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"And let it be noted that there is no more delicate matter to take in hand, nor 
more dangerous to conduct, nor more doubtful in its success, than to set up as 
the leader in the introduction of changes. For he who innovates will have for his 
enemies all those who are well off under the existing order of things, and only 
lukewarm supporters in those who might be better off under the new." 

Niccol6 Machiavelli (1513) 
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"Meer dan winkelen al/een 11 

Voorwoord 

Het afstudeeronderzoek "Meer dan winkelen alleen" is de afronding van mijn studie Bouwkunde 
aan de Technische Universiteit Eindhoven, capaciteitsgroep Vastgoedbeheer. Het onderzoek 
dat is opgestart in september 2001, is uitgevoerd bij Corio Nederland Retail B.V., 
beursgenoteerd winkelvastgoedfonds te Utrecht. 

Het rapport dient als informatiebron voor een eigenaar/belegger van winkelcentra. In dit rapport 
worden innovatieve ondersteunende aanbodconcepten behandeld, die de functie van een 
winkelcentrum moeten verbreden tot buiten de traditionele winkelfunctie. Op deze manier dient 
de attractiviteit van het winkelcentrum gehandhaafd of verbeterd te worden, waardoor er bij de 
consument een voorkeur gecreeerd dient te worden voor winkelcentra die deze ondersteunende 
concepten aanbieden ten opzichte van concurrerende centra. Hiervoor is gekeken naar de 
Amerikaanse retailmarkt, waar de toevoeging van dit soort aanbodconcepten al jarenlang 
ingeburgerd is. Door potentieel kansrijke Amerikaanse aanbodconcepten voor te leggen aan de 
Nederlandse vraag- en aanbodzijde zijn er per concept faal- en succesfactoren naar voren 
gekomen, die duidelijk maken of het toevoegen van het aanbodconcept ook werkelijk een 
meerwaarde heeft voor het winkelcentrum. Vervolgens is een zo'n concept, dat zowel volgens 
de vraag- als aanbodzijde een meerwaarde heeft voor een Nederlands winkelcentrum, aan de 
hand van een casestudie in winkelcentrum Emiclaer te Amersfoort op functioneel (voldoende 
draagvlak), financieel (welke huurprijs) en fysiek (welke ruimteclaim, welke plek in 
winkelcentrum) vlak getoetst. Tenslotte is aan het eind van het rapport een overzicht gegeven 
per potentieel kansrijk aanbodconcept onder welke voorwaarde(n) het in te passen is in 
Nederlandse winkelcentra, zodat het zowel voor de vraag- als aanbodzijde een meerwaarde 
oplevert. 

Voor het beschikbaar stellen van de afstudeerplaats bij Corio Nederland Retail B.V. en het 
voorzien van informatie ben ik het bedrijf zeer dankbaar, evenals de begeleiding die ik tijdens 
mijn onderzoek kreeg door de heer Speetjens. Eveneens gaat mijn dank uit naar de begeleiding 
die ik kreeg vanuit de Technische Universiteit Eindhoven, door de heer Keeris en mevrouw 
Janssen. Ook Strabo wil ik bedanken voor de hulp bij het opzetten en houden van de 
consumentenenqu~te. Tenslotte ben ik alle personen zeer dankbaar die hebben meegewerkt 
aan de interviews en zo tevens een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het onderzoek. 

Sebastiaan Buvel0t 
Utrecht, septem ber 2002 
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Samenvatting 

Meer dan winkelen al/een, oftewel door toevoeging van innovatieve ondersteunende 
aanbodconcepten een verbreding van de functie van een winkelcentrum tot buiten de 
traditionele winkelfunctie. Voor een eigenaar/belegger een kans om zijn winkelcentra 
onderscheidend ten opzichte van concurrerende winkelcentra in de markt te zetten. Het blijkt 
dat onbekendheid over de meerwaarde die de toevoeging van een ondersteunend 
aanbodconcept aan een winkelcentrum kan bieden vaak een reden is voor enige 
terughoudendheid bij beleggers. Naar aanleiding van deze informatie is het interessant om 
duidelijk in beeld te brengen de toevoeging van welke aanbodconcepten nu werkelijk een 
meerwaarde heeft voor een winkelcentrum. Dit leidt tot de volgende hoofdvraag: door de 
toevoeging van welke innovatieve ondersteunende aanbodconcepten aan bestaande 
planmatig opgezette winkelcentra kan optimaal en tijdig de attractiviteit van een 
winkelcentra ten opzichte van concurrerende centra gehandhaafd of verbeterd worden? 

De attractiewaarde van een winkelcentrum en de hoogte van de omzetten binnen een centrum 
(de transactiewaarde) staan onder druk. De hedendaagse consument wordt alsmaar 
veeleisender. Het succesvol marktgericht innoveren om te blijven voldoen aan de eisen van de 
consument is dan ook in deze 'tak van sport' van groot belang, maar is behalve van 
ondernemingsprestaties vooral afhankelijk van de omgeving. De steeds maar weer 
veranderende omgevingsfactoren zorgen voor een toename van de marktturbulentie, wat 
ondernemingen die actief zijn in de winkelvastgoedsector, noodzaakt tot aanpassingen binnen 
winkelcentra. Doordat de geldstroom bij de consument begint, is het dus van belang om zijn 
keuze voor een winkelcentrum positief te beTnvloeden en in te spelen op veranderingen binnen 
zijn gedrag. Want een winkelcentrum dat geen consumenten weet te trekken is ten dode 
opgeschreven. Door als eigenaar/belegger van een winkelcentrum de keuzecriteria van de 
consument voor een winkelcentrum in positieve zin te beTnvloeden, zal de consument een 
voorkeur moeten ontwikkelen voor jouw centrum. 

De attractiviteit van een winkelcentrum blijkt naast afstandminimalisatie een belangrijk 
keuzecriterium te zijn bij de keuze voor een winkelcentrum. Aangezien de afstand bij een 
bestaand winkelcentrum een gegeven is, zullen winkelcentra in de toenemende competitieve 
markt alles uit de kast moeten halen om de attractiviteit te verhogen en meer moeten bieden 
dan de "basiseisen", aangezien deze niet meer onderscheidend zijn. De basiseisen van een 
winkelcentrum moeten echter wel blijven voldoen aan de acceptatiegrens van de consument, 
aangezien dit de primaire criteria zijn op basis waarvan hij kiest voor een winkelcentrum. 
Onderscheidend vermogen zal echter niet gezocht moeten worden in de core-business van een 
winkelcentrum, het winkelen en dus het verkopen van producten, maar in de randvoorwaarden. 
Hier liggen mijn inziens op de Nederlandse winkelmarkt mogelijkheden om een winkelcentrum 
onderscheidend in de markt te zetten. De functie van het winkelcentrum kan/moet worden 
verbreed tot buiten de traditionele winkelfunctie door middel van het toevoegen van nieuwe 
ondersteunende aanbodconcepten. Dit is een belangrijk instrument om een onderscheidend 
karakter te creeren en te blijven voldoen aan de vraag van de consument. 

Bij het zoeken naar nieuwe aanbodconcepten kan het buitenland als referentiekader worden 
gebruikt, aangezien deze daar al aan winkelcentra worden toegevoegd. Met name winkelcentra 
in Amerika dienen hierbij als voorbeeld genomen te worden, omdat men hier al jarenlang op 
grote schaal niet-retailfuncties integreert in winkelcentra om zo bij de consument een voorkeur 
te creeren en deze naar hun centra te trekken. Winkelcentra in Noord-Amerika blijken namelijk 
naast de normale winkelfunctie nog een drietal andere functies te huisvesten binnen hun muren. 
Dit zijn combinatie-, verzorgings- en vermaakfuncties. Deze worden toegevoegd om het verblijf 
van consumenten, die vaak verder moeten rijden dan de Nederlandse consument, te 
veraangenamen en te vergemakkelijken. In Nederland is een eigenaar/belegger van 
winkelcentra vaak nog niet zover, dat deze concepten standaard worden toegevoegd aan een 
winkelcentrum. 

Deze Amerikaanse aanbodconcepten zijn echter niet zo maar een op een toe te voegen aan 
Nederlandse winkelcentra. Dit komt door de onderlinge verschillen tussen de twee landen 
onderling. De vraag is dus welk aanbodconcept heeft voor welk type winkelcentrum in 
Nederland een meerwaarde. Het grootste verschil, waar rekening meegehouden dient te 
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warden bij de vertaalslag, is het gedrag van de Nederlandse consument in vergelijking met de 
Amerikaanse consument. In Nederland vertoont elke doelgroep namelijk een ander gedrag per 
type winkelcentrum, het zogenaamde bezoekmotief. Er zijn drie verschillende bezoekmotieven 
te onderscheiden bij de Nederlandse consument. Namelijk het doelgericht doen van de 
boodschappen, het efficient winkelen en het recreatief winkelen. Per type bezoekmotief zal er 
naar functieversterkende aanbodconcepten gezocht dienen te warden, zodat aan de behoeftes 
van de consument voldaan wordt. 

Daarnaast zijn er ook nog tussen de doelgroepen onderling verschillen waar te nemen in de 
eisen, die ze stellen aan de toe te voegen aanbodconcepten. De verschillen in eisen zijn met 
name ontstaan door de verschillen in tijd en geld, die ze te besteden hebben. Consumenten met 
weinig tijd zitten met name te wachten op tijdbesparende concepten in tegenstelling tot 
consumenten met veel tijd, die een veraangenaming van het verblijf willen. Consumenten met 
veel geld zijn daarnaast bereid om te betalen voor aanbodconcepten, als ze hun verblijf in het 
winkelcentrum kunnen vergemakkelijken of veraangenamen in tegenstelling tot consumenten 
met weinig geld, die alleen er gebruik van zullen gaan maken als het aanbodconcept gratis is. 

Door een inventarisatie van de Amerikaanse aanbodconcepten te maken en deze te koppelen 
met de Nederlandse bezoekmotieven blijkt dat een deel van deze aanbodconcepten niet 
geschikt zijn voor de Nederlandse markt. Ze spelen niet in op de behoeften van de Nederlandse 
consumenten en zorgen dus niet voor een toegevoegde waarde aan het winkelcentra, wat het 
uitgangspunt was van dit onderzoek. Dit komt vaak omdat de Nederlandse consument de 
synergie niet ziet tussen het aanbodconcept en het winkelen of nog niet gewend zijn om het 
concept te combineren met winkelen. Ook zijn vele Amerikaanse aanbodconcepten te 
grootschalig voor de Nederlandse winkelstructuur, waardoor de winkelfunctie overschreeuwd 
wordt en de huidige structuur wordt aangetast. 

Er blijven echter nog een groot aantal aanbodconcepten over, die als potentieel kansrijk voor de 
Nederlandse markt bestempeld kunnen warden. Door deze potentieel kansrijke 
aanbodconcepten zowel aan de vraag- als aanbodzijde van de Nederlandse winkelmarkt voor te 
leggen zijn per concept de faal- en succesfactoren per type bezoekmotief naar voren gekomen. 
De aanbodzijde werd aan de hand van een brainstormsessie gevraagd naar hun visie over de 
verschillende aanbodconcepten en de vraagzijde aan de hand van een enquAte. Hieruit kwam 
naar voren dat de omgevingskwaliteit het kader is waarbinnen gekeken moet warden naar de 
meerwaarde van de aanbodconcepten en dat deze de randvoorwaarden stelt waarbinnen het 
winkelcentrum onderscheidend moet warden gepositioneerd. De omgeving bepaalt in hoge 
mate wat de mogelijkheden zijn voor het betreffende winkelcentrum en welke aanbodconcepten 
een meerwaarde hebben hierbinnen. Het gaat hier dus steeds om maatpakken, afhankelijk van 
de lokale situatie en de omvang van het project. Als de aanbodconcepten en de functie van het 
winkelcentrum niet met elkaar samenhangen, kan dit een negatieve uitwerking hebben op het 
functioneren van het winkelcentrum . 

De aanbodconcepten in tabel I blijken nadat ze zijn voorgelegd aan zowel de vraag- als 
aanbodzijde een meerwaarde te hebben als ze toegevoegd warden aan een winkelcentrum. De 
consument zal hierdoor zich meer gebonden voelen aan het winkelcentrum, het vaak bezoeken 
en er langer blijven. Als randvoorwaarde hierbij geldt echter dat de doelgroep, waar het concept 
voor geschikt is, in voldoende mate aanwezig is in het verzorgingsgebied. 
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Aanbodconcept 

fitness/zonnestudio/sauna 

kinderopvang 

bibliotheek 

medisch centrum 

politiepost 

toiletten & babyverschoonruimte 

informatiepunt 

bezorgservice 

boodschappenbewaarplaats 

inrichting openbare ruimte 

daghoreca 
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Specifieke doelgroep 
ebied 

- ouderen en tweeverdieners 

live entertainment _- n_iec..ct....c.s,__ec..cc_ifi--'-ek ________ __, 
Tabet I. De meerwaarde van een aanbodconcept per type bezoekmotief en doelgroep (groen = meerwaarde, rood= 

geen meerwaarde) 

Met de toevoeging van bovenstaande functies aan zijn winkelcentrum creeert de 
eigenaar/belegger extra trekkracht voor het winkelcentrum in zijn geheel. Het zijn echter wel 
allemaal functies, die geld kosten voor de eigenaar/belegger of die lagere huurinkomsten 
opbrengen dan als men de unit verhuurt aan een winkelier. Dit moet de eigenaar/belegger zich 
goed realiseren, aangezien het doel waarom in winkelvastgoed belegd wordt, toch het 
maximaliseren van de aandeelhouderswaarde is. 

De toevoegingen van deze aanbodconcepten moeten echter op de langere termijn leiden tot 
een maximalisatie van de aandeelhouderswaarde. De inkomsten uit verhuur van winkelruimte 
(het direct beleggingsresultaat), de waardeontwikkeling van de portefeuille (indirect 
beleggingsresultaat) en de uitstraling van het bedrijf naar de buitenwacht, wat belangrijk is ten 
opzichte van de sentimenten van de aandeelhouders, bepalen de uiteindelijke outcome 
(maximalisatie van de aandeelhouderswaarde door middel van een hoger beleggingsresultaat) 
van de activiteiten van een belegger. Deze worden verbeterd doordat de toevoeging van de 
aanbodconcepten (verhoging attractiewaarde) uiteindelijk zal leiden een verlenging van de 
verblijfsduur en een verhoging van de bezoekfrequentie van de consument, blijkt uit het 
onderzoek. Ook zullen nieuwe consumenten aangetrokken worden en de binding van de 
huidige consumenten verbeterd worden, doordat de functie van het winkelcentrum verbreed is 
tot buiten de traditionele winkelfunctie. 

De toename in het klantenbinding, bezoekersfrequentie en verblijfsduur zorgt voor een 
omzetverhoging bij de zittende retailer. Bij huurherzieningen kan de eigenaar/belegger hierdoor 
verhogingen doorvoeren. Doordat daarnaast in een winkelcentrum waar een hoge omzet 
gedraaid wordt, ook sprake is van een hoge bezettingsgraad, zal het directe en indirecte 
rendement toe gaan nemen. Uit eindelijk moet dit leiden tot een hoger uit te keren dividend, wat 
ten goede komt aan de aandeelhouders. 

Een beursgenoteerde belegger in winkelvastgoed zal echter niet zonder een gedegen 
vooronderzoek deze aanbodconcepten zomaar toe kunnen voegen. Er zal eerst een uitgebreide 
analyse plaats dienen te vinden of het concept nu werkelijk meerwaarde toevoegt aan het 
winkelcentrum. Daarnaast betekent de toevoeging van deze concepten een verhoging van het 
risico binnen je winkelcentrum. Het brengt namelijk een hoger financieel, afbreuk- en 
verouderingsrisico met zich mee. Ten eerste zijn het concepten, die niet de huurprijs opbrengen 
die een winkelier kan betalen voor de meters die het concept nodig heeft. Dit financieel verschil 
moet elders in het winkelcentrum goed gemaakt worden, doordat de toevoeging van de 
concepten zorgen voor een verhoging van de attractiviteit van het winkelcentrum. Dit moet 
uiteindelijk leiden tot hogere huurprijzen. Ten tweede kunnen de concepten ervoor zorgen als ze 
niet voldoen aan de eisen van de consument, de consument eerder geneigd is om het 
winkelcentrum links te laten liggen en een concurrerend winkelcentrum te bezoeken door de 
slechte ervaringen. En ten derde zijn dit concepten niet de belangrijkste reden waarom de 
consument een winkelcentrum bezoekt. Als het nieuwtje van de toevoeging ervan af is, kan het 
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zijn dat de consumenten er geen gebruik meer van gaan maken. Een gedegen vooronderzoek 
is dus uitermate van belang, omdat uiteindelijk het toch de kasstromen zijn die uit het 
winkelcentrum voortkomen bepalend zijn. Maar de toevoeging van de aanbodconcepten uit 
tabel I zullen zeker een positieve invloed hebben op deze kasstroom. 
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1. Inleiding 
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1.1. De noodzaak van innovatie binnen een product 

De onvoorspelbaarheid van de markt lijkt keer op keer producenten te verrassen. Het idee dat 
een onderneming op haar lauweren kan rusten is definitief voorbij. Het niet inspelen op 
ontwikkelingen aan de vraagzijde van de markt, die veranderingen teweeg brengen in 
economische activiteiten en deze op de juiste manier te interpreteren, leidt vaak tot pijnlijke 
gewaarwordingen, zoals producten die van de markt verdwijnen. De succesformule van 
vandaag blijkt geen garantie voor morgen te zijn. Het is echter opvallend dat ondernemingen op 
bestaande markten grotendeels met bestaande productgroepen, zonder hierin veranderingen 
aan te brengen, blijven functioneren. De cash-cows 1 worden uitgemolken en nieuwe stars 1 

worden nauwelijks gecreeerd. Bedrijven houden zich op dit moment meer bezig met 
organiseren, reorganiseren en fuseren. In deze krampachtigheid leeft een sterk 
competitiegedreven wens de grootste in de markt te zijn. Maar is het niet te veel een doel op 
zich geworden? Hoe zinnig is het alleen in termen van marktaandeel te blijven denken, als we 
weten dat de directe concurrenten dat ook doen? Waarom niet genoegen nemen met een 
bereikte plaats en daarnaast (niet daarna, want dan ben je te laat) nieuwe concepten 
ontwikkelen, zodat men de huidige positie kan bewaken (Rijkenberg, 1998). 

Producten die aanslaan bij de behoeften van een bepaalde doelgroep zijn de uiteindelijke 
schakel naar omzet en winst. Als deze producten aanslaan dan overtreffen de hiermee 
verkregen inkomsten de eerder gemaakte kosten, zodat bedrijven kunnen overleven en 
investeren in het ontwikkelen van nieuwe producten. Veranderingen binnen producten moeten 
voor de bedrijfscontinu"iteit zorgen en bij gaan dragen aan de omzet en winst van een bedrijf. 
Bedrijven willen met deze veranderingen een concurrentievoordeel creeren, waardoor 
klantenbinding (merkentrouw en herhalingsaankopen) moet ontstaan, zodat hun voortbestaan in 
de toekomst gewaarborgd is. Het doorvoeren van innovaties binnen producten is dus een zeer 
belangrijk proces voor bedrijven. Dankzij ontwikkelingen binnen een product kunnen bedrijven 
reageren op de veranderende vraag van de gebruikers, inspelen op veranderende technische 
(productie)mogelijkheden en op veranderde wetten en regelgeving. Ook de meeste 
marketingleerboeken en -theorieen geven aan dat innoveren nog altijd een van de meest 
kansrijke strategieen is om een concurrentievoorsprong op te bouwen. 

1.2. lnnovatie binnen winkelcentra 

Een segment waarbij de spelers op de markt continu met aanpassingen binnen hun aanbod 
dienen te komen om de huidige positie te bewaken is de retailsector. En niet alleen de retailers 
zelf dienen dit te doen, ook de eigenaren van de winkelcentra dienen met aanpassingen binnen 
hun aanbod te komen om consumenten en retailers naar hun winkelcentra te blijven trekken. In 
de beginfase van het ontstaan van planmatig opgezette winkelcentra was een winkelcentrum op 
een goede locatie met een passend aanbod en voldoende parkeergelegenheid al van succes 
verzekerd. Tegenwoordig vraagt het hedendaagse spel in de retailsector om meer dan alleen 
maar deze succesfactoren. De attractiewaarde van een winkelcentrum en de hoogte van de 
omzetten binnen een centrum (de transactiewaarde) staan dan ook onder druk. Het succesvol 
marktgericht innoveren is dan ook in deze 'tak van sport' van groot belang, maar is behalve van 
ondernemingsprestaties vooral afhankelijk van de omgeving. De steeds maar weer 
veranderende omgevingsfactoren zorgen voor een toename van de marktturbulentie, wat 
ondernemingen die actief zijn in de winkelvastgoedsector, noodzaakt tot aanpassingen binnen 
winkelcentra. De toename wordt vooral veroorzaakt door de ontwikkelingen binnen de 
vraagzijde en in beperkte mate de aanbodzijde van de retailmarkt. 

1. Aan de vraagzijde vinden er steeds snellere veranderingen plaats in behoeften van de 
heterogene hedendaagse consument (onder andere kwaliteits- en prijsbewust worden, 
grotere mobiliteit). Hij koopt al lang niet meer al zijn artikelen bij een vaste winkel. De 
plaats en het moment dat het hem schikt spelen een steeds belangrijkere rol in die 
keuze. Hij heeft zich ontwikkeld tot een bewuste koper, die de activiteiten van de 
aanbieders op waarde weet te schatten. Het scheppen van werkelijke toegevoegde 
waarde in het (drukke) bestaan van de hedendaagse consument in onze economisch 
welvarende maatschappij is de bepalende succesfactor van zowel de retailer als de 

1 Cash cows = producten met een relatief groot marktaandeel, maar de marktgroei neemt af 
Stars = producten met een relatief groot marktaandeel in een groeiende mark! 
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eigenaar/belegger van een winkelcentrum. Anderzijds is er sprake van een dalend 
aandeel van de retailsector in consumptieve geld- en tijdbestedingen. De consument 
bezoekt minder vaak een winkelcentrum, bezoekt daar minder winkels in een kortere 
bezoektijd en besteedt relatief gezien steeds meer tijd aan recreatie, wat ten koste gaat 
aan de hoeveelheid tijd en geld, die vroeger in de retailsector werd besteed; 

2. Mede als gevolg van de ontwikkelingen aan de vraagzijde, vinden er ontwikkelingen 
plaats aan de aanbodzijde om de toenemende concurrentie het hoofd te bieden. 
Nieuwe afzetkanalen ontstaan en nieuwe technologieen doen hun intrede (onder 
andere e-commerce). Retailers worden professionele spelers op het wereldtoneel en de 
fabrikant (Factory Outlet Centers en image stores) herijkt haar positie en zoekt vaak 
vanuit winkels op perifere goed bereikbare locaties en vanuit een multi
channelgedachte de weg naar de consument. Deze nieuwe afzetkanalen snoepen 
allemaal een bepaald aandeel van de traditionele retailsector af. In combinatie met een 
sterke stijging in de planvoorraad aan nieuwe winkelmeters, mede dankzij het steeds 
liberalere overheidsbeleid ten aanzien van de ontwikkeling van winkelaanbod en het 
beperkte vermogen van de winkelmarkt om steeds maar nieuwe m2 op te blijven 
nemen, hebben deze factoren invloed op de concurrentiepositie van winkelcentra. 

Hierdoor wordt de levenscyclus van winkelvastgoed steeds korter en dient een 
eigenaar/belegger steeds sneller met innovaties binnen een winkelcentrum te komen. De eisen 
aan het innovatievermogen van ondernemingen actief in de winkelvastgoedsector worden dus 
alsmaar groter (Crawford, 2001 ). Doordat er sprake is van een toenemende competitieve markt 
voor winkelgebieden, wordt instandhouding of daar waar mogelijk verbetering van de huidige 
marktpositie van de bestaande centra steeds belangrijker. (zie figuur 1.1. Oorzaken van de 
innovatierace ). 

Toename economische dynamiek in winkelcentra 

Verhevigde Heterogene 
concurrentie consument 

~, ,, 
I Kortere economische levensduur winkelvastgoed I 

i 
I Noodzaak innovatie binnen portefeuille I 

Figuur 1.1. Oorzaken van de innovatierace 

Hoewel 'Amerikaanse toestanden'2 nog niet aan de orde zijn, neemt ook in Nederland de 
concurrentie tussen winkelgebieden toe. Tot voor kort werden er door de beleggers goede 
rendementen op het winkelsegment gehaald, wat in de toekomst niet meer vanzelfsprekend zal 
zijn gezien bovenstaande ontwikkelingen. De strijd om de binding van de consument zal in alle 
hevigheid losbarsten. Winkelcentra zullen alles uit de kast moeten halen en meer moeten 
bieden dan de "basiseisen", aangezien een winkelcentrum zich op deze punten niet meer kan 
onderscheiden. De basiseisen van een winkelcentrum moeten echter wel eerst boven de 
acceptatiegrens van de consument gebracht worden, aangezien dit de primaire criteria zijn op 
basis waarvan hij kiest voor een winkelcentrum. Wanneer de basis op orde is, kan er naar 
secundaire en tertiaire criteria gekeken worden om het winkelcentrum onderscheidend in de 
markt te zetten ten opzichte van concurrerende centra. Nieuwe ondersteunende toevoegingen 
in de vorm van aanbodconcepten moeten de functie van het winkelcentrum verbreden tot buiten 

2 Door de vrije markteconomie in Amerika vertiezen winkelcentra daar, die niet meer voldoen aan de wensen van de 
consument. snel terrein ten opzichte van centra, die hieraan wel voldoen, metals gevolg dater in Amerika veel 
wlnkelcentra in zijn geheel leegstaan. 
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de traditionele winkelfunctie. Dit is een belangrijk instrument om een onderscheidend karakter te 
creeren. 

Onder aanbodconcept wordt hierbij verstaan een commerciele of niet-commerciele 
functieversterkende innovatieve toevoeging aan een planmatig opgezet winkelcentrum, die 
meerwaarde creeert voor de consument en/of retailer. Onder functieversterkend wordt verstaan 
dat het ondersteunend moet zijn aan het winkelen. De spin-off van de aanbodconcepten moet 
uiteindelijk te merken zijn in de omzetten van de zittende retailers. De toevoeging van de 
aanbodconcepten moet dus het uiteindelijk doel van een winkelcentrum, het winkelen, ten 
goede komen. Onder innovatief wordt hierbij verstaan, dat de toevoeging van de 
aanbodconcepten aan een winkelcentrum als vernieuwend ervaren dient te worden door de 
Nederlandse consument. De aanbodconcepten op zichzelf hoeven dus niet nieuw te zijn. Niet
retailfuncties spelen hierbij een belangrijke rol aangezien retail, horeca, amusement en 
dienstverlening steeds vaker in elkaar overlopen, afhankelijk van de schaal nog gecombineerd 
met andere activiteiten. Winkelcentra herbergen dan ook steeds meer voorzieningen, die tot 
voor kort onder een ander segment vielen van de consumptieve bestedingen (Muller, 1998). 

Bij het zoeken naar nieuwe aanbodconcepten kan het buitenland als referentiekader worden 
gebruikt, aangezien deze daar al aan winkelcentra worden toegevoegd. Met name winkelcentra 
in Amerika dienen hierbij als voorbeeld genomen te worden, omdat men hier al jarenlang op 
grote schaal niet-retailfuncties integreert in winkelcentra om zo bij de consument een voorkeur 
te creeren en deze naar hun centra te trekken. Op deze manier zal een belegger in 
winkelvastgoed het tij moeten proberen te keren en proberen marktaandeel qua tijd en geld 
terug te winnen ten opzichte van andere sectoren, met name de vrijetijdssector. 

1.3. Probleemschets 

"De koopkracht is jaar op jaar toegenomen, maar veel wijst erop dat de consument zijn geld 
maar in beperkte mate uitgeeft in de winkel. Liever besteedt hij het aan vaker uiteten, /angere 
vakanties en recreatie. Hierdoor staat de toekomstige transactiewaarde van winkelcentra onder 
druk. Deze druk za/ gecompenseerd moeten worden door de verhoging van de attractiewaarde. 
Wat kan met name een eigenaarlbe/egger van winkelcentra doen om hun centra aantrekkelijk te 
maken voor de consument? Moet het anders? Kan het beter? (Haringsma & Klop, 1998)" 

Waar de consument zich in de jaren '80 nog vooral door de prijs en in de jaren '90 door het 
product liet leiden, is het in het nieuwe millennium vooral het onderscheidend vermogen van het 
winkelgebied, waardoor de klant zich laat verleiden (Doorley, Gaskin & Martinian, 2000). De 
eisen die de consument nu stelt aan een winkelcentrum vloeien vooral voort uit het motief van 
de consument om een winkelcentrum te bezoeken. Voor de toekomst wordt dan ook een verder 
polarisatie in bezoekmotieven verwacht, waarbij winkelcentra zich door de toevoeging van 
complementaire aanbodconcepten verder zullen moeten gaan specialiseren op deze 
behoefte(n). 

Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor de eigenaar/belegger van een winkelcentrum. Deze 
staat midden in dit dynamische spel, dat van buitenaf beinvloed wordt door de DESTEP
factoren3 (zie bijlage 4). De eigenaar/belegger heeft namelijk zowel de aanbodzijde (de retailer) 
als de vraagzijde (de consument) als klant (zie figuur 1.2.). Om zijn eigen omzet, de 
huuropbrengsten van de units in zijn winkelcentra, te maximaliseren, moet de eigenaar/belegger 
er voor zorgen dat een optimale omgeving gecreeerd wordt voor het doen van aankopen door 
de consument. Want een winkelcentrum is pas levensvatbaar en dus goed verhuurbaar als het 
voldoende consumenten trekt, die hun geld in de winkels uitgeven, waardoor de retailers aan de 
hand van de consumentenuitgaven winst kunnen generen. Door middel van toevoeging van 
ondersteunende aanbodconcepten kan de functie van het winkelcentrum verbreed worden en 
het winkelcentrum onderscheidend in de markt gezet warden, waardoor de trekkersfunctie 
(attractiviteit4) van en de omzet (transactiewaarde) binnen een winkelcentrum behouden blijft of 
verbeterd wordt. Door middel van productinnovaties binnen de bestaande portefeuille dient de 

3 DESTEP-factoren = Demografische, Economische, Sociale, Technologische, Ecologische en Politieke factoren 
4 Attractiviteit = de mate waarin een product het verblijf van consumenten veraangenaamt en vergemakkelijkt 
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eigenaar/belegger dus de kwaliteit5 van het winkelvastgoed op niveau te houden en in te spelen 
op de ontwikkelingen van buitenaf. 

Economische 
ontwikkelingen llllliiiilliilllliltir.f" 

Ecologische / 
psychologische .__...,., 
ontwikkelingen 

Demografische 
ontwikkelingen 

Omgeving 

Winkelcentrum 

Belegger 

Sociaal-maatschappelijke 
ontwikkelingen 

p,......,._, Technologische ....... lllilil..,,.. ontwikkelingen 

_,. Belangen 

_,. Geldstroom 

Figuur 1.2. De be/egger centraa/ 

Een belegger zal zich innoverend ten opzichte van zijn portefeuille moeten gaan opstellen wil hij 
het kwaliteitsniveau van de centra bewaken en blijven inspelen op ontwikkelingen van buitenaf. 
Dynamisch beheer (pro-actieve benadering) is hier in tegenstelling tot statisch beheer (reactieve 
benadering) een passend antwoord op. Via dynamisch beheer kan men zelf door in te spelen op 
ontwikkelingen de kwaliteit van de portefeuille verbeteren. Terwijl bij een passieve benadering 
achteraf gereageerd wordt op ontwikkelingen, mede gezien het feit dat het beheer van het 
winkelcentrum vaak uitbesteed is aan een externe partij (zie tabel 1.2.). 

Passieve benadering Actieve benadering 
rich! zich alleen op administratief en - voert (dagelijks) beheer zelf uit (administratief, 

technisch beheer (of besteden dit uit) technisch en commercieel beheer) 

staat buiten vraag- en aanbodzijde - staat tussen consument en detaillist in 

winkelcentrum is slechts een faciliterend - winkelcentrum is meer dan een faciliterend omhulsel; 

omhulsel (behoud fysiek object) het is een product dat in de mark! gezet meet worden 

reageert achteraf op ontwikkelingen - verbetert via pro-actief en dynamisch management de 

kwaliteit van de portefeuille 

- management is een kostenpost - actief management is een manier om direct en 

indirect beleoaingsresultaat te verbeteren 
Tabe/ 1.1. Verschil passieve en actieve benadering be/egger in winkelvastgoed 

Corio, een beursgenoteerde beleggingsmaatschappij in commercieel vastgoed met een focus 
op retail, speelt met dynamisch en pro-actief winkelcentrummanagement in op de 
ontwikkelingen aan de vraag- en aanbodzijde (zie bijlage 1 ). In plaats van externe beheerders in 
te schakelen, neemt Corio het management van haar winkelcentra zelf ter hand door middel van 
centermanagement. In de optiek van Corio is centermanagement het organiseren en ten uitvoer 
brengen van een totaalpakket aan maatregelen, die gericht zijn op optimalisering van service, 
promotie en positionering van het winkelcentrum binnen het kader van het marketingconcept 
van het winkelcentrum. Hierbij staat de consument centraal metals uiteindelijk doel het door de 
belegger beoogde rendement te behalen (maximalisatie van de aandeelhouderswaarde). 

Corio doet dit vanuit de filosofie dat het beleggen in winkelcentra meer omvat dan het innen van 
de huur, het verhelpen van storingen en het herinvullen van leegstand. Via het managen van 
het centrum en het creeren van een meerwaarde voor consument en retailer door middel van 

5 Kwaliteit = de mate waarin een product overeenstemt met de wensen van afnemers in de beoogde doelgroepen 
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het vergroten van de attractiviteit binnen een winkelcentrum moet er een ideale omgeving 
gecre~erd worden, waarbinnen de consumer:,t haar aankopen kan doen (van der Meulen, 2000). 
Dit moet via een aantal stappen gebeuren, waarbij dit onderzoek zich richt op stap Mn tot en 
met vier: 

1. Door middel van het toevoegen van nieuwe ondersteunende aanbodconcepten, die 
concurrerende centra niet aanbieden, boven op de basisinvulling, moet er een voorkeur 
gecreeerd worden bij de consument en retailer voor jouw centra. De consument moet in 
de toevoeging een meerwaarde zien ten opzichte van andere concurrerende centra. 
Ontwikkeling van een aanbodconcept in een bestaand winkelcentrum is dan ook gericht 
op het formuleren van specifieke en met elkaar samenhangende voorwaarden 
betreffende de kwantiteit en de kwaliteit van het aanbod teneinde de basis te leggen 
voor een winkelcentrum, dat zodanig op (een) specifieke behoefte(n) inspeelt dat een 
functioneel en financieel haalbaar 'product' voor de belegger kan worden gerealiseerd 
(Bolt, 1995). Niet sec de winkels, maar de trekkracht van het centrum als geheel voor 
de consument moet hierbij het uitgangspunt vormen; 

2. Deze aanbodconcepten moeten de functie van het winkelcentrum verbreden tot buiten 
de traditionele winkelfunctie. Dit moet leiden tot een verlenging van verblijfsduur en 
verhoging van de bezoekfrequentie in het winkelcentrum. Dit moet uiteindelijk resulteren 
in hogere bestedingen van de consument, aangezien deze zich vaak laat verleiden tot 
impulsaankopen hoe !anger hij zich in een winkelcentrum bevindt (zie bijlage 2); 

3. De toenemende waardering en tevredenheid bij de consument, die hieruit volgt, heeft 
een grotere klantenbinding tot gevolg en tevens meer positieve mond-op-mond 
reclame, wat kan leiden tot een groeiend aantal consumenten. Deze consumenten zijn 
vaak afkomstig van concurrerende winkelcentra, aangezien een gebrek aan dynamiek 
binnen een winkelcentrum er toe kan leiden, dat deze marktaandeel verliest ten 
opzichte van concurrerende centra die veel dynamischer zijn. 

4. Bovenstaande ontwikkelingen moeten zorgen voor een stijging van de omzet bij de 
zittende retailers. De eigenaar/belegger dient de investeringskosten, die worden 
gemaakt om een concept door te voeren in een winkelcentrum, terug te verdienen door 
hogere inkomsten op langere termijn te genereren in het totale winkelcentrum. Doordat 
winkelvastgoed als productiemiddel wordt ingezet door de retailer is de attractiviteit van 
het winkelcentrum van groot belang voor hem; 

5. Dit heeft op de lange termijn positieve invloed op het directe rendement wat een 
belegger kan halen op zijn portefeuille, aangezien er een basis ontstaat om de 
huurprijzen in de toekomst te verhogen. De hoogte van de huurverhoging, welke 
huurders bereid zijn te betalen, wordt uiteindelijk bepaald door de mate waarin het netto 
bedrijfsresultaat van de huurder toeneemt. Daarnaast zal bij een attractief 
winkelcentrum ook een stijging waarneembaar zijn in de gemiddelde bezettingsgraad. 
Deze twee factoren hebben als gevolg dat het uit te keren dividend aan de 
aandeelhouders zal toenemen; 

6. Uiteindelijk zal mede hierdoor ook het indirecte rendement stijgen door onder andere 
waardeontwikkeling van het winkelcentrum, wat een positieve invloed kan hebben op de 
koersontwikkeling van de aandelen, gezien dit de sentimenten op de beurs positief kan 
stemmen. Dit zal ook de aandeelhouders ten goede komen. 

