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It is known that there are an infinite number of worlds, simply because there is an 
infinite amount of space for them to be in. However, not every one of them is 
inhabited. Therefore, there must be a finite number of inhabited worlds. Any finite 
number divided by infinity is as near to nothing as makes no odds, so the average 
population of all the planets in the Universe can be said to be zero. From this it 
follows that the population of the whole Universe is also zero, and that any people 
you may meet from time to time are merely the products of a deranged imagination. 

Douglas Adams 
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Aanbodcreatie proces van recreatief winkelen - Samenvatting "!! 

Samenvatting 

Recreatief winkelen neemt, door verschillende factoren, in belang toe. Daarnaast 
wordt het steeds belangrijker voor winkelcentra om goed in te spelen op de behoeften 
van de klant en zich van concurrenten te diff erentieren. 

Vanuit deze invalshoek wordt in deze scriptie de strategische marketing van recreatief 
winkelen besproken. Het proces van aanbodcreatie met betrekking tot recreatief 
winkelen in Nederland wordt hier behandeld. Specifiek is, ter atbakening van het 
brede onderwerp, gekozen voor recreatief winkelen in het planmatig (her)ontwikkeld 
en beheerd winkelcentrum dat geen deel uitmaakt van een kemwinkelapparaat 
(binnenstad): in deze scriptie als 'mall' gedefinieerd. 
Het aanbodcreatie proces kan beschouwd worden als het ontwerp van het aanbod. De 
mall is, evenals andere producten, een aanbod aan de klant. De klant gaat op een 
aanbod in, omdat het aanbod een waarde voor de klant biedt. Men schaft een auto aan 
om bijvoorbeeld over flexibel, comfortabel en betrouwbaar vervoer te beschikken. 
Evenzo gaat de klant op het aanbod van de mall in om op recreatieve wijze vrije tijd 
door te brengen, waar winkelen een belangrijk onderdeel kan van vormen. 

De doelstelling van deze scriptie is inzicht te verschaffen in de totstandkoming van de 
elementen van het aanbod recreatief winkelen in de mall in Nederland en de rol die de 
behoeften van de klant daarbij spelen. Daarnaast wordt tevens het in kaart brengen 
van relaties tussen klantensegmenten en elementen uit het aanbod als doel gesteld. 

De aanbieder is het geheel aan ondememingen die de mall tot stand brengen: de 
ondememingsketen. Belangrijkste partijen hierbij zijn de eigenaar, de winkelier en de 
ontwikkelaar I projectmanager. De ondememingsketen creeert een aanbod, dat in 
bepaalde behoeften van de klant voorziet, om de eigen doelen te bereiken. Deze 
doelen van ondememingen hangen veelal samen met rendement I omzet en 
continui'teit. Om deze doelen te kunnen bereiken moet het aanbod overeenkomen met 
bepaalde behoeften van de klant, anders zal de klant immers niet op het aanbod 
ingaan. Dit is dus het kader waarbinnen de aanbieder opereert. 
De doelen van de ondememingen, hier ook wel vereisten genoemd, stellen restricties 
aan het te creeren aanbod. Immers, als de aanbieder geen keuzes (die met doelen 
samenhangen) maakt, kan het aanbod van alles zijn. Evenzo stellen 
omgevingsfactoren, zoals wetgeving, concurrentie, technologie en competentie van de 
eigen ondememingsketen restricties aan het te creeren aanbod. Deze f actoren worden 
beperkingen genoemd en houden, in tegenstelling tot de vereisten, geen vrije keuze 
van de ondememingsketen in. 
De belangrijkste vereisten aan het aanbod hangen samen met rendement (op de lange 
terrnijn) I omzet, terwijl de belangrijkste beperkingen met wetgeving en concurrentie 
samenhangen. 

In eerste instantie is iedereen in Nederland potentiele klant van de besproken 
ondememingsketen. Elk mens heeft basisbehoeften. De basisbehoeften zijn een 
categorisering van vele specifieke behoeften. De wijze waarop de mens zijn behoeften 
vervuld wil zien verschilt per persoon. Dit resulteert in specifieke 
behoeftecombinaties die per persoon verschillen. De specifieke behoeftecombinaties 
worden bepaald door culturele, sociale en persoonlijke factoren. Op basis van deze 
factoren kunnen derhalve groepen of segmenten ge'identificeerd worden met 
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Aanbodcreatie proces van recreatief winkelen - Samenvatting !! 
vergelijkbare behoefteverzamelingen. Segmenten zijn groepen mensen die 
geYdentificeerd worden middels segmentatiecriteria. Voor bet behandelde aanbod zijn 
vooral de factoren woonplaats, leeftijd, inkomen, sociale klasse I opleidingsniveau I 
leefstijl, nationaliteit I afkomst, levensfase I huishouden en arbeid nuttige 
segmentatiecriteria. Per segment moeten vervolgens relevante behoefteverzamelingen 
in beeld worden gebracht om bet aanbod op aan te sluiten. Hiertoe is in deze scriptie 
een aanzet gegeven. 
De bestaande behoefteverzamelingen vormen bet kader waarin bet aanbodcreatie 
proces zich afspeelt. Op nationaal niveau zijn vooral de ouderen en alleenstaanden of 
eenpersoonshuishoudens met betrekking tot bet aanbod de meest (toekomstig) 
aantrekkelijke segmenten. 

Om beter inzicht in bet complexe geheel van bet aanbod te vergaren wordt bet aanbod 
vanuit de discipline marketing veelal onderverdeeld naar bestanddelen, de Marketing 
Mix genaamd. In bet kader van deze scriptie is voor een viertal bestanddelen gekozen: 
(concreet) Product, Plaats, Prijs en Promotie. Personeel is een belangrijk aspect, wat 
voomamelijk onder bet bestanddeel Promotie valt. Deze Marketing Mix fungeert als 
hulpmiddel om de vertaalslag tussen aanbod en behoefte te maken. De benaming van 
deze bestanddelen dekt niet de gehele lading. V anuit bet perspectief van de klant 
worden deze bestanddelen respectievelijk als Klantwaarde, Klantgemak, Kosten voor 
de klant en Communicatie betiteld. In termen van de mall kunnen de bestanddelen als 
volgt worden uitgelegd; 

(concreet) Product: assortiment recreatieve elementen, waarvan winkels een 
essentieel onderdeel vormen. De Klantwaarde is een recreatieve winkelervaring. 
Voorbeelden van recreatieve elementen zijn winkels, cafes, bioscopen, 
restaurants, attracties, shows, sociale interactie, sfeer, personeel, imago, 
architectuur, uitzicht etc. 
Plaats: assortiment facilitaire elementen of gebrek daaraan. Het Klantgemak is de 
inspanning vereist van de klant om op bet aanbod in te gaan. V oorbeelden van 
facilitaire elementen zijn pinautomaten, banken, kinderopvang, concierge, 
toiletten, inpakbalie, boodschappenservice, parkeren, bereikbaarheid, 
openingstijden, routing etc. 
Prijs: bijbehorend kostenniveau om op bet aanbod in te gaan. De Kosten voor de 
klant zijn alle financiele kosten voor de klant bij bet ingaan op bet aanbod. Dit 
prijsniveau kan gezien worden als de gemiddelde prijs van de recreatieve 
elementen en de faciliteiten of gebrek daaraan. 
Promotie: communicatie met en naar de klant. Communicatie is voor de klant bet 
bewustzijn van bet bestaan van bet aanbod in die hoedanigheid en de erkenning 
van de ondememingsketen van hetgeen de klant wil (communiceren). 
Voorbeelden van communicatie zijn promotie, personeel, klachtenbus, enquetes, 
nieuws, (merk)naam, reclame, logo, architectuur, merchandising etc. 

