij het definieren van 
verschillende behoeften tijdens het winkelen. 

De nieuwe behoeften uit de factoranalyse verklaren gemiddeld een variantie van 66% van de 
oorspronkelijke data set. Dit is erg hoog. Beide keren was er sprake van een "schone" factormatrix. 
Dit betekent dater een goede dataset is gegenereerd. Hieruit mag geconcludeerd warden dat de 
behoeften goed zijn gedefinieerd en gemeten in de enquete. 

Er is aangetoond dat behoeften gerelateerd aan een winkelomgeving met name correleren met 
ruimtelijk fysieke prestaties en locatieprestaties en dat behoeften gerelateerd aan winkelgedrag met 
name correleren met functionele prestaties. Dit geeft meer inzicht in welke behoeften tijdens het 
winkelen relaties vertonen met bepaalde prestaties en is een aanwijzing voor de validiteit van de 
behoeftengroepen en prestatiegroepen. 

De behoeften gerelateerd aan winkelgedrag kunnen op basis van de literatuurstudie warden 
onderscheiden in product gerelateerde behoeften versus winkelproces gerelateerde behoeften en in 
utilitaire (nut) versus hedonistische (plezier) behoeften. Door deze twee dimensies te combineren 
zijn zes categorieen gedefinieerd. Dit zijn (1) de behoefte aan doelgericht producten kopen om in 
noodzakelijkheid te voorzien (nut/product), (2) de behoefte aan plezier door producten te kopen 
(plezier/product), (3) de behoefte aan plezier door het winkelproces zonder de intentie te hebben 
om producten te kopen (plezier/winkelproces), (4) de behoefte aan noodzakelijker wijze een 
winkelcentrum bezoeken zonder de intentie te hebben om producten te kopen (nut/winkelproces), 
(5) hedonistische behoeften zowel product gerelateerd als winkelproces gerelateerd en (6) zowel 
hedonistisch als utilitaire product gerelateerde behoeften. Door deze indeling te combineren met de 
indeling gebaseerd op het veldonderzoek kan meer inzicht warden verkregen in de verschillende 
type behoeften gerelateerd aan winkelgedrag. Binnen deze categorieen kunnen namelijk 
verschillende aspecten centraal staan. Bij hedonistische behoeften gerelateerd aan het 
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winkelproces kan het bijvoorbeeld gaan om de behoefte aan sociaal contact of om de behoefte aan 
recreeren. Een dergelijke behoeftenstructuur kan bij nader onderzoek naar verbanden tussen 
consumentengroepen en behoeften meer houvast bieden. Bij de ontwikkeling van winkelcentra in 
een verzorgingsgebied kan op basis van aanwezige consumentengroepen besloten worden om het 
accent van het winkelcentrum te vestigen op bijvoorbeeld hedonistische behoeften. 

9.2.2 Praktlsche implicatie 
Het onderzoeken van behoeften en correlerende prestaties kan een waardevolle aanvulling zijn bij 
winkelmarktonderzoek, omdat dit het winkelmarktonderzoek voorziet in een kwalitatieve 
onderbouwing van de berekende marktruimte. De onderscheiden relaties tussen 
consumentenbehoeften tijdens het winkelen en prestaties van planrnatig opgezette 
winkelcentra tonen namelijk aan dat deze meer inzicht kunnen geven In wat dergelijke 
winkelcentra moeten bieden aan consumenten met bepaalde behoeften. Door in een 
verzorgingsgebied te meten welke consumentenbehoeften, karakteristieken, attitudes en 
situatiefactoren aanwezig zijn, ontstaan er mogelijkheden om de winkelontwikkelingen ook 
kwalitatief af te stemmen op wat de consumenten willen. Daarnaast kan met het onderzoeken van 
relaties tussen behoeften en prestaties worden nagegaan waar bestaande vierkante meters 
winkeloppervlak aan moeten voldoen, door een vergelijking te maken tussen de gewenste 
prestaties en de bestaande prestaties die het winkelcentrum biedt. Uit zo'n vergelijking kan worden 
opgemaakt welke kwalitatieve verbeteringen van het winkeloppervlak gewenst zijn in een 
verzorgingsgebied. 

Doorgaans is het voor consumenten lastig aan te geven wat hun behoeften tijdens het winkelen 
zijn. Zij zijn geneigd om behoeften in termen van winkelaanbod uit te drukken. Dit onderzoek heeft 
aangetoond dat de samengestelde lijst met behoeften tijdens het winkelen een 
instrumentarium Is om behoeften in een verzorgingsgebied te meten. De behoeften zijn in 
actlviteiten en doelen geformuleerd die eenvoudig door consumenten te interpreteren zijn. 
Consumenten zijn doorgaans ge"interesseerd in de ontwikkeling van winkelvastgoed in hun 
omgeving. Een winkelcentrum is namelijk voor iedereen vrij toegankelijk. Hierdoor zullen 
consumenten oak eerder bereid zijn am mee te werken aan het onderzoek Een instrument om 
behoeften van consumenten te meten kan het gevoel van betrokkenheid met het winkelcentrum 
versterken. 

9.2.3 Evaluatie onderzoeksmethode 
In het begin van dit hoofdstuk is opgemerkt dat dit onderzoek is uitgevoerd op een locatie en een 
beperkte steekproef heeft gezien het aantal variabelen. De resultaten uit dit onderzoek zijn daarom 
niet representatief voor heel Nedenand. De steekproef is oak niet proportioneel. Deze beperkingen 
kunnen een aanleiding zijn waarom er maar weinig correlaties tussen consumentenkarakteristieken 
en behoeften tijdens het winkelen te analyseren zijn. Een grotere en beter verdeelde steekproef 
biedt meer mogelijkheden om onderzoek te doen naar doelgroepenformulering door combinaties 
van verschillende consumentenkarakteristieken en behoeften te analyseren. 

De behoeften tijdens het winkelen zijn gedefinieerd op basis van een literatuurstudie en gemeten 
aan de hand van een enquete. Orn na te gaan of consumenten nog andere behoeften tijdens het 
winkelen hebben, zijn er open vragen in de enquete gesteld. Deze vragen zijn een aantal keer 
beantwoord in termen van winkelaanbod dat niet aanwezig was in het voor de consument bekende 
winkelcentrum. Een antwoord is te interpreteren als een behoefte. Dit is de behoefte aan beweging. 
Deze behoefte is oak gedefinieerd in de literatuur, maar in dit onderzoek buitenbeschouwing 
gelaten. Deze behoefte is blijkbaar toch aanwezig onder consumenten. Nader onderzoek is nodig 
om te onderzoeken hoe sterk deze behoefte aanwezig is. 
In dit onderzoek is niet gegarandeerd of de behoeften volledig zijn. De open vragen hebben weinig 
opgeleverd. Dit geeft niet een garantie dater geen andere behoeften zijn omdat het blijkbaar voor 
consumenten moeilijk is om zelf te formuleren waar ze behoeften aan hebben tijdens het winkelen. 
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Uit de resultaten en conclusies van dit onderzoek blijkt dat de operationalisering van de behoefte 
aan aandacht en de behoefte aan zichzelf verwennen nader moet worden bekeken. Deze twee 
behoeften kunnen op verschillende wijzen worden ge"interpreteerd door consumenten. De behoefte 
aan aandacht kan worden opgevat als de behoefte aan uitgebreide persoonlijke service ontstaan uit 
de behoefte aan sociaal contact en als de behoefte aan hulp om producten sneller te kunnen 
vinden. De behoefte aan zichzelf verwennen kan worden opgevat als de behoefte aan zichzelf 
verwennen door te kopen of als de behoefte aan tijd voor zichzelf te nemen. Ook moet er nader 
naar de operationalisatie van de prestatie een sociaal veilige omgeving worden gekeken. 

9.3 Aanbevelingen 
Deze studie geeft aanleiding tot vercler onderzoek. Dit onderzoek biedt potenties om de behoeften 
tijdens het winkelen van Nederlandse consumenten in het algemeen te onderzoeken zodat de 
resultaten representatief zijn voor heel Nederland. De relaties tussen behoeften en prestaties die in 
een dergelijk onderzoek worden gevonden bieden een basis voor kwalitatief winkelmarktonderzoek. 
In zo'n vervolgonderzoek dient een grotere en beter vercleelde steekproef te worden gegenereerd. 
De survey moet op verschillende plaatsen in heel Nederland uitgevoerd worden onder een grotere 
groep consumenten. Door een grotere steekproef te hanteren neemt de kans op een proportionele 
steekproef toe. Hierdoor ontstaan er meer mogelijkheden om doelgroepen te formuleren op basis 
van relaties tussen behoeften en consumentenkarakteristieken. Het inzicht in consumenten kan 
worden uitgebreid door in vervolgonderzoek meer psychologische kennis te betrekken door emoties 
en waarden te formuleren. Het is interessant om te onderzoeken of deze verband houden met de 
behoeften tijdens het winkelen. 
Orn te onderzoeken of er nog meer behoeften tijdens het winkelen onder de Nederlandse 
consumenten te definieren zijn, kan er een diepte interview worden toegepast. Met een diepte 
interview kan warden doorgevraagd naar de achterliggende gedachte en gevoelens van 
ondernomen activiteiten tijdens het winkelen. 

Bij winkelontwikkelingen kan onderzocht worden of de verhoudingen van de aanwezige 
doelgroepen in een verzorgingsgebied verschillen van het Nederlandse gemiddelde en daarmee 
ook de behoeften en de samenhangende prestaties. Bij de ontwikkeling van dat winkelcentrum 
meet dan meer aandacht worclen gevestigd op deze behoeften en prestaties. 
Er kan ook onderzocht warden of behoeften van mensen woonachtig in Nederland maar met een 
andere culturele achtergrond, verschillen met de aanwezigheid van gemiddelde behoeften tijdens 
het winkelen in Nederland. Ook zal dan onderzocht moeten worclen of er andere correlaties te 
onderscheiden zijn. 
Deze studie zou oak op een hoger niveau dan een landelijk niveau uitgevoerd kunnen warden. 
Onderzocht kan worden of de behoeften van Nederlandse consumenten verschillen met de 
behoeften van consumenten uit andere (Europese) landen en of deze behoeften correleren met 
andere prestaties. Dit kan Nederlandse ontwikkelaars meer inzicht bieden bij winkelontwikkelingen 
in het buitenland. 
Tenslotte kan dit onderzoek ook worden uitgevoerd voor de ontwikkeling van andere type 
winkelcentra dan planmatig opgezette winkelcentra in binnensteden, bijvoorbeeld gethematiseerde 
winkelcentra op grootschalige detailhandelslocaties. 
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1 KENMERKEN VAN WINKELCENTRA 

In de onderstaande figuur zijn de 35 kenmerken van winkelcentra geformuleerd in een onderzoek 
van het EIM (2003) in opdracht van SSM. 