In onderstaand schema zijn deze stappen schematisch weergegeven, waarbij tevens blijkt dat 
het een model is dat steeds weer opnieuw doorlopen moet worden om de attractiviteit van een 
winkelcentrum te bewaren. Men dient steeds met innovaties binnen de portefeuille te komen. 
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De inkomsten uit verhuur van winkelruimte (het direct beleggingsresultaat), de 
waardeontwikkeling van de portefeuille (indirect beleggingsresultaat) en de uitstraling van het 
bedrijf naar de buitenwacht, wat belangrijk is ten opzichte van de sentimenten van de 
aandeelhouders, bepalen de uiteindelijke outcome (maximalisatie van de 
aandeelhouderswaarde door middel van een hoger beleggingsresultaat) van de activiteiten van 
Corio. 

De vraag is echter in hoeverre de toevoeging van de aanbodconcepten (attractiewaarde) 
uiteindelijk ook zal leiden tot stijging in de omzet en daarmee tot een hoger rendement 
(transactiewaarde). De marktsituatie heeft ook invloed op de uiteindelijke outcome en met name 
bij een beursgenoteerde belegger. In tijden van economische recessie en overaanbod op de 
winkelvastgoedmarkt zal dit gevolgen hebben voor de huurders, consumenten en sentimenten 
van de aandeelhouders, wat uiteindelijk zijn invloed heeft op de koerswinst van het aandeel. 
Het is dus niet zo dat te allen tijden de toevoeging van nieuwe aanbodconcepten tot een stijging 
van de inkomsten leidt, maar een innovatief elan van de onderneming kan een gunstige invloed 
hebben op de sentimenten van de aandeelhouders. Vaak gaat hierdoor de winst van een 
onderneming omhoog, wat een positieve invloed op de koers van het aandeel heeft (van Oriel, 
1998). 
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1.4. Probleem- en doelstelling 

Naar aanleiding van bovenstaande probleemschets is de volgende probleemstelling 
geformuleerd: 

Met de toevoeging van welke innovatieve ondersteunende aanbodconcepten aan 
bestaande planmatig opgezette winkelcentra6 welke voldoen aan de basiseisen, kan een 
beursgenoteerde be/egger in winkelvastgoed, zoals Corio, optimaal en tijdig de 
attractiviteit van haar winkelcentra handhaven of verbeteren ten opzichte van 
concurrerende centra? 

Hiermee moeten de centra van Corio een voorkeur cre~ren bij de consument en de retailer ten 
opzichte van concurrerende centra. 

Het feit dat deze aanbodconcepten uiteindelijk ook 'blijvend' moeten leiden tot een handhaving 
of verbetering van de attractiviteit van het winkelcentrum, roept een volgende vraag op, die 
eerst beantwoord moet worden. Aangezien de behoefte van de consument per winkeltrip kan 
verschillen, is het van belang om te weten met welke doeleinde(n} de consument een bepaald 
type winkelcentrum bezoekt. Zo zal hij de ene keer doelgericht de dagelijkse boodschappen 
willen doen en de andere keer recreatief willen winkelen, wat zijn keuze voor een winkelcentrum 
bei"nvloedt. De nieuwe aanbodconcepten zullen dan namelijk aan moeten sluiten op de 
behoefte(n} van de consument per type winkelcentrum. De sub-vraag luidt dan ook: 

Waaruit bestaan de behoefte(n) van de consument per type winkelcentrum, waarop de 
nieuwe aanbodconcepten in dienen te spelen, willen deze de attractiviteit van een 
centrum verbeteren of handhaven? 

1.5. Onderzoeksopzet 

Om antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag, wordt het onderzoek in een zestal stappen 
ingedeeld, waarbij de behoefte van de Nederlandse consument centraal zal staan, aangezien 
deze uiteindelijk het succes van een winkelcentrum bepaalt: 

1. Wat zijn, uitgaande van de behoeften per doelgroep, criteria voor selectie van de 
doelgroepen bij het toevoegen van een aanbodconcept aan een winkelcentrum? 
Analyse van de behoefte(n} per doelgroep is van belang om te bepalen aan welke 
aanbodconcepten de consument behoefte heeft. Aan de hand van literatuurstudie moet 
duidelijk worden waar de verschillende doelgroepen per type winkelcentrum behoefte 
aan hebben. Dit moet leiden tot criteria voor selectie waaraan aanbodconcepten dienen 
te voldoen willen ze meerwaarde hebben voor de verschillende doelgroepen in 
Nederland. 

2. Welke aanbodconcepten worden er in Amerika aan een winke/centra toegevoegd om 
de consumenten te trekken en te binden? Aan de hand van een literatuurstudie en 
gehouden interviews wordt er naar aanbodconcepten gezocht in Amerikaanse 
winkelcentra. Dit moeten aanbodconcepten die de functie van het winkelcentrum 
verbreden tot buiten de traditionele winkelfunctie. 

3. Wat zijn potentiee/ kansrijke aanbodconcepten per type winkelcentrum? Door een 
confrontatie van de Amerikaanse aanbodconcepten met de behoeften van de 
verschillende doelgroepen moeten potentieel kansrijke aanbodconcepten voor de 
Nederlandse markt naar voren komen per type winkelcentrum. Belangrijk hierbij is wel 
rekening te houden met de verschillen tussen de landen onderling, waardoor er 
vertaalslagen gemaakt dienen te worden bij het introduceren van buitenlandse 

6 Een planmatig gerealiseerde winkelconcentratie is een solitaire groep van winkels en andere commerci~le instelllngen, 
welke een architectonisch en functioneel samenhangend geheel vormt, waarbij de verschillende winkelunits doorgaans 
door een belegger aan zelfstandige ondememers worden verhuurd. Alie acties die het winkelcentrum als geheel 
betreffen, worden onder gemeenschappelijke, centrale leiding ondernomen. De grootte van het centrum en de ori~ntatie 
zijn over het algemeen bepaald door de karakteristieken van het omliggende verzorgingsgebied 

8 



"Meer dan winkelen alleen" 

concepten in Nederland. Deze concepten zijn potentieel kansrijk, gezien het feit dat ze 
passen binnen de behoefte(n) van de verschillende doelgroepen in Nederland. 

4. Wat zijn de faal- en succesfactoren van de potentieel kansrijke aanbodconcepten per 
type winkelcentrum? De potentieel kansrijke concepten worden aan de hand van een 
drietal methoden getoetst op hun faal- en succesfactoren. Allereerst werden de 
potentieel kansrijke aanbodconcepten voorgelegd aan de aanbodzijde (werknemers van 
Corio met verschillende achtergronden), die gevraagd wordt een mening te geven over 
de faal- en succesfactoren van deze concepten per type winkelcentrum. Dit wordt 
gedaan aan de hand van een brainstormsessie, wat een uitstekende methode is, 
aangezien iedereen vanuit zijn achtergrond zijn licht op het concept kan laten vallen. 
Hierbij worden de concepten voorgelegd aan de groep, waarna er een discussie moet 
volgen over de faal- en succesfactoren van de verschillende concepten. 
Hierna worden de potentieel kansrijke aanbodconcepten aan de vraagzijde, de 
consument, voorgelegd aan de hand van een mondelinge enquete, waarbij inzicht 
gekregen moet worden in de vraag of de consument behoefte heeft aan de toevoeging 
van de aanbodconcepten en of hij er gebruik van gaat maken. 
Uiteindelijk worden de uitkomsten van de consumentenenquete weer voorgelegd aan 
het de werknemers van Corio met hierbij de vraag de koppeling te leggen met de 
dagelijkse praktijk. Zo moeten de aanbodconcepten eruit gefilterd worden, die een 
meerwaarde hebben voor de Nederlandse consument. 

5. Wat is de haa/baarheid van een geschikt concept in termen van financiele, functionele 
en fysieke inpasbaarheid in een winkelcentrum? De haalbaarheid van een concept, dat 
overblijft nadat deze door de vraag- en aanbodzijde op zijn faal- en succesfactoren 
getoetst is, wordt op functioneel (is er voldoende draagvlak, is het werkelijk een 
toevoeging), financieel (welke huurprijs, doorberekenen in servicekosten) en fysiek 
(welke plek in een winkelcentrum, hoeveel m2 ) vlak aan de hand van een casestudie 
nog getoetst. Hieruit moet naar voren komen hoe deze binnen een winkelcentrum 
ingepast kan worden. 

6. Er wordt een conclusie geschreven over welke concepten nu werkelijk de 
attractiewaarde van een winkelcentrum kunnen verhogen, wat uiteindelijk moet leiden 
tot een verhoging van de transactiewaarde van een winkelcentrum. 
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Plan van aanpak & opbouw rapport 

Analyse van 
consumentenbehoeften 
per type winkelcentrum 

(hoofdstuk 3) 

... 
Toetsing van mogelijke 
aanbodconcepten aan 

selectie criteria 
(hoofdstuk 5) 

Potentiele kansrijke 

lnventarisatie van 
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aanbodconcepten met 
toegevoegde waarde 

(hoofdstuk 4) 
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(hoofdstuk 6) 

Casestudie: Toetsing 
potentieel kansrijk 
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haalbaarheid 
(hoofdstuk 7) 

Geschiktheid 
aanbodconceptper 
type winkelcentrum 

(hoofdstuk 8) 
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"Meer dan winke/en al/een" 

2. De consument als 
belangrijkste schakel 

In hoofdstuk 2 wordt uiteengezet dat de attractiviteit van een 
winkelcentrum van groat belang is bij de keuze voor een winkelcentrum 
door de consument. De geldstroom begint immers bij de consument, dus 
het is van belang om zijn keuze voor een winkelcentrum positief te 
beinvloeden, want een winkelcentrum dat geen consumenten weet te 
trekken is ten dode opgeschreven. Daarom is het van belang om te weten 
op basis waarvan de consument voor een winkelcentrum kiest, zodat een 
be/egger zoals Corio er voor kan zorgen dat de consument juist voor haar 
centra kiest door het creeren van onderscheidend vermogen. 
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"Meer dan winkelen alleen" 

2.1. lnleiding 

Een product wordt gecre~erd om een specifieke behoefte van de consument te vervullen. Door 
de toenemende dynamiek binnen het gedrag van de consument worden de levenscycli van 
producten (zie bijlage 3) alsmaar korter (Gelderman & van der Hart, 1999). Steeds sneller 
namelijk voldoet een product in kwalitatieve zin niet meer aan de behoefte van de consument. 
Dit geldt ook voor het "product" winkelcentrum. Winkelcentra doorlopen net als ieder ander 
product een levenscyclus, waarbij de consument de belangrijkste determinant is voor de lengte 
ervan. Doordat er daarnaast steeds meer sprake is van een toenemende competitieve markt 
voor winkelcentra wordt instandhouding of daar waar mogelijk verbetering van de huidige 
marktpositie van bestaande centra steeds belangrijker. lnspelen op de factoren, die de keuze 
van de consument voor een winkelcentrum bepalen door middel van veranderingen binnen het 
'product' winkelcentrum zijn van groot belang voor de levensvatbaarheid van het centrum. Doet 
men dit gedurende de exploitatiecyclus niet, dan heeft dit negatieve invloed op de lengte van de 
levenscyclus van een winkelcentrum. Winkelcentra moeten dus steeds meer uit de kast halen 
om consumenten naar zich toe te trekken en te binden. Kwalitatief zullen er in de loop van de 
exploitatietijd dus aanpassingen c.q. verbeteringen door middel van bij-investeringen binnen 
een winkelcentrum plaats moeten vinden, die er voor moeten zorgen dat de kwaliteit van het 
gehele centrum boven de acceptatiegrens7 van zowel de retailer als consument blijft, wat hun 
keuze voor jouw centrum positief moet be'invloeden. (zie figuur 2.1.) 

conditievermindering 

-----
-----

vraagduurperiode 

bij-investering 

28 vraagduurperiode 

bovengrens 

acceptatiegebied 

ondergrens 

Tijd 

Figuur 2.1. Levensproces van een winkelvastgoedobject (bewerkt naar Kroodsma, 1999) 

2.2. De behoefte(n) van de consument centraal 

De geldstroom binnen de retailmarkt, die uiteindelijk bij de eigenaar/belegger van het 
winkelcentrum terecht moet komen, start bij de consument. De eigenaar/belegger is dus gebaat 
bij een maximale bezoekersstroom in haar winkelcentra, aangezien dit gevolgen heeft voor de 
hoogte van de huurinkomsten. Als de consument niet 'verleid' kan worden om producten te 
kopen dan faalt de retailsector. Centraal bij winkelvastgoed moet dus niet de productie en de 
verkoop staan, maar de behoefte(n) van de consument. Het 'product' winkelcentrum moet 
derhalve zoveel mogelijk in overeenstemming gebracht worden met de eisen en wensen 
volgend uit de behoefte(n) van de consument. 

Uit figuur 2.2. blijkt dat binnen het gehele proces, dat plaats vindt bij de aankoop van een 
product, drie belangrijke stappen te onderscheiden zijn, die de geldstroom teweeg moeten 
brengen, die start bij de aankoop van een product door de consument, gevolgd door het betalen 
van de huur door de retailer en eindigt bij het inspelen van een centermanager op de behoeften 
van zowel de consument als retailer. Door middel van het doorvoeren van aanpassingen binnen 
een winkelcentrum, waardoor de totale kwaliteit van het winkelcentrum continu boven de 

7 Acceptatiegrens = de mate waarin het winkelcentrum tijdens de exploitatiefase aan behoeften van retailers en 
consumenten blijft voldoen. Wanneer de kwaliteit van het centrum zich onder deze grens bevindt, voldoet het centrum 
niet meer aan de behoeften van de consument en retailer, wat desastreuze gevolgen heeft voor de levensvatbaarheid 
van het winkelcentrum. 
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acceptatiegrens van zowel de consument als retailer blijft, moet de geldstroom richting de 
eigenaar/belegger geoptimaliseerd worden. 
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lnspelen op behoeften door aanpassing winkelcentrum 

Flguur 2.2. Het centraal ste//en van de consument 

Aandeel
houders 

De geldstroom richting de eigenaar/belegger komt op gang als de consument besluit om te 
kiezen voor zijn winkelcentrum en daarbinnen haar aankopen te doen. Deze beslissing vindt 
plaats op de retailmarkt. Het is van groot belang om te weten wat de keuzecriteria van de 
consument zijn bij zijn keuze voor een bepaald winkelcentrum. Daarna zijn de volgende twee 
stappen pas van belang, want een winkelcentrum dat in grote getallen consumenten trekt, zal 
ook retailers trekken en zal ook beleggers eerder overhalen om te investeren in een dergelijk 
centrum. 

De keuze van de consument voor een bepaald winkelcentrum, waarbinnen hij zijn aankopen 
doet, gebeurt dus op basis van een aantal factoren. Als bij de consument een behoefte ontstaat 
tot het kopen van een product, gaat hij kijken waar hij deze behoefte het best kan vervullen. 
Afhankelijk van het type bezoekmotief (doelgericht, efficient of recreatief (zie §3.3.1 .)), zal hij 
aan de hand van zijn opgedane ervaringen een keuze maken voor een bepaald winkelcentrum. 
Maar welke keuzecriteria bepalen die voorkeur nu? 

1. De keuze voor het winkelcentrum gebeurt op basis van twee principes; afstand 
minimalisatie (in samenhang met bereikbaarheid en parkeergelegenheid) in combinatie 
met attractiviteit van het winkelcentrum. Bij de keuze voor een winkelcentrum voor de 
dagelijkse boodschappen is afstand minimalisatie in combinatie met 
parkeergelegenheid de belangrijkste keuzefactor, mits de kwaliteit van het aanbod goed 
is. Bij winkelcentra van de hogere orde krijgen bereikbaarheid, parkeergelegenheid 
(locationele kwaliteit) en attractiviteit meer de overhand. De attractiviteit wordt hierbij 
bepaald door een viertal factoren: 

a. Kwaliteit van het aanbod: het prijsniveau en branchering (functionele kwaliteit); 
b. de inrichting van het centrum: opzet, aankleding, veiligheid (fysieke kwaliteit); 
c. de promotionele activiteiten van het centrum (commerciele kwaliteit). 
d. de mate van vermaak en hoogte van het serviceniveau. 

Hierbij is het van belang dat de totale kwaliteit van het winkelcentrum boven de 
acceptatiegrens van de consument ligt, aangezien het beeld dat alle keuzefactoren bij 
elkaar oproepen de uiteindelijke keuze bepaalt. Een winkelcentrum kan bijvoorbeeld 
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naast de deur liggen (afstand minimalisatie), maar bijvoorbeeld onveilig en qua aanbod 
veel te duur zijn, waardoor het nog geen consumenten trekt. 

2. De keuze voor de retailer gebeurt ook weer op basis van een aantal principes. Het 
belangrijkste hierbij zijn de looproutes en de ligging van de trekkers in een 
winkelcentrum. Hierbij is de subjectieve omgeving, zoals die door consumenten wordt 
gezien en beleefd, van groot belang. Consumenten beschikken namelijk na enkele 
bezoeken over een mentale plattegrond van een winkelcentrum, waarin de posities van 
winkels en de loopafstanden zijn opgeslagen. Deze plattegrond wijkt vaak af van de 
werkelijke plattegrond en blijkt vervormd te zijn door de behoefte(n) en voorkeuren. Hoe 
aantrekkelijker de omgeving, hoe korter de afstanden worden beleefd. Daarnaast is de 
prijs/kwaliteitverhouding van belang. De consumenten hebben een voorkeur voor 
bepaalde merken en zijn zelfs bereid voor hun favoriete merk naar een andere winkel te 
gaan, zeker als het daar goedkoper is. Promotionele activiteiten, zoals reclameacties, 
spelen ook een grate rol bij het be"invloeden van de keuze van de consument. 

3. De werkelijke keuze voor aankoop van een product binnen een winkel wordt be"invloed 
door de inrichting en lay-out van de winkel. Consumenten komen meestal met bepaalde 
koopplannen voor producten de winkel binnen, maar laten zich daar ook door de 
winkelomgeving be"invloeden, vooral als het impulsaankopen en specifieke 
aanbiedingen betreft. Ook bij winkels hebben consumenten net als bij winkelcentra een 
mentale plattegrond in hun hoofd. 

Consumentenbehoefte(n) 
--------------r--------------

Fluctuerend I Constant I 
- belang van : - cultuur 

aankoop , - sociale klasse 
- financiele status : - referentiegroep 
- tijdsdruk I 

I 

- eigen ervaringen I 
I 

• Startpunt 

Stimuli I Bewustwording behoeften 1◄ •--, Response 
I • L---- ------------------------

Winkelcentrum ... I Koop ~: I I - afstand minimalisatie lnformatiebehoeften ~ 

i.c.m. bereikbaarheid & 
I r ------------------------parkeergelegenheid 

• attractiviteit centrum T 

I Evaluatie gegevens I Retailer 
• looproutes 
- trekkers 

I I - prijs/kwaliteitsverhouding Keuzecriteria 
- promotionele activiteiten 

Winkel I lntentie I 
• lay-out 
- inrichting I 

• aanwezigheid merken 
I 

I ~ 
I 

Satisfactie I ______ .J 

Flguur 2.3. De bepaling van de aankoopplaats door de consument (bewerkt naar Boekema, 2000) 

Al deze gegevens zal de consument evalueren en wegen aan de hand van keuzecriteria, 
afhankelijk van zijn behoefte(n). Hieruit volgt de keuze voor de aankoopplaats en de intentie tot 
koop. Na de koop volgt de positieve of negatieve behoeftebevrediging. Afhankelijk van de 
ervaringen die hij gedurende dit proces heeft opgedaan, zal er een terugkoppeling plaatsvinden. 
Hij zal de opgedane ervaringen afwegen tegen zijn acceptatiegrens betreffende de kwaliteit van 
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een winkelcentrum en aan de hand daarvan beslissen of hij het centrum vaker of helemaal niet 
meer gaat bezoeken. 

Een belangrijke rol bij de be"invloeding van de keuze van de consument voor een bepaald 
winkelcentrum speelt de centermanager. Hij dient de twee keuzeprincipes van de consument 
aan de hand van kwaliteitsverbeteringen in positieve zin te beTnvloeden, zodat er bij de 
consument een voorkeur ontstaat voor zijn centrum. Daar waar de afstand naar een bepaald 
winkelcentrum een vast gegeven is, is de attractiviteit van een winkelcentrum een factor die 
beTnvloed kan warden. De attractiviteit bestaat uit een viertal factoren, zoals hierboven 
beschreven, waarbij door middel van verbeteringen hierbinnen de keuze van de consument in 
positieve zin beTnvloed dient te warden. De mate van vermaak en hoogte van serviceniveau is 
hierbinnen de factor, die mijn inziens in Nederlandse centra achtergesteld is en waarbinnen nog 
veel verbeteringen kan plaats vinden. 

2.3. De toevoeging van aanbodconcepten binnen een winkelcentrum 

De basiseisen, waaraan een winkelcentrum in ieder geval moet voldoen, krijgen op dit moment 
meestal voldoende aandacht en warden ook aan de hand van renovaties boven de 
acceptatiegrens van de consument en retailer gehouden. Voldoet het totaalbeeld van de 
kwaliteit van een winkelcentrum, wat van groat belang is bij de keuze van consument en retailer, 
dan pas kan een belegger/eigenaar gaan kijken naar het bieden van een onderscheidend 
karakter ten opzichte van concurrerende centra. Het creeren van een onderscheidend karakter 
is door middel van het bieden van een bepaalde branchering steeds moeilijker, gezien de sterk 
gefilialiseerde Nederlandse winkelmarkt, waardoor men toch telkens bij dezelfde aanbieders 
uitkomt. Wil een winkelcentrum zich in kwalitatieve zin tegenwoordig nog kunnen onderscheiden 
van andere centra moet het dus meer bieden dan de basiseisen. De attractiewaarde van een 
winkelcentrum zal hierbij een grate rol spelen en verbeterd dienen te warden. Het verblijf van de 
consument zal veraangenaamd (vermaak) en vergemakkelijkt (service) dienen te warden wil de 
belegger de inkomende geldstroom binnen zijn winkelcentrum optimaliseren. 

Hiervoor zullen secundaire en tertiaire functies aan een winkelcentrum toegevoegd dienen te 
warden, die een ondersteunend karakter hebben, want de basisfunctie, het winkelen, moet 
leidend blijven (van Zijl (1999)). Secundaire en tertiaire functies moeten pas toegevoegd warden 
als de basisfuncties van een winkelcentrum op orde zijn. Het onderscheid volgens van Zijl 
tussen secundaire en tertiaire functies zit hem in het benodigde draagvlak van de functie. 
Tertiaire functies hebben een grater verzorgingsgebied nodig dan secundaire functies. Dit 
onderscheid wordt in dit onderzoek niet gemaakt, aangezien ook in winkelcentra van lagere 
orde (buurt- en wijkwinkelcentra) tertiaire functies nodig zijn, zoals horeca. Hierbij is het echter 
nog steeds wel van belang om rekening te houden met het verzorgingsgebied van de 
betreffende tertiaire functie. 

- bereikbaarheid 
- parkeergelegenheid 
- compactheid 
- schone en veilige 

winkelomgeving 
- 'doorsnee' 

branchering 
- bekende 

winkelformules 

basiscriteria 

- combinatiefuncties 
sportfuncties, 
medische functies, 
wijkfuncties, etc. 

- verzorgingsfuncties 
service-elementen, 
sanitaire 
voorzieningen, 
dienstver1ening, 
infobalie, etc. 

secundaire criteria 

- vermaakfuncties 
horecafuncties, 
amusementfuncties, 
culturele functies, 
omgevingselementen 

tertiaire criteria 

Figuur 2.4. Hiiirarchische vo/gorde functies en invloed op het verzorgingsgebied (bewerl<t naar Zijl, 1999) 
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Uit bovenstaande figuur blijkt dat de functies, die ondersteunend kunnen zijn voor een 
winkelcentrum, onder te verdelen zijn in drie dimensies, namelijk de combinatie-, vermaak- en 
verzorgingsdimensie: 

1. Bij combinatiedimensies kan men denken aan aanbodconcepten in de vorm van 
sportfuncties, medisch centrum en een wijkcentrum, etc. Deze concepten zijn er op 
gericht dat consumenten functies gaan combineren, die men eerst afzonderlijk moest 
bezoeken. Door het clusteren van dergelijke functies bij een winkelcentrum kan de 
consument tijd besparen, wat van groat belang is voor hem, gezien de afname van 
zijn vrije tijd. Winkelcentra die deze mogelijkheid bieden kunnen hierdoor een 
voorkeur ontwikkelen bij de consument; 

2. bij de verzorgingsdimensie kan men denken aan aanbodconcepten in de vorm van 
(betaalde) service-elementen, zoals sanitaire voorzieningen, baliefuncties en andere 
aan de retailsector gerelateerde servicefuncties. Deze concepten zijn er op gericht het 
verblijf van de consument te vergemakkelijken, doordat obstakels die komen kijken bij 
winkelen verwijderd warden. De consument verblijft hierdoor vaak langer in een 
winkelcentrum, wat de kans op impulsaankopen doet stijgen; 

3. tenslotte bij de vermaaksdimensies kan men denken aan leisure-elementen in de 
vorm van entertainment, speelattributen voor de kinderen, dag- en 
avondhorecafaciliteiten, inrichting openbare ruimte. Deze concepten zijn er op gericht 
de consument langer in een winkelcentrum te houden, wat wederom de kans op 
impulsaankopen doet toenemen. Winkelcentra die deze mogelijkheid bieden kunnen 
hierdoor een voorkeur ontwikkelen bij de consument, aangezien deze graag in een 
prettige omgeving verblijft. 

Bij de integratie van bovenstaande dimensies in een winkelcentrum moet zorgvuldig warden 
nagegaan welk verzorgingsgebied de betreffende functie kan bedienen, of er voldoende 
draagkracht aanwezig is en het kan bijdragen tot klantenbinding en verhoging van de besteding 
in het centrum. Daarnaast is het van belang dat er ook rekening wordt gehouden met de 
behoefte(n) van de consument uit het verzorgingsgebied. Bij de combinatie van activiteiten en 
winkelen gaat het om de toegevoegde waarde die de verschillende soorten aanbodconcepten 
kunnen hebben voor een winkelcentrum. Bezoektijdstip is hierbij van groat belang, aangezien er 
- behalve op de koopavond - 's avonds laat niet gewinkeld wordt. De aanbodconcepten zullen 
dus ook bezoektijdstippen dienen te hebben die hier mee samen vallen. 

Het toevoegen van een bioscoop aan een buurtwinkelcentrum is een voorbeeld van de 
toevoeging van een concept op een verkeerd niveau binnen de funcioneel-hierarchische 
structuur van winkelcentra binnen Nederland. Ten eerste is er binnen een buurtwinkelcentrum 
het draagvlak niet aanwezig voor een dergelijk grootschalige concept en ten tweede zal er geen 
combinatiebezoek gaan plaats vinden, doordat het bezoekmotief en -tijdstip totaal verschillend 
is. Waar men bij een bioscoop vaak 's avonds laat in de vrije tijd gezellig en op je gemak een 
film wilt gaan bezoeken, bezoekt men een buurtwinkelcentrum vaak overdag en vaak nog onder 
tijdsdruk ook. 

Synergie is dus van belang bij het toevoegen van aanbodconcepten. Hier is sprake als het 
geheel meer is dan de som der delen. De verschillende aspecten, die uit de synergie moeten 
voortvloeien, behoren elkaar te overlappen en daardoor kan combinatie optreden van gebruik 
en bestedingen. Het toevoegen van aanbodconcepten moet dus een positief effect hebben op 
het totaalbeeld van de kwaliteit binnen een winkelcentrum. Het effect van het toevoegen op het 
totaalbeeld moet dus duidelijk zijn, als men de keuze maakt tot het werkelijk toevoegen. Dit is 
echter niet altijd het geval. Het creeren van een ontmoetingsfunctie bij een winkelcentrum kan 
bijvoorbeeld hangjongeren aantrekken wat een negatief effect heeft op het totaalbeeld, 
aangezien het aspect veiligheid hierdoor achteruit gaat. De invloed op het totaalbeeld moet dus 
vooraf duidelijk bekend zijn, wil m·en niet een aanbodconcept toevoegen wat uiteindelijk weer 
een negatieve spin-off heeft op het winkelcentrum. 

2.4. Conclusie 

Een eigenaar/belegger zal de keuzecriteria van de consument voor een winkelcentrum in 
positieve zin moeten be'fnvloeden. De consument moet een voorkeur ontwikkelen voor jouw 
centrum. Maar wil een winkelcentrum zich op de huidige winkelvastgoedmarkt nog kunnen 
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onderscheiden, dan zal het meer moeten bieden dan de basiseisen van een winkelcentrum en 
een 'doorsnee' branchering. Onderscheidend vermogen zal niet gezocht moeten worden in de 
core-business van een winkelcentrum, het winkelen en dus het verkopen van producten, maar 
in de randvoorwaarden. De functie van het winkelcentrum kan/moet worden verbreed tot buiten 
de traditionele winkelfunctie door middel van het toevoegen van nieuwe ondersteunende 
aanbodconcepten. Per type winkelcentrum zal er gekeken moeten worden welke concepten 
daar een meerwaarde hebben voor de consument en retailer, aangezien dit met name 
afhankelijk is van het bezoekmotief van de consument. Waar hij bij het doen van de dagelijkse 
boodschappen vooral behoefte heeft aan service, zal hij bij een dagje recreatief winkelen meer 
waarde hechten aan vermaak. In hoofdstuk 3 zal hier verder op ingegaan worden. 
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3. Consumentenbehoefte(n) 
per type winkelcentrum 

In hoofdstuk 3 wordt uiteengezet waaruit de consumentenbehoeften per 
type winkelcentrum bestaan. Door inzicht te krijgen in de behoefte(n) van 
consumenten per type winke/centrum kan in een later stadium een 
koppe/ing worden gemaakt met potentieel kansrijke aanbodconcepten in 
de vorm van ondersteunende functies, die in dienen te spelen op deze 
behoefte(n), willen ze een meerwaarde hebben voor de consument. 
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3.1. lnleiding 

De consument heeft per type winkelcentrum (bijvoorbeeld buurt, wijk, stadsdeel, etc.) een ander 
bezoekmotief. De ene keer wil hij vermaakt worden, de andere keer wil hij zo snel mogelijk de 
boodschappen doen en wenst hij een hoger serviceniveau. Daarnaast bepalen kenmerken van 
de doelgroep, die aanwezig is in het verzorgingsgebied van het winkelcentrum, voor een groot 
deel de invulling van de aanbodconcepten. De behoeften van de aanwezige doelgroep in een 
verzorgingsgebied scheppen dus het kader, waarbinnen gekeken moet worden naar 
ondersteunende aanbodconcepten, willen ze een meerwaarde vormen voor de consument. Veel 
ouderen in een verzorgingsgebied vragen bijvoorbeeld om de toevoeging van een ander 
concept dan bijvoorbeeld veel jonge gezinnen met kinderen. In dit hoofdstuk wordt aan de hand 
van theorie gekeken naar de behoeften van de verschillende doelgroepen per type centrum. 

3.2. De verschillende typen winkelcentra 

3.2.1. De functioneel-hierarchische structuur 

In Nederland bestaat een functioneel-hierarchische structuur van verschillende soorten 
winkelcentra. De Nederlandse overheid heeft aan de hand van een ruimtelijk en 
vestigingsbeleid de intra-stedelijke structuur weten te reguleren. Naar gelang de stadsgrootte 
zijn binnenstedelijke verzorgingstructuren via het zogenaamde vierslagenstelsel van buurt-, 
wijk-, stadsdeelwinkelcentra en kernwinkelgebied gerealiseerd. In deze filosofie van de overheid 
moesten consumenten in hun directe woonomgeving op loopafstand winkels kunnen bezoeken 
voor de aanschaf van dagelijkse goederen, voornamelijk in de foodsector. Voor de aankoop van 
niet-dagelijkse goederen diende de consument zich te richten op centra van een hogere orde. 
Met andere woorden: de basis voor de indeling van winkelcentra is een verschil in 
aankoopfrequenties van verschillende soorten artikelen, maar ook de aanbodzijde heeft bij de 
indeling een rol gespeeld, gezien de benodigde drempelwaarde voor sommige branches. 
Frequent benodigde artikelen worden bij voorkeur zo dichtbij mogelijk bij huis gekocht. Een 
onderverdeling in typen winkelcentra als gevolg van deze traditionele distributieplanologische 
uitgangspunten is als volgt te maken, beginnend met een indeling vanaf onderaf, de 
buurtwinkelcentra. 

1. Buurtwinkelcentrum 
Een buurtwinkelcentrum bestaat voornamelijk uit winkels, die behoren tot de foodsector. Dit 
centrum voorziet dus in de dagelijkse behoeften van consumenten uit het verzorgingsgebied. 
Dergelijke buurtcentra functioneren in woongebieden tot 10.000 inwoners. De 
winkelconcentratie bestaat uit Mn supermarkt met daarnaast enkele food-speciaalzaken 
(bakker, slager, e.d.) en enkele dagelijkse non-foodzaken (drogist, e.d.). Dit type centra wordt 
veelal een aantal keren per week te voet of met de fiets bezocht en beperkt per auto. 
2. Wijkwinkelcentrum 
Dit centrum heeft een wijkverzorgende functie, het biedt naast de dagelijkse benodigde 
goederen ook de mogelijkheid voor de aankoop van non-foodartikelen. Een wijkwinkelcentrum 
functioneert in woongebieden van 10.000 tot 20.000 inwoners. In een wijkwinkelcentrum zijn 
vaak twee supermarkten en een compleet aanbod van food-speciaalzaken aanwezig. 
Daarnaast zijn er enkele non-food trekkers met dagelijks aanbod en een beperkt aanbod 
modische zaken (kleding, schoenen, e.d.). In dit centrum kunnen kortom de wekelijkse inkopen 
worden gedaan. Vaak wordt dit centrum bezocht per fiets en auto. 
3. Stadsdeelcentrum 
Dit centrum heeft een stadsdeelverzorgende functie en biedt een combinatie van boodschappen 
doen en winkelen aan. Stadsdeelcentra, functionerend naast en ondersteunend aan een 
hoofdwinkelcentrum in dezelfde kern, komen alleen voor in kernen groter dan 100.000 inwoners 
en verzorgen 20.000 tot 60.000 consumenten. De nadruk ligt vaak op de foodsector (3 
supermarkten + compleet aanbod foodspeciaal) met daarnaast een redelijk breed aanbod in 
modische zaken en een compleet aanbod non-food dagelijks (huishoudelijke en elektronische 
artikelen, bloemen, persoonlijke verzorging, e.d.). Vaak is er ook een bijbehorend aanbod van 
horeca. In dit centrum wordt vooral gewinkeld met een bepaald doel (efficient winkelen). Dit 
centrum wordt meestal met de fiets of auto bezocht. 
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4. Hoofdwinkelgebieden 
De grootste concentratie van winkels doet zich (binnen het geheel van de woonkern) in het 
hoofdwinkelgebied voor. Meestal betreft dit een historisch gegroeide winkelconcentratie, welke 
in principe elke branche huisvest (breed en diep assortiment). Het accent ligt vooral op de 
modebranche, warenhuizen en horeca, terwijl de dagelijkse goederen in de regel zwak 
vertegenwoordigd zijn. Dit centrum kan als multifunctioneel worden getypeerd. Het winkelend 
publiek verblijft relatief lang omdat er veelal recreatief wordt gewinkeld. Dit centrum wordt 
meestal met auto bezocht, waarbij parkeren op korte afstand een hele belangrijke factor is. 
Hierbij is een verdere indeling noodzakelijk dankzij de verschillen tussen de steden en dorpen 
onderling. In tabel 3.1. is deze indeling weergegeven. 