De bestanddelen (concreet) Product en Plaats zijn in deze scriptie nader uitgewerkt. 
Middels bet aanbodcreatie proces worden de genoemde bestanddelen ingevuld. Voor 
de bezoeker van de mall worden vooral elementen die samenhangen met ervaring of 
beleving en service steeds belangrijker. Van belang wordt tevens bet toepassen van 
recreatieve elementen in units, waardoor recreatieve elementen en de winkels 
verweven worden. Hierdoor zal de rol van de detaillist zo mogelijk nog belangrijker 
gaan worden. 
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Restricties worden gevormd door de vereisten en beperkingen samen. De restricties 
stellen voorwaarden aan het te creeren aanbod. Athankelijk van de concreetheid van 
de restrictie kan deze worden onderverdeeld naar eerste of tweede orde restrictie. 
Eerste orde restricties zijn van toepassing op afzonderlijke bestanddelen van de 
Marketing Mix en stellen concrete voorwaarden aan (een deel van) een bestanddeel. 
Belangrijke eerste orde restricties zijn op basis van wetgeving en doelstellingen en 
hangen samen met de locatie en in mindere mate branche mix en omvang. 
Tweede orde restricties zijn minder concreet en stellen niet zozeer directe 
voorwaarden aan bestanddelen, maar laten enige keuze open tussen combinaties van 
bestanddelen van de Marketing Mix. V aak gelden deze restricties in combinatie met 
de specifieke behoefteverzamelingen van segmenten. Als bijvoorbeeld de vereiste 'zo 
hoog mogelijke omzet' beschouwd wordt, blijkt dat dit kan resulteren in een aanbod 
dat overeenkomt met de specifieke behoefteverzameling van een kleine groep mensen 

< 
a. 
Cl> 

g 

· dat bereid is een hoge prijs voor het aanbod te 
betalen. Het kan echter blijken dat men ook het 
aanbod, en dus de combinatie van bestanddelen, kan 
afstemmen op de specifieke behoefteverzameling van 
een grote groep mensen dat echter minder wil betalen. 
In dit voorbeeld geeft de tweede orde restrictie 
minstens twee mogelijke combinaties van 
bestanddelen aan. De uiteindelijke keuze zal van 
andere restricties afhangen. V aak gelden tweede orde 

Restricties 
1• &2· 

restricties in combinatie met klantenbehoeften, dit is 
echter niet altijd het geval. Op gebied van wetgeving, 
bijvoorbeeld, stelt een bestemmingsplan voorwaarden orde 

Doele:roeobeoalim! 

C's •• D • D 

P's • D 
D • 

Hct aanbodcreatie proces 

aan locatie en functie tegelijk. De belangrijkste 
tweede orde restricties hangen samen met rendement 
I omzet en concurrentie. 

Alie 

de Marketing 
Mix vastgesteld 
binnen restricties 

Doelgroepen 
segmenten 

aanbieder 

zijn 
waar de 

bee ft 
besloten zich op te 
richten. De bepaling 
van doelgroepen (en 

daarmee de specifieke 
beboefteverzameling waar 

bet aanbod op gericbt wordt) 
gebeurt op basis van de restricties. 

Bij bet vaststellen van de doelgroep(en) moeten eerst 
de eerste orde restricties beschouwd worden. Alle 
specifieke beboefteverzamelingen die niet met deze 
eerste · orde restricties stroken worden uitgesloten. 
Op deze wijze zijn eerste orde doelgroep(en) 
vastgesteld. Het belangrijkste segmentatiecriterium 

dat hierbij wordt toegepast is woonplaats. Als bijvoorbeeld op basis van een eerste 
orde restrictie het aanbod in een bepaald stadsdeel in Eindboven gesitueerd is, worden 
de inwoners van dat stadsdeel als eerste orde doelgroep aangemerkt. 
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Aanbodcreatie proces van recreatief winkelen - Samenvatting "!! 
Binnen deze mogelijkheden worden vervolgens de tweede orde restricties beschouwd. 
De aanbieder kan bijvoorbeeld op basis van concurrentie besluiten zich te richten op 
ouderen die binnen de eerste orde doelgroep (woonachtig in het betreffende stadsdeel 
in Eindhoven) vallen. Immers, voor ouderen is nabijheid erg belangrijk en dus een 
voordeel over concurrenten die in andere delen van Eindhoven zijn gelegen. 
Vaak stelt de ondememingsketen als belangrijkste tweede orde vereiste dat een zo 
groot mogelijke groep moet worden aangesproken. Dit resulteert in het criterium 
omvang van het segment. In het genoemde voorbeeld betekent dit dat alle mensen uit 
het betreffende stadsdeel tot de doelgroep behoren, waarbij het aanbod wordt 
af gestemd op de grootste gemene deler daaruit. 
Indien op basis van de restricties niet een eenduidige specifieke behoefteverzameling 
gekozen kan worden om het aanbod op te richten, zullen de gekozen 
segmentatiecriteria of vereisten bijgesteld moeten worden. De beperkingen zijn 
immers buiten bereik van de ondememingsketen in de gegeven situatie. 
Als een specifieke behoefteverzameling ge'identificeerd is die aan de restricties 
voldoet (let wel, dit kan meerdere doelgroepen inhouden), kan het aanbod worden 
vastgesteld. Het uiteindelijke aanbod wordt bepaald door de niet vastgelegde 
aanbodaspecten uit de Marketing Mix op basis van de specifieke behoeften van de 
doelgroep te bepalen. 

Door, zoals nu gebeurt, eerste orde doelgroepen enkel op basis van woonplaats te 
bepalen, wordt de afstemmingsmogelijkheid van het aanbod op specifieke segmenten 
zeer beperkt en het aanbod dus erg algemeen. Deze veelal toegepaste eerste orde 
segmentatie hangt sterk samen met het beschermende I conservatieve karakter van de 
Nederlandse beleid met betrekking tot de winkelstructuur. 
Toepasbare segmentatiecriteria op basis van de restrictie locatie kunnen bijvoorbeeld 
tevens door locatie van werk en bestemming van bezoek gevormd worden. Bovendien 
zal de restrictie locatie aan belangrijkheid gaan verliezen, aangezien men zich niet kan 
veroorloven niet met de ontwikkelingen omtrent internet mee te gaan. Beter inspelen 
op behoeften van klanten kan door specifiekere doelgroepen te identificeren. lndien 
eerste orde segmentatie op basis van woonplaats in mindere mate wordt toegepast, 
zullen specifiekere segmenten groot genoeg van omvang zijn om als draagvlak voor 
het aanbod te dienen. 
Het feit dat hoewel de klant recreatief en functioneel winkelen steeds meer scheidt, 
deze attitude nauwelijks in malls terug te vinden is, illustreert de beperkte mate 
waarin men het aanbod in de praktijk op de klant afstemt. In de praktijk gebeurt deze 
geringe afstemming op specifieke behoeften van segmenten vooral op basis van 
ervaring. Harde gegevens over segmentvoorkeuren zijn nauwelijks beschikbaar. In 
deze scriptie is middels cases en deskundigeninterviews een aanzet gemaakt om de 
voorkeuren en daarbij toepasbare aanbodelementen van de belangrijkste segmenten in 
kaart te brengen. 
Bovendien worden ervaringsgegevens omtrent segmentenvoorkeuren niet structureel 
beheerd en toegepast. In deze scriptie wordt dan ook aanbevolen om 
ervaringsgegevens, consumentinformatie uit de detailahandel en toekomstige 
inzichten in klantenvoorkeuren (dankzij omzetgerelateerde huren) samen in een 
instrument ter ondersteuning van het commercieel beheer en het aanbodcreatie proces 
bij (her)ontwikkeling op portefeuille niveau te verwerken. 
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1 Inleiding 