TA9EL 8 BELANG EN PERllP!lE KENME!il(EN \\IN 'lllr•KELGEIIIEDEN 

Ken111or1t van hel WlllRtiebied I Be~ng Pe~ept,e Vlf5<hil 

t. Is gemakkalljk boll!lkbaar B.4 7,9 0,5 
2. Is scfloon en neljes B.2 15,8 1,4 

l• Heeft voldll<!nde parkae~clegenheid B.1 6,6 1,5 
4. Kan lk alles kopen wat lk nodig heb 8,1 6.5 1,6 
5. word ik in d,:, Winkels gacd gcholprn 8.1 6.9 1,2 
6. Hoeft een goede S£>1Vice 8.1 6.8 1,3 
]. Heeft ee n volledig prod uctaan bod 8.0 6.8 1,2 
8. Hel is gemakkelijk am er de w.,g to via den 8.0 7.5 0.5 
9. Heeft gratis pari<eelVOorzieningen 7,9 5,4 2,5 
10, Heelt Winkels van goede kwal~•it 7.9 7.3 0,6 
11. Heeft goede ve~idlting 7,7 7,D 0,7 
12. Hee ft voldoendo Wlnkals 7.7 6..7 1,0 
13. Hoeft ocn plezlerill• sfeer 7,7 6.,2 1,5 
14. Hoeft veel -...rs:hillende soorten Winkels 7,6 6.,6 1,0 
15. Is goed beveiUgd 7,6 5.1 1,9 
16. Is d icht bij huis 7,5 7.2 O,J 
17, Ziet er m OOi Uil i.i 6.4 0,8 
18. Hee/I veel gocdkope Winkels 6,9 5.2 1,7 
19. Is lan~er dan tot 18.oo uur gcopend 6.,8 s.s 1,3 
20. Heel! voldoende hore<:ageleg,:,nheid 6.7 5,9 0,8 
21. Heoft Winkels die bijzo nderc ~Pllll'?n ve,kop,:,n 6,1 4<5 1.6 
» . H.,.,ft verrasSf'nde Winkels 6.0 4,3 1,7 2,. Heeft ecn 11ooie vormgl'lling en arcfliteduur 6.0 5,4 0,6 
24. Hecft voldoend! commcrtitl~ voor2ienin1cn 6.o 5,2 a.a 
25. Organiseeot activitciten als evenementen etc. 5-7 5.3 0,4 
26 .. He-aft een ware11markt 5.6 4,7 0.9 
~7- Is altiid wcl lets te belcven 5.6 4,5 l ,1 

28. Heoft INeMl?gend Winkels v"n bekende kelens 5,5 6.3 - 0,8 
29. Heeft vrijetijdsvoorzienin~en als biascoop elc. 5,4 4,0 1,4 
30. Heeft voorzieningcn als toiletlen etc. 5,4 2.8 2,6 
31. Ziel er oudel'il"cls uit 4,6 4,2 0-4 
:µ . Hoof! plezieri(e .chte~rondmuzi~k 4,0 3,5 o.s 
n. Hee ft s portvoo rzleni ngen D'l'c m bad, fitness etc. 3.8 2.8 1,0 
l4• Hee ft w:el h istorische cl'ilmenten ,.a 3,2 0,6 
35. Heeft klnder11pvangmogolijkheden 2.6 1.2 1,4 

'-·-·-------------------·----------------
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2 SEGMENTATIEMETHODEN OP BASIS VAN WAARDEN 

WIN-model™ 
Het WIN-model™ van TNS NIPO staat voor de afkorting Waardensegmenten In Nederland. Het 
model geeft een segmentatie van de Nederlandse bevolking (als burgers en consumenten) in acht 
groepen. De segmentatie is gebaseerd op de waarden die mensen het belangrijkste vinden in hun 
leven. Er is een koppeling gemaakt tussen de waarden die de voorkeur hebben van een bepaalde 
groep en de manieren van leven, wonen, kleden, denken, stemmen en consumeren. Sociaal
demografische variabelen geven meer achtergrond informatie in welke type mensen tot een 
bepaalde groep behoren. De waardenlijsten die zijn gehanteerd zijn gebaseerd op de Rokeach
waarden. 

3 Uemidde/de rangscores rnn de u·a,mlen in l!en steeAproefnm n /5()() 

l:indwaarJcn (icmiddcldc lnstrumer.tclc (lcmiddcldL' 
rangscore \.vaarden rangscore 

(kluk -4.9 Ecrlijk 3.8 
Zckcrhcid rnor gczin 5.2 Bctn)U\\ baar 4.6 
Werdd in ucdc 7J} Behulpz,rnm 7.8 
/cl frcspcct 7. I Opgcwckt 7.9 
Vri_jhdd 7A I,iethebbend 8.0 
V riendschap 7.5 Onathankelijk 8.8 
lnncrlUkc harmonic 8.5 Ruimdenkend 8.8 
Plczicr 8.6 Bclccfd 8.9 
Gdijkhcid 9.3 V crgc\'ingsgczind 9.1 
Wijshcid 9.9 lkhecrst 9.3 
Acceptatic 10.7 Moedig 10.4 
Vol\\asscn licfde 10.8 Creaticf t 1.2 
Schoonheid 11.l Zui\er 11.6 
Nationak \'cilighcid 11. I (iehoorzaam 11.8 
Comfortabcl leven 11.8 Competent 11.8 
Stimulcrcnd lcven LU) Ambiticus 12.2 
Ckrnel , an prestatie LU} lntellcctut:-cl 12.3 
Verge,ing 14.3 Logisch 12.8 

Bron. T~S ~IPO. Jom 

Figuur Bijlage 2.1 Gehanteerde waarden WIN-model 
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Mentality sociographics in marketing50 

Het Mentality model (voorheen het Socioconsult model) is gebaseerd op het groeperen van mensen 
op basis van hun levensinstelling en hun normen en waarden in het dagelijks leven. Er wordt 
gekeken naar de waardeorientaties die mensen hebben, waarbij ervan wordt uitgegaan dat deze 
het gedrag en de leefstijl be'invloeden. Sociale milieus met hun eigen waarden profielen kunnen 
globaal ingedeeld warden aan de hand van drie waardenorientaties. 
- Traditioneel, gekenmerkt door "behouden"; 
- Modern, gekenmerkt door "bezitten"en "verwennen" 
- Postmodern, gekenmerkt door "ontplooien" en "beleven" 
De drie waardenorientaties warden afgezet tegen de sociaal economische status en op basis van 
deze twee dimensies formuleert Motivaction acht sociale milieus in Nederland. 
• Traditionele burgerij (18%) 
• Gemaksgeorienteerden (9%) 
• Moderne burgerij (22%) 
• Nieuwe conservatieven (8%) 
• Kosmopolieten ( 10%) 
• Opwaarts mobielen (13%) 
• Postmaterialisten (10%) 
• Postmoderne hedonisten ( 10%) 

De drie waardeorientaties zijn bij de schematische weergave van de sociale milieus (zie 
onderstaand figuur) als uitgangspunt genomen en zijn bepalend voor de horizontale as van de 
milieu-index. De verticale as van de milieu-index is samengesteld op basis van de sociaal
economische status. 

. ~ ~<~"' 
10': 

='~T . 

l 
~ 
I 

! 
i 

' i 
. r__;,.;,/! I 

itll)(.:l'l:l<! 
tc•, "I 

. Cl:•'-"1 
·., •i!'1t;.-l ,t'.t, l fi'k 

;:ri - ~'J\'l.J: !~ 

!l~~-Y•1S:1~~ 

Figuur bijlage 2.2 mentality model van Motivaction 

so www.motivaction.nl 
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Traditionele burgerij 
De moralistische, plichtsgetrouwe en op de status-quo gerichte burgerij die vasthoudt aan tradities 
en materiele bezittingen. 

Gemaksgeorienteerde 
De impulsieve en passieve consument die in de eerste plaats streeft naar een onbezorgd, plezierig 
en comfortabel leven. 

Modeme Burgerij 
De conformistische, statusgevoelige burgerij die het evenwicht zoekt tussen traditie en modeme 
waarden als consumeren en genieten. 

Nieuwe conservatieven 
De liberaal-conservatieve maatschappelijke bovenlaag die alle ruimte wil geven aan technologische 
ontwikkeling, maar zich verzet tegen sociale en culturele vemieuwing . 

Kosmopolieten 
De open en kritische wereldburgers die postmoderne waarden als ontplooien en beleven integreren 
met modeme waarden als maatschappelijk succes, materialisme en genieten. 

Opwaarts mobielen 
De carrieregerichte individualisten met een uitgesproken fascinatie voor sociale status, nieuwe 
technologie, risico en spanning. 

Postmaterialisten 
De maatschappijkritische idealisten die zichzelf willen ontplooien, stelling nemen tegen sociaal 
onrecht en opkomen voor het milieu. 

Postmodeme hedonisten 
De pioniers van de beleveniscultuur, waarin experiment en het breken met morele en sociale 
conventies doelen op zichzelf zijn geworden. 
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SmartBSR model 
Brand Strategy Research Model (BSR-Model) van Smart Agent worden consumenten in groepen 
gedeeld op basis van drie dimensies. 
- Sociologische dimensie: ego georienteerd versus groepsgeorienteerd 
- Gedragsmatige dimensie: eigenzinnig versus norm aangepast 
- Psychologische dimensie: extravert versus introvert 
De groepen worden ingedeeld in een tweedimensionaal model. Dit houdt in dat er een assenstelsel 
van twee van de drie dimensies wordt gemaakt waarbinnen verschillende groepen geplaatst kunnen 
worden. De Sociologische dimensie wordt in ieder onderzoek toegepast. Afhankelijk van de markt 
wordt deze as gecombineerd met de psychologische as of gedragsmatige as. 
Het "Mentality" onderzoek is in tegenstelling tot het BSR-model uitgevoerd met behulp van 
statements. In een onderzoek met behulp van statements worden waardenorientaties afgeleid uit de 
antwoorden die respondenten geven. Hier is sprake van een indirecte relatie. Bij het BSR-model 
worden waardenorientaties bepaald met behulp van waardenlijsten. Hierbij is de relatie wel direct. 

naar buiten gericht 

sociologische d1mensie _. 
~ 

Figuur bijlage 2.3 BSR model met socioiogische en psychologische assen 
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Figuur bijlage 2.4 BSR model met sociologische en psychoiogische assen 
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De sociologische dimensie is de belangrijkste en wordt altijd toegepast. Deze dimensie geeft het 
volgende aan; 
• Bij de ene pool (links) drukt men zich in de sociale omgeving op een individuele wijze uit. Er 

wordt gestreefd naar superioriteit en onderscheid. Men heeft behoefte aan waardering, 
erkenning en goedkeuring door andere. 