Type hoofdwinkelcentrum Kenmerken Vestigingsplaats 
Grote gewestelijke verzorgende centra - accent op modebranche, warenhuizen en horeca Steden boven de 200.000 inwoners 

- sterk gedifferentieerd pakket van speciaalzaken met vaak een historische 

- tenminste 3 warenhuizen binnenstad 

- hoog aandeel filiaal- en franchisebedrijven 

- recreatief winkelen de overhand 

- allertei horecaoeleoenheden 

Klein gewestelijk verzorgende hoofdcentra - accent op modebranche, warenhuizen en horeca Steden binnen de bandbreedte 

- sterk gedifferenlieerd pakket van speciaalzaken van 90.000 a 180.000 inwoners 

- tenminste 2 warenhuizen 

- hoog aandeel filiaal- en franchisebedrijven 

- recreatief winkelen de overhand 

Grote regionaal verzorgende hoofdcentra - naast de modebranche ook enkele foodzaken Steden binnen de bandbreedte 

- sterk gedifferentieerd pakket van speciaalzaken van 45.000 a 65.000 inwoners 

- tenminste 1 warenhuis 

- hoog aandeel filiaal- en franchisebedrijven 

- recreatief winkelen de overhand 

Kleine regionaal verzorgende hoofdcentra - modebranche en foodzaken Kernen binnen de bandbreedte 

- gedifferentieerd pakket van speciaalzaken van 25.000 a 40.000 inwoners 

- meer doelgericht dan recreatief winkelen 

Streekverzorgende centra - modebranche en vooral foodzaken Kernen binnen de bandbreedte 

- meer doeloericht dan recreatief winkelen van 17.000 a 25.000 inwoners 

Dorpskernen - met name foodzaken Kernen met minder dan 10.000 

- vooral doelgericht inwoners 

- oersoonliike motieven soelen belanoriike rol 
Tabef 3.1. lnterstedelijke indeling typen winke/centra (Bolt, 1995) 

3.2.2. Ontwikkelingen binnen de functioneel-hierarchische structuur 

Door wijzingen in het consumptie- en leefpatroon, als gevolg van demografische, 
maatschappelijke en economische ontwikkelingen, heeft er een omslag plaatsgevonden in het 
koopgedrag van de consument, resulterend in nieuwe voorkeuren en eisen aan 
aankoopplaatsen. Hierdoor kwam de op locatie gebaseerde functionele hierarchie van de 
winkelstructuur onder druk te liggen. De overheid bevorderde onder andere aan de hand van 
het PDV/GDV-beleid8 de dynamiek in de retailsector door het toestaan van gedeeltelijk 
marktwerking. Hierdoor zijn er perifere en grootschalige retailvestigingen overwegend gericht op 
doelgerichte aankopen in de non-food sfeer ontstaan op goed bereikbare locaties. Op kleinere 
schaal komen ontwikkelingen voor naast snelwegen en op plaatsen met grote 
passantenstromen, bijvoorbeeld stationslocaties en tankstations. Deze nieuwe vormen van retail 
snoepen alien een bepaald percentage omzet van winkelcentra functionerend in de 

8 PDV-beleid (Perifere Detailhandels Vestiging) = alleen nadrukkelijk aangewezen branches kunnen zich in de periferie 
vestigen 
GDV-beleid (Geconcentreerde Grootschalige Detailhandelsvestiging) = op strategische wijze zoeken naar geschikte 
locaties voor grootschalige detailhandel, die geclusterd ingepast kunnen worden 
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oorspronkelijke functioneel-hierarchische structuur af. De hierarchie in de winkelstructuur is door 
deze toenemende marktwerking in combinatie met de toenemende mobiliteit van de consument 
gedeeltelijk aangetast, waardoor enkele intra-stedelijke typen winkelcentra onder druk zijn 
komen te staan. Met name de buurtwinkelcentra hebben te leiden onder de toenemende druk 
van de wijkcentra, die een completer aanbod hebben. Ook stadsdeelcentra verliezen hun 
oorspronkelijke functie meer en meer. Deze zullen een keuze moeten maken in de richting van 
doelgericht food of recreatief winkelen, aangezien ze anders de slag zullen verliezen met 
wijkwinkelcentra en/of kernwinkelgebieden. De perifere winkelcentra worden in dit onderzoek 
buiten beschouwing gelaten, omdat op dit moment met name de intra-stedelijke winkelcentra te 
lijden hebben onder de toenemende dynamiek op de retailmarkt. 

3.3. De consumentenbehoefte(n) 

Om te bepalen of consumenten de toe te voegen aanbodconcepten gaan combineren met het 
winkelen en daardoor langer verblijven in en een voorkeur creeren voor het winkelcentrum, is 
het van belang te weten wat de behoeften van de Nederlandse consument zijn per type 
winkelcentrum. Aan de hand van deze behoeften moet een eigenaar/belegger bepalen welke 
concepten per type winkelcentrum een meerwaarde hebben voor de Nederlandse consument. 
Uit het vorige hoofdstuk (zie figuur 2.2. & 2.3.) bleek dat de behoeften van de consument de 
belangrijkste bepalende factor is om bij het bepalen van de synergie tussen de retailfunctie en 
de aanbodconcepten, aangezien de behoefte(n) van de consument het uiteindelijke succes, de 
behaalde omzet aldaar, van een winkelcentrum bepaalt. De behoefte dient namelijk als input bij 
de beslissing tot aankoop. 

De behoefte(n) van de consument is zelf onder te verdelen in een tweetal factoren, die 
gezamenlijk het handelen van de consumenten bepalen. Ten eerste is hij afhankelijk van het 
bezoekmotief en ten tweede is er per bezoekmotief weer verschillen waar te nemen in de 
behoefte(n) van de consument, die doelgroepafhankelijk zijn. Per doelgroep zijn er verschillende 
behoefte(n) waar te nemen, die van belang zijn bij het kijken naar de meerwaarde van de 
aanbodconcepten. Deze factoren worden be'fnvloed door de ontwikkelingen in de maatschappij, 
die samengevat kunnen worden in de zogenaamde DESTEP-factoren; Demografische, 
Economische, Sociale, Technologische, Ecologische en Politieke factoren (zie figuur 3.1.). Door 
de consumentenbehoefte(n) per type winkelcentrum te bepalen wordt duidelijk, welke 
aanbodconcepten een meerwaarde kunnen hebben voor de Nederlandse consument. 

Demografische 

on .. kkj""g"' ) 

Politiek/ 
ruimtelijke 

o, .. kki"""'") 

Economische 

\o"•·r"•·" 
Ecologische / 

Kenmerk psychologische 

... ------------------------' \ o""'r'"•·" 
doelgroep 

Sociaal- U 
maatschappelijke 
ontwikkelingen 

{r-Technologische u ontwikkelingen 

Flguur 3.1. Factoren van invloed op het consumentengedrag 

3.3.1. Bezoekmotief 

Bij het zoeken naar mogelijkheden om de attractiviteit van een winkelgebied te versterken, is het 
noodzakelijk om goed inzicht te hebben in de bezoekmotieven van de consument. Een nieuw 
aanbodconcept dat een succes wil worden, dient in te spelen op dit bezoekmotief, aangezien de 
behoefte(n} van de consument, hier voor een groot deel van afhankelijk is. Het bezoekmotief 
van de consument is hierbij een hele belangrijke factor. 
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Bezoekmotief Type winkelcentrum 
1 . Doelgericht food - buurt- en wijkwinkelcentra 

- supermarkten op perifere locaties 
- dorpskernen 
- stadsdeelcentra (kleinere) 

2. Efficient winkelen - stadsdeelcentra (grotere) 
- streek en regionaal kernverzorgende centra 

3. Recreatief winkelen - (historische) kernwinkelgebieden 
- winkels op toeristische plaatsen 
- GDV-concentraties 

4. Doeti::iericht non-food - PDV/GDV- concentraties 
Tabel 3.2. Relatie bezoekmotieven en type winkelcentrum 

De gedachtegang kan grofweg onderverdeeld worden in vier bezoekmotieven (zie tabel 3.2), 
namelijk doelgericht food, vergelijkend, recreatief winkelen en doelgericht non-food, waarbij 
doelgericht non-food buiten beschouwing wordt gelaten, aangezien deze niet in binnenstedelijke 
centra plaatsvindt. Hieronder zal de behoefte per bezoekmotief uiteengezet worden. 

1. Doelgericht food (de gemakscentra): centra waar alle primaire behoeften kunnen 
worden vervuld. Deze worden bezocht om doelgericht de noodzakelijke dagelijkse 
boodschappen te doen, liefst in een zo kort mogelijke tijd op een zo kortst mogelijke 
afstand van huis. De consument doet de boodschappen graag in bekende winkels, 
waar alles te krijgen is. De consument heeft hierbij weinig behoefte aan verrassing en 
vermaak. Deze centra zijn gemaksgeorienteerd, waarbij een compleet aanbod, 
bereikbaarheid en parkeergelegenheid de belangrijkste aspecten zijn. Behalve 
(food)detailhandel zal in deze centra ook ruime aandacht moeten zijn voor persoonlijke 
dienstverlening. Hierbij moet men denken aan ondersteunende diensten en aan een 
ontmoetingsfunctie van het winkelcentrum door clustering van functies. Dragers voor 
deze centra zijn de supermarkten, de verszaken, de bancaire diensten, etc.; 

2. Efficient winkelen (de keuzecentra): centra die met name in de non-food veel 
keuzemogelijkheden bieden. Deze centra sluiten aan bij het bezoekmotief 'vergelijkend 
winkelen', waar de consument een bezoek plant om producten te bekijken, vergelijken 
en te kopen. De consumenten willen hier efficient winkelen, waarbij 
prijs/kwaliteitsverhouding een belangrijke keuzefactor is. Deze centra dienen goed 
bereikbaar te zijn en te beschikken over voldoende parkeergelegenheid. De consument 
heeft hier naast service ook behoefte aan vermaak, voornamelijk in de vorm van 
daghoreca. Dragers voor deze centra zijn vooral de grote landelijke ketens in non-food 
producten, de kledingzaken, de electrozaken, etc.; 

3. Recreatief winkelen (de recreatieve centra): dit zijn centra waar de multifunctionaliteit 
(het winkelcentrum als ontmoetingsplaats voor kopen, cultuur, ontspanning en vermaak) 
voorop staat. Het belangrijkste bezoekmotief voor deze centra is 'recreatief winkelen'. 
De consumenten komen hier om te kijken, vergelijken, verblijven en te kopen. Veel 
consumenten beschouwen deze winkelvorm als een aangename vrijetijdsbesteding. 
Behalve een breed en gevarieerd aanbod speelt de attractiviteit van de winkelomgeving 
een belangrijke rol. De consument wenst te winkelen in een omgeving, die hoogwaardig 
is ingericht. Hierbij spelen naast horeca, ook diensten en de fysieke omgeving een rol. 
Randvoorwaarden als bereikbaarheid en parkeergelegenheid moeten geen knelpunt 
vormen. Deze centra zijn zeer divers van opbouw; zij kenmerken zich vooral door hun 
grote verscheidenheid in aanbod van winkels, horeca, etc.; 

De tabel op de volgende bladzijde geeft een overzicht van de drie verschillende 
bezoekmotieven met de daarbij behorende typen winkelcentra en belangrijkste aspecten 
van de bezoekmotieven. De bezoekmotieven kunnen echter niet expliciet tot een type 
winkelcentrum aangewezen worden, want in een bepaald centrum kunnen meerdere 
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bezoekmotieven voorkomen. In kernwinkelgebieden van grote steden kunnen consumenten 
bijvoorbeeld ook een geplande aankoop doen en dus vergelijkend winkelen. 

Bezoekmotief Voornarnelljk in typen Aspecten 

winkelcentra 

Doelgericht food Gemakscentra - gepland bezoek, is een noodzakelijk acliviteit 

- Buurtwinkelcentra - bij voorkeur zo efficient mogelijk 

- Wijkwinkelcentra - afstandminimalisatie 

- Kleine stadsdeelcentra - gemak in bereikbaarheid en {onbetaald) parkeren 

- Dorpskemen - korte verblijfsduur en hoge bezoekfrequentie 

- gewoonte, gewenning en vertrouwdheid bepalen het bezoek 

- orobleemloze service 

Vergelijkend winkelen Keuzecentra - gepland bezoek 

- Grote stadsdeelcentra - gemak In bereikbaarheid en {onbetaald) parkeren 

- Streek en regionaal kem- - veel keuzemogelijkheden in de non-foodsector 

verzorgende centra - korte/lange verblijfsduur en lage/hoge bezoekfrequentle 

- bij voorkeur zo efficient mogelijk 

- orils/kwaliteit is belanariik 

Recreatief winkelen Recreatleve centra - belang van keuzemogelijkheden 

- Kemwinkelapparaat van - tijdbesteding aan winkelen hoeft niet efficient te zijn 

{mlddel)grote steden - winkelambiance en bereikbaarheid zijn belangrijk 

- GDV-localies - hoogwaardige inrlchting openbare ruimte 

- Winkels op toerislische - horecafuncties ter versterking van de winkelfunctie 

plaatsen - groot belana van historlsche, culturele en recreatieve funclies 
Tabel 3.3. De drie verschillende vormen van consumentenbezoek met hun kenmerken 

3.3.2. Kenmerken doelgroep 

De bovenstaande bezoekmotieven gelden voor alle doelgroepen, maar binnen die 
bezoekmotieven vertonen de doelgroepen allemaal weer een ander gedrag. Een voorbeeld 
hiervan is dat elke consument een buurt- of wijkwinkelcentrum bezoekt voor het doen van de 
dagelijkse boodschappen, omdat afstandsminimalisatie hierbij de belangrijkste keuzefactor is. 
Maar consumenten met weinig vrije tijd vertonen hierbinnen een ander koopgedrag dan 
consumenten met veel vrije tijd. Waar bij consumenten met weinig vrije tijd de nadruk echt ligt 
op het zo snel mogelijk en efficient doen van de boodschappen, willen consumenten met veel 
vrije tijd vaak op hun gemak de boodschappen doen, waarbij ze behoeften hebben aan een 
goed verblijfsklimaat in het winkelcentrum. 

Het is dus van belang vast te stellen wat de specifieke kenmerken van een doelgroep zijn om zo 
uiteindelijk te kunnen bepalen, welke aanbodconcepten een meerwaarde kunnen hebben voor 
een bepaalde doelgroep. Zo kan aan de hand van de kenmerken van het verzorgingsgebied 
van een winkelcentrum (welke doelgroepen zijn er gevestigd) gekeken worden welke 
aanbodconcepten een eventuele meerwaarde hebben voor de consument van dat centrum. 

Een doelgroep is een groep consumenten met homogene kenmerken op een bepaald gebied tot 
wie men zich wil richten in een aanbiedingsproces. Er zijn echter tal van benaderingen om 
doelgroepen te formuleren en onderscheiden. Men kan hierbij een onderscheid maken in 
kenmerken, die subjectief of objectief vast te stellen zijn . Objectieve kenmerken zijn min of meer 
permanente kenmerken van personen. Dit zijn persoons- en huishoudkenmerken, sociaal
economische en demografische variabelen, zoals leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, inkomen, 
regio en woonplaats. Subjectieve kenmerken zijn moeilijker te achterhalen en kunnen vaak 
alleen met een vragenlijst worden gemeten, die door respondenten wordt ingevuld. Hieruit 
komen dan attitudes, interessen en waarden, die vaak samengevat worden als levenstijl 
(Antonides & van Raaij , 1994 ). Echter over een indeling in subjectieve kenmerken, die 
veelvuldig in Amerika gebruikt wordt, is in Nederland te weinig informatie aanwezig om hier een 
goed onderbouwde indeling in doelgroepen mee te maken. 
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Om in Nederland een goed onderscheid te kunnen maken in eenduidige doelgroepen is een 
tijd/geldmatrix met daarbinnen doelgroepen aan de hand van sociaal-economische en 
demografische kenmerken een goede indeling. In onze samenleving is geld altijd het ruilmiddel 
bij uitstek geweest. De beschikbare hoeveelheid geld stelt mensen in staat op een bepaalde 
manier in hun onderhoud te voorzien en uitdrukking te geven aan een bepaalde levensstijl. De 
factor inkomen is dan ook een intensief gebruikt segmentatiecriterium in de marketing. Het 
belang van de tweede factor, tijd, is de laatste jaren toegenomen binnen het leven van de 
Nederlandse consument. Het afnemen van vrije tijd bij een deel van de consumenten en 
fenomenen als arbeidstijdverkorting, vervroegde uittreding, etc. hebben het zich bewust zijn van 
het aspect tijd enorm aangewakkerd. 

De tijd/geldmatrix is dan ook het keuzecriterium als indeling om te kijken welke 
aanbodconcepten een meerwaarde kunnen hebben voor welke doelgroep. Ook bij de 
aanbodconcepten is deze indeling goed te maken. Sommige aspecten spelen namelijk in op het 
aspect tijd, zoals een bezorgservice en andere hebben te maken met het aspect geld, zoals 
kinderopvang, dat niet voor iedereen is weggelegd gezien het prijskaartje water aan hangt. In 
figuur 3.2. worden alle 6,9 miljoen huishoudens in Nederland ingedeeld in een doelgroep 
ingedeeld aan de hand van hun kenmerken. 

Weinig geld 

Veel geld 

Weinig tijd (noodzaak 
efficiency) 

2,9 miljoen huishoudens 

1.5 miljoen huishoudens 

Figuur 3.2. Tijd I ge/dmatrix doelgroepen 

Veel tijd (vermaak) 

1,9 miljoen huishoudens 

0,6 miljoen huishoudens 

Via deze indeling zijn 4 verschillende doelgroepen te onderscheiden, die alle een ander gedrag 
vertonen en andere behoeftes hebben. 

1. Consumenten met weinig tijd en veel geld: 
- Samenstelling 
De samenstelling van deze doelgroep is zeer homogeen en bestaat uit een relatief 
hoog percentage tweeverdieners, voornamelijk in de leeftijdsklasse van 35-49 jaar. 
- Consumptie- en winkelpatroon 
Zij willen zo weinig mogelijk tijd besteden aan het doen van boodschappen. Ze zijn dus 
op zoek naar tijdbesparende service en producten (efficiency). Ze hebben financieel 
veel te besteden, maar het ontbeert hen de tijd om dat ook daadwerkelijk te doen. De 
spaarzame vrije tijd die resteert, wil men graag zo optimaal mogelijk benutten. 
Winkelcentra waarbinnen alles onder een dak te vinden is met een clustering van niet
retailfuncties scoren dan ook goed bij hen. 

2. Consumenten met veel tijd en veel geld: 
- Samenste/ling 
De samenstelling van deze doelgroep is zeer homogeen en wordt voornamelijk 
gevormd door jonge senioren met een hoog pensioen. 
- Consumptie- en winkelpatroon 
Deze snel groeiende groep ziet winkelen als een aangename manier voor het 
doorbrengen van de vrije tijd en wil dat dan ook doen in een prettige verblijfsruimte, 
waarbij aandacht voor horeca en inrichting van de openbare ruimte van groot belang 
is. Ze stellen kwaliteit boven prijs, waarbij een gedegen service wordt verwacht. Hun 
koopgedrag begint steeds meer overeenkomsten te vertonen met dat van jongere 
consumenten. 

3. Consumenten met weinig tijd en weinig geld: 
- Samenstelling 
De samenstelling van deze doelgroep is zeer heterogeen. Enerzijds jongeren tot 35 
jaar, die intensief bezig zijn met hun studie of het maken van carriere. Anderzijds 
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groepen, waaronder ongeschoolde werknemers met een minimumloon en allochtonen, 
die hard moeten werken om het hoofd boven water te houden. 
- Consumptie- en winkelpatroon 
Deze doelgroep kenmerkt zich door besparingen, zowel op het gebied van aankopen 
als van vrije tijdsbesteding. Ze kopen hun producten dan ook veelal bij discounters. In 
hun vrije tijd doen ze veel aan sport. 

4. Consumenten met veel tijd en weinig geld: 
- Samenstel/ing 
De samenstelling van deze doelgroep is zeer heterogeen. Het zijn voornamelijk de 
niet-actieven, zoals WW-ers, AOW-ers, hoogbejaarden en bijstandstrekkers. 
Daarnaast behoren ook de jongeren met een minimumloon tot deze doelgroep. 
- Consumptie- en winke/patroon 
Zij vinden met name de prijs van producten van belang bij hun keuze voor een 
winkelcentrum. Voordeelsupermarkten zijn naast gratis parkeren dus van belang hun 
keuze. De hoogbejaarden hebben met name eisen met betrekking tot netheid, 
veiligheid en bereikbaarheid. Daarnaast ziet deze doelgroep een winkelcentrum als 
een ontmoetingsplaats, waardoor er daghoreca en zitgelegenheid aanwezig moeten 
zijn. Ook een gedegen service wordt op prijs gesteld. 

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de behoeften per doelgroep per bezoekmotief. 

Doelgroep Kenmerken Samenstelling Gedrag Behoeften 

1,5 miljoen weinig tijd - homogeen - korte verblijfsduur - optimale vrije tijdsbesteding 

huishoudens veel geld - 35-49 jaar - efficiency - tijdbesparende producten 

- tweeverdieners - stellen kwaliteit boven prijs en service 

- combineren activiteiten 

0,6 miljoen veel tijd -homogeen - lange verblljfsduur - prettige verblijfsruimte 

huishoudens veel geld - jonge senioren - stellen kwaliteit boven prijs - gedegen service 

- hoog pensioen - eisen m.b.t netheid en 

veiliaheid 

2,9miljoen weinig tijd - heterogeen - korte verblijfsduur - sportfaciliteiten 

huishoudens ~einig geld - studenten en starters - efficiency 

- werknemers met - prijs is belangrijk keuzecriterium 

minimum loon 

- allochtonen 

1,9 miljoen veel tijd - heterogeen lange verblijfsduur - gedegen service 

huishoudens weinig geld -WW-ers - prijs is belangrijk keuzecriterium - eisen m.b.t. netheid en 

-AOW-ers veiligheid 

- hoogbejaarden - zitgelegenheid 

- bijstandtrekkers 

- jongeren met 

minimumloon 

-· Tabel 3.4. Consumentenbehoeften per type wmkelcentrum 

3.4. De eisen per bezoekmotief 

Elke doelgroep vertoont dus per type winkelcentrum een ander gedrag. Een eigenaar/belegger 
van winkelcentra kan hierop inspelen door per type winkelcentrum, die functieversterkende 
aanbodconcepten toe te voegen, zodat aan de behoeftes van de consument voldaan wordt. 
Tussen de doelgroepen onderling zijn verschillen waar te nemen in de eisen, die ze stellen aan 
de toe te voegen aanbodconcepten. De verschillen in eisen zijn met name ontstaan door de 
verschillen in tijd en geld, die ze te besteden hebben. 

9 Gegevens afkomstig uit literatuuronderzoek en uit een tijdreeks van gehouden Strabo-enqul!tes 
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Ten eerste de centra metals bezoekmotief doelgericht food, de zogenaamde gemakscentra. De 
consumenten met veel geld en weinig tijd wil in zo'n korte mogelijke tijd de boodschappen doen. 
Zij willen daarom tijdsbesparende producten en service en daarnaast functies kunnen 
combineren. Consumenten met veel geld en veel tijd willen daarentegen een gedegen service 
en hebben eisen met betrekking tot de veiligheid en netheid van het centrum. Dit zijn dezelfde 
behoeften als de consumenten met weinig geld en veel tijd. Consumenten met weinig geld en 
weinig tijd hebben alleen behoeften aan sportfaciliteiten, aangezien zij een groot deel van hun 
vrije tijd hieraan besteden. Een eigenaar/belegger van een winkelcentrum moet dus door middel 
van het aanbieden van extra service en het bieden van een mogelijkheid tot het combineren van 
functies inspelen op de behoeften van de consument. 

Ten tweede de centra metals bezoekmotief efficient winkelen. Het blijkt dat bij de keuzecentra 
voor het efficient winkelen, alle doelgroepen met name zitten te wachten op een combinatie van 
een vergemakkelijking en een veraangenaming van het verblijf. De eigenaar van het centrum 
moet door middel van het aanbieden van extra service en het bieden van mogelijkheden om 
vrije tijd op een aangename manier door te brengen de consument weten te trekken en te 
behouden. 

Ten derde de centra metals bezoekmotief recreatief winkelen. Het blijkt dat bij de recreatieve 
centra, de consumenten met name zitten te wachten op een veraangenaming van het verblijf. 
De eigenaar van het centrum moet door middel van het bieden van mogelijkheden om vrije tijd 
op een aangename manier door te brengen de consument weten te trekken en te behouden. 
Hierdoor moet het winkelcentrum een verblijfsfunctie krijgen, wat de verblijfsduur dient te 
verlengen. Daarnaast wensen de doelgroepen ondersteunende functies, die het verblijf in het 
winkelcentrum vergemakkelijken. Het verblijf van de consument zal dus vergemakkelijkt en 
veraangenaamt dienen te worden. 
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4. Aanbodconcepten uit 
Amerika 

In dit hoofdstuk wordt gekeken naar potentieel kansrijke aanbodconcepten 
op de Amerikaanse markt, die op het gebied van productontwikkeling en 
marktwerking in de retailmarkt voorloopt op de Nederlandse markt. Door 
inzicht te krijgen in deze aanbodconcepten kan vervolgens een koppe/ing 
worden gemaakt met de behoefte(n) van de Nederlandse consument per 
type winkelcentrum, zodat aanbodconcepten met een meerwaarde voor de 
Nederlandse consument eruit gefilterd kunnen worden. 
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4.1. lnleiding 

Bij het zoeken naar nieuwe aanbodconcepten is het buitenland een goed referentiekader, 
aangezien daar al verzorgings-, combinatie- en vermaakdimensies {zie figuur 2.4) aan 
winkelcentra zijn toegevoegd. Hierbij moet met name naar de Angelsaksische markt gekeken 
worden. In Groot-Brittannie maar met name in Amerika zijn grote veranderingen waar te nemen 
op het gebied van het toevoegen van aanbodconcepten aan winkelcentra. In 
productontwikkeling en marktwerking lopen deze landen nog steeds op het vasteland van 
Europa voor. Amerika staat in de gehele wereld dan ook bekend als de trendsetter en innovator 
binnen de retailmarkt. Dit heeft een drietal oorzaken: 

1. Het liberale beleid ten opzichte van de retailmarkt: nieuwe ontwikkelingen hierbinnen 
worden vaak gedoogd zonder te kijken naar de gevolgen voor de gehele sector. 
Hierdoor kan men voor zover financieel mogelijk naar alle hartelust experimenteren met 
allerlei innovaties in tegenstelling tot Europa; 

2. het ontbreken van een fatsoenlijk sociaal stelsel: in Amerika heeft men te maken met 
een vrije markteconomie, waardoor sociale onzekerheden voor een groot deel 
ontbreken. In tegenstelling tot Nederland ontbreekt daar dus een fatsoenlijk sociaal 
stelsel voor mensen, die zonder extra hulp niet kunnen overleven in de vrije economie. 
Als men in Amerika bijvoorbeeld werkeloos raakt, heeft men slechts vijf jaar recht op 
een uitkering, waarna men zelf rond moet zien te komen. Hierdoor is men continu op 
zoek naar noviteiten, die de voortgang van het bedrijf verzekeren. Binnen de retailmarkt 
ontstaan zo continu innovaties om andere bedrijven te slim en te snel af te zijn om zo 
de eigen continuneit te waarborgen; 

3. de drang naar succes: de Amerikaan is continu op zoek naar succes, waarbij 
persoonlijke ambitie hoog in het vaandel staat. Dit is een belangrijk motief is voor de 
continue zoektocht naar succesvolle innovaties. De Amerikaan wil graag iedereen leren 
wat de 'American Way' is en laten zien dat hij absoluut succesvol is in alles wat hij doet. 

4.2. Aanbodconcepten in Amerikaanse winkelcentra 

Gezien het feit dat de ontwikkeling van Amerika pas vanaf de 19e eeuw een vlucht nam, is er 
weinig historisch erfgoed aanwezig. Hierdoor is er vaak ook geen historisch gegroeide 
retailstructuur aanwezig in het centrum van steden. De Amerikaanse retailmarkt nam pas sinds 
de 198 eeuw een vlucht en mede door gebrek aan overheidsbemoeienis nestelden winkelcentra 
zich vooral op goedkope en goed bereikbare locaties in de periferie van steden. De bouw 
hiervan was mede verbonden met het proces van suburbanisatie van de inwoners. Zo zijn grote 
multifunctionele shopping malls planmatig ontwikkeld. Deze hebben de functie, die een 
historische binnenstad in Europa heeft, overgenomen. Daarom is het winkelaanbod in 
combinatie gebracht met combinatie-, vermaak en verzorgingsdimensies om de consument net 
als in de Europese binnensteden te binden en te vermaken. Deze "malls" staan op goed 
bereikbare perifere locaties in de nabijheid van grote bevolkingsconcentraties. De veel lagere 
bevolkingsdichtheid, de daarmee samenhangende in geografisch opzicht grotere 
verzorgingsgebieden en het feit dat ze niet ingepast zijn in het stedelijk weefsel, zorgen ervoor 
dat een "mall" meer moet bieden dan de winkels alleen om consumenten juist voor hun mall te 
laten kiezen. Doordat daarnaast Amerikaanse consumenten gemiddeld Mn keer in de week 
boodschappen gaan doen is het ook van belang die ene keer dat ze komen de consument zo 
lang mogelijk vast te houden, waardoor de kans op impulsaankopen groeit. 

Op dit moment echter zijn er weinig innovatieve concepten te ontdekken op de Amerikaanse 
retailmarkt. Dit komt omdat de innovatie terugloopt als de hoogconjunctuur lang heeft 
aangehouden en de economie daarna in een recessie terechtkomt. De meeste innovatie vindt 
plaats als er na een recessie weer een 'upswing' van de economie komt. In Amerika staat nu 
duidelijk een sanering voor de deur en 'to stay in the business' is veel belangrijker dan 
innovatie. Hierdoor wordt er in dit onderzoek met name gekeken naar functies, die op zichzelf 
niet vernieuwend zijn, maar de toevoeging ervan aan winkelcentra, wel als zodanig wordt 
ervaren. Het is dus met name interessant om te kijken welke Amerikaanse aanbodconcepten 
een meerwaarde kunnen hebben voor de Nederlandse retailmarkt. Als men gaat kijken naar de 
toekomstontwikkelingen op de Nederlandse retailmarkt spelen de ervaringen in Amerika een 
grote rol. Maar het adagium hierbij moet wel blijven: "Wei leren, niet klakkeloos kopieren" {van 
der Meulen (1999) & Buvel0t (2001 )). 
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Hiervoor worden een aantal grootschalige malls in Noord-Amerika ge"inventariseerd. 10 Dit zijn de 
West Edmonton Mall in Edmonton, Eaton Centre in Toronto, Horton Plaza en Fashion Valley in 
San Diego, Fashion Show in Las Vegas, The Gateway en The Downtown Malls in Salt Lake 
City, the Mall of America in Minneapolis, Gurnee Mills in Chicago en Sawgrass Mills in Fort 
Lauderdale (zie bijlage 5). Uit deze inventarisatie moeten aanbodconcepten naar voren komen, 
die in Noord-Amerika aan winkelcentra worden toegevoegd om zo een meerwaarde te creeren 
voor de consument. Hieronder worden de bevindingen beschreven. 

4.2.1. De winkelcentra 

Er zijn een tiental grootschalige malls in Noord-Amerika, die zowel in de periferie als in het 
stadscentrum liggen, geanalyseerd. Bij deze centra wordt gekeken welke combinatie-, 
verzorgings- en vermaakfuncties er naast het gewone winkelaanbod worden aangeboden. Deze 
centra zijn door mij zelf bezocht of door andere mensen uit de Nederlandse 
winkelvastgoedwereld. Door middel van eigen waarnemingen, interviews van de andere 
mensen en screening van de folders van onderstaande centra zijn functieversterkende 
aanbodconcepten in deze winkelcentra in kaart gebracht. Allereerst wordt er een algemene 
beschrijving gegeven van elk centrum, waarna er per dimensies de bevindingen worden 
weergegeven (zie ook bijlage 5). 

1. West Edmonton Mall in Edmonton {Canada} 

De West Edmonton Mall ligt in de periferie van Edmonton en is een overdekte mall. Het biedt 
meer dan 800 winkels onder Mn dak aan en is daarmee de grootste mall van Noord-Amerika. 
Het is meer dan een winkelcentrum alleen, aangezien er verscheidene pretparken gekoppeld 
zijn aan het winkelcentrum. Een bezoek aan dit centrum wordt dan ook gezien als een dagje uit. 
Naast de pretparken biedt het centrum nog een ruim aanbod aan combinatie-, verzorgings- en 
vermaakfuncties aan. 

2. Eaton Centre in Toronto {Canada} 

Eaton Centre ligt in het centrum van Toronto en is de eerste overdekte mall in Noord-Amerika. 
Door het barre klimaat in Canada is het destijds overdekt. Het biedt meer dan 100 winkels onder 
Mn dak. Naast het normale winkelaanbod zijn ook hier volop functieversterkende 
aanbodconcepten aangebracht in het centrum. 

3. Horton Plaza in San Diego {Amerika} 

Horton Plaza is gesitueerd in het centrum van San Diego en is naar Europees voorbeeld 
gebouwd. Het is de trekker van het centrum van San Diego. Het is een onoverdekt 
winkelcentrum in de vorm van een doolhof met meer dan 100 winkels. Naast het normale 
winkelaanbod zijn ook hier volop functieversterkende aanbodconcepten aangebracht in het 
centrum. 

4. Fashion Valley in San Diego {Amerika} 

De Fashion Valley ligt aan de rand van San Diego en is naar Europees voorbeeld gebouwd. Het 
is een onoverdekte winkelstraat met aan beide zijden winkels. Door het goede klimaat in 
Californie zijn er ook overal terrassen aanwezig in het centrum. Naast de ruim 200 winkels zijn 
ook hier volop functieversterkende aanbodconcepten aangebracht in het centrum. 

5. Fashion Show in Las Vegas {Amerika} 

De Fashion Show is een mall gelegen aan de beroemde strip in Las Vegas en wordt 
voornamelijk bezocht door toeristen, die logeren op de strip. Het biedt onderdak aan ruim 100 
winkels Er is weinig aandacht voor vermaakfuncties in dit winkelcentrum, aangezien deze in 

10 Gegevens afkomstig uit eigen waamemingen, screening folders Amerikaanse winkelcentra en interviews van mensen 
uit de retailwereld 
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ruime mate worden geboden op de strip in Las Vegas, waar men op dat punt nooit mee kan 
combineren. Wei wordt er volop aandacht besteed aan verzorgingselementen, om zo de 
consument die komt volledig in de watten te leggen. 

6. The Gateway in Salt Lake City {Amerikal 

The Gateway is een mall aan de rand van Salt Lake City, die voor de Olympische Spelen in 
2002 naar Europees voorbeeld is gebouwd. Het is een onoverdekte winkelstraat met aan beide 
zijden winkels. Naast het feit dat de Olympische gedachte nog volop aanwezig is in dit centrum, 
door middel van de Olympic Plaza, zijn er ook andere bezienswaardigheden opgenomen in dit 
centrum, zoals een museum en een oud treinstation, waardoor het de uitstraling krijgt van een 
Europese winkelstraat. Naast de ongeveer 100 winkels zijn ook hier volop functieversterkende 
aanbodconcepten aangebracht in het winkelcentrum. 

7. The Downtown Malls in Salt Lake City {Amerikal 

The Downtown Malls in Salt Lake City zijn twee malls in het centrum van de stad aan 
weerzijden van de hoofdstraat. In Mn van deze twee malls is het eerste warenhuis van Amerika 
gevestigd. De twee malls zijn complementair aan elkaar en bieden naast de 200 winkels ook 
nog functieversterkende aanbodconcepten aan. 

8. The Mall of America in Minneapolis {Amerikal 

The Mall of America is gelegen in de periferie van Minneapolis en is overdekt. Het biedt meer 
dan 500 winkels onder Mn dak aan en is daarmee de tweede grootste mall van Noord-Amerika. 
Het is meer dan een winkelcentrum alleen, aangezien er verscheidene pretparken gekoppeld 
zijn aan het winkelcentrum. Een bezoek aan dit centrum wordt dan ook gezien als een dagje uit. 
Naast de pretparken biedt het centrum nog een ruim aanbod aan combinatie-, verzorgings- en 
vermaakfuncties aan. 

9. Gurnee Mills in Chicago {Amerika} 

De Gurnee Mills is gelegen in de periferie van Chicago. Deze overdekte mall biedt meer dan 
100 winkels onder Mn dak. Er zijn ook hier volop functieversterkende aanbodconcepten 
aangebracht in het winkelcentrum. 

10. Sawgrass Mills in Fort Lauderdale (Amerika) 

De Sawgrass Mills is gelegen in de periferie van Fort Lauderdale. Deze overdekte mall met 
meer dan 200 winkels is een grote toeristische trekpleister in Florida. Er zijn ook hier volop 
functieversterkende aanbodconcepten aangebracht in het winkelcentrum. 

4.2.2. Combinatiefuncties 

Combinatiefuncties spelen in op de afname van de vrije tijd van de consument. Door het 
clusteren van functies bij een winkelcentrum kan de consument functies, die hij normaal 
gescheiden bezoekt, combineren tijdens Mn bezoektrip. Hierdoor kan hij tijd besparen in zijn 
toch al spaarzame vrije tijd. De toevoeging van deze functies is er dus op gericht dat 
consumenten bepaalde functies gaan combineren, waardoor beide van die combinatie kunnen 
profiteren en er een meerwaarde voor de consument ontstaat. 