1.1 Probleemschets 
In de literatuur wordt vaak de tendens naar een sterkere scheiding van winkelcentra 
naar de aard van de aankopen (recreatief of functioneel) genoemd. Deze tendens zou 
samenhangen met onder meer de toegenomen mobiliteit van de bevolking in 
combinatie met het groeiende aandeel tweeverdieners en alleenstaanden. De 
tweeverdieners en werkende alleenstaanden willen doelgerichte aankopen als 
boodschappen liefst zo snel en efficient mogelijk doen omdat men de tijd die men 
buiten werktijd te besteden heeft liever niet aan huishoudelijke taken besteedt. Voor 
daadwerkelijk recreatief winkelen is men, mede door de toegenomen mobiliteit, 
eerder bereid grote af standen af te leggen. Zo verliezen de winkelcentra, die 
weliswaar dichterbij liggen, maar minder goed voldoen aan de eisen van de recreatief 
winkelende consument, een deel van de bezoekers. 
Voor het zo snel en efficient mogelijk functioneel winkelen lijkt overigens de e-tail 
(verkoop aan de consument via het internet) een uitkomst te bieden. Er wordt veel 
gespeculeerd dat deze bedreiging enkel voor functioneel winkelen geldt en dat 
recreatief winkelen de enige overlevingskans van de gevestigde detailhandel vormt. 1 

Paul Jacobs van AIA schrijft2 hierover: 

The 1nfoifndtlon age · has clunrged ·the .wa~ we live. wor~ play and most 
imponan(fy hop. As more people 111..rn to the internet teleJ?ision and the 
teleph<mefo.r shopping, fewer coflSWMt'$ at•e vi iting typical shappinJr cemer.t 
The shopping trip is no longer an end iti itself, ·o owners wus.t repo ftiott their 
retail centers M entertainmerit I lzopping dtstitUl-tio i~ - gathering places 
wher~ people enjoy mingling with others~ if they are to draw customers. lt is 
the sense of adventure, the des; re to be where the action is and rhe experience 
of i# p/I ihat l.urts consumers aut of their hPme. 

Trendwatcher Faith Popcorn schrijft3 verder: 

Jutst omdat alle andere vonnet1 van wittkelen ~n de toekomst via omputer I 
telefoon I fax zu I.en gebeuren, bliift er maar een vonn van winkelen ewer wa.ar 
men werkelifk jysiek l'Oor aanwetig wil "t.i}n: recreatief winkelen. Dit i de 
enige t-oekotn.\'t die winkelce.11tra nog hebben op de Iange ternujn, 

Het lijkt er dus op dat recreatief winkelen in de toekomst erg belangrijk gaat worden 
voor winkelcentra. Daarnaast zijn er duidelijke signalen over de opkomst van de 
ervaringseconomie. Dit wil zeggen dat men in dit postindustriele tijdperk geen 
producten of diensten meer wil consumeren, maar ervaringen.4 5 Deze signalen 
samen met de groeiende belangstelling voor recreatief winkelen voeden de actualiteit 

1 Vastgoedmarkt (maart 2000) 
2 Jacob, Paul (1996) 
3 Popcorn, Faith (1992) 
4 Versteeg, Ferry (22 april 2000) 
5 Gilmore, James, Pine, Joseph (september I oktober 1999) 
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van de term 'leisure'. Momenteel is in winkelland veel discussie gaande over wat 
'leisure' precies is en hoe men het moet inpassen in het winkelcentrum.6 7 

Er wordt verder gespeculeerd dat het maximale winkeloppervlak per inwoner reeds 
bereikt is. Men pleit voor opwaardering van de bestaande winkelmeters. In plaats van 
ontwikkeling moet men gaan denken aan de herontwikkeling van winkelcentra. 8 Aan 
de grondslag van de ( commerciele) kwaliteit van het winkelcentrum ligt de 
afstemming op de wensen van de klant. Indien de economische ruimte voor 
winkelcentra vol is, zullen winkelcentra in de toekomst meer aandacht aan de 
( commerciele) kwaliteit moeten besteden om concurrenten het hoofd te kunnen 
bieden. Marketing omvat het identificeren van klanten en hun behoeften en derhalve 
tevens het zorgdragen voor de (commerciele) kwaliteit van het aanbod. In de 
Verenigde Staten is het toepassen van marketing op winkelcentra reeds enige tijd 
actueel, iets wat thans ook in Europa begint op te komen.9 10 11 

1.2 Probleemstelling 
Op welke wijze komt het aanbod van recreatief winkelen in de mall12 in Nederland tot 
stand en welke rol(len) vervullen daarbij de behoeften van de klant? 

1.3 Doelstelling 
Inzicht verschaffen in de totstandkoming van de elementen van het aanbod recreatief 
winkelen in de mall in Nederland en de rol(len) die de behoeften van de klant daarbij 
spelen. 
Het in kaart brengen van relaties tussen klantensegmenten en elementen uit het 
aanbod. 

1.4 Deel vragen 
Deel I 

Hoe ziet het aanbod van de mall eruit en welke elementen vormen het aanbod? 
Waar is het aanbod van de mall op gebaseerd? 
Welke restricties worden aan de elementen van het aanbod gesteld? 
Welke behoeften heeft de klant t.a.v. recreatief winkelen en zijn daar segmenten 
in aan te brengen? 
Welke segmentaties zijn relevant voor het aanbod? 
Hoe ziet het aanbodcreatie proces van de mall eruit? 
Wie voert het aanbodcreatie proces van de mall uit? 

Deel II 
Casestudies, waarbij de aandacht ligt bij de bouwkundige aanbodelementen onder de 
bestanddelen ( concreet) Product en Plaats. Per aanbodelement: 

Welke restricties en I of segmenten hebben het element bepaald? 

6 Clement, M., Reinartz, M. (maart 1997) 
7 Jacob, Paul (1996) 
8 Gianotten, H.J. et al. (28 oktober 1999) 
9 Kind, R. P. van der (1996) 
10 McDonald, M., Tideman, C. (1996) 
11 Millar, Kiilli 1996) 
12 orma.1 ordt ill hijf"i<ader van~!-jll:riptie ~linieerd al$~ inte_graat plailmatig ont;JIJ<eid 
Winkelcentrun;immll!iliil 
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Welke specifieke behoeften zijn er bekend per segment en welke elementen zijn 
op dat segment gericht? 
Welke aanbodelementen zijn in het algemeen (nu en in de toekomst) het 
belangrijkst voor de waardering van de klant van het aanbod? 