• De andere pool (rechts) verwijst naar het aanpassen aan de sociale omgeving. Erbij horen 
geeft voldoening. 

Afhankelijk van het domein speelt de psychologische dimensie of de cultuur dimensie een meer of 
minder belangrijke rol. De psychologische dimensie blijkt vooral belangrijk binnen domeinen met 
een sterk.e merkprofilering, bijvoorbeeld bij auto's en kleding. De gedragsmatige dimensie komt 
sterk naar voren in domeinen waar merken nauwelijks of geen rol spelen zoals bij wonen, financien, 
veiligheid, energie en politiek. 
Binnen het assenstelsel kunnen verschillende zes verschillende groepen consumenten worden 
gedefinieerd (BSR-clusters). In figuur bijlage 2.5 worden de verschillende BSR-clusters afgebeeld in 
het twee dimensionale model. In tabel 2.1 worden de verschillende cluster getypeerd. 

C3 Dynaml~che 

It, d I\• idu:tli~tcn 

CG Ongebonden~ 

Figuur bijlage 2.5 BSR cluster 

Cluster Omschrijving 
C1 Samenlevers 
C2 Verankerden 
C3 Dvnamisch lndividualisten 
C4 T erugtreders 
C5 Stille Luxe 
C6 Ongebondenen 

Tabel bijlage 2.6 Beschrijving BSR clusters 

Clusterbeschrijvingen 
C1 Samenlevers 

normatief 

CS Sti fie Lu,e 

C2 Vct;)1lk"1'd1~t1 

C1 Samenle ... ers 

Typering Omvang NL (%) 
Huiseliikheid, spertiviteit 17 
GeborQenheid, huiselijkheid 21 
Succesvolle carriere, sportiviteit 15 
Bescheidenheid, passiviteit 17 
Huiseliikheid, ideale Qezin 18 
Vrijheid, tegendraads, eigenzinnig 12 

Bij de Samenlevers staan huiselijkheid en sociale contacten centraal. Werk en gezin staan met 
elkaar in balans en dit geldt ook voor de contacten met andere. Samenlevers zijn en blijven zichzelf, 
zijn positief ingesteld en zitten doorgaans "makkelijk in hun vel". 

C2 Verankerden 
De verankerden hebben een zeer sociale instelling. Het gezin staat centraal en ze zijn erg 
betrokken bij de buurt waarin men woont. De verankerden zijn groepsdieren en nauwelijks carriere 
gericht. Ze beschrijven zich niet snel in termen van werk, maar meer in termen van sociale netwerk 
waarin men zich begeeft. 
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C3 Dynamisch lndividualisten 
Dominante waarden van de Dynamisch lndividualisten zijn carriere en sportiviteit. Ze zijn prestatie 
gericht en concurrerend ingesteld. Evenals de ongebondenen zijn de dynamisch lndividualisten 
veelal goed opgeleid. Ze verlenen hun status vooral aan hun baan, carriere en positie op de 
maatschappelijke ladder. In tegenstelling tot de ongebonden leven Dynamisch lndividualisten 
doorgaans in gezinsverband. Weten is belangrijk voor de Dynamisch Individualist, kennis is macht 
en een middel om greep te houden op situaties waarmee men wordt geconfronteerd. Wanneer een 
Dynamisch Individualist bijvoorbeeld een hypotheek moet afsluiten, zal hij naar relevante informatie 
op zoek gaan om zelf goed ge'informeerd een juiste beslissing te kunnen nemen. 

C4 Terugtreders 
Terugtreders zijn over het algemeen bescheiden mensen. Ze zetten zich in tegen stelling tot de 
ongebondenen niet bewust, maar onbewust of vanuit een ondergeschikt zelfbeeld af tegen de 
algemeen geldende normen. Ze zijn niet (meer) zo gericht op een carriere of een gezin, maar meer 
in zichzelf gekeerd. Terugtreder zijn door deze onopvallendheid vaak aan het zicht van de 
samenleving ontrokken. Ze zijn dienstbaar ingesteld, geven graag hulp en zijn ook graag rustig 
thuis. 

CS Stille Luxen 
Stille Luxen zijn mensen die evenwicht tussen cariere en gezin zoeken. Een gelukkig, stabiel gezin 
en samen de zorg voor de kinderen zijn belangrijke waarden. Ze sluiten zich het liefst aan bij "hoe 
het hoort in de samenleving". Stille luxen houden van gezelligheid op een losse en vrijblijvende 
manier die ze vinden in hun vriendenkring en eigen gezin. Het belangrijkste verschil met de 
Samenlevers is de levensfase waarin ze verkeren. Samenlevers zijn vaak jonge gezinnen tussen de 
25 en 40 jaar oud. Stille Luxen daarentegen vormen gezinnen van 40 tot 50 jarigen, met oudere 
kinderen die de komende jaren op zichzelf gaan wonen. 

C6 Ongebondenen 
De groep ongebondenen laten zich typeren als eigenzinnig, non-conformistisch of enigszins 
tegendraads. Het betreft een groep consumenten die zich min of meer bewust afzet tegen geldende 
normen en waarden("huisje, boompje, beestje"), maar daaraan tegelijkertijd ook een identiteit 
ontleend. De a-normatieve orientatie staat voor gedragingen die zich als het ware onttrekken aan de 
dominante cultuur of die een transsituatie weergeven. 
De ongebondenen zijn gericht op groei, uitdaging en vooruitgang. Ze zijn overwegend goed 
opgeleid en gebruiken hun intellectuele verworvenheden ook in uitingen naar anderen. Het verschil 
met de dynamische individualisten, die doorgaans ook goed zijn opgeleid, zit in de waarden die men 
hecht aan materiele zaken. 
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3 AANBODONTWIKKELINGEN 

Aanbodontwikkelingen 

Aanbodontwikkelingen op formuleniveau 
• Formules met nleuwe producten: Er komen steeds meer nieuwe producten op de markt en nieuwe 

winkelformules die deze producten verkopen. Water over 10 jaar aan producten wordt verkocht heeft 
de consument nu nog geen weet van, bijvoorbeeld de aanwezigheid van vele telefoonwinkels van 
verschillende aanbieders in winkelcentra. Ook de allochtone retailer krijgt een steeds groter 
marktaandeel en wordt professioneler. Er komen ook nieuwe formules die inspelen op stijgende 
groepen binnen de bevolking zoals koopkrachtige senioren en mensen met een drukke baan zoals 
zorgwinkels en herenmode langs snelwegen. 

• Schaalvergroting; Het betreft kapitaalkrachtige formules met een breed assortiment op de markt. Ze 
vestigen zich met name in op perifere locaties maar oak in binnensteden. Bekende voorbeelden zijn 
Mediamarkt Megablokker en ook supermarkten (AH XL). 

• Schaalverkleining; Schaalverkleining treedt op door centralisatie en specialisatietendensen. 
Bekende voorbeelden zijn; Oil & Vinegar, Swatchwinkel, Pasta di Mama, Simon Levelt (koffie/thee) en 
Lush (zeep). 

• Mono-brandstores; In het verlengde van de schaalverkleiningtendens is belang van een goede 
merk presentatie terug te vinden in de groei van mono-brand stores. Deze gaan ten kosten van 
winkels met artikelen van verschillende fabrikanten en merken. "Flagshipstores" zijn vaak 
paradepaardjes die gebruikt warden als laboratoria voor nieuwe producten en trends. De verkoop is 
hier vaak ondergeschikt geworden aan de presentatie van het merk en de collectie. 

• lntergratie van functies; Er treedt een vervlechting op van detailhandel, horeca, diensten en leisure. 
Dergelijke combinaties richten zich op het verlengen van de verblijfsduur en he! realiseren van 
toegevoegde waarden en onderscheidend vermogen. Ook binnen winkelformules ontstaat 
vervlechtlng, denk maar aan het Esprit cafe of wijnproeverijen in slljterijen 

• lntematlonallsering; Een groeiend aantal buitenlandse marktpartijen betreden de Nederlandse 
detailhandelsmarkt in verschillende branches. Bekende voorbeelden zijn; ZARA, Mango, Kookai, Vera 
Mada, Only, Jack & Jones, FNAC, Mediamarkt, Hornbach en Lidl. 

• Branchevervaging; Steeds meer winkels gaan branchevreemde producten verkopen. Boeken, cd's 
computers, speelgoed en huishoudelijke apparaten zljn de laatste jaren oak te vinden in drogisterijen 
en supermarkten. Een ander voorbeeld is de verkoop van rijwlelen in bouwmarkten. 
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4 OPERATIONALISERINGSCHEMA 

Consumentenkarakteristieken 
Kenmerk variabele Dimensies lndicatoren Codering Vraag 

Geslacht 1 = man 17 
2= vrouw 

Leeftijd exact aantal jaren 16 

Gezinssamenstelling • aantal personen 1 = 1 persoon 18 
hh 2 = 2 personen 

3 = 3 personen 
4 = 4 personen 
5 = 5 personen 
6 = 6 personen of meer 

• positie in het 1 = hoofd of partner 19 
huishouden 2 = kind 

3 = anders 

• aantal • onder15 1 = geen 20 
thuiswonende 2= 1 
kinderen: 3=2 

4= 3 
5 = 4 of meer 

• boven de 15. 1 = geen 21 
2 = 1 
3=2 
4=3 
5 = 4 of meer 

Opleidingsniveau 1 = basisonderwijs 22 
2 = lager beroeps onderwijs 
(LTS/LBO) 
3 = middelbaar voortgezet 
onderwijs (MAVO/ VMBO) 
4 = hoger voortgezet onderwijs 
(HAVO/WJO) 
5 = middelbaar beroeps 
onderwijs (MBO/ MULO) 
6 = hoger onderwijs (HBO) 
7 = wetenschappelijk onderwijs 
(universiteit) 

Nationaliteit nationaliteit 1 = Nederlandse nationaliteit 23 
(controle variabele) 2 = andere nationaliteit 
Vermijden van consumenten met andere 
nationaliteiten, omdat er waarschijnlijk le 
weinig consumenten zijn in de steekproef 
om deze variabele te kunnen meten 
I 
Draagkracht 1 = beneden modaal 24 

2 = ongeveer modaal 
inkomen huishouden meten want het is 3 = tussen 1 en 2 keer modaal 
vaak moeilijk in te schatten voor 4 = boven 2 keer modaal 
consumenten wat ze werkelijk te besteden 
hebben in een we. 