Het gaat hierbij om functies, die dezelfde bezoektijdstippen en hetzelfde draagvlak hebben als 
het winkelcentrum. Doordat de consument een bezoek brengt aan deze functies is het net zo 
gemakkelijk om meteen de boodschappen te doen. In Amerika worden deze functies vaak op 
secundaire plaatsen in een winkelcentrum gevestigd. Zo is men verzekerd van huurinkomsten 
van moeilijk verhuurbare units en hebben de retailers spin-off van de bezoekers van de functies, 
die op de secundaire plekken in het winkelcentrum zijn gevestigd. In tabel 4.1. worden de 
combinatiefuncties weergegeven die uit de inventarisatie van Noord-Amerikaanse winkelcentra 
naar voren zijn gekomen. 

~ 
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Combinatiefuncties 
medisch centrum 
fitnesscentrum 
solarium 
sauna 
bibliotheek 

Tabel 4.1. De combinatiefuncties in de tien onderzochte winkelcentra 

De bovenstaande combinatiefuncties worden in Noord-Amerikaanse winkelcentra dus 
toegevoegd om een meerwaarde te creeren voor de consument. Door het situeren van deze 
functies bij een winkelcentrum ontstaat er voor beide een meerwaarde. Deze functies worden 
nu geclusterd op een plek waar veel mensen toch al minimaal een keer in de week moeten zijn . 
Daarnaast profiteert de winkelfunctie ervan dater meer mensen komen, die de overige functies 
vaak combineren met het winkelen. Denk bijvoorbeeld aan de combinatie medisch centrum en 
drogist. Een consument kan dan tijdens een bezoektrip meteen de benodigde artikelen 
aanschaffen, die hem zijn voorgeschreven. 

4.2.3. Verzorgingsfuncties 

Verzorgingsfuncties, vaak ook samengevat onder de noemer "serviceverlening", spelen in op de 
behoefte aan gemak van de consument. Met verzorgingsfuncties wordt gedoeld op functies, die 
de attractiviteit van een winkelgebied kunnen versterken, maar niet tot de kernactiviteit van de 
retailsector worden gerekend en er op gericht zijn het verblijf van de consument in het 
winkelcentrum te ondersteunen en te vergemakkelijken. 

In Amerikaanse winkelcentra wordt er alles aan gedaan om de consument in de watten te 
leggen. Zo wil men door de barrieres weg te nemen, die komen kijken bij het winkelen, de 
consument zo lang mogelijk in het winkelcentrum houden. Dit is van belang gezien het feit dat 
de Amerikaanse consument een lage bezoekfrequentie kent. In tabel 4.2. warden de 
verzorgingsfuncties weergegeven die uit de inventarisatie van Noord-Amerikaanse winkelcentra 
naar voren zijn gekomen. 

Tabe/ 4.2. De verzorgingsfuncties in de tien onderzochte winkelcentra 

De bovenstaande verzorgingsfuncties warden in Noord-Amerikaanse winkelcentra dus 
toegevoegd om een meerwaarde te creeren voor de consument. Ook bieden steeds meer 
Amerikaanse centra mogelijkheden aan via een internetpagina, zoals onder meer het bestellen 
van artikelen. 

Er wordt in Amerika alles aan gedaan om de consument in de watten te leggen en er zo voor te 
zorgen dat hij een voorkeur creeert voor jouw winkelcentrum. De consument heeft hier vaak een 
klantenkaart, waarmee hij gebruik kan maken van deze faciliteiten . De ergernisgraad moet 
hierbij zo minimaal gehouden warden, waardoor de consument langer in een winkelcentrum 

31 



"Meer dan winke/en al/een" 

verblijft. Deze extra service ten opzichte van de consument moet er daarnaast voor zorgen dat 
herhalingsbezoek gaat optreden. De extra service wordt vaak vanuit de informatiebalie aan de 
consument aangeboden. Hier kan hij allerlei dingen laten regelen, waardoor hij ongehinderd kan 
winkelen. 

4.2.4. Vermaakfuncties 

Vermaakfuncties, vaak ook samengevat onder de noemer "leisure", spelen in op de behoefte 
aan vrijetijdsbesteding van de consument. Met vermaakfuncties wordt gedoeld op alle functies, 
die de aantrekkelijkheid van een winkelgebied kunnen versterken, maar niet tot de kernactiviteit 
van de retailsector worden gerekend en er op gericht zijn het verblijf van de consument in het 
winkelcentrum te veraangenamen. Dit zijn functies die zorgen voor de secundaire 
levensbehoefte van de consument. Traditionele vormen van vermaak en ontspanning, zoals 
terrassen, restaurants zijn natuurlijk hierbij niet nieuw, maar er worden ook andere vormen van 
leisure-elementen aan winkelcentra toegevoegd om de attractiviteit te versterken. Dit blijkt 
bijvoorbeeld uit het volgende citaat uit de promotiefolder van een mall: ·Tourists will no longer 
have to travel to Disneyland, Miami Beach, . . .. it's all here at the West Edmonton Mall. 
Everything you've wanted in a lifetime and more'. 

Leisure-ontwikkelingen zijn afkomstig uit Amerika, waar in de afgelopen 20 jaar de verhouding 
tussen retail en leisure veranderd is van een 90/10 verhouding in een 50/50 verhouding. Het 
blijkt dat de combinatie van retail en leisure in Amerika leidt tot een bijzonder hoge synergie. Zo 
is geconstateerd dat in moderne Amerikaanse winkelcentra circa 25 tot 40% van de bezoekers 
komt om gebruik te maken van leisureconcepten, waardoor tegelijkertijd de omzet in de 
retailsector met zo'n 10% toenam. Bovendien werd geconstateerd dat aanwezigheid van leisure 
leidde tot een betere spreiding van het bezoek aan winkelcentra. Een betere benutting van 
parkeercapaciteiten en minder belasting voor de omgeving zijn hiervan positieve gevolgen 
(Clement & Gianotten, 1996). 

De Amerikaanse leisure-elementen zijn vaak zeer grootschalig en bieden de consument de 
mogelijkheid tot een dagje uit. Hierbij moet men denken aan pretparken, ijshockeybanen, 
zwembaden, casino's, bioscopen, etc. De elementen in de Amerikaanse malls zijn te 
onderscheiden in vijf categorieen op het gebied van vermaakfuncties, namelijk (Clement & 
Gianotten, 1996): 

1. Elementen uit het retailaanbod zelf kunnen het recreatieve winkelen versterken. Hierbij 
moet men denken aan leisure-elementen in de winkel zelf, zoals Niketown, waar men 
de producten kan testen; 

2. Horecafaciliteiten kunnen een sterke synergie hebben met de retailsector. Het kan een 
rustmoment in de kooptrip vormen of door aansluitend op het winkelen een hapje te 
gaan eten kan de verblijfsduur nog meer worden verlengd. Horeca komt met name voor 
in de vorm van food courts of themarestaurants en -cafes; 

3. Amusementvoorzieningen voegen extra attractie toe en kunnen hierdoor de 
verblijfsduur verlengen. Men moet hierbij denken voorzieningen die de vrijetijdsbeleving 
versterken, zoals vormen van live-entertainment, casino en bowling; 

4. Culturele voorzieningen kunnen voor specifieke doelgroepen een extra motief vormen 
om het winkelcentrum te bezoeken. Hierbij kan gedacht worden aan een bioscoop, 
musea, theater en andere evenementen; 

5. Tot slot zijn er nog de omgevingselementen die tezamen het decor vormen van een 
winkelcentrum. Hierbij moet men denken aan architectonische elementen zoals; 
fonteinen, rustpunten, etc. 

Deze vijf categorieen zijn doelbewust aangebracht om de consument vermaak te bieden, 
waarbij de eerste vier de zogenaamde actieve leisure-elementen zijn. De omgevingselementen 
kunnen als passieve leisure-elementen worden beschouwd. Zij vormen het decor waartegen 
winkelen en vermaak plaatsvindt. Het blijkt echter dat deze elementen op zeer grote schaal 
gebruikt worden in Amerikaanse malls. Elementen uit het retailaanbod zelf worden bij dit 
onderzoek buiten beschouwing gelaten, aangezien de retailers hier zelf voor moet zorgen. Een 
eigenaar/belegger kan hier misschien wel van leren van water in de winkel gebeurt. Aangezien 
tegenwoordig aan winkels ook aanbodconcepten worden toegevoegd, die misschien ook op 
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winkelcentrumniveau een meerwaarde kunnen hebben. Men moet hierbij bijvoorbeeld denken 
aan kinderopvang en een koffiecorner. 

In tabel 4.3. warden de vermaakfuncties weergegeven die uit de inventarisatie van Noord
Amerikaanse winkelcentra naar voren zijn gekomen. 

Vermaakfuncties 

videoscreens 
da horeca met terrassen 
foodcourt 
aantrekkelijke inrichting 
o enbare ruimte 

casino 
amusementenhal 
bioscoo 

zwembad 
i"sbaan 
activiteiten lein 
museum 
olfbaan 

nachtclubs 

De bovenstaande vermaakfuncties warden in Noord-Amerikaanse winkelcentra dus toegevoegd 
om een meerwaarde te cre~ren voor de consument. 

4.3. Samenvattend 

Winkelcentra in Noord-Amerika blijken naast de normale winkelfunctie nog een drietal andere 
functies te huisvesten binnen hun muren. Dit zijn combinatie-, verzorgings- en vermaakfuncties. 
Deze warden toegevoegd om het verblijf van consumenten, die vaak verder moeten rijden dan 
de Nederlandse consument, te veraangenamen en te vergemakkelijken. In Nederland is een 
eigenaar/belegger van winkelcentra vaak nog niet zover, dat deze concepten standaard warden 
toegevoegd aan een winkelcentrum. 

De concepten, die in Amerika warden toegevoegd aan een winkelcentrum, warden in Nederland 
op zich niet als nieuw ervaren, maar wel de combinatie met het winkelen wordt als nieuw 
ervaren. In tabel 4.4. staan de aanbodconcepten die uit de inventarisatie van de Noord
Amerikaanse winkelcentra naar voren zijn gekomen en misschien een meerwaarde kunnen 
hebben voor Nederlandse winkelcentra. Door deze aanbodconcepten te combineren met de 
consumentenbehoeften per type winkelcentrum uit het vorige hoofdstuk, zullen potentieel 
kansrijke aanbodconcepten eruit gefilterd warden. Dit zal gebeuren in het volgende hoofdstuk. 
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Com binatiefuncties Verzorgingsfuncties Vermaakfuncties 
- medisch centrum - openbare toiletten - videoscreens 

- fitnesscentrum - babyverschoonruimte - daghoreca met terrassen 

- solarium - inforrnatiepunt - foodcourt 

- sauna - boodschappenbewaarplaats - aantrekkelijke inrichting 

- bibliotheek - bezorgservice - openbare ruimte 

- wijkcentrum - valet-parking - live entertainment 

- politiepost - kluisjes - pretpark 

- inpakservice - casino 

- kinderopvang - amusementenhal 

- multi-channelmogelijkheid - bioscoop 

- theater 

- rustpunten en groen 

- dolfinarium 

-zwembad 

- ijsbaan 

- activiteitenplein 

-museum 

- golfbaan 

- nachtclubs 
Tabel 4.4. Amerikaanse aanbodconcepten 
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5.Potentteelkansrijke 
aanbodconcepten voor 
de Nederlandse markt 

In dit hoofdstuk warden de potentieel kansrijke aanbodconcepten op de 
Amerikaanse markt geconfronteerd met de Nederlandse consumenten
behoeften per type winkelcentrum. Hierdoor moeten die concepten eruit 
gefilterd warden, die werkelijk een meerwaarde kunnen hebben voor de 
Nederlandse consument. De behoeften van de Nederlandse consument 
vormen dus het selectiecriterium waaraan de Amerikaanse concepten 
moeten voldoen, willen ze als potentieel kansrijk aangemerkt warden. 
Belangrijk hierbij zijn de verschillen tussen de twee landen onderling. 
Hierdoor is het niet mogelijk om zo maar a/le aanbodconcepten 1. op 1. te 
kopieren en te introduceren binnen de Nederlandse markt. Er dienen 
aanpassingen gemaakt te warden, zodat de concepten passen binnen de 
Nederlandse situatie. 
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5.1. De verschillen tussen Amerika en Nederland 

Het blijkt dat er aanzienlijke verschillen zijn tussen de winkelmarkt van Amerika en die van 
Nederland. De verschillen zijn ontstaan door specifieke factoren, zoals de historische 
ontwikkeling, het politieke en wettelijke systeem en de sociaal-culturele aspecten. Als een 
eigenaar/belegger gaat kijken of concepten, die in Amerika binnen winkelcentra worden 
toegepast, een meerwaarde kunnen hebben voor de Nederlandse markt moet men rekening 
houden met deze verschillen. Hierdoor zijn er aanpassingen aan de Nederlandse situatie nodig 
bij het leren van ervaringen uit Amerika. Op een drietal gebieden, die te maken hebben met de 
situatie op de retailmarkt, zijn er verschillen waarneembaar tussen de twee landen onderling: 

Het verschil in de structuur van de winkelmarkt; 
het verschil in beleid van de overheid; 
het verschil in gedrag van de consument. 

Ten eerste is de structuur van de winkelmarkt een belangrijk punt van verschil. Het verschil zit 
hem voornamelijk in de locatie, verschijningsvormen en de fijnmazigheid van de structuur. Dit is 
een belangrijk verschil bij het kopieren van aanbodconcepten naar de Nederlandse situatie. 
Doordat men in Amerika geen rekening hoeft te houden met de winkelstructuren in de 
historische binnensteden, kunnen in Amerika concepten worden toegevoegd, die in Nederland 
niet wenselijk zijn, vanwege het feit dat de bestaande structuren in de steden hier schade van 
gaan ondervinden. Door bijvoorbeeld het toevoegen van pretparken aan binnenstedelijke 
winkelcentra in Nederland kunnen er in binnensteden parkeer- en verkeersproblemen ontstaan, 
aangezien deze niet berekend zijn op een grote stroom extra bezoekers. Ook een belangrijk 
punt in het verschil is de fijnmazigheid van de retailmarktstructuur. Waar met name in Amerika 
grootschaligere ontwikkelingen plaats kunnen vinden, is dit in Nederland niet mogelijk vanwege 
de fijnmazigheid van de retailmarkt. 

Ten tweede zit er verschil in het beleid van de overheid (het politieke en wettelijke systeem). Het 
verschil zit hierbij voornamelijk in de mate waarin de overheid regulerend optreedt. De 
Amerikaanse overheid heeft een zeer liberaal beleid aangaande de winkelmarkt, waardoor de 
toevoeging van aanbodconcepten vaak niets in de weg wordt gelegd. In Nederland vindt een 
overgang plaats van een restrictief naar een meer liberaal beleid plaats, alhoewel het beleid hier 
nooit zo liberaal zal worden als in Amerika. Dit komt omdat de overheid slechts in beperkte mate 
de marktwerking zijn gang wil laten gaan in de retailsector. Als de bestaande structuur er onder 
te leiden heeft, zal de overheid nog steeds ingrijpen. Toevoeging van aanbodconcepten, die de 
bestaande winkelstructuur in Nederland zullen bedreigen, zullen niet zomaar toegelaten 
worden. Dit komt ook omdat regels in een klein land met veel ruimtevragers afwijken van 
voorschriften in een land, dat zoals Amerika ruim bemeten is. 

En ten derde zit er verschil in het gedrag van de consument (de sociaal-culturele aspecten). Het 
verschil is voornamelijk ontstaan door de maatschappelijke en economische situatie in de twee 
landen. Daarnaast heeft ook het beleid van de overheid en de structuur van de retailmarkt hier 
een groot aandeel in gehad. Doordat er verschillen waarneembaar zijn in het gedrag van 
consumenten van de twee landen kan het zijn dat de toevoeging van aanbodconcepten uit 
Amerika niet aanslaan in Nederland, simpelweg omdat die niet passen binnen de behoefte(n) 
van de consumenten hier. De Nederlandse consument is het toevoegen van aanbodconcepten 
die het verblijf veraangenamen en vergemakkelijken namelijk veel minder gewend dan de 
Amerikaanse consument. Hij zit niet te wachten op de toevoeging van grootschalige 
aanbodconcepten, zoals bioscopen en casino's aan winkelcentra in tegenstelling tot de 
Amerikaanse consument. De verschillen tussen de consumenten van de twee landen onderling 
worden echter alsmaar kleiner. Er ontstaat als het ware een westerse consument, met name als 
gevolg van de toenemende media en het gebruik van internet, waardoor consumenten in de 
twee landen steeds vaker hetzelfde voorgeschoteld krijgen. 

Het blijkt dat de verschillen op deze punten tussen de twee landen echter steeds kleiner worden 
door met name het dereguleringsproces van de Nederlandse overheid en het ontstaan van een 
westerse consument. Maar er zijn verschillen bij die altijd zullen blijven bestaan, die historisch 
gegroeid zijn. Hierdoor kunnen aanbodconcepten nooit klakkeloos gekopieerd worden. Het 
maken van de juiste vertaalslag op het gebied van de bovenstaande drie punten zijn bepalend 
of Amerikaanse concepten succesvol in Nederland kunnen worden gel"ntroduceerd. In tabel 5.1 . 
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wordt een overzicht gegeven van de verschillen en overeenkomsten op de belangrijkste punten 
aangaande de winkelmarkt tussen de twee landen onderling. 

Amerika Nederland Overeenkomst 
Winkelmarktstructuur 
Structuur - perifeer - stedelijk & begin perifeer 

Schaalgrootte - grootschalig - kleinschalig 

Winkeldichtheid - laag - hoog & fiinmazig 

Roi van de overheid 
Bestemmingsplan - liberaal (marktwerking) - van restrictief 

naar meer liberaal 

Winkelopeningstijden - geheel vrij (lokale verschillen) - steeds liberaler 

Huurprijzen - percentage omzet + vast deel - vergelijklngsmethodiek 

Huurcontract - lane - kort 

Consument 

- massaal - klein en knus - minder vrije tijd 

- doelgericht - doel/vergelijkend - meer welvaart 

- veel via internet of tv - nauwelijks via internet of tv - individualisering 

- merken uit eigen land -merken - prijsbewust 

- geeft meeste geld uit - geeft minste geld uit - willen service 

- lange bezoekduur - korte bezoekduur 

- minste aantal bezoeken - meeste aantal bezoeken 
Tabel 5.1. De versch1/len en overeenkomsten tussen de twee landen onderfmg aangaande de reta1/markt (Buvelot, 

2001) 

5.2. Het combineren van de behoeften met de Amerikaanse 
aanbodconcepten 

Door de verschillen tussen de twee landen onderling blijkt dat niet alle Amerikaanse concepten 
een kans van slagen hebben in Nederland. Met name de grootschalige concepten, waarbij de 
koppeling met winkelen ontbreekt en die een ander bezoektijdstip hebben dan het winkelen zelf, 
zullen in Nederland geen meerwaarde opleveren voor de consument. De Nederlandse 
consument is niet gewend deze te combineren met winkelen. De Nederlandse 
eigenaar/belegger is vooral op zoek naar concepten, die ondersteunend zijn aan het winkelen. 
De concepten mogen de winkelfunctie namelijk niet overschreeuwen. De in hoofdstuk 4 
gevonden concepten worden hieronder gekoppeld aan de in hoofdstuk 3 gevonden behoeften 
per type winkelcentrum. Er wordt nog geen onderscheid gemaakt naar doelgroep, dat gebeurt 
pas later. Zo moet er per type winkelcentrum naar voren komen welke concepten er potentieel 
kansrijk zijn. De waardering van de geschiktheid van de verschillende functies wordt gedaan 
aan de hand van vakliteratuur en eigen mening, mede kijkende naar het benodigde 
verzorgingsgebied voor een bepaalde functie. De vraag of het aanbodconcept werkelijk een 
meerwaarde heeft, wordt vervolgens in hoofdstuk 6 door de vraag- een aanbodzijde 
beoordeeld. 

5.2.1. Combinatiefuncties 

De in het vorige hoofdstuk gevonden combinatiefuncties, die in Amerika zijn toegevoegd aan 
winkelcentra worden hieronder gekoppeld aan de bezoekmotieven van de Nederlandse 
consument om te kijken welke functies per bezoekmotief potentieel kansrijk zijn als het gaat om 
het creeren van een meerwaarde voor de consument. Met name bij het bezoekmotief doelmatig 
food zullen er functies naar voren dienen te komen, aangezien bij dit motief de consument 
functies, die hij toch al moest bezoeken wil combineren met het doen van de dagelijkse 
boodschappen, wat hem tijdsbesparing oplevert. 
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Soorten combinatiefuncties Motief 1 Motief 2 Motief 3 

Doelgericht Efficient Recrealief 

food winkelen winkelen 

- medisch centrum + 0 -
- fitnesscentrum + 0 -
- solarium 0 0 0 

- sauna 0 0 0 

- bibliotheek ++ 0 -
- wijkcentrum 0 - -
- politiepost + + -

Toellchtlna: ++ zeer aeschikt + aeschikt 0 neutraal - ongeschikt of niet van toepassing 
Tabe/ 5.2. De mate van geschiktheid van combinatiefuncties voor de verschillende bezoekmotieven 

Voor een winkelcentrum dat gericht is op de doelgerichte dagelijkse foodaankopen, zijn er een 
aantal combinatiefuncties, die een meerwaarde kunnen hebben voor de consument. Het is met 
name een bibliotheek, die een meerwaarde heeft voor een gemakscentrum. Een bibliotheek is 
namelijk een combinatiefunctie, die door een groat deel van de consumenten minimaal 
wekelijks wordt bezocht. Een politiepost zorgt daarnaast voor een veilig gevoel in het centrum 
en heeft dus ook een meerwaarde. Een medisch centrum is ook een combinatiefunctie, die 
onder andere in combinatie met een drogist, voor een meerwaarde kan zorgen. En een 
fitnesscentrum is een combinatiefunctie, die de laatste jaren sterk in opkomst is. De andere 
functies zullen verder onderzocht dienen te warden om te kijken of ze een meerwaarde hebben. 

Voor een winkelcentrum dat gericht is op het efficient winkelen, zijn er minder 
combinatiefuncties, die een meerwaarde kunnen hebben voor de consument. De toevoeging 
van een politiepost zorgt ook hier voor een meerwaarde in de vorm van een gevoel van 
veiligheid . Een wijkcentrum heeft totaal geen meerwaarde voor keuzecentra. De meerwaarde 
van de overige functies moet uit onderzoek blijken. 

Voor een winkelcentrum dat gericht is op het recreatief winkelen, wil de consument naast het 
winkelen ook vermaakt warden. Hij heeft dan ook nauwelijks behoefte aan tijdsbesparende 
functies. Een sauna of solarium zou nog enigszins voor vermaak kunnen zorgen en zal dan ook 
verder onderzocht dienen te warden. De overige functies hebben dan ook geen meerwaarde. 

5.2.2. Verzorgingsfuncties 

De in het vorige hoofdstuk gevonden verzorgingsfuncties, die in Amerika zijn toegevoegd aan 
winkelcentra warden hieronder gekoppeld aan de bezoekmotieven van de Nederlandse 
consument om te kijken welke functies per bezoekmotief potentieel kansrijk zijn als het gaat om 
het creeren van een meerwaarde voor de consument. 

Soorten verzorgingsfuncties Motief 1 Motief 2 Motief 3 

Doelgericht Efficient Recreatief 

food winkelen winkelen 

- openbare toiletten ++ ++ ++ 

- babyverschoonrulmte + + + 

- informatiepunt 0 0 + 

- boodschappenbewaarplaats 0 0 0 

- bezorgservice 0 - -
- valet-parking - - 0 

- kluisjes - + + 

- inpakservice - - -
- kinderopvang + + + 

- multi-channelmogeliikheid 0 0 -
Toelichtina: ++ zeer oeschikt + aeschikt 0 neutraal - onaeschikt of niet van toeoassina 

Tabel 5.3. De mate van geschiktheid van verzorgingsfuncties voor de verschillende bezoekmotieven 
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Voor een winkelcentrum dat gericht is op de doelgerichte dagelijkse foodaankopen, zijn er een 
aantal verzorgingsfuncties, die een meerwaarde kunnen hebben voor de consument. Ten eerste 
zijn de openbare toiletten zeer geschikt als toevoeging in combinatie met een 
babyverschoonruimte. Ook kinderopvang, zowel dagopvang als opvang gedurende de 
winkeltrip, kan een meerwaarde hebben bij een centrum dat gericht is op de dagelijkse 
foodaankopen. De meerwaarde van multi-channelmogelijkheid, informatiepunt en 
boodschappenbewaarplaats dient verder onderzocht te worden. De andere functies hebben 
geen meerwaarde voor een winkelcentrum, dat gericht is op de dagelijkse foodaankopen. 

Voor een winkelcentrum dat gericht is op het efficient winkelen, geldt eigenlijk dezelfde 
constatering. Voor dit type winkelcentra zijn ook de openbare toiletten in combinatie met een 
babyverschoonruimte een uitermate geschikt als toevoeging, die een meerwaarde heeft voor 
het centrum. Kinderopvang en kluisjes kunnen ook hier een meerwaarde hebben voor het 
centrum. Kinderopvang met name gedurende de winkeltrip en kluisjes om de zware 
boodschappen te stallen. De meerwaarde van multi-channelmogelijkheid, informatiepunt en 
boodschappenbewaarplaats dient verder onderzocht te worden. De andere functies hebben 
geen meerwaarde voor een winkelcentrum, dat gericht is op efficient winkelen. 

Voor een winkelcentrum dat gericht is op het recreatief winkelen, hebben wederom de openbare 
toiletten in combinatie met de babyverschoonruimte een absolute meerwaarde voor de 
consument. Dit neemt een belemmering weg bij het winkelen als deze goed onderhouden 
aanwezig zijn. Ook kinderopvang gedurende de winkeltrip, kluisjes en een informatiepunt 
hebben een meerwaarde in winkelcentrum, dat gericht is het bezoekmotief recreatief winkelen. 
De meerwaarde van een boodschappenbewaarplaats moet nog verder onderzocht worden. De 
overige verzorgingsfuncties hebben geen meerwaarde voor een recreatief winkelcentrum. 

5.2.3. Vermaakfuncties 

De in het vorige hoofdstuk gevonden vermaakfuncties, die in Amerika zijn toegevoegd aan 
winkelcentra worden hieronder gekoppeld aan de bezoekmotieven van de Nederlandse 
consument om te kijken welke functies per bezoekmotief potentieel kansrijk zijn als het gaat om 
het creeren van een meerwaarde voor de consument. Met name bij het bezoekmotief recreatief 
winkelen zullen er functies naar voren dienen te komen, aangezien bij dit motief de consument 
vermaakt wil worden. In tabel 5.3. wordt een overzicht gegeven van de mate van geschiktheid 
van vermaakfuncties voor de verschillende bezoekmotieven. 

Voor een winkelcentrum dat gericht is op de doelgerichte dagelijkse foodaankopen, zijn er 
weinig vermaakfuncties, die een meerwaarde kunnen hebben voor de consument. Het is de 
daghoreca en de inrichting van het winkelgebied, die een meerwaarde kunnen hebben voor de 
consument, zodat de consument enkele rustpunten heeft in een prettige winkelomgeving. De 
geschiktheid van live entertainment, bijzondere attracties, zoals kinderspeeltuigen en 
videoscreens is neutraal en moet verder onderzocht worden. De consument wil in keuzecentra 
wil vaak vooral snel en efficient zijn boodschappen doen. 

Voor een winkelcentrum dat gericht is op het efficient winkelen, zijn er meer vermaakfuncties, 
die een meerwaarde kunnen hebben voor de consument. Naast dat ook hier de daghoreca en 
inrichting van het winkelgebied geschikt zijn, kunnen ook een fastfoodrestaurant, live 
entertainment, activiteitenplein, indoorsportvoorzieningen en de verschijningsvorm van het 
winkelcentrum een meerwaarde hebben voor de consument. De geschiktheid van bijzondere 
attracties, zoals kinderspeeltuigen en videoscreens is neutraal en moet verder onderzocht 
worden. 

Voor een winkelcentrum dat gericht is op het recreatief winkelen, waar de consument naast het 
winkelen ook vermaakt wil worden, zijn er nog meer vermaakfuncties die een meerwaarde 
kunnen hebben voor de consument. Horeca hoort bijvoorbeeld tot de basiseisen van een 
recreatief winkelcentrum. Ook inrichting van het winkelgebied in combinatie met de 
verschijningsvorm is hier van groot belang. Amusements- en culturele voorzieningen kunnen 
ook een meerwaarde hebben voor het centrum, maar deze mogen nooit of te nimmer de 
winkelfunctie overschreven, waardoor er voor grootschalige vermaakfuncties, zoals pretparken 
en zwembaden, geen plaats is in een winkelcentrum. 
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Soorten vermaakfuncties Motief 1 Motief 2 Motief 3 

Doelgericht Efficient Recreatief 

food winkelen winkelen 

1. Horeca 
- winkelgelieerde daghoreca (terrassen, lunchroom , koffiehuis) + + ++ 

- fastfood restaurant - + ++ 

- food courts - - + 

- avond-nacht horeca (restaurants, cafes, disco's) - - 0/+ 

2. Amusementsvoorziening/entertainment 
- live entertainment (straattheater, live muziek, modeshow) 0 + ++ 

- bijzondere attracties (kinderspeeltuig, tentoonstelling) 0 0 ++ 

- solitaire amusementsvoorzieningen (amusementenhal, casino, nachtclubs) . - . 

-zwembad . . . 

- ijsbaan . . -
- golfbaan - . -
- dolfinarium . - . 

• pretpark . - . 

- activiteitenolein - + + 

3. Culturele voorzieningen 
- theater, bioscoop, multiplex . - + 

- musea, galeries, tentoonstellingsruimten - - + 

- (indoor)soortvoorzieninqen (squash, klimmen) - + + 

4. Omgevingselementen 

- verschijningsvorm (historische binnenstad, modeme architectuur) 0 + ++ 

- inrichting winketgebied (vormgeving , verblijfsruimten, pleinen + + ++ 

straatmeubilair, groen en water) 

- videoscreens 0 0 + 

Toelichting: ++ zeer geschikt + geschikt 0 neutraal - ongeschikt of niet van toepassing 
Tabel 5.4. De mate van geschiktheid van vermaakfuncties voor de verschillende bezoekmotieven 

5.3. Conclusie 

Nu de Amerikaanse aanboclconcepten gekoppeld zijn met de Nederlandse bezoekmotieven 
blijkt dat een deel van deze aanbodconcepten niet geschikt is voor de Nederlandse markt. Ze 
spelen niet in op de behoeften van de Nederlandse consumenten zorgen dus niet voor een 
toegevoegde waarde aan het winkelcentra, wat het uitgangspunt was· van dit onderzoek. Dit 
komt vaak omdat de Nederlandse consument de synergie niet ziet tussen het aanbodconcept 
en het winkelen. De aanbodconcepten, die niet geschikt zijn voor de Nederlandse markt, 
worden nu verder buiten beschouwing gelaten. 

De potentieel kansrijke aanbodconcepten zullen zowel aan de vraag- als aanbodzijde van de 
Nederlandse retailmarkt worden voorgelegd om hun faal- en succesfactoren te bepalen. Ook zal 
er gekeken dienen te worden of er per doelgroep verschillen zijn bij de beoordeling van de 
aanbodconcepten. Hierdoor kan men later aan de hand van de kenmerken van het 
verzorgingsgebied een uitspraak doen of de toevoeging van een bepaald aanbodconcept 
haalbaar is en of het daarnaast een meerwaarde oplevert voor het winkelcentrum. De 
overgebleven potentieel kansrijke aanbodconcepten worden in tabel 5.4. weergegeven. 
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Motief 1 Motief 2 Motief 3 

Doelgericht Efficient Recreatief 

food winkelen Winkelen 

Combinatiefuncties - medisch centrum - medisch centrum - fitness/zonnestudio/sauna 

- fitness/zonnestudio/sauna - fitness/zonnestudio/sauna 

- bibliotheek - bibliotheek 

- wijkcentrum - politiepost 

- oolitiepast 

Verzorgingsfuncties - openbare toiletten - openbare toiletten - openbare toiletten 

- babyverschoonruimte - babyverschoonruimte - babyverschoonruimte 

- bezorgservice - bezorgservice - boodschappenbewaarplaats 

- informatiepunt - informatiepunt - informatiepunt 

- multi-channelgedachte - multi-channelgedachte - kinderopvang 

- kinderopvang - kinderoovang - valet oarkina 

Vermaakfuncties - inrichting openbare ruimte - lnrichting openbare ruimte - inrichting openbare ruimte 

-daghoreca -daghoreca -daghoreca 

- videoscreens - live entertainment - live entertainment 

- vldeoscreens - solitaire attracties 

- theater, bioscoop, multiplex 

- musea, galeries 

- (indoor)soortvoorzieninaen 
Tabel 5.5. De potentieel kansrijke aanbodconcepten per bezoekmotief 

41 



"Meer dan winke/en alleen" 

6. Het oordee/ van de 
vraag- en aanbodzijde over 
de potentieel kansrijke 
aanbodconcepten 

In dit hoofdstuk warden de potentieel kansrijke aanbodconcepten 
voorge/egd aan de Nederlandse consument en aan het Nederlandse 
bedrijfsleven, die een relatie hebben met de retailsector. Aan de hand van 
hun mening over de verschillende concepten wordt zowel vanuit de vraag
a/s aanbodzijde de faal- en succesfactoren per aanbodconcept per type 
winkelcentrum en doelgroep bepaald. 
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6.1. lnleiding 

Aan de hand van een drietal methodes worden de potentieel kansrijke aanbodconcepten 
getoetst op hun faal- en succesfactoren. Allereerst worden de potentieel kansrijke 
aanbodconcepten voorgelegd aan het bedrijfsleven, die gevraagd word een mening te geven 
over de faal- en succesfactoren van deze concepten per type winkelcentrum. Dit wordt gedaan 
aan de hand van een interne brainstormsessie bij Corio Nederland Retail. Een brainstormsessie 
is een uitstekende methode om gevonden concepten te evalueren. Men zet experts bij elkaar 
met verschillende achtergronden. Deze komen vaak subjectief tot de juiste conclusies 
aangaande het perspectief van de gevonden concepten. Deskundigen uit elke discipline kunnen 
wellicht afzonderlijk niet meer dan een stukje van de puzzel van de toekomst op tafel leggen, 
terwijl experts met verschillende achtergronden dit vaak wel kunnen. 

Hierna worden de potentieel kansrijke aanbodconcepten aan de vraagzijde, de consument, 
voorgelegd aan de hand van een mondelinge enquete, waarbij inzicht verkregen moet worden 
in de vraag of de consument daadwerkelijk behoefte heeft aan de toevoeging van de 
aanbodconcepten. Uiteindelijk worden de uitkomsten van de consumentenenquete weer 
voorgelegd aan het bedrijfsleven met hierbij de vraag de koppeling te leggen met de dagelijkse 
praktijk. 

6.2. De brainstormsessie 

Voor de brainstormsessie waren medewerkers van Corio Nederland Retail uitgenodigd vanuit 
verschillende disciplines, zodat iedereen op zijn gebied zijn licht op het concept kon laten 
schijnen. Tijdens deze sessie werd er allereerst een presentatie gegeven over de bevindingen 
van mijn onderzoek. Aan de hand van deze presentatie moest er onder de genodigden een 
discussie ontstaan over de mogelijkheden van de gevonden potentieel kansrijke 
aanbodconcepten, zowel op financieel (welke huurprijs, doorberekenen in servicekosten), fysiek 
(welke p/ek in een winke/centrum, ruimteclaim) en functioneel (is er voldoende draagvlak, is het 
werkelijk een toevoeging) gebied en daarnaast over de vraag of het concept nu werkelijk een 
meerwaarde zou hebben voor een bestaand winkelcentrum (zie bijlage 6). 

6.2.1. Clustering van combinatiefuncties bij een winkelcentrum 

De stelling, die hierbij voorgelegd werd, Juidde: bij een winkelcentrum moeten commerciele en 
niet-commerciele voorzieningen gec/usterd worden, die een aantrekkingskracht uitoefenen op 
consumenten uit de omliggende wijken. Zo kan invu//ing worden gegeven aan een 
centrumfunctie (ontmoetingsp/aats) . Dit kunnen voorzieningen zijn op het gebied van: 

Sociaal-maatschappelijk (wijkcentrum, politiepost); 
zorg en welzijn (medisch centrum); 
informatievoorziening (bibliotheek). 

Het clusteren van bovenstaande functies wordt op dit moment al veelvuldig toegepast op de 
Vinex-locaties in Nederland. Gemeentes willen ook bij bestaande winkelcentra, daar waar 
mogelijk, steeds meer functies gaan clusteren. Een sterk sociaal trefpunt in een wijk door het 
clusteren van functies levert vitale economische en sociale impulsen op. De vrijgekomen grond 
in de wijk is lucratief voor woningbouw, wat geld in het laatje van de gemeente brengt. 
Daarnaast zal een eigenaar/belegger zo'n kans met beide handen aanpakken, mede gezien het 
feit dater vaak subsidie op die functies zit. 