1.5 Afbakening 

Binnen deze scriptie is op basis van drie uitgangspunten voor een afbakening van de 
te beschouwen winkelcentra gekozen. Ten eerste worden alleen winkelcentra 
besproken die (mede) in recreatief winkelen voorzien. Recreatief winkelen (ook wel 
'funshoppen' genoemd) heeft als doel recreatie, een plezierige vrijetijdsbesteding. 
Recreatief winkelen richt zich veelal op ego-boeiende artikelen.13 Bij recreatief 
winkelen heeft men veelal behoefte aan een groot assortiment, de mogelijkheid om 
dingen uit te proberen en een prikkelende omgeving. 
Functioneel winkelen (ook wel 'runshoppen' genoemd) vindt veelal plaats bij 
dagelijkse en I of sterk doelgerichte aankopen, waarbij men tijd en I of geld wil 
besparen. Hoewel deze vormen van winkelen nooit volledig gescheiden in een 
winkelcentrum voorkomen richt deze scriptie zich op het recreatieve winkelen binnen 
een winkelcentrum. Uit literatuur blijkt dat dergelijke winkelcentra een minimale 
omvang van dat van een groot wijkwinkelcentrum of een stadsdeelcentrum moet 
beslaan.14 Dit zou dan een minimaal VVO van 7 .000 m2 inhouden.15 

Ten tweede zullen zoveel mogelijk integraal ontwikkeld en beheerde winkelcentra 
beschouwd worden. Winkelcentra die niet integraal ontwikkeld en beheerd zijn, zijn 
nauwelijks te beheersen vanuit een marketingtechnisch (het redeneren vanuit de klant) 
perspectief. 

Tot slot wordt het onderzoek afgebakend tot winkelcentra gelegen buiten het 
kemwinkelapparaat. Winkelcentra die deel uitmaken van een groter geheel, in 
Nederland veelal een kemwinkelapparaat, vormen slechts een deel van het totale 
aanbod waar de bezoeker op in gaat. Dit maakt het aanbod minder inzichtelijk en 
slechter beheersbaar. 
In deze scriptie zal het te bespreken winkelcentrum, dat aan de hier gestelde 
afbakening voldoet, aangeduid worden als de mall. 

1~ Ego-boei&nde artik~ten zjjn artikelen.die, voorarjn hogere orde baslsbetloeften voorz;ieo, zoals 
zelfexpl'$Sie. 

Bolt, E. J. (1995) 
15 Gemeente 's-Hertogenbosch (1998) 

13 



Aanbodcreatie proces van recreatief winkelen "!!! 

alle aanbod aan de klant 

1nkelen 

, ecreatie 

anbod 

Hoewel in de mall verschillend aanbod voorkomt, is dezc scriptie gericht op het 
recreatieve winkelen in de mall 

1.6 Opbouw verslag 

Deze afstudeerscriptie 
bestaat uit een theoretisch 
deel en een praktisch deel 
in de vorm van 
casestudies. Het 
theoretische deel wordt 
gevormd door de 
hoofdstukken 2 tot en met 
7, het praktische . deel 
bestaat uit hoofdstukken 8 
tot en met 11. 
Hoofdstuk 2 omvat een 
uiteenzetting van het 
aanbodcreatie proces dat 
met behulp van elementen 
uit literatuur is 
samengesteld. In paragraaf 
2.1 zal als eerste de 
initiatiefnemer in het 
aanbodcreatie proces 
besproken worden: de 
ondememingsketen. De 
ondememingsketen, die 
uit meerdere partijen kan 
bestaan, realiseert het 
aanbod om daarmee de 
eigen doelen te bereiken. 
De doelen van de 
ondememingsketen stellen 
restricties aan het te 
creeren aanbod. Uiteraard 
opereert een dergelijke 

INLEIDING Hoofdstuk 1 

D 
E 
E 
L 
I 

D 
E 
E 
L 
II 

Hoofdstuk 2 
T oegepast op de 
mall in Nederland 

2.1 1 lnitiatiefnemer Hoofdstuk3 

2.2 , Behoefte Hoofdstuk4 

2.3 1 Aanbod Hoofdstuk 5 

2.41 Aanbodcreatie pr0< es Hoofdstuk6 

Samenvatting I conclusie Hoofdstuk 7 

lnleiding deel II Hoofdstuk 8 

Casestudies Hoofdstuk 9 

9.1 9.2 9.3 
Plein '40 Brusselse Crimpenhof 
'45 Poort Krimpen 
Amsterdam Maastricht aid IJssel 

Deskundigen Hoofdstuk 1 O 

Conclusies deel II Hoofdstuk 11 

CONCLUSIES & MNBEVELINGEN Hoofdstuk 12 

14 



Aanbodcreatie proces van recreatief winkelen ~ 

ondememingsketen niet in een vacuum omgeving: er zijn veel beperkingen die 
voortkomen uit de situatie waar de ondernemingsketen zich in bevindt, die evenals de 
doelstellingen restricties aan het te creeren aanbod stellen. Hierbij kan men denken 
aan wetgeving, technologie, concurrentie en de competentie van de 
ondememingsketen zelf. Aan de basis van de activiteiten van de ondememingsketen 
bij het vaststellen van het aanbod liggen de behoeften van de klant, waar het aanbod 
op gericht is. 
In paragraaf 2.2 wordt de klant besproken. In eerste instantie is iedereen potentiele 
klant van de ondememingsketen. Elk mens heeft basisbehoeften. De basisbehoeften 
zijn een categorisering van vele specifieke behoeften. De wijze waarop de mens zijn 
behoeften vervuld wil zien verschilt per persoon. Dit resulteert in specifieke 
behoeftecombinaties, die per persoon verschillen. De specifieke behoeftecombinaties 
worden bepaald door culturele, sociale en persoonlijke factoren. Op basis van deze 
factoren kunnen derhalve groepen of segmenten gerdentificeerd worden met 
vergelijkbare behoefteverzamelingen. Per segment poogt men relevante 
behoefteverzamelingen in beeld te brengen. Een aanbod moet aansluiten op een 
dergelijke verzameling behoeften. De bestaande behoefteverzamelingen vormen 
derhalve het kader waarin het aanbodcreatie proces zich afspeelt. 
Vervolgens wordt in paragraaf 2.3 het aanbod in relatie tot de klant besproken. Het 
aanbod kan onderverdeeld worden naar bestanddelen. Deze bestanddelen refereren 
aan een kant naar behoeften van de klant en aan de andere kant naar de verschillende 
aspecten van het aanbod. Deze opdeling van het aanbod fungeert derhalve als 
instrument om de vertaalslag tussen aanbodelementen en specifieke behoeften te 
maken. Deze bestanddelen worden middels het aanbodcreatie proces ingevuld. 
In Paragraaf 2.4 wordt het aanbodcreatie proces uiteengezet. De restricties 
(beperkingen en vereisten) bepalen de segmentatiecriteria. Na eventuele aanpassing 
van de segmentatiecriteria of de vereisten blijft een enkele specifieke 
behoefteverzameling over, waar de aanbodelementen op moeten worden afgestemd. 

Centro, Oberhausen 

Hoofdstuk 2 fungeert als structurering van het aanbodcreatie proces. In de 
hoofdstukken 3 tot en met 6 worden de onderdelen uit hoofdstuk 2 ingevuld aan de 
hand van recreatief winkelen in de mall in Nederland. Deze hoofdstukken dienen 
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inzicht te verschaffen in de toepassing van het model op het aanbod van recreatief 
winkelen in Nederland. 