147 

. l 

I I I ~ittktl!r~kt~i~e~,j~en Co~~~entt~ ' 



Regio postcode j exact 25 
I 

In weike regio binnen Nederland is de I consument woonachtig I I 

Situatie factoren 
Kenmerk variabele Dimensies lndicatoren Codering Vraag 

Winkelen in gezelschap Hoe gaat u meestal 1 = altijd alleen 3 
winkelen 2 = meestal alleen 

3 = even vaak alleen als met 
andere(n) 
4 = meestal met andere(n) 
5 = altijd met andere(n) 

Beschikbare tijd Duur van het Hoe lang winkelt u 1 = korter dan 1 uur 5 
bezoek meestal in een we? 2 = tussen 1 - 2 uur 

3 = tussen 2 - 3 uur 
4 = tussen 3 - 4 uur 
5 = langer dan 4 uur 

Frequentie bezoek Hoe vaak gaat u 1 = meer dan 1 keer per week 4 
winkelen in een we? 2 = 1 keer per week 

3 = 1 keer per twee/ drie weken 
4 = 1 keer maand 
5 = minder dan 1 keer per 
maand 

Tijdstip bezoek in de Wanneer gaat u 1 = doordeweekse dag 6 
week meestal in een we 2 = koopavond 

winkelen? 3 = weekend 
4 = doordeweekse dag en 
koopavond 
5 = doordeweekse dag en 
weekend 
6 = koopavond en weekend 
7= doordeweekse dag, 
koopavond en weekend 

Beschikbaar budget Kunnen besteden Hoeveel geld kunt u 1 = veel 7 
naar eigen inzicht 2 = tamelijk veel 

Eigen visie op beschikbare budget tijdens besteden? 3 = neutraal 
bezoek winkelcentrum. 4 = tamelijk weinig 

5 = weinig 

Willen besteden Hoeveel geld wilt u 1 = veel 8 
naar eigen inzicht 2 = tamelijk veel 
besteden? 3 = neutraal 

4 = tamelijk weinig 
5 = weinig 

I 
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Plezier hebben in winkelen Wat vindt u van 1 = ik winkel graag 1 
winkelen als activiteit 2 = ik winkel tamelijk graag 

3 = neutraal 
4 = ik vind winkelen niet zo leuk 
5 = ik hou niet van winkelen 

Wat vindt u van 1 = ik bezoek graag zo'n soort 2 
winkelen zo'n soort winkelcentrum 
winkelcentrum? 2 = ik bezoek tamelijk graag zo'n 

soort winkelcentrum 
3 = neutraal 
4 = ik bezoek niet zo graag zo'n 
soort winkelcentrum 
5 = ik bezoek alleen een 
dergelijk winkelcentrum als het 
moet 

Beh ft oe I t d en gere a eer . k I aan een win e om ev nQ 
Kenmerk variabele Dimensies lndicatoren Codering Vraag 

Gemakkelijk bij het winkelcentrum • sterkte 1 = belangrijk 11 a 
kunnen komen aanwezigheid 2 = tamelijk belangrijk 

behoefte 3 = neutraal 
De behoefte aan bereikbaarheid en kunnen 4 = niet zo belangrijk 
parkeren. Hoe belangrijk is het 5 = onbelangrijk 

voor u dat: 
..... .. .. .. .... . 

Rulmtelijke orientatie • Sterkte 1 = belangrijk 11 b 
aanwezigheid 2 = tamelijk belangrijk 

De behoefte aan het kunnen vinden van de behoefte 3 = neutraal 
weg in het winkelcentrum. 4 = niet zo belangrijk 

5 = onbelangrijk 

Herkenning en identificatie • Sterkte 1 = belangrijk 11 C 

aanwezigheid 2 = tamelijk belangrijk 
De behoefte dat de uitstraling van het behoefte 3 = neutraal 
winkelcentrum past bij mijn smaak. 4 = niet zo belangrijk 

5 = onbelangrijk 

Sfeer Gezellige sfeer • Sterkte 1 = belangrijk 11 d 
aanwezigheid 2 = tamelijk belangrijk 
behoefte 3 = neutraal 

De behoefte aan steer en ambiance 4 = niet zo belangrijk 
5 = onbelangrijk 
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C onsumen en e oe t b h ft I t d en gere a eer . k I aan wm e omgevmg 
Kenmerk variabele Dimensies 

Gemakkelijk kunnen voortbewegen Persoon 2elf kunnen 
voortbewegen 

De behoefte orn (zichzelf en goederen) 
comfortabe! te kunnen voortbewegen en 
verp!aatsen in het winkelcentrum. 

Goederen kunnen 
verplaatsen 

Gebruik kunnen maken van Uitrusten 
voorzieningen 

De behoefie aan gebruik kunnen maken van 
verschillende voorzieningen. 

Gebruik maken van 
sanitaire 
voor2ieningen 
(toiletteren, handen 
wassen, opfrissen) 

Spullen tijdelijk 
kunnen opbergen 

Geld opnemen 

Ge'informeerd 
kunnen worden over 
zaken rondom het we 

Persoonlijke ruimte Drukte vermijden 

Behoefte aan drukte vermijden 
tijdens het winkelen. 

Lichamelijke behaaglijkheid Lichamelijk 
behaaglijk voelen 

De behoefte aan lichamelijke behaaglijkheid 
door fysische factoreri zoals een behaag!ijk 
klimaat, goede verlichting en geluid. 
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lndicatoren 

• Sterkte 
aanwe2igheid 
behoefte 

• Sterkte 
aanwe2igheid 
behoefte 

• Sterkte 
aanwe2igheid 
behoefte 

• Sterkte 
aanwezigheid 
behoefte 

• Sterkte 
aanwe2igheid 
behoefte 

• Sterkte 
aanwe2igheid 
behoefte 

• Sterkte 
aanwezigheid 
behoefte 

• Sterkte 
aanwezigheid 
behoefte 

• Sterkte 
aanwezigheid 
behoefte 

I 

Codering Vraag 

1 = belangrijk 11 e 
2 = tamelijk belangrijk 
3 = neutraal 
4 = niet 20 belangrijk 
5 = onbelangrijk 

1 = belangrijk 11 f 
2 = tamelijk belangrijk 
3 = neutraal 
4 = niet 20 belangrijk 
5 = onbelangrijk 

1 = belangrijk 11 g 
2 = tamelijk belangrijk 
3 = neutraal 
4 = niet 20 belangrijk 
5 = onbelangrijk 

1 = belangrijk 11 h 
2 = tamelijk belangrijk 
3 = neutraal 
4 = niet 20 belangrijk 
5 = onbelangrijk 

1 = belangrijk 11 i 
2 = tamelijk belangrijk 
3 = neutraal 
4 = niet 20 belangrijk 
5 = onbelangrijk 

1 = belangrijk 11 j 
2 = tamelijk belangrijk 
3 = neutraal 
4 = niet zo belangrijk 
5 = onbelangrijk 

1 = be!angrijk 11 k 
2 = tamelijk belangrijk 
3 = neutraal 
4 = niet zo belangrijk 
5 = onbelangrijk 

1 = belangrijk 11 I 
2 = tamelijk belangrijk 
3 = neutraal 
4 = niet zo belangrijk 
5 = onbelangrijk 

1 = beiangrijk 11 m 
2 = tamelijk belangrijk 
3 = neutraal 
4 = niet zo belangrijk 
5 = onbelangrijk 

I 



Sociale veiligheid • Sterkte 1 = belangrijk 11 n 
aanwezigheid 2 = tamelijk belangrijk 

De behoefte aan een veilig gevoel in het we tov behoefte 3 = neutraal 
anderen 4 = niet zo belangrijk 

5 = onbelangrijk 

Lichamelijke veiligheid • Sterkte 1 = belangrijk 11 0 

aanwezigheid 2 = tamelijk belangrijk 
De behoefte aan liehamelijk veilig kunnen behoefte 3 = neutraal 
bewegen in het we 4 = niet zo belangrijk 

5 = onbelangrijk 

C onsumen en e oe en gere a eer t b h ft I t d . k I d aan wm e1ge rag 
Kenmerk variabele Dimensies lndicatoren Codering Vraag 

Gemak Alie benodigde • Sterkte 1 = belangrijk 10 f 
producten in een aanwezigheid 2 = tamelijk belangrijk 

De behoefte aan het kopen van produeten keer kunnen kopen behoefte 3 = neutraal 
waarbij het besparen van tijd en inspanning van 4 = niet zo belangrijk 
belang is. Hoe belangrijk is het 5 = onbelangrijk 

dat... ...... 
zo snel mogelijk de • Frequentie van 1 = altijd 11 q 
gewenste producten voorkomen 2 = regelmatig 
kopen behoefte 3 = soms 

4 = zelden 
Hoe vaak komt het 5 = nooit 
voor dat.. ...... ... 

Aanschaffen noodzakelijke producten • Frequentie van 1 = altijd 9a 
voorkomen 2 = regelmatig 

De behoefte aan het aanschaffen van behoefte 3 = soms 
produeten die de eonsument perse nodig heb. 4 = zelden 

5 = nooit 

Rolgebondenheid • Frequentie van 1 = altijd 9b 
voorkomen 2 = regelmatig 

Het voelen van verantwoordelijkheid om voor behoefte 3 = soms 
anderen producten te kopen. 4 = zelden 

5 = nooit 

Kijken en vergelijken • Frequentie van 1 = altijd 9c 
voorkomen 2 = regelmatig 

De behoefte aan het zoeken, vergelijken en behoefte 3 = soms 
inwinnen van infonmatie over een product om 4 = zelden 
uiteindelijk een weloverwogen product te 5 = nooit 
kopen. 