Maar om als belegger nu zelf deze functies naar een bestaand centrum te gaan trekken heeft 
financieel gezien een tweetal nadelen: 

1. Het zijn niet de functies die een huurprijs kunnen opbrengen, die 
normaal betaald wordt in een winkelcentrum; 

2. De financiering van deze functies is vaak lastig. Er zal tal van voorbeelden, met 
name bibliotheken en medische centra, waarbij tijdens de oprichting ervan sprake 
is van financieel wanbeleid. 

Functioneel gezien hebben deze functies echter wel degelijk een meerwaarde voor een 
winkelcentrum en dan met name voor een winkelcentrum met een wijkfunctie. De consument 
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heeft extra redenen om het centrum te bezoeken. Zo kan men consumenten uit andere wijken 
trekken vanwege de mogelijkheid om een multi-purpose trip (het combineren van functies 
tijdens een winkeltrip) af te leggen. De directe link zal nog niet meteen ontstaan met het 
winkelen, maar naar verloop van tijd zal de consument gaan denken dat hij een bezoek aan 
deze functies ook kan combineren met het winkelen. 

Een politiepost heeft daarnaast nog een grate invloed op het aspect veiligheid binnen een 
winkelcentrum. Dit kan een interessante functie zijn om toe te voegen. Het moet een post zijn, 
waar men bijvoorbeeld aangifte kan doen en informatie kan verkrijgen. Zo'n post heeft ook maar 
een beperkt metrage nodig. 

Fysiek gezien wil een eigenaar/belegger alleen secundaire ruimtes er voor beschikbaar stellen, 
bijvoorbeeld als alternatieve invulling voor leegstaande units. Ook gezien het feit dater voor de 
meeste van de combinatiefuncties een groat metrage nodig en deze vaak niet op primaire 
locaties binnen een winkelcentrum beschikbaar zijn, komen secundaire ruimten binnen een 
winkelcentrum alleen in aanmerking voor het vestigen van deze functies. 

Al deze functies zijn dus interessant, maar zijn financieel en fysiek gezien moeilijk in te passen 
binnen een winkelcentrum. Voor sommige van deze functies is het mogelijk om subsidie voor te 
krijgen als de eigenaar/belegger ze in een winkelcentrum wil hebben. Of door middel van 
huurprijsdifferentiatie en het vestigen op moeilijke verhuurbare locaties binnen een 
winkelcentrum zijn deze functies te binden. Bij nieuwe centra moeten deze zeker geclusterd 
warden, maar bij bestaande winkelcentra moet de eigenaar/belegger vooral inzetten op de 
winkels zelf en daar waar mogelijkheden voor het toevoegen van deze concepten langs komen, 
de kans meepikken. Deze functies hebben met name een meerwaarde voor winkelcentra met 
een bezoekmotief dat gericht is op het doen van de dagelijkse doelgerichte aankopen. Bij een 
centrum dat gericht is op efficient winkelen kunnen ze ook nog een meerwaarde hebben in 
tegenstelling tot recreatieve centra. Bij deze centra treedt er geen synergie op met deze 
functies. 

6.2.2. Fitness/sauna/zonnestudio 

De stelling, die hierbij voorge/egd werd, /uidde: door de toenemende aandacht voor gezondheid 
en enorme toename in bestedingen aan fitness onder de Neder/andse bevolking kunnen fitness, 
sauna en zonnestudio een enorme trekker zijn voor een winke/centrum. 

Uit praktijkervaringen blijkt dat het heel moeilijk is om een fitnessclub te vinden, die zich in een 
winkelcentrum wil vestigen en de daarbij behorende huur wil betalen. Fysiek gezien kiezen de 
fitnesscentra veel liever voor goed bereikbare locaties in de periferie, waar vaak ook de 
huurprijzen nog eens lager liggen. Ten eerste door de enorme ruimteclaim die een 
fitnesscentrum heeft (meer dan 1.000 m2) en ten tweede door de betere parkeergelegenheden 
aldaar. Financieel gezien gaat hun voorkeur ook naar perifere locaties uit, aangezien door de 
enorme metrage die deze centra nodig hebben, ze een lage huurprijs willen betalen. Anders zijn 
deze centra vaak financieel gezien niet levensvatbaar. Functioneel gezien ontbreekt er de link 
met het winkelen, aangezien er van dit concept vooral in de avonduren gebruikt gemaakt wordt, 
waardoor de synergie met winkelen enigszins ontbreekt. Het is echter wel een toevoeging die bij 
bepaalde doelgroepen een meerwaarde oplevert, maar uitermate lastig te realiseren. In wijken 
waar veel jonge gezinnen wonen kan dit echter wel een meerwaarde hebben. Hier is het goede 
toevoeging voor met name de huisvrouwen, die het sporten 's morgens of 's middags 
combineren met het doen van boodschappen. 

Ook blijkt uit praktijkervaringen dat het toevoegen van dit aanbodconcept geen meerwaarde 
oplevert voor de winkels in het centrum. Het blijkt puur een concept te zijn, dat toegevoegd 
wordt aan een winkelcentrum om grote onverhuurbare ruimtes te vullen. Deze ruimte wordt zo 
rendabel gemaakt, maar er is geen spin-off aanwezig naar de zittende retailers in de vorm van 
omzetverhoging. Het schept echter wel binding bij de consument. Daarom is het interessant om 
de meerwaarde van dit concept te onderzoeken voor alledrie de bezoekmotieven. 
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6.2.3. Multi-channelaanpak 

De stelling, die hierbij voorgelegd werd, /uidde: door het toenemend aantal consumenten dat de 
beschikking heeft over internet, is voor dit concept, waarbij consumenten hun producten en 
diensten via internet bestellen om deze later op een centraa/ punt in het winkelcentrum op te 
ha/en, een kans weggelegd, mede door de afname in vrije tijd bij een dee/ van de bevolking. 

Slechts een miniem percentage van de Nederlanders doen hun aankopen liever vanuit de 
huiskamer dan in de winkel. Afgelopen jaar steeg de omzet met ruim 14 procent. Maar dit 
concept trekt geen extra consumenten naar een winkelcentrum. Ook de verblijfsduur wordt met 
dit concept extreem kort in een winkelcentrum, want juist niet de bedoeling van de toevoeging 
van een aanbodconcept is. Het winkelcentrum wordt dan puur een afhaalpunt, waarbij ook de 
impulsaankopen ontbreken. Het aanbieden van de mogelijkheid is echter wel een extra service 
naar de consument. Voor hem is het tijdsaspect en het gemak een groot voordeel. De 
consument zal met name de boodschappen, waarvan de aankoopfrequentie hoog is via deze 
weg willen bestellen. Dit zijn met name artikelen, die in gemak- en keuzecentra worden gekocht. 
Het is dus interessant om te kijken of de consument ondanks het feit dat de Nederlandse 
consument weinig van zijn aankopen via internet doet toch gebruik gaat maken van dit concept 
bij deze twee bezoekmotieven. 

6.2.4. Centraal servicepunt 

De stel/ing, die hierbij voorgelegd werd, /uidde: door de toenemende vraag naar service van de 
Neder/andse consument en de afname in vrije tijd bij een groot dee/ van de bevolking kan een 
centraa/ servicepunt in een winkelcentrum een welkome verbetering zijn voor de consument. Bij 
de centrale balie worden al/erlei services aangeboden waaronder: 

Openbaar toilet met babyverschoonruimte; 
boodschappenbewaarplaats in de vorm van kluisjes; 
informatiepunt; 
bezorgservice; 
parkeerservice (valet parking). 

Functioneel gezien levert dit concept een meerwaarde op voor een winkelcentrum, aangezien 
het voor Nederlandse begrippen zeker een onderscheidend aanbodconcept is. Financieel 
gezien is dit geen interessant concept, aangezien het geen geld op zal brengen in de vorm van 
huur. Het is een concept waar de eigenaar/belegger fysieke ruimte voor moet vrijmaken en een 
bedrijf inhuren die de serviceconcepten aanbieden. Ondernemers zijn ook bereid om hierin bij te 
dragen via de door hen te betalen servicekosten aan de eigenaar/belegger. Dit concept moet 
voor de consument echter wel gratis zijn, wil deze er werkelijk gebruik van gaan maken. 

Een openbaar toilet met eventueel een babyverschoonruimte moet tot de basisvoorzieningen 
gaan behoren van een winkelcentrum, wat het op dit moment absoluut niet doet. De 
consumenten zijn voor een bezoek aan het toilet nu vaak aangewezen op horecagelegenheden 
of breken de winkeltrip af om thuis naar het toilette gaan. 

Een boodschappenbewaarplaats brengt allerlei moeilijkheden met zich mee, zoals een koeling 
voor voedingsmiddelen. Voor consumenten die recreatief aan het winkelen zijn, kan het wel 
degelijk een meerwaarde hebben. Zij kunnen de gedane aankopen, waar zij mee !open te 
zeulen, opbergen en aan het eind van de winkeltrip weer oppikken. 

Een informatiepunt heeft pas bij een winkelcentrum van een bepaalde omvang een meerwaarde 
voor de consument. Bij winkelcentra van de lagere orde komt de consument minimaal wekelijks, 
waardoor hij alles weet te vinden in het centrum en geen extra informatie nodig heeft. Een 
plattegrond van het centrum is hier vaak voldoende. Bij centra van een hogere orde is een 
informatiepunt wel gewenst. Naast informatie over het centrum zelf moet de consument hier ook 
terechtkunnen voor informatie over de stad zelf. 

Een bezorgservice is met name een concept dat een meerwaarde kan hebben voor een 
winkelcentrum, dat een hoog aandeel senioren in haar verzorgingsgebied heeft. Bij deze 
doelgroep is de mobiliteit vaak niet meer zo hoog, waardoor het bezorgen van de 
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boodschappen een welkome service is. Ook voor tweeverdieners kan het een welkome service 
zijn, gezien hun gebrek aan tijd om boodschappen te doen. 

Valet-parking kan voor de consument erg handig zijn met name bij recreatieve winkelcentra. Het 
bespaart vaak een hoop tijd en ergernis. Maar de Nederlandse consument zal niet gauw zijn 
auto afgeven aan iemand anders om hem te parkeren. Hij zal zelf op zoek gaan naar een 
plekje, zeker als hij voor valet-parking moet betalen. Dit concept zal dus geen meerwaarde 
hebben voor winkelcentra in Nederland. 

6.2.5. Kinderopvang 

De stelling, die hierbij voorgelegd werd, luidde: doordat er steeds meer tweeverdieners zijn met 
kinderen neemt de vraag naar kinderopvang in wijken waar veel jonge gezinnen woonachtig zijn 
toe. Is het toevoegen van kinderopvang in de vorm van zowel dagopvang a/s opvang gedurende 
de winkeltrip niet een extra reden voor deze consumenten om een voorkeur te ontwikkelen voor 
een winkelcentrum dat deze vorm van service aanbiedt? 

Een kans voor dit concept is het enorme tekort aan opvangplaatsen in Nederland. Als men 
kinderopvang toe gaat voegen dan zal dit altijd onder toezicht dienen te gebeuren en met een 
buitenplaats. Deze twee eisen zijn bij de wet verplicht. Een winkelunit zal fysiek gezien nogal 
wat aanpassingen moeten ondergaan, wil het geschikt zijn voor kinderopvang. Zo dient met 
name op het sanitaire vlak een groot aantal aanpassingen binnen een winkelunit doorgevoerd te 
worden. Deze functie zal men op een secundaire plek binnen een centrum moeten vestigen met 
buitenruimte erop aansluitend. Financieel gezien is dit echter een concept wat een 
eigenaar/belegger in eerste instantie geld zal kosten, aangezien hij de unit moet verbouwen en 
een lagere huurprijs zal incasseren. Maar op de langere termijn moet hij in het totale 
winkelcentrum aan de hand van de verhogingen van de omzetten van de zittende winkeliers 
door middel van huurverhogingen, dit kunnen terugverdienen. Functioneel gezien kan dit 
gecombineerde concept vanaf een versterkt wijkwinkelcentrum tot een stadsdeelcentrum een 
meerwaarde hebben. De ouders kunnen dan op hun gemak winkelen. Daarnaast hebben zeals 
ze de kinderen naar de dagopvang sturen een extra reden om het winkelcentrum te bezoeken. 

Voor recreatieve centra heeft opvang gedurende de winkeltrip een meerwaarde. Een voorbeeld 
hiervoor zijn de woonmalls waar kinderopvang vaak perfect geregeld is. De ouders kunnen dan 
ongestoord winkelen, terwijl de kinderen vermaakt worden. Als de ouders klaar zijn met 
winkelen, kunnen ze de kinderen weer ophalen. 

6.2.6. Leisure 

De stelling, die hierbij voorgelegd werd, luidde: door de afname van de vrije tijd bij een dee/ van 
de consumenten, wil deze de vrije tijd die hij heeft ook goed besteden. Daarom stelt hij steeds 
hogere eisen aan de plaatsen, waar hij zijn vrije tijd doorbrengt en wil hij zoveel mogelijk dingen 
combineren. Daarom zullen aan winkelcentra elementen moeten worden toegevoegd die de 
aantrekkelijkheid ervan versterken (leisure). Dit moet de aantrekkingskracht versterken, de 
verblijfsduur verlengen (attractiegericht) en de bestedingen verhogen (transactiegericht). 

Leisure zal nooit en te nimmer de winkelfunctie mogen overschreeuwen. De veronderstelling dat 
alle buitenlandse leisure-concepten ook in Nederland kansrijk zijn, kan tot grote problemen 
leiden. Er moet in Nederland duidelijk onderscheid gemaakt worden per type bezoekmotief 
welke vormen van leisure men toevoegt. Bij de gemakscentra moet leisure inspelen op de 
ontmoetingsfunctie wil het een meerwaarde hebben voor het centrum. Het moet voor binding 
zorgen en gemak geven. Men moet hierbij vooral denken aan: 

Horeca (koffieshop, lunchroom); 
een betere verblijfswaarde (straatmeubilair en aankleding); 
videoscreens met aanbiedingen. 

Bij keuzecentra en recreatieve centra moet leisure ondersteunend zijn aan de winkelfunctie. 
Men moet hierbij denken: 

Live entertainment en evenementen (o.a. markten en demonstraties); 
dag- en avondhoreca; 
een betere verblijfswaarde (straatmeubilair en aankleding); 
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videoscreens; 
maar ook leisure vanuit de winkel zelf. 

Horeca is een functie die financieel gezien ook nog aantrekkelijk is, aangezien horeca een voor 
een winkelcentrum normale huurprijs kan betalen. De andere functies, zoals inrichting van de 
openbare ruimte, komen voor rekening van de eigenaar/belegger, die het in de loop van de 
levensduur van het winkelcentrum terug dient te verdienen. Fysiek gezien hebben deze functies 
vaak betrekking op een verbetering van de huidige fysiek aanwezige ruimte, zoals een betere 
aankleding van de openbare ruimte of het vestigen van een horecagelegenheid in een 
bestaande unit. Functioneel gezien hebben deze functies wel een meerwaarde voor het 
winkelcentrum, aangezien ze de verblijfswaarde verbeteren, waardoor de consument langer in 
een winkelcentrum zal verblijven, wat de kans op impulsaankopen doet toenemen. 

Grootschalige leisure-elementen (casino's, pretparken, ijshockeybanen, etc.) hebben in 
Nederland geen meerwaarde voor een winkelcentrum. Ten eerste is er vaak een conflict met de 
openingstijden van deze functie en die van een winkelcentrum. Deze overlappen elkaar vaak 
slechts maar gedeeltelijk of totaal niet. Ten tweede ziet de Nederlandse consument de 
combinatie tussen beide functies niet. Hij gaat niet eerst naar een casino en daarna nog 
winkelen of andersom. Deze functies bezoekt hij afzonderlijk. De Nederlandse consument hecht 
meer waarde aan de inrichting van het openbaar gebied in combinatie met 
horecagelegenheden, dan aan bovenstaande grootschalige leisure-elementen. In een 
historische binnenstad zijn deze elementen al van nature aanwezig. 

6.2.7. Conclusie 

In tabel 6.1. staan de aanbodconcepten, die door de medenemers van Corio als potentieel 
kansrijk gezien werden tijdens de brainstormsessie. Deze aanbodconcepten worden aan de 
Nederlandse consument voorgelegd door middel van een mondelinge enqu~te. Hieruit moet 
blijken of zij deze aanbodconcepten in combinatie met het winkelen gaan gebruiken, waaruit 
een meerwaarde moet ontstaan voor het gehele winkelcentrum. 

Com binatiefuncties 

Vel"2o~glngsfuncties 

ermaa functies 

-nbodconcept 

medisch centrum 

fitness/zonnestudio/sauna 

bibliotheek 

wijkcentrum 

openbare toiletten 

- babyverschoonruimte 

• bezorgservice 

• informatiepunt 

- multi-channelgedachte 

• kinderopvang 

- valet-parking 

• boodsch 

- inrichting openbare ruimte 

• daghoreca 

• live entertainment 

- solitaire attracties 

theater, bioscoop, multiplex 

musea, galeries 

(indoor)sportvoorzieningen 

videoscreens 

Doelgerlcht Efficitint Recreatlef 

too(! __ wlnkelen wlnkelen 

Tabel 6.1. Aanbodooncepron dis volgens Corio potentieel kansn}k zjjn (groen = kensrijk, rood = niet) 
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6.3. De consumentenenquite 

In een viertal centra uit de portefeuille van Corio zijn consumentenenqu~tes uitgezet met als 
doel inzicht te krijgen in de behoeften van de consumenten. Het onderzoek bestond uit het 
voorleggen van de functies, die in het vorige hoofdstuk als potentieel kansrijk zijn geselecteerd 
en die door de medewerkers van Corio als potentieel kansrijk geselecteerd werden. De centra, 
waarin enqu~tes zijn afgenomen, zijn op basis van een tweetal criteria gekozen. Ten eerste op 
basis van het type bezoekmotief, dat de overhand heeft in het winkelcentrum. Alledrie de 
bezoekmotieven (doelmatig, vergelijkend en recreatief) moesten namelijk onderzocht worden. 
En ten tweede op basis van de kenmerken van de aanwezige doelgroepen in het 
verzorgingsgebied van het winkelcentrum. Er moesten in de verzorgingsgebieden van deze 
centra duidelijk af te bakenen doelgroepen aanwezig zijn. Dit om per doelgroep een uitspraak te 
kunnen doen over de meerwaarde van het aanbodconcept. Door vorige 
consumentenonderzoeken te analyseren zijn de volgende vier centra gekozen om te 
onderzoeken (zie ook bijlage 7): 

1. City Plaza te Nieuwegein: kernwinkelgebied van een middelgrote stad met als 
bezoekmotief met name recreatief winkelen met een hoog aandeel 55-plussers met een 
zeer verspreid inkomen als belangrijkste doelgroep; 

2. Presikhaaf te Arnhem: stadsdeelcentrum met als bezoekmotief doelgericht en 
vergelijkend winkelen met een evenwichtige verdeling van de leeftijdsgroepen met over 
het algemeen een modaal inkomen; 

3. Emiclaer te Amersfoort: versterkt wijkwinkelcentrum met als bezoekmotieven 
doelgericht en vergelijkend winkelen met een groot aandeel jongeren en gezinnen van 
middelbare leeftijd met over het algemeen een bovenmodaal inkomen; 

4. Reigersbos te Amsterdam Zuidoost: wijkwinkelcentrum met als bezoekmotief 
doelgericht winkelen met een groot aandeel jongeren en gezinnen van middelbare 
leeftijd en consumenten van buitenlandse komaf. 

De consument kreeg de concepten voorgelegd, die als potentieel kansrijk voor de Nederlandse 
markt uit het vooronderzoek en de brainstormsessie naar voren kwamen. Deze concepten 
werden gevisualiseerd op een display, die in het winkelcentrum stond. De consument kreeg bij 
de display uitleg van de enqu~teur. Zo werden er aan de consument duidelijk gemaakt wat er 
onder de concepten exact verstaan werd. De vragenlijst die hierbij aan de consument werd 
voorgelegd is in samenspraak met Strabo11 opgesteld. Hierin werd het volgende gevraagd: 

Ziet de consument de toevoeging van het aanbodconcept als een verbetering voor het 
centrum? 
Gaat de consument er in combinatie met winkelen gebruik van maken? 
Leidt dit tot een langere verblijfsduur in het winkelcentrum? 
En leidt dit tot een hogere bezoekfrequentie? 

Daarnaast werden er vragen gesteld omtrent leeftijd, inkomen en afkomst om ten eerste te 
kijken of de groep ondervraagde consumenten representatief was voor de aanwezige 
consumenten in het verzorgingsgebied van het centrum en om te kijken of er per doelgroep 
verschillen waren in de antwoorden op bovenstaande vragen. 

6.3.1. Recreatieve centra (Cityplaza: zie bijlage A voor enquete en verwerking) 

Combinatiefuncties 

Uit de uitgevoerde analyse bleek dater twee combinatiefuncties waren, die potentieel kansrijk 
waren voor de toevoeging aan een winkelcentrum metals bezoekmotief recreatief winkelen. 
Geen meerwaarde 

• Fitnesslzonnestudio/sauna: Dit blijkt niet een concept te zijn, dat een meerwaarde heeft 
voor consumenten van recreatieve centra. De consument ziet de combinatie tussen 
fitness en recreatief winkelen niet. Dit concept is dus ook niet geschikt voor de 
toevoeging aan een recreatief winkelcentrum. 

11 Strabo is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van ruimtelijke ordening en vastgoed en 
heeft dus ervaring op het gebied van opstellen en uitvoeren van consumentenenqu6tes 
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Meerwaarde 
• Kinderopvang: Dit kan echter wel een meerwaarde opleveren voor een recreatief 

centrum. Kinderopvang werd vooral door consumenten in de leeftijdsklasse van 20 tot 
45 jaar met een bovenmodaal inkomen gezien als een verbetering voor het 
stadscentrum, waar ze gebruik van gaan maken. Deze doelgroep moet dan in 
voldoende mate aanwezig zijn in het verzorgingsgebied van het winkelcentrum, wil dit 
concept een meerwaarde hebben voor een stadscentrum. 

Verzorgingsfuncties 

Uit de uitgevoerde analyse bleek dat er vijf verzorgingsfuncties waren, die potentieel kansrijk 
waren voor de toevoeging aan een winkelcentrum met als bezoekmotief recreatief winkelen. 
Geen meerwaarde 

• Jnformatiepunt: Dit concept kan wel een meerwaarde hebben voor een recreatief 
centrum, maar dan moet het in combinatie zijn met bijvoorbeeld een VW. 

• Bezorgservice: Ook dit concept heeft geen meerwaarde voor een recreatief 
winkelcentrum, aangezien de consument juist naar dit type centrum komt om te 
winkelen en de producten wil zien en vergelijken. En een bezorgservice heft dit aspect 
juist op. 

Meerwaarde 
• Toilet Met name het toevoegen van toiletten wordt als een welkome verbetering 

ervaren. Dit is een aanbodconcept, waarvan elke consument de meerwaarde inziet. 
• Babyverschoonruimte: Dit is een concept, wat met name jonge gezinnen graag aan een 

recreatief centrum toegevoegd zien worden. Dit is ook de doelgroep van dit concept, 
aangezien zij vaak baby's hebben. Daarnaast kan dit concept makkelijk geTntegreerd 
worden bij het concept openbare toiletten. 

• Boodschappenbewaarplaats in de vorm van kluisjes: dit biedt de consument extra 
service en neemt een barriere weg bij het winkelen. Een deel van de consumenten ziet 
hier het voordeel al van in, waardoor ook voor dit concept misschien een kans 
weggelegd in een recreatief winkelcentrum. Er is geen specifieke doelgroep aan te 
wijzen, die dit concept echt als een verbetering ziet. De consumenten die het als een 
verbetering zien, geven qua kenmerken zoals leeftijd en inkomen een zeer verspreid 
beeld weer. 

Vennaakfuncties 

Uit de uitgevoerde analyse bleek dat er drie vermaakfuncties waren, die potentieel kansrijk 
waren voor de toevoeging aan een winkelcentrum metals bezoekmotief recreatief winkelen. 
Meerwaarde: 

• Live entertainment Dit wordt over het algemeen door alle consumenten als positief 
ervaren. 

• Het verbeteren van de inrichting van de openbare ruimte: Ook dit wordt door de 
consument als een verhoging van de belevingswaarde in het winkelcentrum ervaren. 

• Daghoreca: De toevoeging van daghoreca aan dit centrum wordt door alle doelgroepen 
als een positieve verbetering ervaren. 

6.3.2. Keuzecentra (Presikhaaf: zie bijlage B voor enquete en verwerking) 

Combinatiefuncties 

Uit de uitgevoerde analyse bleek dat er zes combinatiefuncties waren, die potentieel kansrijk 
waren voor de toevoeging aan een winkelcentrum met als bezoekmotief efficient winkelen. 
Geen meerwaarde 

• Wijkcentrum: Dit concept heeft geen meerwaarde voor dit type winkelcentrum. Een 
oorzaak hiervan is dat er de laatste tijd vaak meteen een negatieve wanklank aan een 
wijkcentrum hangt, omdat het vaak een functie krijgt als een hangplek voor jongeren. 

Meerwaarde 
• Politiepost: De consumenten vinden dat het toevoegen van dit concept een 

winkelcentrum veiliger maakt en zien dit concept dan ook graag toegevoegd worden. 
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• Een medisch centrum en een bibliotheek: Deze zijn met name gewild door de oudere 
consumenten in een verzorgingsgebied, wat een kans is met de toenemende vergrijzing 
binnen de Nederlandse bevolking. 

• Kinderopvang: Dit werd vooral door consumenten in de leeftijdsklasse van 25 tot 35 jaar 
met een bovenmodaal inkomen gezien als een verbetering voor het centrum, waar ze 
gebruik van gaan maken. 

• Fitnesslzonnestudiolsauna: Dit werd ook vooral door consumenten in de leeftijdsklasse 
van 25 tot 35 jaar met een bovenmodaal inkomen gezien als een verbetering voor het 
centrum, waar ze gebruik van gaan maken. 

Verzorgingsfuncties 

Uit de uitgevoerde analyse bleek dat er vijf verzorgingsfuncties waren, die potentieel kansrijk 
waren voor de toevoeging aan een winkelcentrum metals bezoekmotief efficient winkelen. 
Geen meerwaarde 

• lnformatiepunt Aangezien de mensen een keuzecentrum met enige regelmaat 
bezoeken, hoeven zij geen extra informatie over het winkelcentrum. Dit concept heeft 
dan ook geen meerwaarde. 

• Multi-channelaankoop: Het bestellen via internet van producten is nog lang niet 
ingeburgerd bij de Nederlandse consument en zal daarom ook geen meerwaarde 
opleveren voor een keuzecentrum. 

Meerwaarde 
• Toiletten: Met name het toevoegen van toiletten wordt als een welkome verbetering 

ervaren. 
• Babyverschoonruimte: Dit is met name gewild door de jonge gezinnen in het 

verzorgingsgebied. Daarnaast kan dit concept makkelijk ge'integreerd worden bij het 
concept openbare toiletten. 

• Bezorgservice: Dit is met name gewild door de oudere consumenten, die dit als een 
welkome service zien, die hun afname in mobiliteit te niet moet doen. Zij hoeven dan 
niet zelf meer de zware boodschappen naar huis te brengen. 

Vermaakfuncties 

Uit de uitgevoerde analyse bleek dat er vier vermaakfuncties waren, die potentieel kansrijk 
waren voor de toevoeging aan een winkelcentrum met als bezoekmotief efficient winkelen. V 
Geen meerwaarde 

• Videoscreens: Het heeft geen meerwaarde voor de consument en uit ervaringen blijkt 
dat het soms alleen maar voor ergernis zorgt bij de consument door de vertoonde 
beelden. 

Meerwaarde 
• Uve entertainment: Dit wordt over het algemeen door alle consumenten als positief 

ervaren. 
• Het verbeteren van de inrichting van de openbare ruimte: Ook het verbeteren van de 

inrichting van de openbare ruimte wordt door de consument als een verhoging van de 
belevingswaarde in het winkelcentrum ervaren. 

• Daghoreca: Daarnaast wordt de toevoeging van daghoreca aan dit centrum als een 
positieve verbetering ervaren. 

6.3.3. Gemakscentra in wijk met jonge gezinnen met een bovenmodaal inkomen 
(Emiclaer: zie bijlage C voor enquete en verwerking) 

Combinatiefuncties 

Uit de uitgevoerde analyse bleek dater zes combinatiefuncties waren, die potentieel kansrijk 
waren voor de toevoeging aan een winkelcentrum metals bezoekmotief doelgericht food. 
Geen meerwaarde 

• Fitnesslzonnestudio/sauna: Dit wordt met name door jonge consumenten gezien als 
een concept dat een meerwaarde heeft voor een gemakscentrum, maar ze gaan het 
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niet combineren met het doen van de dagelijkse boodschappen, waardoor het geen 
meerwaarde voor een winkelcentrum heeft. 

• Wijkcentrum: Ook bij dit bezoekmotief wordt een wijkcentrum niet als een concept 
gezien dat een meerwaarde heeft. Wederom omdat er de laatste tijd vaak een 
negatieve wanklank aan een wijkcentrum hangt vanwege het feit dat het vaak een 
functie krijgt als een hangplek voor jongeren. 

Meerwaarde 
• Politiepost: De consumenten vinden dat het toevoegen van dit concept een 

winkelcentrum veiliger maakt en zien dit concept dan ook graag toegevoegd worden. 
• Bibliotheek: De toevoeging van een bibliotheek wordt ook door alle consumenten als 

een verbetering gezien. 
• Kinderopvang: Dit werd vooral door consumenten in de leeftijdsklasse van 15-19 jaar en 

van 25-34 jaar als een verbetering gezien, waar ze gebruik van gaan maken. 
• Medisch centrum: Een medisch centrum wordt alleen door de oudere consumenten als 

een verbetering gezien, gezien het feit dat men op oudere leeftijd gemiddeld vaker een 
bezoek brengt aan de dokter. Door een afname in hun mobiliteit heeft een medisch 
centrum in hun nabijheid een absolute meerwaarde voor deze doelgroep. 

Verzorgingsfuncties 

Uit de uitgevoerde analyse bleek dat er vijf verzorgingsfuncties waren, die potentieel kansrijk 
waren voor de toevoeging aan een winkelcentrum metals bezoekmotief doelgericht food. 
Geen meerwaarde 

• lnformatiepunt Aangezien de mensen een keuzecentrum met enige regelmaat 
bezoeken, hoeven zij geen extra informatie over het winkelcentrum. Dit concept heeft 
dan ook geen meerwaarde. 

• Multi-channelaankoop: Het bestellen via internet van producten is nog lang niet 
ingeburgerd bij de Nederlandse consument en zal daarom ook geen meerwaarde 
opleveren voor een keuzecentrum. 

Meerwaarde 
• Toiletten: Met name het toevoegen van toiletten wordt als een welkome verbetering 

ervaren. 
• Babyverschoonruimte: Dit is met name gewild door de jonge gezinnen in het 

verzorgingsgebied. Daarnaast kan dit concept makkelijk ge"integreerd worden bij het 
concept openbare toiletten. 

• Bezorgservice: Dit is met name gewild door consumenten met een bovenmodaal 
inkomen, aangezien zij vaak tweeverdieners zijn en daardoor weinig vrije tijd hebben. 

Vermaakfuncties 

Uit de uitgevoerde analyse bleek dat er drie vermaakfuncties waren, die potentieel kansrijk 
waren voor de toevoeging aan een winkelcentrum met als bezoekmotief doelgericht food. 
Geen meerwaarde 

• Videoscreens: Het heeft geen meerwaarde voor de consument en uit ervaringen blijkt 
dat het soms alleen maar voor ergernis zorgt bij de consument door de vertoonde 
beelden. 

Meerwaarde 
• Het verbeteren van de inrichting van de openbare ruimte: Ook het verbeteren van de 

inrichting van de openbare ruimte wordt door de consument als een verhoging van de 
belevingswaarde in het winkelcentrum ervaren. Men moet hierbij denken aan het 
toevoegen van speelattributen rustpunten en meer groen. 

• Daghoreca: Daarnaast wordt de toevoeging van daghoreca aan dit centrum als een 
positieve verbetering ervaren. 
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6.3.4. Gemakscentra in wijk met veel allochtonen en gezinnen met een benedenmodaal 
inkomen (Reigersbos: zie bijlage D voor enquete en verwerking) 

Combinatiefuncties 

Uit de uitgevoerde analyse bleek dat er zes combinatiefuncties waren, die potentieel kansrijk 
waren voor de toevoeging aan een winkelcentrum metals bezoekmotief doelgericht food. 
Geen meerwaarde 

• Wijkcentrum: Dit concept heeft geen meerwaarde voor dit type winkelcentrum. Dit komt 
omdat dit concept al vaak in de omliggende wijk gevestigd is en de consumenten hier al 
komen. 

Meerwaarde 
• Fitness/zonnestudio/sauna: Dit concept zal vooral gebruikt gaan worden door mensen 

onder de 35 jaar, maar ook consumenten boven de 35 jaar, zij het in beperktere mate. 
• Bibliotheek: De toevoeging van een bibliotheek wordt door alle consumenten als een 

verbetering gezien. 
• Kinderopvang: Dit werd vooral door consumenten in de leeftijdsklasse van 15-19 jaar en 

van 25-34 jaar als een verbetering gezien, waar ze gebruik van gaan maken. 
• Medisch centrum: Dit wordt alleen door de oudere consumenten als een verbetering 

gezien, gezien het feit dat men op oudere leeftijd gemiddeld vaker een bezoek brengt 
aan de dokter. Door een afname in hun mobiliteit heeft een medisch centrum in hun 
nabijheid een absolute meerwaarde voor deze doelgroep. 

• Politiepost: De consumenten vinden dat het toevoegen van dit concept een 
winkelcentrum veiliger maakt en zien dit concept dan ook graag toegevoegd worden. 

Verzorgingsfuncties 

Uit de uitgevoerde analyse bleek dat er vijf verzorgingsfuncties waren, die potentieel kansrijk 
waren voor de toevoeging aan een winkelcentrum metals bezoekmotief doelgericht food. 
Geen meerwaarde 

• lnformatiepunt Aangezien de mensen een keuzecentrum met enige regelmaat 
bezoeken, hoeven zij geen extra informatie over het winkelcentrum. Dit concept heeft 
dan ook geen meerwaarde. 

• Multi-channelaankoop: Het bestellen via internet van producten is nog lang niet 
ingeburgerd bij de Nederlandse consument en zal daarom ook geen meerwaarde 
opleveren voor een keuzecentrum. 

• Bezorgservice: Dit is met name gewild door consumenten met een bovenmodaal 
inkomen, aangezien zij vaak tweeverdieners zijn en daardoor weinig vrije tijd hebben. 
Deze zijn echter niet in grote getale hier gevestigd, waardoor het voor een 
gemakscentrum in een achterstandswijk geen meerwaarde heeft. 

Meerwaarde 
• Toiletten: Met name het toevoegen van toiletten wordt als een welkome verbetering 

ervaren. 
• Babyverschoonruimte: Dit is met name gewild door de jonge gezinnen in het 

verzorgingsgebied. Daarnaast kan dit concept makkelijk ge"integreerd worden bij het 
concept openbare toiletten. 

Vermaakfuncties 

Uit de uitgevoerde analyse bleek dat er drie vermaakfuncties waren, die potentieel kansrijk 
waren voor de toevoeging aan een winkelcentrum metals bezoekmotief doelgericht food . 
Geen meerwaarde 

• Videoscreens: Het heeft geen meerwaarde voor de consument en uit ervaringen blijkt 
dat het soms alleen maar voor ergernis zorgt bij de consument door de vertoonde 
beelden. 

Meerwaarde 
• Het verbeteren van de inrichting van de openbare ruimte: Ook het verbeteren van de 

inrichting van de openbare ruimte wordt door de consument als een verhoging van de 
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belevingswaarde in het winkelcentrum ervaren. Men moet hierbij denken aan het 
toevoegen van speelattributen rustpunten en meer groen. 

• Daghoreca: Daarnaast wordt de toevoeging van daghoreca aan dit centrum als een 
positieve verbetering ervaren. 

6.3.5. Conclusie uitkomsten consumentenenquete 

Bovenstaande uitkomsten gelden voor de specifieke gevallen in de vier onderzochte 
winkelcentra. Effecten, die binnen deze vier winkelcentra spelen, kunnen de uitkomsten dus 
vertroebelen. Als er bijvoorbeeld in de directe omgeving, zoals bij Emiclaer, een heel goed en 
sterk fitnesscentrum zit, kan dit gevolgen hebben voor de uitkomst van de vraag naar de 
meerwaarde van de toevoeging van een fitnesscentrum aan winkelcentrum Emiclaer. Deze 
effecten worden bij de gesprekken met de centermanagers allemaal meegenomen. 