Ten eerste wordt in hoofdstuk 3 de ondernemingsketen van de mall besproken. Dit 
hoofdstuk omvat de verdere uitwerking van paragraaf 2.1 aan de hand van recreatief 
winkelen in de mall in Nederland. Door inzicht te vergaren in de samenstelling van de 
ondernemingsketen, wordt tevens inzicht verkregen in de doelstellingen en 
competentie van die keten. Enkel om de verdeling van verantwoordelijkheden met 
betrekking tot het aanbod in kaart te brengen is de mall naar drie kernelementen 
opgedeeld. 
In hoofdstuk 4 worden in paragraaf 2.2. genoemde segmentatiecriteria voor Nederland 
uitgewerkt. Aangezien het segment Westerse- of Nederlandse cultuur, waar tevens 
allochtonen deel van uitmaken, de gehele groep potentiele klanten van de mall in 
Nederland omvat, zullen deze segmenten als eerste behandeld worden. Vervolgens 
zullen de overige segmentaties besproken worden. 
In hoofdstuk 5 wordt vervolgens dieper ingegaan op het aanbod van recreatief 
winkelen in de mall in Nederland. De aanbodelementen van de mall worden naar 
bestanddeel onderverdeeld. Met betrekking tot de bestanddelen (concreet) Product en 
Plaats wordt dit verder uitgewerkt, aangezien de casestudies de aandacht vooral op 
deze twee bestanddelen gericht zijn. 
In hoofdstuk 6 wordt het aanbodcreatie proces van de mall in Nederland verder 
uitgewerkt. Hier worden de mogelijke restricties en daarbij mogelijke segmentaties 
beschreven. Tenslotte worden in hoofdstuk 7 de belangrijkste punten van het 
aanbodcreatie proces samengevat. 
Uiteraard is het niet mogelijk om in het theoretische deel een volledig aanbodcreatie 
proces uit te werken; hiervoor zijn immers vele vereisten en beperkingen niet 
vastgelegd, die in de werkelijkheid wel spelen. Enkel de mogelijke en algemeen 
geldende vereisten en beperkingen zijn besproken. 

In deel II, hoofdstukken 8 tot en met 11, wordt de uitvoerig behandelde structuur van 
het aanbodcreatie proces aangewend om voor een drietal cases de basis waarop 
afzonderlijke aanbodelementen zijn bepaald per element ( onder de bestanddelen 
( concreet) Product en Plaats) in kaart te brengen. Het aanbodcreatie proces van deze 
cases zal middels interviews met sleutelfiguren in kaart worden gebracht. Deze 
gegevens worden verder uitgewerkt om per segment een lijst met de belangrijkste 
aanbodelementen op te stellen en op basis van deskundige kennis uit de praktijk 
tevens specifieke behoeften aan segmenten te koppelen. Ook aan de mogelijke 
toekomstige ontwikkelingen wordt aandacht besteed. 
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2 De creatie van bet aanbod 

Om een aanbod verder aan te kunnen passen aan de (toekomstige) klant, moet men 
eerst het proces van de creatie van het aanbod in zijn geheel begrijpen. Het verschil 
tussen het aanbodcreatie proces en het aanbodrealisatie proces dient men duidelijk 
voor ogen te houden. Het aanbodcreatie proces houdt het ontwerp van het aanbod 
ofwel de conceptvorming in, terwijl het aanbodrealisatie proces de daadwerkelijke 
totstandkoming van het aanbod bevat. Dit aanbodrealisatie proces beslaat alle 
ondememingsactiviteiten om het aanbod tot stand te brengen, zoals logistiek, 
distributie, productontwerp en dergelijke, maar omvat niet de afname van het aanbod 
door de consument. Dit proces zal in dit verslag verder niet behandeld warden. 
Alvorens over te gaan op het ontleden van het aanbodcreatie proces, moeten de 
betrokken factoren, actoren en de interrelaties besproken warden. De uitvoerder van 
het aanbodcreatie proces, de ondememingsketen, wordt als eerste besproken, 
vervolgens komt de klant aan bod. 

2.1 Initiatiefnemer: de ondernemingsketen 

Er bestaan vele ondernemingen, die allemaal op 
een of andere manier een bepaalde specifieke 
behoefteverzameling willen vervullen. Er zijn 
tevens vele beweegredenen om een specifieke 
behoefteverzameling te vervullen. Twee van de 
belangrijkste zijn om op lange(re) of korte termijn 
winst te genereren en het voortbestaan van de 
ondememing zeker te stellen. Het vervullen van 
een specifieke behoefteverzameling gebeurt door 
middel van een aanbod. Een aanbod is een 
instrument waarmee een bepaalde specifieke 
behoefteverzameling van een klant vervuld kan 
warden. Een aanbod is een integrale combinatie 
van product I dienst, communicatie met de klant, 
financiele kosten en overig ongemak voor de 
klant. Een aanbod kan relatief simpel, maar ook 
erg complex zijn, bovendien overlapt verschillend 
aanbod vaak. Zo is een fles wijn in een 
supermarkt voor een bepaalde prijs en dergelijke 
een aanbod, maar dezelf de fles wijn kan ook 
verwerkt zijn in het aanbod van een restaurant. 
Beide aanbod spreken zeer verschillende 
specifieke behoefteverzamelingen aan. In het 

~ 
~ 

eerste geval staat de fles wijn centraal, terwijl ·in Verschillend 
het tweede geval vooral de ervaring van uit eten aanbod 
gaan centraal staat. 
Over het algemeen wordt een aanbod door 
meerdere ondememingen samen gerealiseerd. Elk 
aanbod wordt door een (unieke) keten 

Ondernemingen 
Geklew-de p~jlcn z~jn 
ondememingskctens 

(per aanbod) 

ondememingen gerealiseerd. De klant is over het algemeen niet op de hoogte van alle 
verschillende ondememingen betrokken bij de realisatie van het aanbod. Belangrijker 
nog is dat het voor de klant niet uitmaakt welke ondememingen allemaal betrokken 
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zijn. De samenstelling van deze keten van ondememingen beihvloedt het gedrag van 
de klant niet, dat doet het gerealiseerde aanbod. Om deze reden zal de keten van 
ondememingen in deze scriptie als een geheel beschouwd warden. 
De ondememingsketen stelt zijn aanbod in een bepaalde situatie en omgeving vast. 
Dit houdt in dat de ondememingsketen niet vrij kan vaststellen welke specifieke 
behoefteverzameling het door middel van een bepaald aanbod gaat aanspreken. Er 
zijn factoren die aan zowel de gekozen specifieke behoefteverzameling, als de 
invulling van het aanbod restricties stellen. Deze factoren hangen dus niet alleen 
samen met de doelstellingen van de ondememingsketen, maar ook met wetgeving, 
technologie, competentie van de ondememingsketen en concurrentie. Onder 
"aanbodcreatie proces" zal op dit onderwerp warden teruggekomen. 

2.2 Behoefte: de klant 

2.2.1 Basisbehoeften 
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In zijn theorie over menselijke behoeften benoemt Maslow zes 
basisbehoeften naar hierarchie. 16 Aile menselijke behoeften kunnen 
onderverdeeld warden naar een van deze zes basisbehoeften. De 
hierarchie geeft aan dat een basisbehoefte op een hoger niveau / 

pas zal bestaan als alle lager gelegen basisbehoeften in 
voldoende mate vervuld zijn. Deze scriptie zal beperkt 
blijven tot Nederland, een 
welvarend Westers land. Hier 
zijn alle basisbehoefien 
aanwezig, aangezien alle 
basisbehoeften in 
voldoende mate 
vervuld warden om 
behoeften op een 

Behoefte aan: 

cognitief be grip 

zelfontplooiing 

eigenwaarde, erkenning 
hoger niveau te 
genereren. geborgenheid en acceptatie 

Elke basisbehoefte 
om vat een 

2 

oneindige lijst Fysiologische behoeften 1 

specifieke 
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Basisbehoeften (1-6) Specifieke behoeften, de kleuren steJlen 
specifieke behoefteverzamelingen voor. 

de basisbehoefte: het zijn de zuiverste behoeften die niet 

16 Costa, Paul T., Maddi, Salvatore R. (1972) 
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onderverdeeld kunnen worden naar andere behoeften. 