Producten kopen voor anderen • Frequentie van 1 = altijd 9d 
voorkomen 2 = regelmatig 

Het plezier hebben in eadeautjes kopen voor behoefte 3 = soms 
andere. 4 = zelden 

5 = nooit 
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Voorpret • Frequentie van j 1 = altijd 9e ! voorkomen I 2 = regelmatig 
Het plezier hebben in het kopen van product behoefte 3 = soms 
waar de consurnent zich van tevoren op 4 = zelden 
verheugd heeft. 5 = nooit 

Rondsnuffelen • Frequentie van 1 = altijd 9f 
voorkomen 2 = regelmatig 

De behoefte aan rond te snuffe!en om te kijken behoefte 3 = soms 
of er nog producten zijn de consument graag 4 = zelden 
wil hebben 5 = nooit 

Koopjes jagen • Frequentie van 1 = altijd 9g 
voorkomen 2 = regelmatig 

De behoefte om op zoek le gaan naar gunstige behoefte 3 = soms 
aanbiedingen. 4 = zelden 

5 = nooit 
Op de hoogte blijven van laatste trends • Frequentie van 1 = altijd 10 a 

voorkomen 2 = regelmatig 
De behoefte om op de hoogte te blijven van behoefte 3 = soms 
nieuwe producten (bijvoorbeeld op het gebied 4 = zelden 
van mode of elektronica) 5 = nooit 

Directe sociale interactie Samen met iemand • Frequentie van 1 = altijd 10 b 
anders de dag door voorkomen 2 = regelmatig 

De behoefte aan het onderhouden van contact te brengen behoefte 3 = soms 
met vrienden of familie door le winkelen of het 4 = zelden 
ontmoeten en communiceren met anderen met 5 = nooit 
gezamenlijke interesses. 

Andere mensen te • Frequentie van 1 = altijd 10 C 

ontmoeten voorkomen 2 = regelmatig 
behoefte 3 = soms 

4 = zelden 
5 = nooit 

lndirecte sociale interactie Mensen te bekijken • Frequentie van 1 = altijd 10d 
voorkomen 2 = regelmatig 

De behoefte aan het bekijken van anderen en behoefte 3 = soms 
he! zich onder de mensen bevinden zonder 4 = zelden 
direct contact le maken. 5 = nooit 

I 
l 
I 
I 

Onder de mensen • Frequentie van 1 = altijd 10e I 

I willen zijn voorkomen 2 = regelmatig 
behoefte 3 = soms 

4 = zelden 
5 = nooit 

Zelfverwennlng 1· Frequentie van 1 = altijd 10 g 
I voorkomen 2 = regelmatig I De behoefte aan zichzelf te verwennen. behoefte 3 = soms 
I 4 = zelden 

i 
5 = nooit 
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Op zoek naar variatie • Frequentie van 1 = altijd 10 h 
voorkomen 2 = regelmatig 

De behoefte om iets anders te doen dan de behoefte 3 = soms 
dagelijkse bezigheden. 4 = zelden 

5 = nooit 

Ontspanning • frequentie van 1 = altijd 10i 
voorkomen 2 = regelmatig 

De behoefte om te ontspannen. behoefte 3 = soms 
4 = zelden 
5 = nooit 

Aandacht • Sterkte 1 = belangrijk 11 p 
aanwe2igheid 2 = tamelijk belangrijk 

De behoefte aan persoonlijke aandacht behoefte 3 = neutraal 
ontvangen van verkopend personeel 4 = niet 20 belangrijk 

5 = onbelangrijk 

Bevestiging zoeken • frequentie van 1 = belangrijk 9h 
voorkomen 2 = tamelijk belangrijk 

De behoefte aan het controleren of de juiste behoefte 3 = neutraal 
aankopen zijn gemaakt in een vorig bezoek. 4 = niet 20 belangrijk 

5 = onbelangrijk 

Prestatles fysiek ruimtelijk 

L t ocat1e aspec en 
Kenmerk variabele Dimensies lndicatoren Codering Vraag 

Bereikbaarheid auto In welke mate is de 1 = belangrijk 12 a 
aanwe2igheid in we 2 = tamelijk belangrijk 
van belang 3 = neutraal 

4 = niet 20 belangrijk 
5 = onbelangrijk 

fiets 1 = belangrijk 12 b 
2 = tamelijk belangrijk 
3 = neutraal 
4 = niet zo belangrijk 
5 = onbelangrijk 

Openbaar vervoer 1 = belangrijk 12 C 

2 = tamelijk belangrijk 
3 = neutraal 
4 = niet 20 belangrijk 
5 = onbelangrijk 

lopend 1 = belangrijk 12 d 
2 = tamelijk belangrijk 
3 = neutraal 
4 = niet zo belangrijk 
5 = onbelangrijk 
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Parkeergelegenheid auto ,. beschikbaarheid 1 = belangrijk 12 e 

I 2 = tamelijk belangrijk 
De beschikbaarheid van parkeerplaatsen en 3 = neutraal 
fietsenstailing. 4 = niet 20 beiangrijk 

5 = onbelangrijk 

• veiligheid 1 = belangrijk 12 f 
2 = tamelijk belangrijk 
3 = neutraal 
4 = niet 20 belangrijk 
5 = onbelangrijk 

fiets • beschikbaarheid 1 = belangrijk 12 g 
2 = tamelijk belangrijk 
3 = neutraa! 
4 = niet 20 belangrijk 
5 = onbelangrijk 

• veiligheid 1 = belangrijk 12 h 
2 = tamelijk belangrijk 
3 = neutraal 
4 = niet zo belangrijk 
5 = onbelanoriik 

F . k . t l"k t f ·vs1e ru1m e 11 e pres a 1es 
Kenmerk variabele Dimensies lndicatoren Codering Vraag 

Sociale veilige omgeving Zichtbare 1 = belangrijk 15 f 
beveiligingselementen 2 = tamelijk belangrijk 
(bijvoorbeeld 3 = neutraal 
toe2ichthouders en 4 = niet 20 belangrijk 
beveiligingscamera's) 5 = onbelangrijk 

Fysieke veilige omgeving Maatregelen om veilig 1 = belangrijk 15i 
te kunnen bewegen 2 = tamelijk belangrijk 
(bijvoorbeeld geen te 3 = neutraal 
gladde of stroeve 4 = niet 20 belangrijk 
vloeren, relingen, 5 = onbelangrijk 
trappen/liften) 

Netheid 
I 1 = belangrijk 15 d 

2 = tamelijk belangrijk 
Netheid winke!centrum I 3 = neutraal I 

4 = niet 20 belangrijk 
5 = onbelangrijk 

· Vormgeving en architectuur 1 = belangrijk 15 e 
2 = tamelijk belangrijk 

! 3 = neutraal 
I 4 = niet 20 belangrijk 

1 
5 = onbelangrijk 

Behaaglijke omgeving Beheersing van 1 = belangrijk 151 
temperatuur, geluid 2 = tamelijk belangrijk 
en verlichting in zo'n 3 = neutraal 
soort winkelcentrurn 4 = niet zo belangrijk 

I 5 = onbelangrijk 
i I I 
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Beschutting 1 = belangrijk 15m 
2 = tamelijk belangrijk 

beschutting tegen weersinvloeden 3 = neutraal 
4 = niet zo belangrijk 
5 = onbelangrijk 

Orienterend vermogen overzichtelijkheid 1 = belangrijk 15 C 

2 = tamelijk belangrijk 
Overzichtelijkheid, interne bewegwijzering, 3 = neutraal 
herkenningspunten. 4 = niet zo belangrijk 

5 = onbelangrijk 

lnterne 1 = belangrijk 15 b 
bewegwij2ering 2 = tamelijk belangrijk 

3 = neutraal 
4 = niet 20 belangrijk 
5 = onbelangrijk 

herkenningspunten 1 = belangrijk 15 a 
2 = tamelijk belangrijk 
3 = neutraal 
4 = niet zo belangrijk 
5 = onbelangrijk 

Toegankelijkheid 1 = belangrijk 15 j 
2 = tamelijk belangrijk 

Toegankelijke entree 3 = neutraal 
4 = niet zo belangrijk 
5 = onbelangrijk 

Verplaatsingsmogelijkheden Brede looppaden 1 = belangrijk 15 g 
2 = tamelijk belangrijk 

Horizontaal: brede looppaden 3 = neutraal 
Verticaal: toegankelijke slijgpunten 4 = niet zo belangrijk 

5 = onbelangrijk 

Toegankelijke 1 = belangrijk 15 h 
stijgpunten zoals 2 = tamelijk belangrijk 
trappen en liften 3 = neutraal 

4 = niet 20 belangrijk 
5 = onbelangrijk 

Rustplekken rustplekken 1 = belangrijk 15 k 
2 = tamelijk belangrijk 
3 = neutraal 
4 = niet zo belangrijk 
5 = onbelangrijk 

Decoratie 1 = belangrijk 15 n 
2 = tamelijk belangrijk 
3 = neutraal 
4 = niet zo belangrijk 
5 = onbelangrijk 
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Prestaties functioneel 
Winkelaanbod 

1 Kenmerk variabele 

Totaal winkelaanbod 

Karakteristieken winkels 
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Dimensies 

Diversiteit 
winkelaanbod 

Naamsbekendheid 
winkelaanbod 

Aanwezigheid 
internationaal/ 
landelijk bekende 
winkelformules 

Plaatselijke 
ondernemers 

Speciaalzaken 

Breed aanbod 

trendy winkelaanbod 

Laag prijsniveau 

uitgebreide 
persoonlijke service 

" 

lndicatoren 

In welke mate is de 
aanwezigheid in we 
van belang 

In welke mate is de 
aanwezigheid in we 
van belang 

I 

I 

I 

Codering Vraag 

1 = belangrijk 13 a 
2 = tamelijk belangrijk 
3 = neutraal 
4 = niet zo belangrijk 
5 = onbelangrijk 

1 = belangrijk 13 b 
2 = tamelijk belangrijk 
3 = neutraal 
4 = niet zo belangrijk 
5 = onbelangrijk 

1 = belangrijk 13 C 

2 = tamelijk belangrijk 
3 = neutraal 
4 = niet zo belangrijk 
5 = onbelangrijk 

1 = belangrijk 13 d 
2 = tamelijk belangrijk 
3 = neutraal 
4 = niet zo belangrijk 
5 = onbelangrijk 

1 = belangrijk 13 e 
2 = tamelijk belangrijk 
3 = neutraal 
4 = niet zo belangrijk 
5 = onbelangrijk 

1 = belangrijk 13 f 
2 = tamelijk belangrijk 
3 = neutraal 
4 = niet zo belangrijk 
5 = onbelangrijk 