Enkele opvallende uitkomsten uit de consumentenenquete waren de volgende: 
• Het enorme hoge percentage consumenten dat een openbaar toilet en een politiepost 

graag aan een winkelcentrum ziet toegevoegd worden; 
• De Nederlandse is consument is nog niet klaar voor het doen van aankopen via het 

internet; 
• De negatieve bijklank die een wijkcentrum tegenwoordig bezit; 
• Oat alle vermaakfuncties, behalve een videoscreen, bij alledrie de bezoekmotieven een 

meerwaarde hebben; 
• En de vraag naar kinderopvang is zeer hoog bij jonge gezinnen. 

6.4. Terugkoppeling uitkomsten consumentenenquete 

De uitkomsten van de consumentenenqul!!te zijn voorgelegd bij de centermanagers van de vier 
betreffende centra. Per concept is er in samenspraak met de centermanagers gekeken of een 
bepaald concept nu werkelijk een meerwaarde heeft voor het centrum en op welke manier het 
eventueel in te passen is binnen het winkelcentrum. 

Combinatiefuncties 

Het clusteren van functies, waardoor er combinatiebezoek kan optreden, heeft wel degelijk een 
meerwaarde voor een winkelcentrum. Het probleem is alleen dat over de vestiging van 
dergelijke aanbodconcept vaak op stadsniveau beslist wordt, waardoor een eigenaar/belegger 
niet zo maar kan zeggen dat hij een dergelijke functie toevoegt aan zijn winkelcentrum. De 
vraag is of hij niet moet zorgen dat ze in de omgeving van zijn centrum gevestigd worden, 
aangezien het vaak onrendabele functies zijn binnen een winkelcentrum, gezien de lage 
huurprijs die ze betalen. Ze moeten als ze al binnen een winkelcentrum gevestigd worden, dan 
ook secundaire moeilijk verhuurbare ruimten opvullen. Zo slaat men in feite twee vliegen in een 
klap; men verhuurt deze ruimten en men heeft er een functie inzitten, die voor een positieve 
spin-off zorgt bij de overige huurders in het winkelcentrum. 

Voor fitness/zonnestudio/sauna is de meerwaarde voor een keuze- of gemakscentrum puur 
afhankelijk van de kracht van de formule. Voor een recreatief winkelcentrum heeft het geen 
meerwaarde. Het moet een fitnesscentrum van een hoog kwaliteitsniveau worden anders doet 
dit afbraak aan je centrum. De link met winkelen zal niet direct ontstaan bij de toevoeging van 
het concept, maar het schept wet binding bij de consument. Degene, die het fitnesscentrum 
regelmatig bezoekt, zal ook eerder geneigd zijn boodschappen te doen in dit winkelcentrum. 
Met name jonge consumenten zien een meerwaarde in dit concept, maar dan vooral in het 
aspect fitness. De andere aspecten hebben voor deze doelgroep geen meerwaarde, aangezien 
zij zich niet zo snel in het bijzijn van anderen blootgeven. 

Kinderopvang kan voor alledrie de bezoekmotieven (dagelijks food, effici~nt en recreatief 
winkelen) een meerwaarde hebben, maar dan moeten er in het verzorgingsgebied veel jonge 
gezinnen wonen met een bovenmodaal inkomen. Voor gemaks- en keuzecentra heeft een 
combinatie van dagopvang en opvang gedurende de winkeltrip een meerwaarde en voor 
recreatieve centra alleen opvang gedurende de winkeltrip. 
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Een bibliotheek is ook een functie, die een meerwaarde heeft voor gemaks- en keuzecentra, 
aangezien een consument deze functie met enige regelmaat bezoekt. Maar deze functie is vaak 
moeilijk te trekken naar een winkelcentrum, als deze functie al eenmaal ergens in een wijk 
gevestigd is. Daarnaast is het enorme onrendabele ruimteclaim op je winkelcentrum een zwak 
punt van dit concept. Het is echter wel een concept dat men zeker moet proberen te trekken als 
de mogelijkheid zich voordoet, maar liever in de omgeving dan in het winkelcentrum zelf. 

Een medisch centrum is ook een functie, die een meerwaarde heeft voor gemaks- en 
keuzecentra. Maar voor deze functie geldt hetzelfde als voor een bibliotheek. Men moet zorgen 
dat deze functie in de directe omgeving van het winkelcentrum gevestigd is. En niet ruimte 
binnen het winkelcentrum hiervoor reserveren, aangezien, zeker gezien de financii:?le onzekere 
situatie in de gezondheidssector, dit ook ten koste gaat van ruimte die men tegen een vele 
hogere huurprijs aan winkeliers kan verhuren. 

Een wijkcentrum is een functie, die zoals ook al uit de enquete naar voren kwam, een functie die 
niet in een winkelcentrum thuis hoort. Deze moet in de buurt gevestigd zijn. Een 
eigenaar/belegger moet aan deze functie zijn vingers niet branden, aangezien een wijkcentrum 
ook voor nogal wat overlast kan zorgen met name als het een hangplaats voor jongeren wordt. 
Dan zou de toevoeging van deze functie alleen maar voor afbraak zorgen in je winkelcentrum. 

Een politiepost heeft ook een meerwaarde voor gemaks- en keuzecentra als het gebruikt wordt 
als volwaardige politiepost en niet alleen een soort van informatiepunt is. Het gevoel van 
veiligheid bij de consument in het winkelcentrum wordt door de toevoeging hiervan enorm 
verhoogd. 

Verzorgingsfuncties 

Het aanbieden van verzorgingsfuncties, waardoor de consumenten extra service krijgen, heeft 
wel degelijk een meerwaarde voor een winkelcentrum. Volgens de centermanagers kunnen 
enkele van deze functies zelfs zonder veel problemen opgenomen worden in de servicekosten, 
aangezien de zittende huurders hier ook absoluut de meerwaarde voor het centrum in zien. 
Functioneel en fysiek gezien kunnen ze makkelijk opgenomen worden in een winkelcentrum. 

Toiletten en een babyverschoonruimte zijn functies die tot de basiseisen van alle typen 
winkelcentra moeten gaan behoren. Dit zijn absoluut functies die een meerwaarde hebben voor 
een winkelcentrum. Ze moeten echter wel goed onderhouden worden, aangezien er anders 
geen gebruik van gemaakt gaat worden. Het onderbrengen van het onderhoud in de 
servicekosten van de huurders is geen enkel probleem, aangezien die hier ook de meerwaarde 
in zullen zien. 

Een informatiepunt heeft pas een meerwaarde bij een winkelcentrum met een bepaalde 
omvang. Voor gemaks- en keuzecentra heeft deze functie absoluut geen meerwaarde, 
aangezien de consumenten, die hier hun aankopen doen, het centrum vaak al jarenlang kennen 
en niet verlegen zitten om extra informatie hierover. Een plattegrond van het winkelcentrum met 
daarbij wat informatie is al voldoende voor hen. Voor recreatieve centra kan het echt wel een 
meerwaarde bieden, zeker in combinatie met de plaatselijke VVV bijvoorbeeld. De consument 
kan naast de informatie over het centrum dan tevens informatie opvragen over de betreffende 
stad. 

De mogelijkheid tot een multi-channelaankoop heeft nog geen meerwaarde voor een 
Nederlands winkelcentrum. De Nederlandse consument is het absoluut nog niet gewend om 
aankopen via het internet te doen. Daarnaast kleeft er een groot afbreukrisico aan voor je 
winkelcentrum door ontevredenheid over de online-formule. Dit kan een terugloop betekenen 
qua omzet betreft in je winkelcentrum. De retailers zullen dit dus zelf oppakken en niet de 
eigenaar/belegger van een winkelcentrum, aangezien een eigenaar/belegger geen 
verkoopervaring heeft. Supermarkten proberen dit met wisselende successen. Overige 
winkeliers zijn vaak nog niet zo ver dat ze dit concept kunnen oppakken. 

Een bezorgservice heeft alleen voor het bestellen van de dagelijkse boodschappen een 
meerwaarde. Voor recreatieve centra heeft dit concept dus geen meerwaarde omdat de 
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consument hier wil kijken en vergelijken bij het doen van aankopen. Voor gemaks- en 
keuzecentra heeft het alleen een meerwaarde als er in het verzorgingsgebied veel 
tweeverdieners en ouderen wonen. Tweeverdieners vanwege een gebrek aan tijd en ouderen 
vanwege een afname in de mobiliteit zien een meerwaarde in dit concept. 

Een boodschappenbewaarplaats in de vorm van kluisjes heeft alleen een meerwaarde bij 
recreatieve centra, waar een drempel bij de consument wordt weggenomen. Doordat hij in staat 
is om zware tassen met al gedane aankopen veilig op te bergen, kan hij ongestoord verder 
winkelen zonder met de zware tassen te moeten zuilen. 

Vermaakfuncties 

Het aanbieden van vermaakfuncties, waardoor een winkelcentrum een verblijfswaarde krijgt, 
heeft wel degelijk een meerwaarde voor een winkelcentrum. Fysiek gezien hebben deze 
functies vaak betrekking op een verbetering van de huidige fysiek aanwezige ruimte, zoals een 
betere aankleding van de openbare ruimte of het vestigen van een horecagelegenheid in een 
bestaande unit. Financieel gezien zijn ze ook in te passen binnen een winkelcentrum. Horeca is 
staat om een normale huurprijs te bepalen en verbetering aan de inrichting moet op de langere 
termijn terugverdient warden door middel van huurverhogingen binnen het winkelcentrum. 
Functioneel gezien hebben deze functies wel een meerwaarde voor het winkelcentrum, 
aangezien ze de verblijfswaarde verbeteren, waardoor de consument (anger in een 
winkelcentrum zal verblijven, wat de kans op impulsaankopen doet toenemen. 

Daghoreca heeft een meerwaarde voor elk type winkelcentrum, aangezien deze dienst kan 
doen als een rustpunt binnen de winkeltrip. Vooral oudere mensen willen tijdens het winkelen op 
hun gemak wat kunnen drinken en voor recreatieve centra is daghoreca een basiseis. 

Videoscreens hebben geen meerwaarde voor een winkelcentrum. Dit blijkt uit een aantal 
praktijkervaringen, waar de consumenten eigenlijk alleen maar klachten hebben over de 
vertoonde beelden op het scherm. Het geld kan men beter gebruiken voor een betere inrichting 
van de openbare ruimte. 

De inrichting van de openbare ruimte is een aspect dat zeer belangrijk is binnen een 
winkelcentrum en dat nu vaak te weinig aandacht krijgt. Hierin ligt voor een groat deel de 
verblijfswaarde van het winkelcentrum. Het moet een schone, hele en veilige omgeving zijn met 
voldoende rustpunten en groenvoorzieningen. Dit heeft absoluut een meerwaarde voor de 
consument, die zich prettig voelt in zo'n omgeving en ook langer zal verblijven in zo'n omgeving. 
Daarnaast kunnen er ook voorzieningen aangebracht warden voor de kinderen, zoals 
speelattributen wat een meerwaarde heeft voor gezinnen met kinderen. 

Live entertainment in keuzecentra en recreatieve centra heeft tot op zekere hoogte een 
meerwaarde. Uit ervaring blijkt dat evenementen het bezoekersaantal van een winkelcentrum 
doet stijgen. Maar er mag geen overkill zijn aan evenementen binnen een winkelcentrum, 
aangezien het dan geen trekkersfunctie meer heeft. Daarnaast mag een evenement nooit de 
winkelfunctie overschreeuwen. 

6.5. Conclusie 

Uit het voorleggen van de potentieel kansrijke aanbodconcepten aan zowel de vraag- als 
aanbodzijde zijn per concept de faal- en succesfactoren per type bezoekmotief naar voren 
gekomen. Ook is per aanbodconcept duidelijk geworden, welke doelgroep er aanwezig dient te 
zijn in het primaire verzorgingsgebied van het winkelcentrum wil het concept een meerwaarde 
hebben. In tabel 6.1. wordt per aanbodconcept de meerwaarde aangegeven per type 
bezoekmotief en welke doelgroep aanwezig dient te zijn in het primaire verzorgingsgebied wil 
het een meerwaarde hebben voor het winkelcentrum. 
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Aanbodconcept 

fitness/zonnestudio/sauna 

kinderopvang 

bibliotheek 

medisch centrum 

wijkcentrum 

politiepost 

toiletten & babyverschoonruimte 

informatiepunt 

multi-channelgedachte 

bezorgservice 

boodschappenbewaarplaats 

inrichting openbare ruimte 

daghoreca 

live entertainment 

Gemaks 

"Meer dan winke/en alleen" 

.. Specifieke doelgroep 
aanwezi in verzor in s ebied 

- ·on e consumenten 

tweeverdieners 

videoscreens - een ---------------~ 
Tabet 6.1. De meerwaarde van een aanbodconcept per type bezoekmotief en doelgroep (groen = meerwaarde, rood= 

geen meerwaarde) 
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7. Casestudie: 
Kinderopvang in Emiclaer 
te Amersfoort 

In dit hoofdstuk wordt de haalbaarheid van het toevoegen van 
kinderopvang aan wijkwinkelcentrum Emiclaer te Amersfoort getoetst. Dit 
is zowel een kinderdagverblijf als opvang voor kinderen gedurende de 
winkeltrip. Allereerst zal er gekeken warden naar de potentiele 
marktruimte voor kinderopvang in Amersfoort. De haalbaarheid van dit 
concept wordt op functionee/ (is er voldoende draagvlak, is het werkelijk 
een toevoeging), financieel (welke huurprijs) en fysiek (welke plek in het 
winkelcentrum, hoeveel m 2 ) gebied. Hieruit moet naar voren komen hoe 
deze binnen een winkelcentrum ingepast kan warden. 
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7 .1. lnleiding 

Voor Emiclaer te Amersfoort is een haalbaarheidsonderzoek verricht naar de 
vestigingsmogelijkheden van kinderopvang in of bij het winkelcentrum. Uit de 
consumentenenqu~te bleek dat ongeveer 32% van de ondervraagde respondenten gebruik 
gaan maken van kinderopvang als men dit concept toevoegt aan winkelcentrum Emiclaer. Dit 
zijn vooral jongeren met een benedenmodaal inkomen, die het straks als ze zelf kinderen 
hebben wel gaan gebruiken en consumenten in de leeftijd van 25-34 jaar met een modaal of 
bovenmodaal inkomen, vaak tweeverdieners. De laatste behoren ook tot de potentiele 
doelgroep van dit concept. Dit aanbodconcept kan in de toekomst een gewenste meerwaarde 
voor de consument opleveren in winkelcentrum Emiclaer, doordat ook de toekomstige 
doelgroep zegt dit concept te willen gaan gebruiken. Bij deze beoordeling van de haalbaarheid 
zijn de volgende factoren tegen het licht gehouden. 

1. Potentiele marktruimte voor het concept in Amersfoort. Dit is gedaan aan de hand van 
een beoordeling van het concept in de markt en een concurrentieanalyse. 

2. Het concept wordt op financieel (welke huurprijs, doorberekenen in servicekosten) en 
fysiek (hoeveel m2) vlak getoetst. 

7 .2. Kinderopvang "Plop" te Emiclaer 

7 .2.1 . Het concept 

Uitgangspunten 

Kinderopvang betekent deelname aan de opvoeding, begeleiding en voorzien in verzorging van 
kinderen in een belangrijke ontwikkelingsfase van hun leven door andere dan de eigen ouders 
of verzorgers tegen een vergoeding. Dit gebeurt op een wijze die is aangepast aan enerzijds de 
tijdsduur per etmaal en anderzijds aan de leeftijd van de kinderen. Hierbinnen zijn een tweetal 
vormen van kinderopvang, die een meerwaarde hebben voor een wijkwinkelcentrum, zoals 
Emiclaer: 

1. Kinderdagverblijf: kinderdagverblijf is bedoeld voor kinderen van O tot 4 jaar van 
ouders die werken of studeren. Een standaard-kinderdagverblijf is in de regel van 
maandag tot vrijdag (alle werkdagen) open van 08.00 tot 18.00 uur. Het minimaal 
aantal uren is negen, maar gezien de werktijden van ouders is een openingstijd van 
tien uur gebruikelijk, in verband met het halen en brengen van de kinderen. De 
groepsgrootte van kinderopvang per twee leidsters is maximaal 1 O baby's of zestien 
kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. 

2. Opvang gedurende winkeltrip: deze opvang is bedoeld voor kinderen van O tot 8 jaar 
van ouders die op hun gemak de boodschappen willen doen of willen winkelen. De 
ouders brengen hun kinderen vlak voordat hun winkeltrip begint naar de opvang en 
halen nadat ze ongestoord hun boodschappen hebben kunnen doen de kinderen weer 
op. De kinderen worden in de tussentijd, dat de ouders de boodschappen doen of aan 
het winkelen zijn, vermaakt door het personeel van de opvang. 

Kinderopvang ligt vaak in wijken met voornamelijk jonge bewoners. Deze ouders doen vaak ook 
in het winkelcentrum nog even snel boodschappen, voordat ze de kinderen ophalen. 

Doelgroep 

De doelgroep van dit concept zijn ouders met kinderen in de leeftijd van O tot 8 jaar. Dit zijn 
vaak ouders in de leeftijd van begin twintig tot begin veertig. Mede door de toename van het 
aantal tweeverdieners in de Nederlandse maatschappij is de vraag naar kinderopvang binnen 
deze doelgroep sterk toegenomen. Binnen deze doelgroep zal mede gelet op de kosten die 
kinderopvang met zich meedragen worden gemikt op het modale tot bovenmodale segment. 
Het aspect weinig tijd en veel geld is dus een belangrijk aspect binnen de doelgroep. 

Voorzieningen 

Het centrum zal ongeveer 10 kinderopvangplaatsen hebben en 25 plaatsen voor opvang 
gedurende de winkeltrip. Een dergelijk kinderopvangcentrum (met een omvang van ca. 335 m2 

binnen- en 100 m2 buitenruimte) zal de volgende voorzieningen omvatten: 
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- 2 groepsruimten a 70 m2 140 m2 
- 1 natte cellen voorzien van verschoonmeubel, douches en toiletten 10 m2 
- 1 pantry ruimten voorzien van koelkast, magnetron en vaatwasser 10 m2 
- 1 technische ruimte 2,5 m2 
- 2 slaapkamers 16 m2 
- een centrale hal 50 m2 
- een kantoor voor de vestigingsmanager 15 m2 
- een personeelskamer voorzien van een keuken 20 m2 
- een wasberging 10 m2 
- een inpandige berging(en) 25 m2 
- een centrale verwarmingsruimte 4 m2 
- een meterkast 1 m2 
- een entreesluis met buggy stalling etc. 8 m2 
- een personeel toilet met voorruimte 3 m2 
- een buitenberging 12 m2 
- een fietsenstalling voor minimaal 8-10 fietsen 8 m2 

7.2.2. De locatie 

Kinderopvang "Plop" is gepland in winkelcentrum Emiclaer te Amersfoort. Emiclaer is in 1993 
planmatig gerealiseerd en vervult een wijk- tot stadsdeelverzorgende functie binnen Amersfoort. 
Men kan er terecht voor de dagelijkse boodschappen en voor het doelgericht winkelen. Emiclaer 
trekt een relatief jong publiek (40% is jonger dan 35 jaar) met een relatief hoog inkomen (75% 
heeft een bovenmodaal inkomen). Het primaire verzorgingsgebied bestaat uit de direct 
omliggende wijken Kattenbroek en Zielhorst (ruim 20.000 inwoners). Ook uit de wijk Nieuwland 
komen veel consumenten naar Emiclaer, gezien de slechte gesteldheid van het winkelcentrum 
aldaar. Ook de eerste bewoners van de Vinex-locatie Vathorst zullen totdat het winkelcentrum 
daar gereed is voor hun dagelijkse boodschappen naar Emiclaer komen. 

Eind jaren 1980 werd Zielhorst gebouwd. De bouw van Kattenbroek sloot daar begin jaren '90 
naadloos op aan. In beide wijken staan overwegend koopwoningen en is het aandeel gezinnen 
met kinderen oververtegenwoordigd. In Nieuwland warden momenteel de laatste woningen 
opgeleverd. Ook hier staan voornamelijk koopwoningen, overwegend laagbouw. De bewoners 
zijn relatief jong, goed opgeleid en hebben in het algemeen een bovenmodaal inkomen. De 
eerste woningen van de Vinex-locatie Vathorst zijn onlangs bewoond. De wijk zal uiteindelijk 
twee maal zo groat warden als Nieuwland en zal meer dan 10.000 woningen gaan tellen. Dit zijn 
met name woningen in het duurdere segment. 

Situering binnen winkelcentrum 

<\I q \] \ll I I\] 
; ····-1 ;··--·1 
~.,. ___ J ~.,. __ J 

Flguur 7.1. Situering Kinderopvang "Plop" te Emiclaer 
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De kinderopvangruimte is voorzien aan de rand van winkelcentrum Emiclaer in het huidige pand 
van het Kruidvat en een verzekeringsmaatschappij . Naast de unit ligt op dit moment een 
grasveld, wat gebruikt kan gaan worden als de buitenruimte voor het kinderdagverblijf. Hier 
zullen dan wel enkele voorzieningen getroffen dienen te worden, zoals omheining, verharding 
en het plaatsen van speelattributen. In figuur 7 .1. is de plek van het kinderdagverblijf 
aangegeven. Op deze plek heeft de opvang het benodigde aantal vierkante meters tot haar 
beschikking. De twee winkels, die hiervoor plaats maken, dienen op een andere plek binnen het 
winkelcentrum gehuisvest te worden. Dit is met name van belang voor de Kruidvat, aangezien 
dit een trekker in de non-foodsector is voor Emiclaer. Daarnaast ligt er direct aan de 
buitenplaats van het kinderdagverblijf een parkeerplaats waar ouders bij het halen brengen van 
de kinderen hun auto kwijt kunnen. 

Bereikbaarheid 

Het winkelcentrum ligt aan de wijkontsluiting van de wijken Kattenbroek en Zielhorst, waardoor 
een goede ontsluiting van hieruit in principe aanwezig is. Daarnaast zijn er ook voldoende en 
naar verhouding korte verbindingen vanuit de omliggende buurten. De verbinding met het 
openbaar vervoer is wat slechter. Er is slechts een buslijn, die langs Emiclaer komt en die niet 
door het secundaire verzorgingsgebied van het winkelcentrum gaat. 

7 .2.3. Doelgroepenanalyse 

Kinderopvang "Plop" richt zich op gezinnen met jonge kinderen en met name op gezinnen 
waarin beide ouders werken. De modale tot bovenmodale inkomensgroepen spelen hierbij een 
rol. 

De wijken Zielhorst en Kattenbroek kennen een relatief hoog aandeel inwoners in de 
leeftijdcategorie O tot 8 jaar (19%). In Nieuwland is het aandeel inwoners in deze 
leeftijdscategorie zelfs nog hoger, namelijk 23%. Ook in Vathorst wordt een hoog aandeel 
verwacht in deze leeftijdscategorie, aangezien in een nieuwbouwwijk vaak veel jonge gezinnen 
komen wonen. De leeftijdsgroep waarop het concept zich richt is dus in voldoende mate 
aanwezig. Van de aanwezige gezinnen in deze wijken heeft 73% een modaal of bovenmodaal 
inkomen. Dit is landelijk gezien en ten opzichte van het gemiddelde in Amersfoort een heel hoog 
percentage. Voor de toekomst wordt verwacht dat dit percentage in stand zal blijven. De 
inkomensgroep waarop het concept zich richt is dus ook in voldoende mate aanwezig. 

Kattenbroek Zielhorst Nieuwland Vathorst 
O - 8 jarige (%) 19 19 23 * 
koopwoningen (%) 58 60 78 35 
IQem. WOZ-waarde woningen (€) 12 176.000 158.000 177.000 293.000 
besteedbaar inkomen per huishouden (€) 13 28.000 27.000 29.000 34.000 

Tabel 7.1. Aanwezigheid doelgroep in verzorgingsgebied 

Op dit moment zijn er ongeveer 7200 kinderen aanwezig tussen de O en 8 jaar in het primaire 
en secundaire verzorgingsgebied. Dit aantal jongeren in deze leeftijdscategorie zal alleen maar 
toenemen de komende jaren dankzij de 10.000 woningen, die nog in Vathorst bijgebouwd 
worden. 

7.2.4. Concurrentieanalyse 

Algemeen 

De inwoners van Amersfoort zijn over het algemeen niet tevreden over de kinderopvang in hun 
woonplaats. Op dit moment zijn er in totaal 13 zalen in Amersfoort met 665 plaatsen voor 
dagopvang van 0-4 jarigen. Opvang gedurende de winkeltrip is nog helemaal niet aanwezig in 

12 Gemiddelde van € 181.000,- in Amersfoort en van .:t € 135.000,- in Nederland 
13 Gemiddelde van € 25.000,- in Amersfoort en van € 22.500,- in Nederland 
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Amersfoort. De capaciteit voor kinderopvang is gemiddeld, gerekend naar het aantal jonge 
kinderen in de gemeente, maar in een aantal wijken is er sprake van een onderaanbod. Dit geldt 
met name voor de wijken rondom winkelcentrum Emiclaer. Dit blijkt ook uit de waardering van 
de inwoners van deze wijken. Met name in de wijk Kattenbroek heerst ontevredenheid onder de 
inwoners. 

Huidig en toekomstig aanbod 

De gemeente Amersfoort wil in de toekomst het aanbod aan voorzieningen op wijkniveau gaan 
opwaarderen. Het voorzieningenniveau moet aansluiten bij de sociale structuur van de wijk en 
zullen centraal geclusterd dienen te worden. De gemeente Amersfoort wil in de toekomst ook 
het aanbod aan kinderopvang in de gemeente uitbreiden en verbeteren en trekt hier subsidie 
voor uit. Door subsidie te geven willen ze dat ook de gezinnen met een benedenmodaal 
inkomen hun kinderen naar een dagopvang kunnen wegbrengen, wat ze anders niet kunnen 
bekostigen. Hierdoor neemt de vraag naar opvang naar alle waarschijnlijkheid toe. De zullen 
gevestigd moeten worden in wijken, waar veel kinderen in de leeftijd van 0-8 jaar wonen. 

In de wijk Nieuwland zijn op dit moment zes kinderdagverblijven gevestigd, wat voldoet aan de 
vraag in deze wijk. In Zielhorst zijn er twee en in Kattenbroek drie, waarbij de kwantiteit van de 
opvang in beide wijken niet voldoet aan de vraag in deze twee wijken. In Vathorst is op dit 
moment nog geen kinderopvang gevestigd. Hier worden in de toekomst wel kinderopvang 
gesitueerd, wat moet voorzien in de vraag vanuit de wijk zelf. 

Bovenstaande analyse leert ons dat in de wijken Zielhorst en Kattenbroek nog ruimte is voor de 
toevoeging van kinderdagopvang. Daarnaast is er eveneens ruimte voor opvang gedurende de 
winkeltrip, aangezien dit nog nergens binnen de gemeente Amersfoort wordt aangeboden. 

7.2.5. Financiele analyse 

Een commerciele organisatie voor kinderopvang is in staat om bij een bezettingsgraad van 87% 
(gemiddelde van Nederland) een huur van€ 100-150 per m2 te betalen op jaarbasis. Dit is lager 
dan de huurprijs die een retailer betaalt voor een unit in Emiclaer. Maar vanuit de gemeente 
wordt subsidie gegeven op het tekort aan kinderopvang op te heffen. Het is ook alleen met 
enige vorm van subsidie om een rendabel project op te zetten, gezien de smalle marges die 
erop zitten. 

De plek waar kinderopvang binnen het winkelcentrum gevestigd zal worden is geen A1-locatie 
binnen het winkelcentrum. De bezoekersaantallen, die in dit deel van het centrum komen, zijn 
de afgelopen jaren sterk teruggelopen. De Kruidvat zal daarom ook zelf liever op een andere 
plek in het centrum willen zitten. Hierdoor is er een op een secundaire plek in het winkelcentrum 
een plek vrij. Kinderopvang is daar een goede invulling voor, aangezien het een extra trekkracht 
voor het centrum kan hebben en een grote unit op een secundaire plek in het winkelcentrum is 
voor langere tijd ingevuld. 

Het vestigen van de kinderopvang zal een aantal kostenposten met zich meebrengen voor de 
eigenaar/belegger van het winkelcentrum. Ten eerste de verplaatsingskosten van de winkeliers, 
die op dit moment in de unit zitten, waar het kinderdagverblijf wordt gesitueerd. Ten tweede de 
verbouwingskosten van de unit, waar met name op sanitair gebied veel verbeterd dient te 
worden. 

Een deel van deze kosten zouden eventueel ondergebracht kunnen worden in de servicekosten 
van de winkeliers, die een unit in het centrum huren. De zittende retailers in winkelcentrum 
Emiclaer zullen namelijk alien een positieve spin-off merken van de vestiging van het 
kinderdagverblijf. Hiervoor zijn ook zij best bereid om mee te betalen aan de vestiging van een 
dergelijke trekker voor Emiclaer. Kinderdagverblijf is een trekker voor de in grote getale 
aanwezige gezinnen met kinderen met een bovenmaal inkomen. Gezien het onderaanbod in het 
primaire verzorgingsgebied aan kinderopvang en de mogelijkheid tot het combineren met doen 
van boodschappen kan de vestiging van kinderdagverblijf "Plop" in Emiclaer een trekker binnen 
het winkelcentrum Emiclaer worden. Het zal een basis leggen voor huurverhogingen in de 
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toekomst, doordat het winkelcentrum zich onderscheidend in de markt zet en meer bezoekers 
zal trekken, waardoor de omzet in het winkelcentrum zal stijgen. 

7 .2.6. Conclusie en aanbevelingen 

Op basis van de analyse van het concept, doelgroepen, concurrenten en financiele opzet, kan 
het volgende geconcludeerd worden over kinderopvang "Plop" te Amersfoort: 

• Er is voldoende marktruimte voor een dergelijk concept binnen Amersfoort en dan met 
name binnen het verzorgingsgebied van winkelcentrum Emiclaer. 

• De locatie Emiclaer is uitermate geschikt voor het beoogde concept, gezien 
bevolkingsopbouw, bereikbaarheid en het besteedbare inkomen binnen het 
verzorgingsgebied. 

• Het concept verbreedt de functie van het winkelcentrum tot buiten de traditionele 
winkelfunctie en biedt de consument een extra service. 

Er zijn echter enkele aandachtspunten: 
• Er zal in zee gegaan moet worden met een professionele organisatie op het gebied van 

kinderopvang, aangezien negatieve ervaringen met de kinderopvang in Emiclaer een 
hoog afbreukrisico hebben voor het centrum. 

• Het kinderdagverblijf is gesitueerd aan de rand van het winkelcentrum. Het risico 
bestaat dat het verblijf hierdoor onvoldoende herkenbaar is (in tegenstelling tot een 
solitaire vestiging). 

• Er dient een begroting opgesteld te worden voor het verbouwen van de unit. 

Gezien de geconstateerde ruimte in de markt voor een kinderdagverblijf in het primaire 
verzorgingsgebied van winkelcentrum Emiclaer en de positieve spin-off naar de zittende 
retailers door een toename in bezoekfrequentie en -verblijfsduur bij een deel van de 
consumenten, acht ik het mogelijk dat kinderdagverblijf "Plop" goed kan functioneren in 
Emiclaer. Voor het winkelcentrum zelf is het ook een positieve impuls, aangezien het 
onderscheidend in de markt wordt gezet. Een voorwaarde hierbij is dat de bovengenoemde 
aandachtspunten verwantwoord kunnen worden. 
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In dit hoofdstuk wordt er antwoord gegeven op de hoofdvraag die in het 
onderzoek centraal staat. Per aanbodconcept zal de meerwaarde warden 
beschreven. Ook zal aangegeven warden welke risico's er aan het 
toevoegen van de aanbodconcepten k/even. 
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8.1. Conclusie 

Winkelvastgoed is echt 'vast' goed en weinig flexibel in aanwending. Een eigenaar/belegger 
dient een winkelcentrum echter niet als een statisch product op te vatten. Winkelcentra 
doorlopen namelijk net als ieder ander product een levenscyclus, waarbij de consument de 
belangrijkste determinant is voor de lengte ervan. Doordat er daarnaast steeds meer sprake is 
van een toenemende competitieve markt voor winkelcentra wordt instandhouding of daar waar 
mogelijk verbetering van de huidige marktpositie van bestaande centra steeds belangrijker. 
lnspelen op de factoren, die de keuze van de consument voor een winkelcentrum bepalen door 
middel van veranderingen binnen het 'product' winkelcentrum zijn van groat belang voor de 
levensvatbaarheid van het centrum. Steeds weer opnieuw zal de belegger moeten zorgen voor 
een opfrisbeurt en er dus voor moeten waken dat de belangstelling voor haar winkelcentrum 
niet terugloopt. Het is dus van belang dat een winkelcentrum zich in kwalitatieve zin 
onderscheidt van concurrerende centra. 

De Nederlandse consument hecht de meeste waarde aan kerneigenschappen van een 
winkelcentrum, de zogenaamde basiseisen. Op deze aspecten is nauwelijks onderscheid 
mogelijk ten opzichte van concurrerende winkelcentra. Men zal meer moet bieden dan deze 
basiseisen wil een eigenaar/belegger zijn winkelcentrum nog onderscheidend in de markt 
zetten. Maar allereerst dient hij wel er voor te zorgen dat de basiseisen voldoen aan de 
kwalitatieve acceptatiegrens van de consument alvorens hij kan gaan kijken naar het bieden 
van een onderscheidend karakter ten opzichte van concurrerende centra. Door het toevoegen 
van innovatieve ondersteunende aanbodconcepten dient een eigenaar/belegger de functie van 
een winkelcentrum te verbreden tot buiten de traditionele winkelfunctie. Zo kan hij zijn 
winkelcentrum onderscheidend in de markt zetten ten opzichte van concurrerende winkelcentra, 
waarbij de attractiviteit van het winkelcentrum als geheel een belangrijke rol speelt. Een 
attractief winkelcentrum bestaat namelijk uit meer dan alleen winkels. Er zal dus ruimte 
gecreeerd moeten warden voor 'publiekstrekkers' als combinatie-, verzorgings- en 
vermaaksfuncties. 

De omgevingskwaliteit is hierbij het kader en stelt de randvoorwaarden waarbinnen het 
winkelcentrum onderscheidend moet warden gepositioneerd. De omgeving bepaalt in hoge 
mate wat de mogelijkheden zijn voor het betreffende winkelcentrum en welke aanbodconcepten 
een meerwaarde hebben hierbinnen. Het gaat hier dus steeds om maatpakken, afhankelijk van 
de lokale situatie en de omvang van het project. Als de aanbodconcepten en de functie van het 
winkelcentrum niet met elkaar samenhangen, kan dit een negatieve uitwerking hebben op het 
functioneren van het winkelcentrum. De onderstaande aanbodconcepten hangen echter wel 
samen met de functie van het winkelcentrum en hebben dan ook een meerwaarde voor het 
winkelcentrum als ze toegevoegd warden. Dit zijn concepten, die niet specifiek afhankelijk zijn 
van de aanwezigheid van een bepaalde doelgroep in het verzorgingsgebied en bij elk type 
winkelcentrum, waar ze een meerwaarde voor hebben, toegevoegd kunnen warden. 

Aanbodconcept 

bibliotheek 

politiepost 

toiletten & babyverschoonruimte 

informatiepunt 

boodschappenbewaarplaats 

inrichting openbare ruimte 

daghoreca 

live entertainment 

Specifieke doelgroep 
aanwezi in verzor in s ebied 

- niet s ecifiek 

- niet s ecifiek 

- niet s ecifiek 

- niet s ecifiek 

- niet s ecifiek 

- niet s ecifiek 

- niet s ecifiek 

- niet s ecifiek 
Tabet 8.1. De aanbodconcepten die een meerwaarde hebben voor een winkelcentrum (groen = meerwaarde, rood = 

geen meerwaarde) 

Daarnaast zijn er ook nog een aantal aanbodconcepten, die alleen een meerwaarde hebben 
voor een winkelcentrum, als er in het verzorgingsgebied een bepaalde doelgroep de overhand 
heeft. Als randvoorwaarde hierbij geldt dus dat deze doelgroep, waar het concept voor geschikt 
is, in voldoende mate aanwezig is in het verzorgingsgebied, wil het concept succesvol 
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toegevoegd kunnen worden. Het kan echter zo zijn dat deze concepten ook gebruikt gaan 
worden door andere doelgroepen in het verzorgingsgebied van het winkelcentrum. Met name bij 
een medisch centrum zullen alle doelgroepen er na verloop van tijd ook gebruik van gaan 
maken en combineren met winkelen. 