2.2.2 Segmenten 
Veelal komen deze specifieke behoeften voor in combinaties of verzamelingen. Elk 
persoon heeft bijvoorbeeld de overkoepelende behoefte aan wat we onder de noemer 
recreatie scharen. De wijze waarop deze behoefte aan recreatie ingevuld wordt kan 
enorm verschillen. Eten, lezen, sociale contacten onderhouden, sporten en dergelijke 
zijn bijvoorbeeld methoden om te recreeren. Deze methoden zijn alle specifieke 
behoeften die onder verschillende basisbehoeften vallen, in dit voorbeeld de 
basisbehoeften 'fysiologisch', 'zelfontplooiing' en 'acceptatie'. De specifieke 
behoefteverzameling bepaalt dus de methode waarop een overkoepelende behoefte 
wordt vervuld. Het geheel aan specifieke behoefteverzamelingen is uniek voor elk 
persoon. Veel verzamelingen echter, zijn vergelijkbaar of identiek voor meerdere 
personen. 

De algemene basisbehoeften die voor alle mensen gelden, worden door bepaalde 
factoren getransformeerd naar sr;cifieke behoeften per individu. Dit zijn culturele, 
sociale en persoonlijke factoren. 7 Om klanten te kunnen segmenteren naar bepaalde 
vergelijkbare specifieke behoefteverzamelingen, moeten dus de factoren achter deze 
specifieke behoeften beschouwd worden. 

Onder de culturele factoren vallen: 
• cultuur [door de mens gecreeerde en van generatie tot generatie overgegeven 

waarden en normen en de wijze waarop daaraan uiting wordt gegeven] 
• Westers 
• N ederlands 

• Subcultuur [groep binnen het grotere cultuurgeheel met eigen opvattingen, 
waarden en normen, naast of in plaats van meer algemene] 
• leeftijd 
• godsdienst 
• nationaliteit 
• regio 

• sociale klasse [indeling in sociale lagen op basis van min of meer gevoelde, 
beleefde onderlinge samenhang waaraan sociaal prestige kan worden ontleend] 
• inkomen 
• buurt waar men woont 
• beroep 
• opleiding 
• natuurlijk autoriteit en gezag 
• afkomst 

Gezien het feit dat deze scriptie beperkt wordt tot Nederland, is de factor cultuur (op 
nationaal niveau) gelijk voor alle te beschouwen individuen en brengt derhalve geen 
nuttige segmentatiecriteria met zich mee. Mogelijke segmentatiecriteria zijn: leeftijd; 
godsdienst; nationaliteit, regio; inkomen; buurt waar men woont; beroep; opleiding; 
natuurlijk autoriteit en gezag; afkomst. 

17 Szerkowski. C. (1990) in: P. Dogge (2000) 
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Sociale factoren worden gevormd door verschillende groepen die het individu 
belnvloeden: 
• primaire groepen 

• huishouden 
• buren 
• vrienden 
• kennissen 
• collegae 

• secundaire groepen 
• vakbonden en belangenverenigingen 
• sportverenigingen 
• cultuurverenigingen 
• omroepverenigingen 
• politieke partijen 
• consumentenorganisaties 

De groepen kunnen direct of indirect zijn. Direct wil zeggen dat bet individu deel 
uitmaakt van de groep, terwijl indirect wil zeggen dat bet individu juist geen deel 
uitmaakt van de groep. De methode van invloed op de specifieke behoeften van bet 
individu hangt samen met de waarde van de groep; aspiratiegroepen zijn groepen 
waartoe men graag zou willen behoren, disassociatieve groepen zijn groepen waartoe 
men juist niet wil behoren, en opinieleiders zijn mensen die informatie en adviezen 
geven. 
Mogelijke segmentatiecriteria zijn: huishouden; buren; vrienden; kennissen; collegae; 
vakbonden en belangenbewegingen; sportverenigingen; cultuurverenigingen; 
omroepverenigingen; politieke partijen; consumentenorganisaties. 

Onder persoonlijke factoren vallen: 
• huishoudenscyclus [indeling van de verschillende levensstadia van mensen] 

• leeftijd 
• inkomen 
• samenlevingsvorm 

• beroep 
• bestedingsruimte 

• besteedbaar inkomen 
• vermogen 

• persoonlijkheid [psychologische karakteristieken die bepalend zijn voor hoe 
iemand op zichzelf en zijn omgeving reageert] 

• persoonlijke waarden [de mate waarin men aan bepaalde waarden hecht] 
• 36 waarden van Rokeach (de belangrijksten zijn: ambitie; moed; zelfrespect; 

geluk; wijsheid; behoudenis; eerlijkheid; verantwoordelijkheid dragen; 
anderen vergeven; ruimdenkendheid; behulpzaamheid; naastenlief de; vrede in 
de wereld; familie gewaarborgd; vrijheid; gelijkheid) 

• leefstijl [de wijze waarop iemand zijn geld en tijd besteedt] 
• activiteiten 
• interesses 
• opinies 
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Mogelijke segmentatiecriteria zijn: leeftijd; inkomen; samenlevingsvorm; beroep; 
besteedbaar inkomen; vermogen; persoonlijkheid; belangrijkste persoonlijke 
waarden; activiteiten; interesses; opinies. 

De translatie van segmenten naar specifieke behoeften valt buiten het kader van het 
theoretische deel van deze scriptie. In de casestudies zal de relatie tussen segmenten 
en specifieke behoeften op basis van praktijkinformatie aan bod komen. 

In deze paragraaf zijn segmenten besproken. Segmenten zijn groepen mensen die 
bepaalde vergelijkbare specifieke behoefteverzamelingen bezitten. Aangezien een 
aanbod per definitie op een bepaalde specifieke behoefteverzameling gericht is, 
bepalen de relevante segmenten het kader waarin het aanbod gecre~erd kan warden. 
De toe te passen segmentatie wordt in paragraaf 2.4, het aanbodcreatie proces, 
besproken. 

2.3 Aanbod 

Elk aanbod is uniek en gericht op 
een unieke verzameling 
specifieke behoeften. Het 
aanbod kan onderverdeeld 
warden naar 
bestanddelen. Deze 
bestanddelen samen 
zullen de Marketing 
Mix warden 
genoemd18

: 

(concreet) Product 
(Klantwaarde ); 
Plaats 
(Klantgemak); 
Prijs (Kosten voor 
de klant); en 
Promo tie 
(Communicatie ). 
Deze bestanddelen 

Basis 
behoeften 

Specifiekc 
hehoeften 

Aanbod 

vormen een .. 
h 1 'dd 1 d De postt1e van hct aanbod u pm1 e om e 

Ondernemingen 

vertaalslag tussen aanbod en behoefte te maken. Aan een kant geven ze de specifieke 
behoeften, waarop gericht wordt, weer. Aan de andere kant vormen ze concrete 
elementen, aanbodelementen, die een ondernemingsketen kan realiseren.19 Als 
geheugensteun beginnen alle bestanddelen van de Marketing Mix aan de aanbod kant 
met een P, dit maakt het er echter niet makkelijker op. Mede omdat alle bestanddelen 

18 De Marketing Mix is een begrip, waarover zeer veel literatuur is verschenen. In deze scriptie is 
vooral ebruikt: Koller, Pbili (1999) 

1~:Z:oals'"Kof ler be.sch rqtt, heeft de Marketing Mixln fe~e twee ka:nlen: de aanbod k'am, met de· berQe(J'ld~ . 
PJs enr de vraag k~nt die Kotler de C;s l'IQitmt (ln net Ertg~ls beginn~n al deze termen met ·een C; 

,,,.'QustQ~,-rvalue', '.C,v.st:t.9 customer'. 1Conv'enlence' en 1Con:m:i11ic-atjon'). · ,v~w1, · .;;';""~~"' ~,.~.~\ft.>; . 
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met een P beginnen dekken de benamingen niet de gehele lading van het bestanddeel. 
Het is derhalve van belang deze bestanddelen in hun geheel te vermelden. 
In sommige literatuur warden naast de hierboven genoemde bestanddelen, tevens de 
bestanddelen Personeel, Politiek en Partnerships genoemd. Binnen het aanbodcreatie 
proces dat in deze scriptie wordt aangedragen vallen deze bestanddelen respectievelijk 
onder: de bestanddelen (concreet) Product of Promotie; de beperking Wetgeving of 
het bestanddeel Promotie; en de beperking Competentie (van de ondememingsketen). 
Op de beperkingen zal in paragraaf 2.4 dieper warden ingegaan. 