1 = belangrijk 13 g 
2 = tamelijk belangrijk 
3 = neutraal 
4 = niet zo belangrijk 
5 = onbelangrijk 

1 = belangrijk 13 h 
2 = tamelijk belangrijk 
3 = neutraal 
4 = niet zo belangrijk 

I 5 = onbelangrijk 

1 = belangrijk 13i 
2 = tamelijk belangrijk 
3 = neutraal 
4 = niet zo belangrijk 
5 = onbelangrijk 

I 
: 
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Hoge zelfbedienings 1 = belangrijk 13j 
graad 2 = tamelijk belangrijk 

3 = neutraal 
4 = niet zo belangrijk 
5 = onbelangrijk 

Het zelf kunnen 1 = belangrijk 13 k 
proberen/ voelen/ 2 = tamelijk belangrijk 
proeven van 3 = neutraal 
producten zonder 4 = niet zo belangrijk 
behulp verkopend 5 = onbelangrijk 
personeel 

Ad n ere voorz1enmgen 
Kenmerk variabele Dimensies lndicatoren Codering Vraag 

Horeca aanbod Cafe In welke mate is de 1 = belangrijk 14 a 
aanwezigheid van 2 = tamelijk belangrijk 

De aanwezigheid van (eet)cafes, belang 3 = neutraal 
terrasjes, fast food en restaurants. 4 = niet zo belangrijk 

5 = onbelangrijk 

Terrasje 1 = belangrijk 14 b 
2 = tamelijk belangrijk 
3 = neutraal 
4 = niet zo belangrijk 
5 = onbelangrijk 

Foodcourt 1 = belangrijk 14 C 

2 = tamelijk belangrijk 
3 = neutraal 
4 = niet zo belangrijk 
5 = onbelangrijk 

Restaurant 1 = belangrijk 14 d 
2 = tamelijk belangrijk 
3 = neutraal 
4 = niet zo belangrijk 
5 = onbelangrijk 

Leisure aanbod Commercieel zoals 1 = belangrijk 14 e 
bioscopen en speelhallen 2 = tamelijk belangrijk 

Het aanbod van vermaak elementen 3 = neutraal 
die vrij toegankelijk zijn. 4 = niet zo belangrijk 

5 = onbelangrijk 

Niet commercieel zoals 1 = belangrijk 14 f 
tentoonstellingen en 2 = tamelijk belangrijk 
optredens/ live muziek/ 3 = neutraal 
thema markten (boeken/ 4 = niet zo belangrijk 
eten/ wijnen) 5 = onbelangrijk 

157 

I t 
'' 

I " ' 



Aanbod algemene I Toiletten i 1 = belangrijk 14 g 
voorzieningen 2 = tamelijk belangrijk 

3 = neutraai 
Algemene diensten die een service 4 = niet 20 belangrijk 
verlenen tijdens het winkelproces en 5 = onbelangrijk 
voor iedereen toegankelijk zijn. ! 

lnformatie balie i 1 = belangrijk 14 h 

I , 2 = tamelijk belangrijk 
I 3 = neutraal 
14 = niet 20 belangrijk 
I 5 = onbelangrijk 
! 

Pinautomaten 1 = belangrijk 14 i 
I I 2 = tamelijk belangrijk 

I 3 = neutraal I 

4 = niet 20 belangrijk 
5 = onbelangrijk 

Kluisjes 1 = belangrijk 14j 
, 2 = tamelijk belangrijk 
3 = neutraal 
4 = niet 20 belangrijk 
5 = onbelangrijk 

Aanbod commerciele diensten 1 = belangrijk 14 k 

I 
I 2 = tamelijk belangrijk 

Diensten die tegen betaling een extra ! 3 = neutraal I luxe verschaffen voor consumemer. I 4 = niet 20 belangrijk I 

iijdens het winke!proces. 

I 
I 5 = onbelangrijk 

I I 
i I 
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5 ENQUETE 

ENQUETE FORMULIER; WINKELMARKTONDERZOEK & CONSUMENTEN 

Rotterdam, 15-4-2005 

Geachte heer/ mevrouw, 

Mijn afstudeeronderzoek, verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven, gaat over behoeften van 
consumenten tijdens het winkelen. Bij de ontwikkeling van gebouwen zoals winkelcentra is het van belang dat 
deze gebouwen worden afgestemd op de behoeften van de consumenten. Orn daar steeds meer rekening mee te 
kunnen houden is het van belang dat deze gegevens verzameld worden. Deze enquete dient hiervoor. 

In deze enquete staat het winkelen in een bepaald type winkelcentrum centraal; een overdekt winkelcentrum in de 
binnenstad. Voor u misschien bekende voorbeelden van dit type winkelcentrum zijn; 
• de Heuvel Galerie in Eindhoven; 
• het Piazza Center in Eindhoven; 
• de Barones in Breda, 
• Hoog Catherijne in Utrecht 
• of Magna Plaza in Amsterdam. 
Alie vragen in deze enquete hebben betrekking op dit soort winkelcentra in het algemeen. De gegeven 
voorbeelden zijn een indicatie waar u aan kunt denken. 

Bij het beantwoorden van de vragen is het belangrijk dat u nagaat wat voor u persoonlijk van belang is. Het 
invullen van de enquete zal ongeveer 15 minuten in beslag nemen. Uw anonimiteit wordt gewaarborgd en alle 
gegevens warden vertrouwelijk behandeld. 
U kunt de enquete retourneren met de bijgevoegde antwoordenvelop van de Technische Universiteit Eindhoven. 
Een postzegel is niet nodig. 

Nogmaals hartelijk dank dat u wilt meewerken aan deze enquete. Onder de deelnemers wil ik graag een 
VW bon van 50 Euro verloten. Als u daar kans op wilt maken, noteer dan uw naam en adres op de laatste 
bladzijde en retoumeer de ingevulde enquete v66r 1 mei 2005. 

Met vriendelijke groeten, 

Lonneke Verbunt 

T echnische Universiteit Eindhoven 
Ecorys - Vastgoed Rotterdam 

Email: I.r.j.verbunt@student.tue.nl 

Tu/ e technische universiteit eindhoven 
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I DEEL 1 Winkelen als activiteit. 

In het eerste deel van deze enquete wordt een aantal vragen gesteld die gaan over het winkelen als 
activiteit. Zeals in de inleidende brief aangegeven staat in deze enquete een winkelcentrum in de 
binnenstad centraal, zoals de Heuvel Galerie en Piazza Center in Eindhoven, de Barones in Breda, 
Hoog Catherijne in Utrecht of Magna Plaza in Amsterdam. Dit zijn slechts voorbeelden om aan te 
duiden over welk soort winkelcentrum het gaat. Bij alle vragen in deze enquete wordt gedoeld op 
zo'n soort winkelcentrum in het algemeen. 

1. Wat vindt u van winkelen als activiteit? 

0 lk winkel graag. 

0 lk winkel tamelijk graag. 

0 Neutraal 

0 lk vind winkelen niet zo leuk, 

0 lk hou niet van winkelen. 

2. Wat vindt u van winkelen in zo'n soort winkelcentrum? 

o lk bezoek graag zo'n soort winkelcentrum om te winkelen. 

o lk bezoek tamelijk graag zo'n soort winkelcentrum om te winkelen. 

o Neutraal 

o lk bezoek niet zo graag zo'n soort winkelcentrum om te winkelen. 

o lk bezoek alleen een dergelijk winkelcentrum als het moet. 

3. Als ik ga winkelen dan bezoek ik zo'n soort winkelcentrum; 

o altijd alleen. 

o meestal alleen. 

o even vaak alleen als met andere(n). 

O meestal met andere(n). 

o altijd met andere(n). 

4. Hoe vaak gaat u gemiddeld winkelen in zo'n soort winkelcentrum? 

o meer dan 1 keer per week 

o 1 keer per week 

o 1 keer per twee/ drie weken 

o 1 keer per maand 

o minder dan 1 keer per maand 
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5. Hoe lang duurt uw gemiddeld winkelbezoek aan zo'n soort winkelcentrum? 

o korter dan 1 uur 

o tussen 1 en 2 uur 

o tussen 2 en 3 uur 

o tussen 3 en 4 uur 

o langer dan 4 uur 

6. Op welke dagen in de week gaat u meestal winkelen in zo'n soort winkelcentrum? 
(Gelieve een antwoord te geven. lndien u echt geen keuze kunt maken, kunt u meerdere antwoorden aankruisen) 

O op een doordeweekse dag 

o op koopavond 

o in het weekend 

Als er over het besteden van geld in een winkelcentrum wordt gesproken, kan er onderscheid gemaakt worden in 
het kunnen besteden en het willen besteden. Als u veel geld kunt besteden, wil dit niet perse zeggen dat u ook 
veel geld wilt uitgeven en andersom geldt hetzelfde. De onderstaande vragen gaan over wat u in zo'n soort 
winkelcentrum kunt besteden en wat u daar wilt besteden. 

7. Hoeveel geld kunt u gemiddeld naar eigen inzicht besteden tijdens een bezoek aan zo'n soort 
winkelcentrum? 

o veel 

o tamelijk veel 

o neutraal 

o tamelijk weinig 

o weinig 

8. Hoeveel geld wilt u gemiddeld uitgeven tijdens een bezoek aan zo'n soort winkelcentrum? 

o veel 

o tamelijk veel 

o neutraal 

o tamelijk weinig 

o weinig 
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I I 

DEEL 2 Waar heb ik behoefte aan tijdens het winkelen? 

Een belangrijk onderdeel van deze enquete is om behoeften van consumenten tijdens het winkelen in een 
winkelcentrum in de binnenstad te achterhalen. In dit tweede deel wordt een aantal behoeften geformuleerd die 
mensen kunnen hebben tijdens het winkelen in zo'n soort winkelcentrum. 

Als mensen gaan winkelen in zo'n soort winkelcentrum, ondernemen zij vaak verschillende activiteiten. 
Bij vraag 9 zijn verschillende activiteiten genoemd. Kunt u bij iedere activiteit aangeven hoe vaak u deze 
activiteit onderneemt. 