Aanbodconcept 

fitness/zonnestudio/sauna 

kinderopvang 

medisch centrum 

Specifieke doelgroep 
ebied 

bezor service - ouderen en tweeverdieners 
Tabel 8.2. De aanbodconcepten die een meerwaarde hebben voor een winke/centrum bl} de aanwezigheid van een 

specifieke doe/groep (groen = meerwaarde, rood= geen meerwaarde) 

Met de toevoeging van de aanbodconcepten uit de bovenstaande twee tabellen aan zijn 
winkelcentrum cre~ert de eigenaar/belegger extra trekkracht voor het winkelcentrum in zijn 
geheel. Het zijn echter wel allemaal functies, die geld kosten voor de eigenaar/belegger of die 
lagere huurinkomsten opbrengen dan winkeliers. Dit moet de eigenaar/belegger zich goed 
realiseren, aangezien het doel waarom in winkelvastgoed belegd wordt, toch het maximaliseren 
van de aandeelhouderswaarde is. Ook kleven er risico's aan het toevoegen van bovenstaande 
functies. Naast dit financi~le risico, met name doordat het dus functies zijn die niet de huurprijs 
op kunnen brengen die normaal voor de unit betaald wordt, zijn er nog twee risico's, namelijk 
het afbreuk- en verouderingsrisico. Afbreukrisico voor het winkelcentrum als geheel ontstaat als 
de concepten namelijk niet voldoen aan de eisen van de consument. Dan is deze eerder 
geneigd om het winkelcentrum links te laten liggen en een concurrerend winkelcentrum te 
bezoeken door de slechte ervaringen. Verouderingsrisico zit in de concepten zelf. Het zijn 
allemaal secundaire functies binnen een winkelcentrum, waarvoor men namelijk niet specifiek 
een winkelcentrum bezoekt. De vraag is dus hoe lang de consument van deze functies gebruik 
gaat maken als de nieuwigheid ervan af is. 

Op de langere termijn moeten de toevoegingen van deze aanbodconcepten leiden tot een 
maximalisatie van de aandeelhouderswaarde. De inkomsten uit verhuur van winkelruimte (het 
direct beleggingsresultaat), de waardeontwikkeling van de portefeuille (indirect 
beleggingsresultaat) en de uitstraling van het bedrijf naar de buitenwacht, wat belangrijk is ten 
opzichte van de sentimenten van de aandeelhouders, bepalen de uiteindelijke outcome 
(maximalisatie van de aandeelhouderswaarde door middel van een hoger beleggingsresultaat) 
van de activiteiten van een belegger. Deze worden verbeterd doordat de toevoeging van de 
aanbodconcepten (verhoging attractiewaarde) uiteindelijk zal leiden tot een verlenging van de 
verblijfsduur en een verhoging van de bezoekfrequentie van de consument blijkt uit het 
onderzoek uit de consumentenenqu~te. Ook zullen nieuwe consumenten aangetrokken worden 
en de binding van de huidige consumenten verbeterd worden, doordat de functie van het 
winkelcentrum verbreed is tot buiten de traditionele winkelfunctie. 

De toename in het bezoekersaantal en in klantenbinding zorgt voor een omzetverhoging bij de 
zittende retailer. Bij huurherzieningen kan de eigenaar/belegger hierdoor verhogingen 
doorvoeren. Doordat daarnaast in een winkelcentrum wat een hoge omzet draait, ook sprake is 
van een hoge bezettingsgraad, zal het directe en indirecte rendement toe gaan nemen. Uit 
eindelijk moet dit leiden tot een hoger uit te keren dividend, wat ten goede komt aan de 
aandeelhouders. 

Een beursgenoteerde belegger in winkelvastgoed zal zonder een gedegen vooronderzoek deze 
aanbodconcepten toe dienen te voegen. Er zal eerst een uitgebreide analyse plaats dienen te 
vinden of het concept nu werkelijk meerwaarde toevoegt aan het winkelcentrum. Daarnaast 
betekent de toevoeging van deze concepten een verhoging van het risico binnen je 
winkelcentrum. Het brengt namelijk een hoger financieel, afbreuk- en verouderingsrisico met 
zich mee. Een gedegen vooronderzoek is dus uitermate van belang, omdat uiteindelijk het toch 
de kasstromen zijn die uit het winkelcentrum voortkomen bepalend. 

65 



"Meer dan winkelen alleen" 

8.2. Aanbevelingen 

Doordat er onvoldoende bewijs voorhanden is over het afbreuk- en verouderingsrisico van de 
aanbodconcepten dient hier nader onderzoek naar gedaan te worden. Voor een 
beursgenoteerde belegger in winkelvastgoed is dit van uitermate belang, aangezien mislukte 
toevoegingen aan winkelcentra in zijn portefeuille het sentiment van de aandeelhouders 
hierdoor negatief beTnvloed kan worden. Dit komt omdat de eigenaar/belegger in feite het geld 
van de aandeelhouders in beheer krijgt met de opdracht er meer van te maken door het op een 
adequate manier managen van winkelcentra in zijn portefeuille. Als bij de aandeelhouders het 
gevoel ontstaat dat de eigenaar/belegger onzorgvuldig omspringt met het geld van de 
aandeelhouders, dan zal deze zijn blik verlegen naar andere beursgenoteerde beleggers, die 
zorgvuldiger met zijn geld omgaan. 

Het beleggen in deze aanbodconcepten wordt door de meeste beleggers dus vooralsnog gezien 
als onbekend, risicovol en trendgevoelig. Dit is tegenstrijdig met de bevindingen van dit 
onderzoek. Daarnaast zijn bovenstaande aanbodconcepten steeds vaker te zien in combinatie 
met winkelcentra. De informatie over de afbreukrisico's van de aanbodconcepten is dus 
noodzakelijk om voor een belegger in winkelvastgoed te overtuigen dat het de attractiviteit van 
zijn winkelcentra verhoogt en om hem input te geven zodat hij op een zorgvuldige manier de 
attractiviteit van zijn winkelcentra te verhogen. Het afbreuk- en verouderingsrisico kan aan de 
hand van een aantal testcases worden bepaald. Een eigenaar/belegger zal dus in een aantal 
winkelcentra uit zijn portefeuille bovenstaande concepten moeten toevoegen en kijken onder 
andere aan de hand van de ontwikkelingen binnen de bezoekersaantallen of de concept leiden 
tot een blijvende meerwaarde voor het winkelcentrum. Zo zal uiteindelijk moeten blijven welke 
concepten een winkelcentrum nu echt onderscheidend in de markt kunnen zetten. 
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Begrippenlijst 

Acceptatiegrens: de mate waarin het 
winkelcentrum tijdens de exploitatiefase 
aan behoeften van retailers en 
consumenten blijft voldoen. Wanneer de 
kwaliteit van het centrum zich onder deze 
grens bevindt, voldoet het centrum niet 
meer aan de behoeften van de consument 
en retailer, wat desastreuze gevolgen heeft 
voor de levensvatbaarheid van het 
winkelcentrum 

Afbreukrisico: de mate waarin een product 
niet voldoet aan de verwachting van de 
consument, waardoor er een negatief beeld 
ontstaat over het product 

Attractiviteit: de mate waarin een product 
het verblijf van consumenten 
veraangenaamt en vergemakkelijkt 

Centermanagement: het organiseren en 
ten uitvoer brengen van een totaalpakket 
aan maatregelen, die gericht zijn op 
optimalisering van service, promotie en 
positionering van het winkelcentrum binnen 
het kader van het marketingconcept van het 
winkelcentrum 

Combinatiefuncties: aanbodconcepten die 
er op gericht zijn dat consumenten functies 
gaan combineren, die men eerst 
afzonderlijk moest bezoeken. Door het 
clusteren van dergelijke functies bij een 
winkelcentrum kan de consument tijd 
besparen, wat van groat belang is voor 
hem, gezien de afname van zijn vrije tijd 

DESTEP-factoren: Demografische, 
Economische, Sociale, Technologische, 
Ecologische en Politieke factoren 

Doelgroep: is een groep consumenten met 
homogene kenmerken op een bepaald 
gebied tot wie men zich wil richten in een 
aanbiedingsproces 

Functieversterkend innovatief 
aanbodconcept: is een commerciele of 
niet-commerciele functieversterkende 
innovatieve toevoeging aan een planmatig 
opgezet winkelcentrum, die meerwaarde 
creeert voor de consument en/of retailer. 
Onder functieversterkend wordt verstaan 
dat het ondersteunend moet zijn aan het 
winkelen. De spin-off van de 
aanbodconcepten moet uiteindelijk te 
merken zijn in de omzetten van de zittende 

"Meer dan winke/en al/een" 

retailers. De toevoeging van de 
aanbodconcepten moet dus het uiteindelijk 
doel van een winkelcentrum, het winkelen, 
ten goede komen. Onder innovatief wordt 
hierbij verstaan, dat de toevoeging van de 
aanbodconcepten aan een winkelcentrum 
als vernieuwend ervaren dient te warden 
door de Nederlandse consument. De 
aanbodconcepten op zichzelf hoeven dus 
niet nieuw te zijn. 

Kwaliteit: de mate waarin een product 
overeenstemt met de wensen van afnemers 
in de beoogde doelgroepen 

Planmatig gerealiseerde 
winkelconcentratie: is een solitaire groep 
van winkels en andere commerciele 
instellingen, welke een architectonisch en 
functioneel samenhangend geheel vormt, 
waarbij de verschillende winkelunits 
doorgaans door een belegger aan 
zelfstandige ondernemers warden 
verhuurd. Alie acties die het winkelcentrum 
als geheel betreffen, warden onder 
gemeenschappelijke, centrale leiding 
ondernomen. De grootte van het centrum 
en de orientatie zijn over het algemeen 
bepaald door de karakteristieken van het 
omliggende verzorgingsgebied 

Vermaakfuncties: aanbodconcepten die er 
op gericht zijn de consument langer in een 
winkelcentrum te houden, wat wederom de 
kans op impulsaankopen doet toenemen 

Verzorgingsfuncties: aanbodconcepten 
die er op gericht zijn het verblijf van de 
consument te vergemakkelijken, doordat 
obstakels die komen kijken bij winkelen 
verwijderd warden 
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Biilage 1: Corio Retail "meerwaarde voor consument en 
retailer" 

Corio is ontstaan door de fusie tussen VIB NV en Winkel Beleggingen Nederland (WBN) per 1 
januari 2001. Het is een vastgoedgroep met een primaire focus op retail. Corio is een 
onafhankelijke beursgenoteerde beleggingsmaatschappij in Europees commercieel vastgoed 
met een kwalitatief hoogwaardige vastgoedportefeuille van € 3,5 miljard en behoort daarmee tot 
de top vier qua grootte van beursgenoteerde vastgoedfondsen in Europa met een focus op 
retail. De aandelen zijn beursgenoteerd, waardoor instituten en particulieren gemakkelijk 
toegang hebben tot de hoogwaardige portefeuille. Deze is vooralsnog geconcerteerd in 
Nederland, Frankrijk, Spanje en ltalie en bestaat uit winkels en (in mindere mate) kantoren. 

Missie 

De missie van Corio verwoordt de primaire functie, welke als opdracht wordt ervaren. Uit een 
missie vloeit de bestaansreden voort voor de betreffende onderneming. In de missie van Corio 
wordt verantwoord wat Corio wil betekenen voor haar medewerkers, klanten en aandeelhouders 
en hoe Corio zich wil onderscheiden van de concurrent. 

De missie van Corio is net zoals bij elke vastgoedbeleggingsinstelling "maximalisatie van de 
aandee/houderswaarde", want de belangrijkste reden van aandeelhouders om te gaan beleggen 
is gelegen in het feit dat beleggen in het algemeen resulteert in een hoger rendement dan 
sparen. Met haar beleggingen streeft Corio een zo hoog mogelijk rendement bij een beperkt 
risico na. Beleggingen in winkelvastgoed hebben een gunstig risicoprofiel ten opzichte van 
kantoren, omdat deze minder gevoelig zijn voor cyclische bewegingen in de markt. Dit komt de 
stabiliteit van het rendement op de lange termijn ten goede. De geografische spreiding in 
Europa verlaagt ook nog eens de conjunctuurgevoeligheid en hiermee het risico. Bovendien 
biedt de grote portefeuilleomvang en de hoge marktkapitalisatie 14 een solide basis voor verdere 
groei, die een positief effect moeten hebben op het directe beleggingsresultaat per aandeel. 

Corio wil niet alleen een meerwaarde creeren voor de aandeelhouders, maar ook voor haar 
medewerkers en klanten. Door fusie tussen VIB en WBN is er in de nieuwe organisatie 
internationale ervaring en winkelspecialisme samengekomen. Om een toonaangevende speler 
in de Europese winkelvastgoedmarkt te worden, zal deze gezamenlijke knowhow op nieuwe 
terreinen ingezet en verder ontwikkeld dienen te worden. Dit biedt kansen en uitdagingen voor 
de medewerkers van Corio. Voor de klanten van Corio (de huurders van winkelruimte en de 
consument) wil Corio een meerwaarde scheppen door toonaangevend te zijn op het gebied van 
retailkennis en zich vernieuwend en innoverend op te stellen. Hiermee willen ze hun centra 
laten voldoen aan de ontwikkelingen van de specifieke behoeften van de consument, waardoor 
deze centra goed verhuurbaar zijn doordat retailers zich graag vestigen in centra, die klanten 
trekken en binden. 

Strategie en organisatie 

Corio ontwikkelt zich in de richting van een winkelvastgoedspecialist, maar beleggingen in 
kantoren blijven van belang voor zover deze bijdragen aan rendementsverhoging en/of 
regionale schaalgrootte. Corio wil naast het waarborgen van een hoogwaardige kwaliteit van de 
portefeuille, een innovatief en kostenefficient vastgoedmanagement voeren. Hierbij zijn 
specialisatie en voldoende schaalgrootte in de Europese markt essentieel. Corio wil het 
management van winkelcentra optimaliseren en de aantrekkingskracht van de centra als geheel 
vergroten. Hierdoor is Corio betrokken bij vele delen van het beleggingsproces. Dit gebeurt 
vanuit een professionele en toegewijde organisatie. Activiteiten als acquisitie, renovatie, 
(center)management, verhuur, marketing en verkoop van vastgoed vragen naast juridische, 
financiele en fiscale expertise ook lokale marktkennis. Deze deskundigheid is ondergebracht in 
de lokale organisaties in Nederland (Utrecht), Frankrijk (Parijs), Spanje (Madrid) en ltalie 
(Milaan). 

14 Marktkapitalisatie = het aantal op de beurs uitstaande aandelen van een bedrijf maal de koers van dat aandeel op 
een bepaald moment 
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Corio is een brede organisatie met aan de kop ervan de directie. Daaronder staan de vijf 
bedrijfunits, te weten Corio Nederland Retail , Corio Nederland Kantoren, Corio Frankrijk en 
Corio Spanje en Corio ltalie. Deze worden ondersteund door de diensten Market Research, 
Juridische/Fiscale zaken, Human Resource Management, Communicatie, Control/Treasury en 
Business Development. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden bij Corio Nederland Retail op de 
afdeling Market Research. 

Voor de regionale deelportefeuilles is voldoende schaalgrootte essentieel. Voor het signaleren 
van ontwikkelingen en benutten van kansen is lokale expertise van belang. Vanaf een belegd 
vermogen van ongeveer € 200 miljoen voegt een eigen landenorganisatie waarde toe. In de 
huidige kernlanden, Nederland, Frankrijk, Spanje en ltalie opereert eigen lokaal management. 
Met name in Frankrijk, Spanje en ltalie, maar ook in andere Europese landen, kan zo de positie 
substantieel worden uitgebouwd. 

Market Research 

Juridische/Fiscale zaken 

Human Resource Management 

Corio 
Nederland 
Kantoren 

c6ruo 

Directie 

Corio 
Frankrijk 

Communicatie 

ControlfTreasury 

Business Development 

Corio 
Spanje 

Figuur 1.1. De organisatiestructuur van Corio 

lnmiddels is er binnen Corio Retail een nieuwe organisatie opgezet, gericht op 
centermanagement. Centermanagement moet zorgen voor een optimale mix van branches en 
voor een aanbod dat perfect aansluit op de trends en de behoeften van de consument. Onder 
een hoofd property-manager hangt een vijftal centermanagementteams, elk bestaande uit een 
centermanager, assistant centermanager en facility manager. Elk team heeft een aantal 
winkelcentra onder haar hoede en is verantwoordelijk voor het functioneren hiervan. Het team 
wordt daarbij ondersteund door uiteenlopende vakdisciplines zoals een afdeling administratie, 
PR/promotie en marktonderzoek en een technische afdeling. 

Door de teams wordt er per winkelcentrum een duidelijke lange termijnvisie opgesteld . Op basis 
van deze visie worden uitwerkingsplannen gemaakt, zoals een onderhoudsplan, promotieplan 
en verhuurplan. De visie heeft een tijdshorizon van circa vijf a zes jaar en dient als richtsnoer en 
toetssteen (rode draad) voor het centermanagement en wordt in samenspraak met de 
verschillende ondersteunende disciplines opgesteld, waarbij de afdeling marktonderzoek een 
belangrijke rol speelt. 

Centermanagement 

Corio heeft een deel van het management van winkelcentra in eigen hand genomen 
(insourcing) en voor een groot deel dus afscheid genomen van haar externe beheerders. Deze 
keuze is van strategische aard en is door Corio gemaakt vanuit de perceptie dat de meeste 
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externe beheerorganisaties nog vrij traditioneel, passief beheer plegen, in plaats van dynamisch 
en pro-actief management. De overtuiging bestaat dat bij voldoende schaalgrootte eigen 
centermanagement op termijn leidt tot hogere opbrengsten. De kostenstructuur wordt 
inzichtelijker en het directe contact met de huurder en het volgen van lokaal 
consumentengedrag leveren belangrijke managementinformatie op. Deze informatie kan 
warden gebruikt om de aantrekkingskracht van winkelcentra te verbeteren door veranderingen 
aan te brengen in zake als branchemix, aanvullende functies en dagelijks beheer. Deze 
veranderingen moeten leiden tot een kwalitatief hoogwaardig winkelcentrum, wat zowel de 
huurders als de consumenten ten goede komt. 

De keuze voor insourcing van de beheeractiviteiten betekent dat de centermanagementteams 
van Corio de verantwoordelijkheid krijgen over het reilen en zeilen van hun objecten. Hierdoor 
valt een tussenschakel weg en heeft de eigenaar direct contact met het winkelcentrum, hetgeen 
een verschuiving impliceert van de traditionele rol van 'belegger op afstand' in de richting van 
'ondernemende belegger'. Met deze huidige opzet is Corio op zoek naar een meerwaarde voor 
haar winkelcentra ten opzichte van concurrerende centra. Ze is voortdurend op zoek naar 
nieuwe toepasbare aanbodconcepten, die inspelen op de ontwikkelingen in de specifieke 
behoeften van de hedendaagse consument om zo de attractiviteit van het centrum als geheel 
vergroten. Deze concepten moeten complementair zijn en inspelen op de bezoekmotieven van 
de consument. Dit moet de tijdsduur, die de consument door brengt in het centrum en de 
frequentie van haar bezoek aan het centrum verlengen, wat uiteindelijk moet leiden tot stijging 
van de omzet in het centrum. 

Portefeuille Corio 

De waarde van de Nederlandse retailportefeuille bedroeg op 1-8-2002 €1.141 miljoen, 35% van 
de totale portefeuille. Corio richt zich vooral op vier soorten winkelvastgoed: binnenstedelijke 
locaties, winkelcentra op Vinexlocaties, grootschalige detailhandelslocaties met nadruk op 
woonwinkels (POV- en GDV-locaties) en te renoveren bestaande winkelcentra in de portefeuille. 
Binnen de bestaande portefeuille van Corio is er een onderverdeling te maken in zeven 
verschillende typen winkelcentra. 

Typecentra % 
Buurtcentrum 2% 
Wijk/dorpscentrum 24% 
Streekverzorgend stadscentrum 8% 
Regionaal stadscentrum 11% 
Boven regionaal stadscentrum 23% 
Stadsdeelcentrum 23% 
PDV/GDV 9% 
Totaal 100% 

Tabel 1.1. Opbouw portefewlle Cor,o Nederland Retatl naar typen wmke/centra naar balanswaarde 

De buurt-, wijk- en dorpscentra warden gekenmerkt door hun food-aanbod. De stads- en de 
PDV/GDV-centra warden gekenmerkt door hun keuzemogelijkheden in met name non-food. De 
stadsdeelcentra zitten tussen deze tweedeling in. Binnen de bestaande portefeuille van Corio is 
ook een onderverdeling te maken naar ligging. De centra van Corio zijn met name in de 
Randstad geconcentreerd, daarentegen is het noorden en zuidwesten van Nederland 
nauwelijks vertegenwoordigd. 
Enkele noemenswaardige complexen uit de portefeuille qua grootte of ligging van Corio zijn: 

Arena Arcade (complex grootschalige winkels niet ver van het sport- en 
evenementenstadion de Arena (Amsterdam, 4.100 m2)); 

Villa Arena (een groat aantal units in dit woonthemacentrum, 45.900 m2); 

Hoog Catharijne (boven regionaal stadscentrum, 57.700 m2) ; 

Presikhaaf in Arnhem (stadsdeelcentrum, 30.800 m2) ; 

City Plaza in Nieuwegein (regionaal stadscentrum, 28.000 m2); 

Coriocenter in Heerlen (boven regionaal stadscentrum, 17.900 m2); 

Emiclaer in Amersfoort (stadsdeelcentrum, 18.700 m2); 

Oosterhof in Rotterdam (stadsdeelcentrum, 39.400 m2) . 
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Biilage 2: De levenscyclus van een product 

Producten, als soort, vertonen een levenscyclus, die te vergelijken is met die een mens. leder 
product wordt geboren, wordt volwassen en takelt langzaam af, totdat het uit de markt genomen 
wordt. De levensduur van een product wordt de productlevenscyclus genoemd. De cyclus 
bestaat uit een vijftal fasen: 

de introductiefase; 
de groeifase (expansiefase); 
de rijpheidsfase; 
de verzadigingsfase; 
de neergangsfase. 

Na de introductie zal de afzet doorgaans enige tijd toenemen. Daarna volgt een periode met 
een ongeveer gelijkblijvende afzet en ten slotte zal de afzet gaan teruglopen. Tegelijk met de 
afzet zullen ook de omzet en de winst in de loop van de tijd op een vergelijkbare wijze varieren. 
Het omzet- en winstpatroon gedurende de productlevenscyclus kan als volgt in een grafiek 
worden weergegeven: 

Product
ontwikkeling 

introductie groei rijpheid 

Figuur 2.1. De productlevenscyclus 

verzadiging neergang 

Omzet 

Tijd 

De vorm en de lengte van de omzetlijn worden bepaald door factoren die te maken hebben met 
de vraag naar en het aanbod van een bepaald product. Een belangrijke rol speelt de acceptatie 
van het nieuwe product door de afnemers. Dit geldt niet alleen aan het begin van de cyclus, 
maar werkt door tot het einde. Nieuwe producten ontstaan en afnemers schakelen op die 
producten over. Dit betekent dat het aantal kopers van het oude product afneemt. Het steeds 
grilliger koopgedrag van afnemers (onder meer vanwege de toegenomen welvaart en mobiliteit) 
leidt ertoe dat de levenscyclus van veel producten steeds korter wordt. Als de neergangfase 
wordt ingezet moet een onderneming al weer een nieuw product achter de hand hebben, die 
gaat zorgen voor winst en daarmee de continu'iteit van een bedrijf garandeert (van Mal, Splinter 
en Simons, 1999). 
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Biilage 3: Uiteindeliike effecten toevoegen aanbodconcept 

Om ook op de lange termijn een renderende stroom geldelijke opbrengsten te genereren bij het 
beleggen in winkelvastgoed, zal er in de toekomst geinvesteerd moeten warden door de 
belegger. Productinnovatie is een strategisch instrument van de belegger om zijn financiele 
doelstellingen op de langere termijn te realiseren. Een belegger in winkelvastgoed dient de 
markt dus actief te benaderen en in te spelen op de ontwikkelingen binnen de 
detailhandelsmarkt. Soms wordt hierbij door haar te veel gekeken naar de overall resultaten op 
de korte termijn en te weinig naar de succesfactoren van het winkelvastgoed, die resultaten .. 
zullen genereren op de langere termijn. Voor winkelvastgoed zijn er een drietal belangrijke 
succesfactoren te identificeren, die op de langere termijn voor rendement dienen te zorgen. Dit 
zijn kwaliteit, bereikbaarheid en innovatie.15 Deze bepalen voor een groat deel de prestaties van 
de portefeuille op de langere termijn. 

Vooral innovaties zijn hierbij van belang, aangezien door aanpassingen binnen de bestaande 
portefeuille de kwaliteit ervan op het niveau gehouden kan warden, dat gewenst is door de 
huurders en bezoekers van het winkelcentrum. Zo blijven de 'producten' in de portefeuille 
verhuurbaar, wat ten goede komt aan het rendement van de portefeuille. 

Passantentoename en klantenbinding 

Het verbeteren van de positie van een winkelcentrum ten opzichte van concurrerende door 
middel van het aanbrengen van kwaliteitsverbeteringen in de vorm van nieuwe 
aanbodconcepten moet uiteindelijk een voorkeur creeren bij de consument voor jouw 
winkelcentrum. Kwaliteitsverbeteringen binnen winkelcentra moeten onder andere zorgen voor 
een verhoging van de aantrekkelijkheid van de winkelomgeving. Door de kwaliteitsverbetering 
moet de consument eerder geneigd zijn terug te keren (klantenbinding) en/of dient de 
verblijfsduur van de consument verlengd te warden, waardoor deze meer uit zal geven aan de 
overige functies in een winkelcentrum. 

De benadering van de uiteindelijke verbetering op de winstgevendheid van een belegging door 
kwaliteitsverbetering gaat uit van twee vormen van marketing. De eerste, die gericht is op een 
vergroting van het consumentenbestand en een verhoging van de gemiddelde besteding per 
klant, wordt offensieve marketing genoemd. Mede door mond-op-mond reclame, zal door 
kwaliteitsverbetering van het 'product' winkelcentrum de waarneming bij de consument grater 
zijn, waardoor nieuwe consumenten aangetrokken warden. De tweede vorm van marketing 
wordt defensieve marketing genoemd. Door kwaliteitsverbetering zijn bestaande consumenten 
eerder tevreden, keren eerder terug en zullen sneller geneigd zijn iets te kopen dan voorheen. 

Omzetverhoging zittende retailers 

Het begrip 'baat' is een belangrijk begrip voor detaillisten bij kwaliteitsverbeteringen binnen een 
bestaand winkelcentrum. Onder baat voor een retailer wordt hier verstaan grotere 
omzetmogelijkheden als gevolg van kwaliteitsverbeteringen. Uitermate belangrijk hierbij is dat 
ook de retailers zelf mee mogen denken bij het ontwikkelen van kwaliteitsverbeteringen en dat 
ze van het begin af aan betrokken warden in het verbeteringsproces. Zij moeten kunnen 
meepraten en beslissen over de aard en omvang van de tot stand te brengen 
kwaliteitsverbeteringen, over het plan van aanpak en over de verdeling van de financiele lasten. 
Het is belangrijk dat in gezamenlijk overleg wordt bepaald op welke manier een beter 
winkelklimaat kan warden gerealiseerd. Om aan de hand van kwaliteitsverbeteringen het 
winkelklimaat te verbeteren zal er onder de zittende retailers dus een draagvlak aanwezig 
moeten zijn ter ondersteuning. Een huurverhoging zal dan door zittende retailers eerder 
geaccepteerd warden als zij bij de ontwikkeling van de kwaliteitsverbeteringen actief betrokken 
warden en hierdoor een stijging zien in hun omzet. Daarnaast zal een winkelcentra, waar de 
zittende retailers als gevolg van kwaliteitsverbeteringen hun omzet zien stijgen, minder last 
hebben van leegstand en een stijging laten zien van de gemiddelde bezettingsgraad 
(Hoofdbedrijfschap Detailhandel, 2001 ). Voorafgaand aan de investering is het daarom van 

15 Succesfactoren genereren resultaten en kunnen bestaan uit de volgende soorten voor vastgoed; kwaliteit, kosten, 
relaties, service, betrouwbaarheid, human resource management, productie, flexibiliteit en innovatie (Ernst & Young) 
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belang dat de belegger, mede aan de hand van resultaten van consumentenenqu~tes, een 
huurder ervan overtuigt dat kwaliteitsverbetering een omzettoename tot gevolg kan hebben. 

Er moet echter wel rekening gehouden worden met het feit dat de belegger van een 
winkelcentrum in Nederland een omzetstijging niet direct terug ziet in een evenredige stijging 
van de huurinkomsten. In het geval van een winkelcentrum als totaalproduct, zijn de 
opbrengsten door omzettoename namelijk moeilijk meetbaar te maken. Dit komt mede doordat 
de huursituatie in Nederland het niet toelaat om een omzettoename direct te verrekenen met de 
huurprijs. In de landen waar gewerkt wordt met omzetgerelateerde huur kan de omzet als 
meetinstrument wel gehanteerd worden in de vorm van een databestand. Dit databestand 
registreert de ontwikkelingen van de omzetten van alle individuele huurders. Op korte termijn 
kan dan bepaald worden welk effect een kwaliteitsverbetering heeft op de omzet in een 
winkelcentrum. Zo kan er gericht en vrij direct ingespeeld worden op consumentenbehoeften. 
De situatie in Nederland laat vooralsnog geen omzethuur toe. 

Toch zijn de effecten van toegevoegde kwaliteit ook in Nederland terug te vinden in de omzet 
van een winkelcentrum. Het effect hiervan is te meten aan het aantal extra 
passanten/bezoekers en aan verschuivingen in de kooporientatie. Ook kan er gekeken worden 
naar de indirecte factoren als parkeerbeweging of gebruik van overige faciliteiten door 
consumenten om een benadering te geven van de bezoekerstoename. Op basis van een 
indexcijfer wordt dan inzicht gegeven in de omzetverhoudingen van een individuele huurder. 
Gegevens over de omzet, voor en na de toevoeging van de nieuwe aanbodconcepten vormen 
uiteraard de beste basis tot beoordeling van genoemd effect, maar cijfers over het omzetverloop 
zijn in Nederland echter sporadisch voorhanden. De toename van het aantal passanten mag 
zeer waarschijnlijk niet gelijk worden gesteld aan de groei van de omzet. Mogelijk komt de 
toename van het aantal bezoekers slechts in zeer beperkte mate voor rekening van geheel 
nieuwe consumenten en vloeit die toename vooral voort uit een hogere bezoekfrequentie van 
reeds bestaande klanten. De belegger is hierbij afhankelijk van passantentellingen om te 
bepalen of zich een groei heeft voorgedaan in bezoekersaantallen. 

De toename van het aantal passanten is waarschijnlijk geheel terug te voeren op bezoekers die 
relatief dicht bij het centrum wonen. Deze klanten zullen mogelijk vooral de wat kleinere centra 
links laten liggen en zullen de daar tot dan toe bestede (relatief kleine) bedragen "overhevelen" 
naar het centrum met de nieuwe aanbodconcepten. Hoewel nader onderzoek duidelijk nodig is, 
lijkt het erop dat, daar waar consumentendraagvlakken met de nodige omzetperspectieven 
aanpassingen van centra in functionele, fysieke en commerciele zin mogelijk maken, deze 
centra een jaar na de toevoeging van de concepten 10 a 45% meer passanten kunnen trekken, 
dan wel een extra omzettoename van 5 richting de 20% kunnen registreren (Bolt, 1995). 

Uit Amerikaanse onderzoeken naar de bezoekerfrequentie van klanten, bleek dat na een 
renovatie, toevoeging van nieuwe aanbodconcepten of uitbreiding de frequentie toenam met 
een spreiding tussen de 10 en 36%. Hoewel de Amerikaanse ervaringen niet zonder meer op 
de Nederlandse situatie kunnen worden geprojecteerd, mag wel in het algemeen de conclusie 
worden getrokken uit deze cijfers dat het toevoegen van nieuwe aanbodconcepten zorgt voor 
een verhoging van de bezoekfrequentie van de consument. Daarnaast kwam hieruit naar voren 
dat een centrumvernieuwing, hoe ingrijpend ook, uiterst moeizaam tot het aantrekken van 
nieuwe klanten uit het bestaande verzorgingsgebied of daarbuiten leidt. Het vasthouden van 
bestaande klanten en het bewerkstelligen van een hogere bezoekfrequentie van deze klanten is 
klaarblijkelijk de hoogste winst die door middel van vernieuwing wordt geboekt. 

Niet alle innovaties hebben dezelfde effecten op de stijging van de omzet. Dit heeft een aantal 
oorzaken: 

In de tijd bezien: de eerste maanden leiden, op grond van nieuwsgierigheid bij de 
consumenten, tot een hogere belangstelling dan na 1 jaar in structurele zin nog kan 
worden geconstateerd. 
Door de mate van vernieuwing ten opzichte van de bestaande situatie: zo zal een sterk 
in verval geraakt centrum na een grondige innovatie meer de aandacht trekken dan een 
aanpassing van een redelijk onderhouden centrum. 
Door de mate waarin structurele fouten in een centrum aanwezig zijn en deze opgelost 
kunnen worden: indien bijvoorbeeld in een centrum een betere spreiding van de 
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trekkers te verwezenlijken is, of tot circuitvorming gekomen kan warden, dan zal dit 
direct positieve gevolgen hebben op het omzetniveau van winkels. 
Door de mate waarin het centrum wordt vergroot: een uitbreiding van een 
winkelcentrum wordt vaak doorgevoerd om daar de innovatiekosten mee te helpen 
opvangen, om een centrum een betere routing te verschaffen en om het centrum van 
een beter winkelaanbod te voorzien. Vergroting van de oppervlakte begunstig de 
werfkracht en stimuleert daarmee de toename van de kooporientatie op het centrum 
(Bolt, 1995). 

Toename beleggingsresultaat op de lange(re) termijn 

De investeringskosten, die warden gemaakt om een kwaliteitsverbetering door te voeren in een 
winkelcentrum, dienen te warden terugverdiend door potentieel hogere inkomsten te genereren 
in het totale winkelcentrum. Om de investering van kwaliteitsverbetering op een gelijkwaardig 
niveau onder te brengen als andere investeringsbeslissingen kan warden aangenomen dat 
kwaliteitsverbetering als een investering moet warden beschouwd en een verbetering tot gevolg 
moet hebben. Het kan voorkomen dat een investering een negatief rendement geeft. Dit zal dan 
warden veroorzaakt doordat er te veel is uitgegeven of doordat het budget voor investeringen 
niet efficient is verdeeld. Er zal dus op een consequente manier omgegaan moeten warden met 
de investeringen, die tevens zorgvuldig financieel onderbouwd dienen te warden aan de hand 
van een afweging van de kosten en opbrengsten (Rust, Zahorik & Keiningham, 1995). 

Het ontbreken van een directe financiele relatie tussen commerciele investeringen 
(kwaliteitsverbeteringen) in een winkelcentrum en huuropbrengsten versterkt de 
terughoudendheid van beleggers om extra te investeren in de kwaliteit naast de gebruikelijke 
investeringen ten tijde van functioneringsproblemen, renovatie en herstructurering. De 
introductie van omzethuur zal een structurele verschuiving teweegbrengen in de aandacht voor 
marketing van winkelcentra. Oat zal met name gelden voor de grotere winkelcentra waar 
vergelijkend en recreatief winkelen aan de orde zijn. 

De vraag is wie de kostendragers bij de toevoeging van een aanbodconcept dient te zijn, als het 
concept niet zelf rendabel te exploiteren is. Voor de ondernemers is daarbij het antwoord op de 
vraag essentieel of de vernieuwing een offensief karakter heeft (dat wil zeggen dat het 
marktgebied te intensiveren en/of uit te breiden valt) of van defensieve aard is (dat wil zeggen 
dat het om voorkoming van verder marktverlies c.q. om het behoud van de huidige marktpositie 
gaat). In het eerste geval zijn de winkeliers overigens niet vanzelfsprekend bereid om in de 
buidel te tasten. Het gaat immers goed, dus waarom dan extra geld uitgeven? De ondernemers 
moeten er aldus van overtuigd zijn dat zij er zelf na de toevoeging van de nieuwe 
aanbodconcepten beter op zullen warden. In het tweede geval wordt vooral richting eigenaar 
(als de winkelvoorziening eigendom van een belegger is) en overheid gekeken. Al gauw zal in 
dit geval door winkeliers warden gesteld dat zij door teruglopende bedrijfsresultaten niet of 
nauwelijks in staat zijn een bijdrage ten behoeve van de kwaliteitsverbetering in de vorm van het 
toevoegen van nieuwe aanbodconcepten te leveren. 