2.3.l (concreet) Product- Klantwaarde 
Dit bestanddeel van de Marketing Mix staat voor de 
toegekende waarde door de klant, het is derhalve 
begrijpelijk dat dit bestanddeel veelal als 
belangrijkste beschouwd wordt. Het bestanddeel 
(concreet) Product - Klantwaarde zal in het vervolg 
als (concreet) Product warden aangeduid.20 

Aan de aanbod kant staat het zogenaamde (concreet) 
Product niet alleen voor het tastbare product, maar 
ook voor alle ontastbare aspecten zoals service I 
dienst, imago, kwaliteit etc. Al deze waarde 
toevoegsels kunnen niet van elkaar gescheiden 
warden; ze vormen samen het (concreet) Product. Ter 
illustratie beschouwen we het simpele (concreet) 
Product margarine; twee verschillende merken 
margarine (zoals 'Blue Band' en 'Bona'), hebben, 

Klantwaarde 
Klantgemak 

os en voor klant 

Het aanbod, op te delen 
naar de bestanddelen van 
de Marketing Mix 

ondanks de praktisch identieke inhoud, een verschillende waarde voor de 
consument. 21 Zoals Theodore Levitt ooit opmerkte22

: "Commodities bestaan niet. Alle 
goederen en diensten zijn differentieerbaar." Dit is precies waar veel bedrijven op 
concurreren: door te differentieren op imago wordt een ander aanbod in de ogen van 
de klant gecreeerd. Service / 

Uit het voorgaande blijkt dat 
het (concreet) Product, 
bestanddeel van de Marketing 
Mix, en de term product, dat 
veelal gebruikt wordt voor 
slechts het tastbare deel van 
het aanbod, niet verward 
moeten worden. Zoals 
hiervoor reeds genoemd bevat 
het ( concreet) Product van de 
Marketing Mix zowel het 

Product dienst 
100% 100% 

0% 0% 

(concreet) Product, bestaande ult tastbaar 
product en ontastbare service of dienst 

Bron: J.H.R.M. Viehoff 
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tastbare product, als de ontastbare service of dienst. De figuur23 illustreert deze 
onderdelen van het (concreet) Product: product en dienst kunnen nooit volledig 
gescheiden worden, samen vormen zij het (concreet) Product van de Marketing Mix. 
Sommige (concrete) Producten zijn tastbaarder dan anderen, afhankelijk aan welke 
kant van de figuur het zich bevindt. 

2.3.2 Plaats - Klantgemak 

Dit bestanddeel zal onder de noemer Plaats besproken worden. De Plaats waar het 
aanbod gerealiseerd wordt duidt op het gemak voor de klant. Plaats moet in deze 
context in ruime zin genomen worden (hieronder valt dus ook tijdstip en tijd). 
Bovendien hoeft het aanbod niet plaatsgebonden te zijn, communicatie met en 
ontvangst door de klant gebeurt vaak op verschillende plaatsen. Des te meer moeite 
benodigd is om een aanbod te bereiken, des te minder aantrekkelijk een aanbod wordt 
(in zoverre deze moeite niet onder het (concreet) Product valt). Een aanbod dat in 
Amsterdam plaatsvindt is voor de inwoner van Amsterdam een antler aanbod dan 
voor de klant die in Assen woont: het gaat hier om gemak en niet om een 
daadwerkelijke plaats. Indien de plaats om een andere reden aantrekkelijk is voor de 
klant, valt dat aanbodelement onder een antler Marketing Mix bestanddeel. Als de 
plaats bijvoorbeeld een toegevoegde waarde aan de klant biedt, zoals een bijzonder 
uitzicht over de stad in geval van een mall, valt dit aanbodelement onder het 
bestanddeel (concreet) Product. 

2.3.3 Prijs - Kosten voor de klant 

Dit bestanddeel zal in het vervolg door de term Prijs aangeduid worden. De Prijs 
omvat de (financiele) kosten voor de klant, inclusief alle (financieel vertaalbare) 
inspanningen, zoals tijdverlies, parkeer- en reiskosten, die de klant moet leveren om 
op het aanbod in te kunnen gaan in zijn of haar beoogde situatie. Hiermee kan 
duidelijk worden gemaakt dat een aanbod dat bijvoorbeeld in Amsterdam tot stand is 
gebracht niet hetzelfde aanbod inhoudt voor de inwoner van Amsterdam als voor de 
inwoner van Assen. Immers de Amsterdammer kan op zijn fiets, zonder veel kosten te 
maken, op het aanbod ingaan, terwijl de Assenaar niet alleen veel tijd kwijt is, maar 
ook veel financiele kosten moet maken om op het aanbod in te kunnen gaan. 

2.3.4 Promotie - Communicatie 

Onder het bestanddeel Promotie valt alle communicatie met de klant. Als de klant niet 
op de hoogte is van het aanbod in al haar aspecten, zal de klant het aanbod immers 
enkel om die reden wellicht niet aanschaffen. Ook personeel speelt een belangrijke rol 
in de communicatie met de klant. Wederom is 'Promotie' geen ladingdekkende term: 
er zijn vele aanbodelementen die voor communicatie met de klant zorgen. Zodra het 
personeel door haar vriendelijk gedrag en dergelijke extra waarde (service) levert 
voor de klant, valt dit element van het personeel onder '(concreet) Product', dan doet 
het personeel namelijk meer dan alleen communiceren. 

In deze paragraaf is een structurering van het aanbod gegeven. Middels deze opdeling 
van het aanbod naar bestanddelen, kunnen aanbodelementen aan behoeftecategorieen 
gekoppeld worden. Deze opdeling vormt derhalve de basis om de vertaalslag van 
behoefte naar aanbodelement te maken en vice versa. De vertaalslag is nodig om op 
basis van de gevonden restricties (op elementen uit het aanbod) segmenten (en 

23 Viehoff, J. H. R. M. (1992) 
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daarmee specifieke behoefteverzamelingen) te identificeren, waar het aanbod 
vervolgens verder op kan worden af gestemd. 

2.4 Aanbodcreatie proces 

Het aanbodcreatie proces omvat het ontwerpen van het aanbod. Hiervoor is 
vastgesteld dat de aanbodelementen overeenkomen met een unieke verzameling van 
specifieke behoeften. Bij het creeren van een aanbod moet de inhoud van elk 
bestanddeel van de Marketing Mix vastgesteld worden. 
Het gehele aanbodcreatie proces wordt ge'initieerd door de ondememingsketen, welke 
een bepaald aanbod wil vaststellen. lnformatie over klanteneigenschappen, 
eigenschappen van de ondememingsketen en externe factoren is essentieel voor het 
aanbodcreatie proces. Door een bepaalde verzameling specifieke behoeften van een 
groep consumenten aan te spreken, wil de ondernemingsketen haar eigen doelen 
bereiken, wat deze doelen ook mogen zijn. 