Als u gaat winkelen in een winkelcentrum in de binnenstad 
altijd regel- soms zelden nooit 

hoe vaak komt het dan voor dat u ............... matig 

producten wilt kopen die u perse nodig heeft. 0 0 0 0 0 

verschillende producten wilt bekijken en vergelijken voordat u tot 0 0 0 0 0 koop overgaat. 
producten wilt kopen voor anderen waar u zich verantwoordelijk 
voor voelt. 0 0 0 0 0 
(bijvoorbeeld voor kinderen, ouders of kleinkinderen) 

cadeautjes wilt kopen voor anderen. 0 0 0 0 0 

dat ene product wilt kopen waar u zich van te voren zo op 
0 0 0 0 0 verheugd heeft. 

rand wilt snuffelen om te kijken of er nag producten zijn die u 
0 0 0 0 0 graag wilt hebben. 

op zoek gaat naar gunstige aanbiedingen. 0 0 0 0 0 

wilt controleren of u wel de juiste aankoop bij een vorig 0 0 0 0 0 winkelbezoek heeft gedaan. 
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Vaak hebben mensen (bewust of onbewust) een doel voor ogen tijdens het winkelen. 
Kunt u bij vraag 10 aangeven hoe vaak u gaat winkelen in een winkelcentrum in de binnenstad met de 
geformuleerde achteliiggende gedachte. 

10. Als u gaat winkelen in een winkelcentrum in de 
regel-binnenstad hoe vaak komt het dan voor dat altijd matig soms zelden nooit 

u ............... 
a) op de hoogte wilt blijven van nieuwe producten. 0 0 0 0 0 

(bijvoorbeeld op gebied van mode en elektronica) 

b) samen met iemand tijd door wilt brengen. 0 0 0 0 0 

c) andere personen wilt ontmoeten. 0 0 0 0 0 

d) het leuk vindt om andere mensen te bekijken 0 0 0 0 0 

e) graag onder de mensen wilt zijn. 0 0 0 0 0 
(zonder direct contact te maken) 

f) zo snel mogelijk de gewenste producten wilt kunnen kopen. 0 0 0 0 0 

g) zichzelf eens lekker wilt verwennen. 0 0 0 0 0 

h) gewoon iets anders wilt doen dan uw dagelijkse bezigheden 0 0 0 0 0 

i) zich wilt ontspannen 0 0 0 0 0 

j) anders nl; ...... .... ..... .. ... ................ ....... .. ............. .. .. 0 0 0 0 0 
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Als mensen zich in een winkelcentrum in de binnenstad bevinden, dan hebben zij waarschijnlijk 
bepaalde behoeften waaraan de winkelomgeving zou moeten voldoen. 
In vraag 11 zijn verschillende behoeften weergegeven die mensen in een winkelomgeving kunnen 
hebben. Kunt u bij iedere behoefte aangeven hoe belangrijk dat deze behoefte voor u persoonlijk is. 
In het algemeen kunt u het best belangrijk vinden dat mensen bijvoorbeeld kunnen uitrusten, maar 
voor uzelf is dit minder van belang. Het gaat er hier nadrukkelijk om dat u bij iedere behoefte nagaat 
hoe belangrijk dit voor uzelf is en niet voor andere mensen in het algemeen. 

11. Hoe belangrijk is het voor uzelf dat.. ....... ...... .. tamelijk niet zo on 
belangnJkbelangrijk neutra.al belangrijkbelangrijk 

a) u gemakkelijk in zo'n soort winkelcentrum kunt komen vanaf 
0 0 0 0 0 

thuis. 

b) u de weg in zo'n soort winkelcentrum kunt vinden. 0 0 0 0 0 
(orientatie) 

c) de uitstraling van zo'n soOii winkelcentrum bij uw smaak 0 0 0 0 0 
past. 

d) er in zo'n soort winkelcentrum een gezellige sfeer is. 0 0 0 0 0 

e) u zich in zo'n soort winkelcentrum makkelijk kunt 
voortbewegen. (bijvoorbeeld afwezigheid van obstakels/ goede 0 0 0 0 0 
verbinding tussen verschillende verdiepingen) 

n u in zo'n soort winkelcentrum makkelijk uw aankopen kunt 
0 0 0 0 0 meenemen. 

g) u even kunt uitrusten. 0 0 0 0 0 

h) u naar het toilet kunt gaan, uw handen kunt wassen of zich 
0 0 0 0 0 

kunt opfrissen. 

i) u uw spullen tijdelijk ergens kunt opbergen . 0 0 0 0 0 

j) u geld kunt opnemen. 0 0 0 0 0 

k) u informatie kunt vragen over het winkelcentrum. 0 0 0 0 0 
(info over bijvoorbeeld activiteiten, winkelaanbod en voorzieningen) 

I) het in zo'n soort winkelcentrum niet te druk is. 0 0 0 0 0 

m) u zich zo'n soort winkelcentrum lichamelijk behaaglijk voelt. 0 0 0 0 0 (bijvoorbeeld niet te koud of te warm) 

n) u zich in zo'n soort winkelcentrum veilig voelt ten opzichte 
0 0 0 0 0 van andere mensen. 

o) u zich in zo'n soort winkelcentrum licharnelijk veilig kunt 
bewegen. 0 0 0 0 0 
(bijvoorbeeld niet uitglijden) 

p) u persoonlijke aandacht krijgt van verkopend personeel. 0 0 0 0 0 

q) u in zo'n soort winkelcentrum alles kunt kopen wat u nodig 
0 0 0 0 0 heeft. 

r) anders nl; ...... .. .. .. ... .. .. .. .. ... .. ..... ........ ... ...... ...... .. ..... 0 0 0 0 0 
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DEEL 3 Verschillende aspecten van een winkelcentrum. 

Er zijn verschillende aspecten van een winkelcentrum in de binnenstad te benoemen die voor u van belang 
kunnen zijn. In dit vierde deel van de enquete kunt u per onderscheiden aspect aangeven, in welke mate u de 
aanwezigheid hiervan van belang vindt. 
Let op: de benoemde aspecten hoeven niet daadwerkelijk aanwezig te zijn in de gegeven voorbeelden van zo'n 
soort winkelcentrum. Het gaat er om dat bij uzelf te raden gaat hoe belangrijk u oersoonlijk vindt dat bepaalde 
aspecten aanwezig (zouden moeten) zijn. Dus ook in dit deel moet u nadrukkelijk nagaan hoe belangrijk het voor 
uzelf is en niet hoe belangrijk u dit in het algemeen voor andere mensen vindt. 

Vraag 12 gaat over verschillende locatieaspecten van zo'n soort winkelcentrum. Bij ieder aspect moet u nagaan 
hoe belangrijk voor u persoonlijk de aanwezigheid hiervan is. 

12. Hoe belangrijk is voor uzelf ................... .. tamelijk niet zo on 
belangnJkbelangrijk neutraal belangrijkbelangrijk 

a) een goede bereikbaarheid van het winkelcentrum met de 0 0 0 0 0 
auto. 

b) een goede bereikbaarheid van het winkelcentrum met de 0 0 0 0 0 
fiets. 

c) een goede bereikbaarheid van het winkelcentrum met 0 0 0 0 0 openbaar vervoer. 

d) een goede bereikbaarheid van het winkelcentrum te voet. 0 0 0 0 0 

e) de beschikbaarheid van parkeergelegenheden. 0 0 0 0 0 

D een goede beveiliging van parkeergelegenheden. 0 0 0 0 0 

g) de beschikbaarheid van fietsenstallingen. 0 0 0 0 0 

h) een goede beveiliging van fietsenstallingen. 0 0 0 0 0 
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Het winkelaanbod in het winkelcentrum kan een belangrijk aspect zijn om te gaan winkelen in een bepaald 
winkelcentrum in de binnenstad. Bij vraag 13 zijn dingen genoemd die betrekking hebben op het winkelaanbod 
in zo'n soort winkelcentrum. Kunt u telkens aangeven in welke mate het genoemde aspect voor u persoonlijk van 
belang is. 

'!3. Hoe belangrijk is voor uzelf .. ................. .. tamelijk niet zo on 
belangnJk belangrijk neutraal belangrijkbelangrijk 

a) dat er veel verschillende winkels in zo'n soort winkeicentrnm 0 0 0 0 0 
zijn. 

b) dat u de winkels in zo'n soort winkelcentrum kent. 0 0 0 0 0 

c) de aanwezigheid v.an internationaal of landelijk bekende 
winkelformules. 0 0 0 0 0 
(deze winkels zijn in vele steden aanwezig) 

d) de aanwezigheid van kleine zelfstandigen. 0 0 0 0 0 (een plaatselijke ondernemer met een eigen winkel) 

e) de aanwezigheid van speciaalzaken. 
(winkels waar alles rend om een specifiek product word! verkocht, 0 0 0 0 0 
bijvoorbeeld horloges of zeep) 

f) de aanwezigheid van winkels met een zeer divers en breed 
aanbod. 0 0 0 0 0 
(van alles te koop in een winkel) 

g) de aanwezigheid van een trendy/modieus winkelaanbod . 0 0 0 0 0 

h) een laag prijsniveau. 0 0 0 0 0 

i) de aanwezigheid van uitgebreide, persoonlijke service. 0 0 0 0 0 

j) de aanwezigheid van zoveel mogelijk zelfbediening in 
0 0 0 0 0 

winkels. 

k) het zelf kunnen proberen/ voelen/ proeven van producten 0 0 0 0 0 

I) andere suggesties; ....... ... .. ... ...... ....... .... ...... .. ..... .... .. 0 0 0 0 0 
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In vraag 14 staat de aanwezigheid van verschillende voorzieningen centraal. Kunt u ook hier telkens aangeven 
in welke mate de aanwezigheid van de voorziening voor u persoonlijk van belang is. 

14. Hoe belangrijk is voor uzelf ................... .. tamelijk niet zo on 
belangriJk belangrijk neutraal belangrijk belangrijk 

a) de aanwezigheid van terrasjes. 0 0 0 0 0 

b) de aanwezigheid van een of meer cafes. 0 0 0 0 0 

c) de aanwezigheid van een of meer restaurants. 0 0 0 0 0 

d) de aanwezigheid van een foodcourt. 
(Dit is een plein met tafels en stoelen waar gegeten kan worden. 0 0 0 0 0 
Dit plein is omringd met zelfbedieningsketens (fast food)) 

e) de aanwezigheid van cornmerciele verrnaak 0 0 0 0 0 (bioscoop, speelhal ed.) 