De investeringskosten dienen dan uiteindelijk ook te warden terugverdiend door potentieel 
hogere inkomsten op langere termijn te genereren in het totale winkelcentrum. De inkomsten uit 
verhuur van winkelruimte (het direct beleggingsresultaat), de waardeontwikkeling van de 
portefeuille (indirect beleggingsresultaat) en de uitstraling van het bedrijf naar de buitenwacht, 
wat belangrijk is ten opzichte van de sentimenten van de aandeelhouders, bepalen de 
uiteindelijke outcome van de activiteiten van een belegger in winkelvastgoed. Dit is feite het 
uiteindelijke doel van het toevoegen van aanbodconcepten aan een winkelcentrum. De 
uiteindelijke outcome is toch datgene waar het om draait bij een belegger in vastgoed. 
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Biilage 4: DESTEP-factoren 

Demografische ontwikkelingen 

Demografische ontwikkelingen vormen een belangrijke determinant van het 
consumentengedrag. Ze hebben directe effecten op de consumptie door de grootte en 
samenstelling van de huishoudens en de verdeling van het vrij-besteedbaar inkomen. Stijgend 
opleidingsniveau, veranderende leeftijdsverdeling, sociale klasse, gezinssamenstelling en 
andere kenmerken hebben een indirect effect op de bestedingen, besparingen en levensstijl van 
consumenten. 'Vergrijzing' en 'ontgroening' zorgen voor een andere leeftijdsverdeling en 
behoefte aan andere producten en diensten. Als de huishoudgrootte bijvoorbeeld afneemt en 
het aantal tweeverdieners stijgt, is te verwachten dat de vraag naar kant-en-klaarproducten en 
restaurantbezoek zal toenemen. 

Ecologische ontwikkelingen 

De natuurlijke omgeving betreft onder andere de stijgende energiekosten en de verontreiniging 
van ons leefmilieu. Milieuwetgeving en de energie prestatienorm (EPN) zijn voorbeelden van 
maatregelen op dit gebied. Het milieuaspect van de consumptie zal meer en meer aandacht 
krijgen, zowel bij levensmiddelen als bij duurzame goederen. Een 'milieukeurmerk' op duurzame 
goederen kan deze milieubewuste trend versterken in de aankoopfase. Goed onderhoud is hier 
ook een belangrijk onderdeel van. Dit kan bewerkstelligd worden door het leveren van goede 
service gedurende de levenscyclus van een product. 

Daarnaast ontwikkelt de consument een toenemende belangstelling voor 'natuurlijke' producten, 
mede vanwege zijn kritische houding ten opzichte van biotechnologie. Ondernemingen zullen 
meer dan in het verleden informatie moeten verschaffen over het gebruik en de herkomst van 
producten en zullen in toenemende mate 'natuurlijke' producten gaan gebruiken. 

Sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen 

Op sociaal-maatschappelijk gebied vinden er allerlei belangrijke ontwikkelingen plaats, die hun 
invloed hebben op veranderingen in de consumentenvoorkeuren. Met name de toenemende 
emancipatie en individualisering hebben hun weerslag op de voorkeuren van de consument. 
Ook de toenemende aandacht voor gezondheid en de toenemende mobiliteit zorgen belangrijke 
veranderingen binnen het gedrag van de Nederlandse consument. Door de emancipatie van de 
Nederlandse vrouw is er een veranderende rolverdeling tussen man en vrouw waarneembaar, 
wat gevolgen heeft voor het consumentengedrag. De Nederlandse vrouw participeert in 
toenemende mate in het arbeidsproces en krijgt hierdoor ook steeds meer te zeggen. De 
individualisering laat zich zien in de afname van de huishoudgrootte, de ruimte binnen relaties 
voor persoonlijke ontplooiing en de vrouwenemancipatie. Hierdoor ontstaan er veel 
verschillende leefstijlen binnen de Nederlandse samenleving. Een leefstijl is een 
segmentatiecriterium dat uit verschillende factoren, zoals interesses, tijdbesteding, sociale 
klasse, opleiding en inkomen is samengesteld. Door deze diversiteit aan factoren is levensstijl 
een moeilijk eenduidig toe te passen segmentatiecriterium. De ondernemer zal zich dus ook 
steeds meer moeten richten op de individuele mens met zijn specifieke wensen, behoeften en 
verwachtingen en minder op an·onieme groepen zonder specifieke kenmerken. Men is een 
goede gezondheid steeds belangrijker gaan vinden. Dit gezondheidsbesef vindt zijn weerslag in 
de producten die men kiest, kortom alles wat gezond is of heet te zijn. Ook de grote 
belangstelling voor sport, jogging en lichamelijke conditie heeft hiermee te maken. De 
toegenomen mobiliteit heeft het consumentengedrag van de Nederlander drastisch veranderd. 
Dit heeft er toe geleid dat zij niet meer gebonden is aan een bepaald winkelcentrum. Zij is vrij 
om te gaan en staan waar ze wil. Hierdoor wenst de consument een steeds rijker gevarieerd en 
wisselend aanbod aan 'uitgaansmogelijkheden'. Zij stort zich meer op noviteiten, maar wendt 
zich hier ook weer sneller van af. Dit maakt hem tot een minder trouwe kl ant dan in het 
verleden. 
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Technologische ontwikkelingen 

De economische groei wordt in hoge mate beTnvloed door technologische ontwikkelingen. Van 
belang in onze tijd is dat de snelheid van de technologische verandering steeds groter wordt. 
Oat betekent dat de eventuele voorsprong die men als onderneming heeft, van steeds kortere 
duur is. Een vernieuwend aanbodconcept binnen een winkelcentrum zal dus ook niet al te lang 
voor een voorsprong zorgen. Daarom is het van belang dat men continu met nieuwe concepten 
komt. 

Economische ontwikkelingen 

Een belangrijke voorwaarde voor consumptie is de beschikbaarheid van inkomen. Bronnen voor 
inkomen van huishoudens zijn onder meer salarissen voor betaald werk, subsidies, sociale 
uitkeringen, kinderbijslag, etc. Hiervan af gaan de sociale premies, directe belastingen, etc. Wat 
hiervan overblijft is beschikbaar voor consumptieve bestedingen. Meer dan de helft van de 
consumptieve bestedingen gaat naar de categorie 'overige goederen en diensten', zoals huur, 
hypotheek, onderwijs, recreatie en vakantie. Deze post stijgt sterk ten koste van uitgaven aan 
overige goederen, zoals duurzame goederen, voeding en kleding. 

Politieke en wettelijke ontwikkelingen 

De overheid en de politiek vormen voor de onderneming ook een onzekere omgevingsfactor. 
Het overheidsbeleid van decentralisatie en deregulering leidt tot een versnipperde en dure 
regelgeving. Overkoepelende brancheorganisaties zullen zich steeds harder (blijven) maken bij 
de overheid voor een stroomlijning en uniformering van de wetgeving. Voor de detailhandel 
geldt dit niet alleen voor het al of niet (meer) subsidi~ren van bepaalde producten (bibliotheek, 
isolatiemaatregelen), maar ook voor het belasten ervan (accijnzen, BlW). Ook is de wetgeving 
op de volgende gebieden van belang: fiscale wetgeving, milieuwetgeving, wetgeving met 
betrekking tot de winkelopeningstijden en het PDV/GDV-beleid. 

Factoren DESTEP Aspecten Aspecten voor winkelcentra 
Demografisch - Trends in leeftijdsopbouw - Vergrijzing, ontgroening 

- Stijging opleidingsniveau - Mondigere consument 

- Afname huishoudengrootte - Toename vraag naar duurzame goederen 

- T oename aantal allochtonen - Meer etnische winkels en markten 

Ecolooisch - Consument meer milieubewust - Ookomst milieukeurmerken 

Sociaal-maatschappelijk - Verandering in consumentenvoorkeur - Opkomst leefstijlen als segmentatiecriterium 

als gevolg van individualisering en - Flexibiliteit 

emancipalie 

- Opkomst gezondheidsbesef - Sportificalie consument 

- Toename mobiliteit - Afname consumententrouw 

T echnologisch - Snellere productinnovatie - Steeds meer en snellere vemieuwingen 

binnen winkelcentra 

- lnformatisering van de maatschaooii - Mondigere consument 

Economisch - Stijging kostenposten - Afname uitgaven in winkelcentra 

- Schaalvergroting en globalisering - Retailketens krijgen de overhand 

- Prijs minder een concurrentiemiddel - Kwaliteit en service worden belangrijker 

- Tweedeling maatschappij (rijk/arm) - Specialisalie op kenmerken verzorgingsgebied 

Politiek - Wet en regelgeving - Wijziging openingstijden 

- Nieuwe opvattingen over ruimtelijke ordening 

- Toename macht consumentenorc:ianisaties 
Tabel 4.1. De DESTEP-factoren en hun mvloed op de retailmarkt 

79 



"Meer dan winke/en al/een" 

De gevolgen voor het consumentengedrag 

De moderne consument kan als volgt gekarakteriseerd worden: 
De consument is rijk, mondig, kritisch en stelt steeds hogere eisen aan zowel producten 
als de aankoopplaatsen; 
De consument is mobiel: zowel het fysieke als het psychologische marktgebied is de 
laatste jaren duidelijk toegenomen; 
De consument jaagt steeds meer op aanbiedingen, de 'prijsbewuste' consument is in 
opkomst. De consument wil meer voor minder, meer keuze, meer service en meer 
winkelplezier voor een lagere prijs; 
De consument is rationeel: men maakt een duidelijk onderscheid tussen artikelen 
waaraan men al dan niet een persoonlijke (emotionele) waardering koppelt. Voor 
bepaalde aankopen stelt de consument eisen qua kwaliteitsniveau en winkelomgeving; 
De consument heeft een steeds omvangrijker en gevarieerder behoeftepakket (horeca, 
cultuur, vervoer en communicatie) als gevolg van minder vrije tijd en meer welvaart; 
De consument wordt ongrijpbaar door de toenemende individualisering, waardoor 
segmentatie steeds belangrijker wordt binnen de retailsector; 
De maatschappij kan tweeen gedeeld worden, met aan de ene kant de 
kapitaalkrachtige en aan de andere kant de minder bedeelde consument. 

De consument wordt rijker en mondiger 

lndividualisering heeft als belangrijk kenmerk dat consumenten veel mondiger worden. Voeg 
daar de groeiende koopkracht en consumptiemogelijkheden aan toe en het beeld van de 
welvarende en mondige consument met veel eisen ten aanzien van beschikbaarheid over en 
kwaliteit van producten ontstaat. Producten en diensten die beloven dat ze tijd sparen, zelfs al 
dragen ze een hoger prijskaartje, worden als 'waardevol' beschouwd. De meeste consumenten 
hebben immers een hoger inkomen en behoefte aan meer vrije tijd en zoeken producten en 
diensten die hen hierbij kunnen helpen. Daarnaast stijgt door een hogere opleidingsniveau van 
de bevolking (en dus consumenten) het aspiratie- en mondigheidsniveau. Hierdoor verwacht de 
consument steeds vaker meer en betere informatie over producten, terwijl de producent steeds 
vaker informatie over consumenten wenst te registreren zodat hij nog beter in de behoefte van 
consumenten kan voorzien. Kortom, de uit te wisselen informatie tussen consument en 
producent wordt belangrijker en complexer. 

De consument is mobiel 

Zowel het fysieke als psychologische marktgebied van de consument zijn de laatste jaren 
duidelijk toegenomen. Klantentrouw, het psychologische gebied, ervaart men nauwelijks meer in 
een winkelcentrum. De consument voelt zich niet meer verbonden aan een winkelcentrum. Dit 
komt omdat de consument mobieler is geworden op het fysieke vlak. Niettemin geeft hij aan de 
ene kant de voorkeur aan nabijheid, wanneer het gaat om de aankoop van dagelijkse artikelen. 
Maar aan de andere kant in het kader van de behoefte aan gezellig winkelen en vermaak speelt 
de mobiliteit echter wel een grote rol. Consumenten zijn in toenemende mate bereid hiervoor 
grotere afstanden te overbruggen om op die manier ook eens een ander winkelcentrum te 
bezoeken. Met name bekende winkelcentra met een groter aantrekkingskracht profiteren van 
deze verandering. 

De consument is prijsbewuster 

De hedendaagse consument wordt steeds prijsbewuster. Door demografisch, maatschappelijke 
en economische veranderingen zijn wijzigingen opgetreden in het bestedingsgedrag van de 
consument en is een kritische houding ontstaan ten aanzien van producten ('value for money'). 
De consument geeft een steeds groter gedeelte van zijn geld, wat aanvankelijk uitgegeven werd 
in de retailsector uit aan andere dingen. Dit geld wordt in toenemende mate uitgegeven aan vrije 
tijdsbesteding. De consument wil echter nog wel steeds hetzelfde kopen in de retailsector, maar 
voor minder geld. Het gevolg hiervan is dater een soort van discounthausse is ontstaan onder 
zowel de aanbieders als de consumenten. Aanbiedingen worden steeds meer de marktprijs. 
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Online consumptie draagt ook bij aan deze ontwikkeling. Er zijn namelijk zeer veel verkopers 
aanwezig op het internet, welke allemaal zichtbaar zijn voor de consument die online is. Het 
aantal zichtbare producten neemt dus met rasse schreden toe. Door zoekmachines wordt het 
voor de consument steeds eenvoudiger uitgebreid prijzen te vergelijken en voor de laagste prijs 
te kiezen. De consument is zo ook beter geinformeerd en zal niet snel meer te veel betalen voor 
een bepaald product (Modahl, 2000). 

De consument is rationeel 

De consument maakt een duidelijk onderscheid tussen artikelen waaraan men al dan niet een 
persoonlijke (emotionele) waardering koppelt. Afhankelijk van het moment en het type product, 
wat hij wil aanschaffen, kiest hij voor een type centrum om zijn aankoop te doen. Uitgaande van 
dit momentdenken kan een onderscheid gemaakt worden tussen de onthaaste consument, de 
consument met tijd en de haastige consument met een gebrek aan tijd. De consument met 
gebrek aan tijd, ofwel de runshopper, wenst efficiency, gemak, probleemloze service, goede 
bereikbaarheid en voldoende parkeergelegenheid. Vaak gaat het hier om de doelgerichte 
aankoop van producten met een lage belevingswaarde en/of een laag aankoopbedrag, zoals 
dagelijkse boodschappen, huishoudelijke artikelen, etc. One stop shopping, ofwel alles op een 
bepaald gebied kopen onder een dak, is voor de runshopper de favorieten manier van inkopen 
doen. De consument met tijd daarentegen, wil juist niet alles onder een dak vinden, maar 
uitgebreid overal rondkijken. 

Daarnaast is de consument ook verstandiger gaan consumeren. In het verleden is er al vaak 
gewezen op een aantal negatieve consequenties van ongeremde consumptie. Dit beset is 
inmiddels ook doorgedrongen bij de individuele consument. Naast het feit dat hij gezonder is 
gaan consumeren is hij ook meer maatschappelijk verantwoordelijk gaan consumeren. 
Maatschappelijk verantwoord consumeren betreft niet alleen het in beschouwing nemen van 
effecten op het milieu van productie en consumptie, maar ook bijvoorbeeld de 
arbeidsomstandigheden van de mensen die een bepaald consumptiegoed produceren (denk 
aan de tapijten van IKEA). 

Naast de zorg voor de omgeving zien we een trend waarin consumenten steeds meer aandacht 
schenken aan de individuele gezondheid: gezond eten en meer beweging (opkomst fitness). 
Consumenten beoordelen de kwaliteit van het voedsel steeds kritischer. Een voorbeeld is de 
kritische houding ten opzichte van genetisch gemodificeerd voedsel en de toegenomen uitgaven 
aan voedingssupplementen en biologisch-dynamische producten. 

De consument heeft minder tijd en meer welvaart 

In de Westerse landen blijkt dat de hoeveelheid vrije tijd in de laatste decennia slechts weinig 
veranderd is. Achter dit stabiele patroon gaat echter een grote verscheidenheid schuil, die 
samenhangt met verschillen in sekse, leeftijd en opleiding. Aan de ene kant staan groepen 
mensen onder de vijftig jaar. Zij hebben door de jaren heen te maken gekregen met een 
vermindering van de hoeveelheid vrije tijd. Aan de andere kant staan senioren van vijftig jaar en 
ouder en mensen met een lager opleidingsniveau. Zij beschikken de laatste jaren over steeds 
meer vrije tijd. De groep met minder vrije tijd bestaat grotendeels uit tweeverdieners, die 
verschillende taken combineren, zoals werk, huishouden en opvoeding. Het is vooral deze 
groep, die de uitdrukking vormen van de gehaaste en mobiele samenleving. 

Op deze manier ontstaat er een concurrentie in het beschikbare 'tijdbudget', waarin vooral werk 
en vrije tijd elkaar beconcurreren. Vrijetijdsbesteding neemt hierdoor een steeds belangrijkere 
plaats in in het dagelijks leven van de mens. In toenemende mate zoeken zij mogelijkheden om 
hun vrije tijd aangenaam door te brengen. Dit heeft invloed op de invulling van het 
winkelgedrag, aangezien winkelen meestal gebeurt in de vrije tijd. Een trend die hier op inspeelt 
is het feit dat de retailsector zich in toenemende mate verbindt aan alle maatschappelijke 
activiteiten. Men ziet steeds meer winkels verschijnen op verkeersknooppunten, bij 
kantoorconcentraties, stadions, vliegvelden, etc. Deze nieuwe fenomenen spelen in op de 
tijdsdruk van de consument. Ze zoeken de consument op, zodat die minder tijd kwijt zijn aan het 
doen van de boodschappen. 
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Een andere trend is dat de winkelcentra alleen niet meer voldoende voor een dag vermaak zijn. 
De consument eist tegenwoordig kwaliteitsvermaak. Ze wil op een aangename manier haar 
spaarzame vrije tijd doorbrengen en eist dus oak steeds meer dan alleen de aanwezigheid van 
de bekende grate winkelketens, ze is daarnaast oak op zoek naar belevingswaarde tijdens het 
winkelen. De winkelomgeving speelt hierbij een belangrijke rol. Het moet de bezoekers het 
gevoel geven, dat er meer mogelijk is dan alleen het verrichten van aankopen. Door een 
optimale afstemming na te streven tussen retail en omgevingselementen wordt in principe de 
belevingswaarde van het winkelcentrum verhoogd. Wat mensen willen is even ontsnappen aan 
het leven van alledag en de moderne verblijfsomgevingen moeten daarvoor mogelijkheden 
bieden. Het moet wel zo uniek mogelijk zijn, dit vormt immers een belangrijk motief voor 
consumenten om het winkelcentrum te bezoeken (Geerts, 2001) 

Door de stijging in welvaart verlangt de consument oak steeds meer maatwerk van de 
retailsector. Dit maatwerk verlangt hij niet alleen in de vorm van specifieke producten, maar oak 
in de vorm van diensten. Het kunnen leveren van diensten en een goede balans tussen 
landelijke filiaalbedrijven en (lokale) speciaalzaken zullen een belangrijk wapen warden in de 
concurrentiestrijd. 

De ongrijpbare consument 

Waarden, normen en opvattingen zijn in de hedendaagse samenleving in beweging, wat zijn 
neerslag heeft op het consumptiepatroon. Er ontstaat hierdoor minder uniformiteit en meer 
versnippering en fragmentatie. De consument laat zich dus steeds minder goed in hokjes 
vangen dan voorheen (massa-individualisering). Van eenvormigheid is dus geen sprake meer. 
De consument van nu herbergt zich in zeer uiteenlopende gedragingen. Zuinigheid en 
verkwisting gaan bijvoorbeeld hand in hand, evenals kwaliteitsbesef en smaakbederf. Dat het 
gedrag zo variabel is, heeft mede te maken met twee algemene factoren. De eerste is dat 
traditionele trouw nauwelijks meer bestaat. Onder invloed van reclame neemt de belangstelling 
voor nieuwe producten sterk toe en vallen de van oudsher bekende artikelen steeds vaker 
buiten de boot. Gemakzucht speelt hierbij een grate rot. Waarom zou men uren in de keuken 
staan als de kant-en-klaar maaltijden voor het grijpen liggen. 

De tweede factor is dat leeftijd en sociale positie vrijwel geen begrenzing meer vormen in het 
koopgedrag. De jeugd heeft consumptieverlangens die enige decennia terug alleen speelden bij 
ouderen. Senioren kopen echter artikelen die men eerder bij de jeugd zou zoeken. 
Generatieverschillen zijn niet langer bepalend voor het consumentengedrag. Daarnaast is oak 
de sociale controle voor een groat deel weggevallen. Mensen bepalen steeds vaker zelf wat ze 
doen in hun dagelijks leven, waar dat vroeger vaak van buitenaf werd aangedragen, 
bijvoorbeeld door het geloof. 

Tweedeling in de maatschappij 

Sociaaldemografische kenmerken zijn in toenemende mate achterhaald als indelingscriterium 
voor consumenten in doelgroepen. De onderlinge verschillen warden steeds kleiner. Zo warden 
oude mensen vitaler en jonge mensen kapitaalkrachtiger. In de afgelopen vijf jaar is wel de 
discrepantie qua inkomstenverdeling in de Nederlandse maatschappij versterkt toegenomen. De 
koopkracht is onevenredig verdeeld tussen twee categorieen, namelijk de 'koopkrachtige 
consument' (haves) en de 'minder bedeelde consument' (have nots). De verschillen in 
koopkracht leiden direct tot een sterkere frequentie van een bepaald type winkelbezoek. De 
'haves' kan eerder kiezen uit alle vormen van consumentenbezoek, waaronder het funshoppen. 
De 'have nots' dienen zich met name te beperken tot runshoppen. Deze denivellering zorgt 
ervoor dat er behoefte is aan een betere spreiding van het winkelaanbod. Veel winkelcentra 
willen zich in de toekomst richten op de oudere kapitaalkrachtige consument. Vandaar dat velen 
van hen bezig zijn met het upgraden van het winkelcentrum. Aan de grate groep minder 
bedeelden wordt nauwelijks aandacht besteed, hoewel dit met name voor de winkelcentra in de 
achterstandswijken oak een interessante doelgroep is. 
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Biilage 5: De geanalyseerde Noord-Amerikaanse malls 

De volgende Noord-Amerikaanse malls zijn geanalyseerd: de West Edmonton Mall in Edmonton 
Eaton Centre in Toronto, Horton Plaza en Fashion Valley in San Diego, Fashion Show in Las 
Vegas, The Gateway en The Downtown Malls in Salt Lake City, Mall of America in Minneapolis, 
Gurnee Mills in Chicago en Sawgrass Mills in Fort Lauderdale Dit zijn grootschalige malls in 
Noord-Amerika, die zowel in de periferie als in het stadscentrum liggen. Bij deze centra wordt 
gekeken welke combinatie-, verzorgings- en vermaakfuncties er naast het gewone 
winkelaanbod worden aangeboden. Deze centra zijn door mij zelf bezocht of door andere 
mensen uit de Nederlandse winkelvastgoedwereld. Door middel van eigen waarnemingen, 
interviews van de andere mensen en screening van de folders van onderstaande centra zijn 
functieversterkende aanbodconcepten in deze winkelcentra in kaart gebracht. In onderstaande 
tabel zijn de functieversterkende aanbodconcepten weergegeven per centrum. 

Combinatiefuncties Verzorqinqsfuncties Vermaakfuncties 
West Edmonton medisch centrum openbare toiletten megabioscoop 

Mall fitnesscentrum infobalie ijsbaan 

sauna babyverschoonruimte zwembad 

solarium kinderopvang activiteitenplein 

politiepost kluisjes golfbaan 

valet-parking aantrekkelijke inrichting 

beveiliging openbare ruimte 

bezorgservice pretpark 

multi-channelmogelijkheid dolfinarium 

theater 

casino 

amusementenhal 

foodcourt 

Eaton Centre fitnesscentrum openbare toiletten bioscoop 

infobalie fonteinen 

babyverschoonruimte foodcourt 

beveiliging 

kluisjes 

Horton Plaza openbare toiletten megabioscoop 

infobalie museum 

babyverschoonruimte aantrekkelijke inrichting 

beveiliging openbare ruimte 

multi-channelmoaeliikheid foodcourt 

Fashion Valley medisch centrum openbare toiletten megabioscoop 

fitnesscentrum infobalie activiteitenplein 

babyverschoonruimte aantrekkelijke inrichting 

beveiliging openbare ruimte 

boodschaooenbewaarolaats foodcourt 

Fashion Show politiepost openbare toiletten rustpunten 

infobalie casino 

babyverschoonruimte foodcourt 

beveiliging videoscreens 
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Com binatiefuncties Verzorqinqsfuncties Vermaakfuncties 
The Gateway medisch centrum openbare toiletten megabioscoop 

sportfaciliteiten valet-parking activteitenplein 

infobalie museum 

beveiliging amusementenhal 

bezorgservice aantrekkelijke inrichting 

openbare ruimte 

foodcourt 

The Downtown medisch centrum openbare toiletten megabioscoop 

Malls fitnesscentrum infobalie amusementenhal 

bibliotheek babyverschoonruimte rustpunten 

wiikcentrum beveilioino foodcourt 

Mall of America medisch centrum openbare toiletten megabioscoop 

fitnesscentrum infobalie nachtclubs 

sauna babyverschoonruimte amusementenhal 

solarium kinderopvang activiteitenplein 

kluisjes casino 

valet-parking aantrekkelijke inrichting 

beveiliging openbare ruimte 

bezorgservice pretpark 

multi-channelmogelijkheid dolfinarium 

theater 

foodcourt 

Gurnee Mills medisch centrum openbare toiletten megabioscoop 

sportfaciliteiten infobalie ijsbaan 

babyverschoonruimte theater 

beveiliging activiteitenplein 

multi-channelmogelijkheid aantrekkelijke inrichting 

bezorgservice openbare ruimte 

inpakservice amusementenhal 

videoscreens 

lasershow 

foodcourt 

Sawgrass Mills medisch centrum openbare toiletten megabioscoop 

sportfaciliteiten infobalie amusem entenhal 

politiepost babyverschoonruimte aantrekkelijke inrichting 

kinderopvang openbare ruimte 

kluisjes foodcourt 

valet-parking 

boodschappenbewaarplaats 

beveiliging 
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Biilage 6: Brainstormsessie 

Een brainstormsessie is een uitstekende methode om gevonden concepten te evalueren. Men 
zet experts bij elkaar met verschillende achtergronden. Deze komen vaak tot de juiste 
conclusies aangaande het perspectief van de gevonden concepten. Deskundige uit elke 
discipline kunnen wellicht niet meer dan een stukje van de puzzel van de toekomst op tafel 
leggen, terwijl experts met verschillende achtergronden dit vaak wel kunnen. 

De brainstormsessie vond plaats op 18 februari 2002 te Utrecht. Tijdens deze sessie werd er 
allereerst een presentatie door mij gegeven over de bevindingen van mijn onderzoek. Aan de 
hand van deze presentatie moest er onder de genodigden een discussie ontstaan over de 
mogelijkheden van de gevonden concepten, zowel op financieel, fysiek en functioneel gebied en 
daarnaast over de vraag of het concept nu werkelijk een meerwaarde zou zijn voor een 
bestaand winkelcentrum. Bij deze sessie waren medewerkers van Corio Retail Nederland 
uitgenodigd met verschillende achtergronden, zodat iedereen op zijn gebied zijn licht op het 
concept kon laten vallen. 

De genodigden waren: 
Andre van den Berg 
Ben Timmer 
Bep Kamman 
Caroline van Bunnik 
Evert Vrijenhoek 
Jan-Willem Speetjens 
Jeroen Puik 
Joeri van Daalhuizen 
Kees van der Meulen 
Liesbeth Molenkamp-Geubels 
Maarten van Lier 
Marlene van Dijk 
Peter Ottevanger 
Rinkjan Postma 

Hoofd acquisitie & herontwikkeling 
Hoofd verhuur 
Assistent centermanager 
Hoofd PR & Communicatie 
Centermanager 
Hoofd Marktonderzoek 
Assistent centermanager 
Manager New Business 
Hoofd property management 
Assistent centermanager 
Centermanager 
Assistent centermanager 
Centermanager 
Centermanager 
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Biilage 7: Overzicht geengueteerde centra met daarbii de 
voorgelegde aanbodconcepten 

Naam Type bezoekmotief Doelgroepen in Voorgelegde aanbodconcepten 

verzorgingsgebied 
City Plaza recreatief winkelen Weinig jongeren - fitness/zonnestudio/sauna 

Bovenmodaal - kinderopvang 
inkomen - toiletten & babyverschoonruimte 

- informatiepunt 
- boodschappenbewaarplaats 
- bezorgservice 

- inrichting openbare ruimte 
- daghoreca 
- live entertainment 

Presikhaaf vergelijkend winkelen Jonge gezinnen - fitness/zonnestudio/sauna 
Ouderen - kinderopvang 
lnkomen verspreid - bibliotheek 

- medisch centrum 
- wijkcentrum 
- politiepost 
- toiletten & babyverschoonruimte 
- informatiepunt 
- multi-channelgedachte 

- bezorgservice 
- inrichting openbare ruimte 

- daghoreca 
- live entertainment 
- videoscreens 

Emiclaer vergelijkend winkelen/ Jonge gezinnen - fitness/zonnestudio/sauna 

boodschappen doen Bovenmodaal - kinderopvang 
inkomen - bibliotheek 

- medisch centrum 
- wijkcentrum 
- politiepost 
- toiletten & babyverschoonruimte 
- informatiepunt 
- multi-channelgedachte 
- bezorgservice 
- inrichting openbare ruimte 
- daghoreca 
- videoscreens 
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Naam Type bezoekmotief Doelgroepen in Voorgelegde aanbodconcepten 

verzorgingsgebied 
Reigersbos boodschappen doen Jonge gezinnen - fitness/zonnestudio/sauna 

Allochtonen - kinderopvang 
Benedenmodaal - bibliotheek 
inkomen - medisch centrum 

-wijkcentrum 

- politiepost 
- toiletten & babyverschoonruimte 
- informatiepunt 
- multi-channelgedachte 
- bezorgservice 
- inrichting openbare ruimte 
- daghoreca 
- videoscreens 
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Biilage 8: Interview kinderopvang Catalpa 

Catalpa is een landelijke commerciele organisatie voor kinderopvang. Zij exploiteert door het 
hele land kindercentra ten behoeve van kinderen van O tot 13 jaar. Een interview met mevr. 
Baaijens, stafmedewerker bouwzaken en projectontwikkeling, dat ging over het toevoegen van 
kinderopvang aan winkelcentra. 

1. Wat verstaat Catalpa onder kinderopvang? 

Kinderopvang betekent deelname aan de opvoeding en begeleiding van kinderen in een 
belangrijke ontwikkelingsfase van hun leven. Catalpa doet dit vanuit haar specifieke kennis 
en vaardigheden, gericht op het welzijn van het kind. Kinderopvang moet toegankelijk zijn 
voor alle groeperingen uit de samenleving. 

De organisatie besteedt veel aandacht aan de bouw en inrichting van de kindercentra. 
Huisvesting is ontwikkeld volgens een eigen pedagogisch, architectonisch concept, geent 
op de ontwikkeling en de leeftijd van het kind. Ook wordt er, in samenwerking met diverse 
bedrijven, gekeken naar het kunnen aanbieden van diverse diensten in de nabije omgeving 
van de kindercentra. 
Daarnaast streeft Catalpa naar optimale integratie van het kindercentrum in de 
samenleving. Zo zijn er diverse kindercentra gevestigd in woon/werkcomplexen waar 
dagelijks mensen met verschillende doelen en in verschillende leeftijdscategorieen 
aanwezig zijn. Het basisconcept wordt soms op onderdelen gewijzigd, maar de essentie 
blijft. 

Daarnaast is er voor kinderen van vier tot dertien jaar op diverse plaatsen buitenschoolse 
opvang opgezet. Er is een huiskamer met een gezellige zit- en eethoek, een 
speel/knutselruimte en een computerhuiswerklokaal. Groepsleid(st)ers begeleiden de 
kinderen en ontplooien activiteiten met hen. Zo bestaat er de mogelijkheid actief bezig te 
zijn, te sporten, naar muziek te luisteren, te knutselen, buiten te spelen of met de computer 
te werken. Doel van de buitenschoolse opvang blijft, dat kinderen zelf kunnen bepalen wat 
ze willen en of ze wel of niet aan een activiteit deelnemen. Het is immers hun tijdsinvulling. 

2. Dus jullie zien kinderopvang puur als dagopvang en hebben geen concepten voor 
tijdelijke opvang, bijvoorbeeld gedurende de winkeltrip, zodat ouders ongestoord 
kunnen winkelen? 

We houden ons op dit moment puur bezig met kinderopvang van 7 uur 's morgens tot 7 uur 
's avonds en naschoolse opvang van half drie tot 7 uur. Op dit moment hebben we nog 
geen concepten voor tijdelijke opvang. Flexibele opvang, zoals gedurende de winkeltrip is 
nieuw voor ons. We hebben hier al studies naar verricht, maar met name het financiele 
plaatje is moeilijk rond te krijgen. Mede gezien de huurprijzen die er gelden in de meeste 
winkelgebieden waar wij willen zitten is dit moeilijk. 

3. Dus jullie zien wel een bepaalde mate van synergie tussen kinderopvang en een 
winkelcentrum? 

Op dit momenten zitten we nog voornamelijk op bedrijventerreinen, kantoorlocaties en in de 
buurt van scholen, maar we zijn aan het kijken naar nieuwe locaties. We denken hierbij aan 
drukke verkeersknooppunten, waar veel mensen komen en werken. En daarnaast aan 
locaties dicht bij scholen, zodat er combinatiegebruik van de gymzaal en speelplaats 
ontstaat. We denken hierbij ook in de richting van winkelcentra. Men moet hierbij denken 
aan bijvoorbeeld Hoog Catharijne, waar men naast een enorme consumenten ook een 
enorme stroom aan werknemers heeft. Daarnaast is er ook de net geopperde mogelijkheid 
voor het tijdelijk opvangen van kinderen gedurende de winkeltrip mogelijk in een 
winkelcentrum als Hoog Catharijne. 

Bij winkelcentra op kleinere schaal denken wij met name aan centra die dicht bij scholen 
liggen in een wijk met voornamelijk jonge bewoners, dus bijvoorbeeld op Vinex-locaties. We 
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denken dat ouders die hun kinderen daar naar toe brengen ook in het winkelcentrum nog 
vaak snel even boodschappen doen, voordat ze de kinderen ophalen. We zien het dus 
zeker als een meerwaarde voor een winkelcentrum. 

4. Hoe komen jullie dan tot het precieze aantal m2, is hier een norm voor of kijken 
jullie naar de kenmerken van het verzorgingsgebied? 

We hebben op dit moment een standaardformule van 700 m2 voor twee groepen (± 30 
kinderen), waarbij als de gemiddelde opvangduur meer dan twee uur bedraagt 700 m2 

buitenruimte voor nodig is. Oat is onze basismodule. Daarom willen wij ons vaak vestigen bij 
scholen, zodat we gecombineerd gebruik kunnen maken van de speelplaats en gymzaal. 
Natuurlijk wordt er gekeken of er in het verzorgingsgebied voldoende vraag is na 
opvangplaatsen, maar we gaan meestal uit van onze basismodule, die voldoet aan alle 
wettelijke eisen op het gebied van kinderopvang. Daarnaast voldoet onze basismodule aan 
het wettelijk vastgestelde voorzieningen niveau. Gangen en andere "doorloopruimten" zijn 
vrijwel afwezig, de. toiletten en keukentjes liggen tussen de groepsruimten. Dat bevordert 
het contact tussen de groepen. 
Alie groepsruimten zijn rond een grote centrale speel- en ontmoetingshal gesitueerd. Op 
deze manier kurinen kinderen zich in een nis of hoekje terugtrekken, maar zijn ze door de 
doordachte indeling nooit uit het zicht van de leid(st)ers. Wei zo veilig. 
Veilig en doordacht zijn ook het spelmateriaal, het meubilair en andere voorzieningen in en 
rond het gebouw. Elk kindercentrum wordt bovendien gekenmerkt door vrolijke kleuren, 
gebruiksvriendelijk meubilair en op elke leeftijdsgroep afgestemd sanitair. 

5. Aan welke huurklasse moet men bij kinderopvang denken? 

Wij zijn in staat bij onze gemiddelde bezettingsgraad van ± 87% een huur van€ 100-150 
per m2 te betalen op jaarbasis. Door met name problemen in de personeelscapaciteit en het 
feit dat we moeten opboksen tegen door het rijk gesubsidieerde kinderopvang zijn de 
marges zeer laag, die we behalen. 

6. Dus er zit nog een vorm van subsidie op kinderopvang? 

Alleen met enige vorm van subsidie is het mogelijk een rendabel project op te zetten, gezien 
de smalle marges die erop zitten. Steden geven eigen organisaties voorrang en dus ook de 
meeste subsidie. Hierdoor heeft plaatselijk opgezette kinderopvang in feite een 
monopoliepositie op de Nederlandse markt, waar niet in staat zijn om tegen op te boksen. 
Daarom zetten wij kinderopvang vaak op in combinatie met grote bedrijven, die ons als het 
ware 'sponsoren'. 

De markt voor kinderopvang wordt in Nederland over 2 a 3 jaar vrijgegeven. Nu hebben dus de 
plaatselijke bedrijven nog een voorsprong door hun gesubsidieerde lage prijs, maar dat komt te 
vervallen, waardoor ook zij straks met marktconforme prijzen moeten werken, willen zij hun 
hoofd boven water houden. Aangezien wij hier al ervaring mee hebben, zien we de toekomst 
zonnig tegemoet. 
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