~ gratis toegankelijke verrnaak 
(tentoonstelling, exposities live muziek, thema markten waar 0 0 0 0 0 
producten zoals boeken of wijn centraal staan) 

g) de aanwezigheid van sanitaire voorzieningen. 0 0 0 0 0 
(toiletten, wasbakken) 

h) de aanwezigheid van een inforrnatiebalie 0 0 0 0 0 

i) de aanwezigheid van pinautomaten 0 0 0 0 0 

j) de aanwezigheid van kluisjes 0 0 0 0 0 

k) de aanwezigheid van diensten die tegen extra betaling een 
service ver1enen zoals kinderopvang, rolstoelverhuur, 0 0 0 0 0 
parkeerservice. 

I) andere suggesties; ... .. ................ ........... ........... ... ..... 0 0 0 0 0 
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Er zijn ook bepaalde aspecten van een winkelcentrum in de binnenstad te noemen die betrekking hebben op het 
winkelcentrum als gebouw. Deze zijn in vraag 15 geformuleerd. Kunt u wederom telkens aangeven in welke 
mate dit aspect voor u persoonlijk van belang is. 

15. Hoe belangrijk is voor uzelf .. ... ... ... .... .... .. tamelijk niet zo on 
belangnJkb I .. k neutraal b I "kb I ··k e angnJ e angnJ e angnJ 

a) de aanwezigheid van herkenningspunten. 0 0 0 0 0 

b) de overzichtelijkheid in zo'n soort winkelcentrum. 0 0 0 0 0 

c) de aanwezigheid van inteme bewegwijzering. 0 0 0 0 0 

d) de netheid in en rondom zo'n soort winkelcentrum. 0 0 0 0 0 

e) de architectuur/vorm van zo'n soort winkelcentrum. 0 0 0 0 0 

n de aanwezigheid van zichtbare beveiligingselementen. 0 0 0 0 0 (bijvoorbeeld toezichthouders en beveiligingscamera's) 

g) de aanwezigheid van brede wandelgangen. 0 0 0 0 0 

h) de toegankelijkheid van roltrappen en liften in zo'n soort 
0 0 0 0 0 winkelcentrum 

i) de aanwezigheid van maatregelen om veilig te kunnen 
bewegen. 0 0 0 0 0 
(bijvoorbeeld geen te gladde of stroeve vloernn en relingen) 

j) de aanwezigheid van toegankelijke entrees 0 0 0 0 0 

k) de aanvvezigheid van rustplekken. 0 0 0 0 0 

I) de beheersing van temperatuur, geluid en verlichting in zo'n 
0 0 0 0 0 soort winkelcentrum. 

m) de beschutting tegen weersinvloeden. 0 0 0 0 0 (wind en regen) 

n) de aanwezigheid van decoratie. 0 0 0 0 0 (bijvoorbeeld versieringen planten) 

o) andere suggesties; .. .. ............ .... ..... .. .. .. ... .. ...... ...... ... 0 0 0 0 0 
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I DEEL 4 Vragen over u. 

Orn de uitkomsten van het onderzoek te kunnen interpreteren is het van belang om een aantal 
achtergrondgegevens van u te verkrijgen zoals uw geslacht. Uiteraard warden alle gegevens vertrouwelijk 
behandeld en nooit vrijgegeven aan derden. 

16. Wat is uw leeftijd? 

D 
17. U bent een: 

o man 

o vrouw 

18. Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden? (lnclusief uzelf en inwonenden) 
NB. Een huishouden bestaat uit het aantal gezinsleden die samen in een huis wonen. Een student die op kamers 
woont vormt een eenpersoons huishouden. 

0 Alleen ik (ga naar vraag 22) 

0 2 personen 

0 3 personen 

0 4 personen 

0 5 personen 

0 6 personen of meer 

19. Wat is uw eigen positie in het huishouden. 

o hoofd van het huishouden of partner 

O kind 

o anders nl; .... ......... .. .. .. .... . 

20. Hoeveel thuiswonende kinderen onder de 15 zijn er in uw huishouden? 
(NB Als jezelf kind bent vul dan het aantal broers en zussen of ander kinderen onder de 15 die bij je thuis wonen 
in) 

0 geen 

0 1 

0 2 

0 3 

0 4 of meer 
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21 . Hoeveel thuiswonende kinderen boven de 15 zijn er in uw huishouden? 
(NB Als jezelf kind bent, vul dan hier het aantal dat bestaat uit jezelf plus de kinderen boven de 15 
die thuis wonen in) 

o geen 

0 1 

0 2 

0 3 

o 4 of meer 

22. Wat is uw hoogst genoten opleiding of welke opleiding volgt u op dit moment? 

o basisonderwijs 

o lager beroepsonderwijs (LBO/ L TS) 

o middelbaar voorgezet onderwijs (VMBO/ MAVO) 

o hoger voortgezet onderwijs (HAVO/ VWO) 

o middelbaar beroepsonderwijs (MBO/ MULO) 

o hoger beroeps onderwijs (HBO) 

o wetenschappelijk onderwijs (universiteit) 

23. Wat is uw nationaliteit? 

o Nederlands 

o anders nl; ..... .. .. .. .. .... . 

24. Er wordt wel eens gesproken over een modaal inkomen. Een modaal inkomen is ongeveer 
29.000 euro per jaar. Kunt u aangeven wat het inkomen van uw huishouden is? 

o Beneden modaal 

o Ongeveer modaal 

o Tussen 1 en 2 keer modaal 

o boven 2 keer modaal 

o weet ik niet 

25. Wat is uw postcode? 
(alleen de cijfers) 

D 
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I DEEL 5 Ruimte voor opmerkingen 

• Als u nog opmerkingen of aanvullingen heeft na het invullen van deze enquete kunt u deze hier noteren. 

Ruimte voor opmerkingen: 

De adres stroken worden apart van de enquete bewaard ten behoeve van de privacy/ anonimiteit. 
U kunt dit gedeelte eventueel zett afknippen en apart in de antwoordenvelop bijvoegen. 

Orn kans te maken op de VVV bon ter waarde van 50 euro kunt u hier uw naam en adres noteren. 

Naam en adres: 

' I ' 1 1 " 
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6 GEMIDDELDE WAARDEN CONSUMENTENBEHOEFTEN EN PRESTATIES 

behoeften gerelateerd aan winkelgedrag 
1 rondsnuffelen 
2 aanschaffen van noodzakelijke producten 
3 alle benodigde producten in een keer kunnen kopen 
3 aandacht 
5 kijken en vergelijken 
6 zo snel mogelijk de gewenste producten kopen 
7 cadeautjes kopen 
8 koopjes jagen 
9 variatie 
9 ontspanning 
11 samen met iemand tijd doorbrengen 
11 zichzelf verwennen 
13 voorpret 
14 mensen bekijken 
15 op de hoogte blijven van nieuwe producten 
16 rolgebondenheid 
17 onder de mensen zijn 
18 andere mensen ontmoeten 
19 bevestiging zoeken 

Schaalniveaus behoeften gerelateerd aan winkelgedrag: 
1= altijd 
2= regelmatig 
3= soms 
4=zelden 
5= nooit 

mean 
2,37 
2,42 
2,43 
2,43 
2,45 
2,58 
2,72 
2.77 
2,85 
2,85 
2,88 
2,88 
2,90 
3,13 
3,18 
3,27 
3,31 
4,11 
4,35 

behoeften gerelateerd aan een winkelomgeving mean 
1 sfeer 1,72 
1 sociale veiligheid 1, 72 
3 zelf gemakkelijk kun nen voortbewegen 1, 7 4 
4 lichamelijke veiligheid 1,75 
5 ruimtelijke orientatie 1,79 
6 behoefte gemakkelijk bij we kunnen komen 1,85 
7 lichamelijke behaaglijkheid 1,93 
8 gemakkelijk aankopen kunnen meenemen 2,01 
9 herkenning en identificatie 2,05 
10 gebruik kunnen maken van sanitaire voorzieningen 2,06 
11 geld kunnen opnemen 2,23 
12 kunnen uitrusten 2,38 
13 persoonlijke ruimte 2,50 
14 ge'informeerd kunnen warden over zaken random het winkelcentrum 3,18 
15 spullen tijdelijk kunnen opbergen 3,39 

Schaalniveaus behoeften gerelateerd aan een winkelomgeving: 
1 = belangrijk 
2= tamelijk belangrijk 
3= neutraal 
4= niet zo belangrijk 

' I' I 
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5= onbelangrijk 

Prestaties planmatig opgezette winkelcentra mean 
1 netheid 1,45 
2 diversiteit winkelaanbod 1,46 
3 beschutting 1,66 
4 toegankelijke stijgpunten 1,73 
5 maatregelen om veilig te kunnen bewegen 1,74 
5 toegankelijke entree 1,74 
7 brede wandelpaden 1,75 
8 sanitaire voorzieningen 1,77 
9 behaaglijke omgeving 1,79 
10 overzichtelijkheid 1,81 
11 beschikbaarheid parkeergelegenheid 1,93 
12 beveiliging parkeergelegenheid 1,94 
13 trendy winkelaanbod 2,04 
14 interne bewegwijzering 2,07 
15 pinautomaten 2,07 
16 bereikbaarheid per auto 2,11 
17 kleine zelfstandigen 2,14 
18 terrasjes 2,15 
19 herkenningspunten 2,17 
20 bereikbaarheid lopend 2,23 
21 sociaal veilige omgeving 2,25 
22 bereikbaarheid met de fiets 2,26 
23 rustplekken 2,29 
24 beschikbaarheid fietsenstalling 2,31 
25 decoratie 2,31 
26 speciaalzaken 2,33 
27 architectuur/ vormgeving 2,35 
28 winkelformules met breed aanbod 2,36 
29 beveiliging fietsenstallingen 2,45 
30 restaurants 2,49 
31 laag prijsniveau 2,50 
32 bekendheid met winkelaanbod 2,52 
33 het zelf kunnen proberen van producten 2,52 
34 bereikbaarheid per openbaar vervoer 2,55 
35 aanwezigheid {inter)nationaal bekende winkelformules 2,66 
36 uitgebreide persoonlijke service 2,70 
37 cafes 2,71 
38 hoge zelfbedieningsgraad 2,77 
39 gratis toegankelijk vermaak 2,91 
40 foodcourt 2,96 
41 informatie balie 3,06 
42 commerciele diensten 3,43 
43 kluisjes 3,44 
44 commercieel vermaak zoals bioscopen en speelhallen 3,80 

Schaalniveaus prestaties planmatig opgezette winkelcentra: 
1 = belangrijk 
2= tamelijk belangrijk 
3= neutraal 
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4= niet zo belangrijk 
5= onbelangrijk 

I q I 11 I I 
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