2.4.1 Jlestricties 
In het aanbodcreatie proces heeft de ondememingsketen twee typen input 
voorhanden: vereisten en beperkingen. De vereisten zijn keuzes die de 
ondernemingsketen maakt (zonder keuzes te maken zal immers nooit een aanbod 
ontstaan) en de beperkingen zijn gegeven, opgelegd door de situatie waarin de 
ondernemingsketen zich bevindt. Beide typen input resulteren in restricties op de 
Marketing Mix, dat het uiteindelijke aanbod vormt. Als eerste zullen de vereisten 
besproken worden en vervolgens de beperkingen. 

2.4.1.1 Vereisten 

Vereisten zijn keuzes die een ondernemingsketen maakt met betrekking tot 
bestanddelen van de Marketing Mix (geformuleerd in specifieke behoeften of in 
aanbodelementen). De keuzes zijn echter gebaseerd op doelen en strategie van de 
ondernemingsketen. Op het ingewikkelde proces van doelen- en strategiebepaling 
binnen een onderneming zal niet verder ingegaan worden. Alle beweegredenen 
binnen een onderneming op basis waarvan keuzen gemaakt worden zullen 
samengetrokken worden onder het begrip doelen. 
De vereisten die een ondernemingsketen stelt aan een Marketing Mix kunnen van 
· eerste of tweede orde zijn. De eerste orde vereisten refereren naar een Marketing Mix 
bestanddeel. Tweede orde vereisten hebben betrekking op de samenstelling of 
combinatie van meerdere bestanddelen. Een voorbeeld van een eerste orde vereiste is 
de keuze om een aanbod op een bepaalde plaats te realiseren.24 In dit geval wordt 
Plaats vastgesteld. Het doel is in dit voorbeeld uitgedrukt in een bestanddeel van de 
Marketing Mix. Ben voorbeeld van .een tweede orde vereiste is het creeren van een 
aanbod waarvan de bijbehorende verzameling specifieke behoeften bij een zo groot 
mogelijke groep klanten aanwezig is.25 In dit voorbeeld stelt het doel een vereiste aan 

25 



Aanbodcreatie proces van recreatief winkelen ~ 

een combinatie van Marketing Mix bestanddelen (middels klantenkarakteristieken), 
wat meer vrijheid met zich meebrengt. 
De mogelijke vereisten kunnen uiteraard per ondememingsketen sterk uiteenlopen. 
Zelfs het voor de hand liggende doel om een zo groat mogelijke winst te maken gaat 
niet voor alle ondememingen op, zoals non-profit organisaties. 

2.4.1.2 Beperkingen 

Evenals de vereisten stellen de beperkingen voorwaarden aan bestanddelen van een 
Marketing Mix (in termen van specifieke behoeften of in termen van 
aanbodelementen). Beperkingen echter, houden geen vrije keus in, maar gegeven 
restricties die door de ondememingsketen in haar huidige vorm niet veranderd kunnen 
warden. Uiteraard kan elk aanbod ontworpen warden. Beperkingen hebben hun 
uitwerking op de realisatie of uiteindelijke afname van een aanbod, maar moeten 
reeds in het aanbodcreatie proces meegenomen warden. 
Wederom kunnen deze beperkingen op de Marketing Mix van eerste of tweede orde 
zijn. (Dus beperkingen op bestanddelen van de Marketing Mix of beperkingen op de 
samenstelling daarvan.) 
Beperkingen kunnen gegenereerd warden door zowel exteme (van buiten de 
ondememingsketen) als inteme factoren. In principe kan een oneindig aantal 
beperkingen benoemd warden, het is uit praktische overwegingen van belang slechts 
relevante beperkingen te onderzoeken: 

Wetgeving 
In elk land bestaat een scala aan wetten die de bewegingsvrijheid van 
ondememingsketens aan banden leggen. 

Technologie 
Uiteraard biedt de technologie mogelijkheden, maar als de mogelijkheden in 
termen van klantenbehoeften warden beschouwd, zullen er altijd beperkingen 
zijn ten gevolge van gebrek aan technologie. De klantenbehoeften zouden dus 
de technologische mogelijkheden te boven kunnen gaan, waardoor gebrek aan 
technologie een restrictie is. 

Concurrentie 
Indirect (en altijd tweede orde) kan een ondememingsketen door de 
aanwezigheid van concurrerende aanbiedingen beperkt warden in haar 
aanbod, zoals beperkingen op gebied van Prijs of Plaats. Dit gebeurt dan door 
middel van het gedrag van de consument bij de aanwezigheid van soortgelijke 
aanbiedingen. Hier komt weer het belang van aanboddifferentiatie terug: door 
te differentieren op een of meer bestanddelen van de Marketing Mix, kunnen 
aanbiedingen voor de klant minder op elkaar lijken. In een dergelijk geval 
kunnen bepaalde beperkingen ten gevolge van concurrentie omzeild warden. 

Competentie 
Een duidelijke beperking op het aanbod dat een ondernemingsketen kan 
realiseren is de competentie van de keten zelf. Als een ondememingsketen 
om welke reden dan ook niet de bekwaamheid heeft bepaalde elementen van 
een aanbod te realiseren, zal dit gebrek aan competentie een restrictie vormen. 
Als echter veranderingen in de ondememingsketen aangebracht warden is het 
wellicht mogelijk bekwaamheden te vergaren. Dit is in sommige gevallen de 
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juiste beslissing, maar gerelateerd aan de doelen van de ondernemingsketen 
en valt dus buiten het aanbodcreatie proces. Uiteraard valt ook kapitaalkracht 
onder de competentie van de ondernemingsketen. 

2.4.2 Doelgroepbepaling 

Nadat de vereisten en beperkingen benoemd zijn, vormen deze samen de restricties 
waarbinnen het aanbod gecreeerd kan worden. Op basis van deze restricties moeten 
doelgroepen bepaald worden. Een segment is een groep, bepaald op basis van een 
segmentatiecriterium. Een doelgroep is een segment waar de ondernemingsketen heeft 
besloten het aanbod op te richten. Aangezien eerste orde restricties concreter zijn dan 
die van de tweede orde, moeten doelgroepen in de eerste plaats op basis van de eerste 
orde restricties bepaald worden. 
Een voorbeeld van een eerste orde restrictie is het aanbodelement 'locatie van het 
aanbod'. Indien een bepaalde wijk in de stad Eindhoven als locatie van een aanbod is 
vastgesteld, kan hierbij een segmentatiecriterium worden vastgesteld. Een logische 
keuze met betrekking tot dit segmentatiecriterium is woonplaats, maar ook plaats van 
het werk is hierbij een mogelijk criterium. 
Nadat segmenten op basis van de eerste orde restricties zijn bepaald, kan binnen deze 

Restricties 
1• & 2• 

orde 

Doell?roeobeoaline 

C's • D • D 

P's • D 
D ., 

Tegenstrijdighe 
den of 

Het aanbodcreatie proces 

beperkte mogelijkheden op basis van de tweede orde 
restricties worden gesegmenteerd. 
Een voorbeeld van een tweede orde restrictie is 'een zo 
groot mogelijk marktaandeel'. Als 
segmentatiecriterium geldt in dat geval de omvang 
(aantal personen) van het segment. 

2.4.3 Bijstellen 

Het is mogelijk dat er binnen de gesteld restricties 
geen enkel segment overeenkomt. Bijvoorbeeld indien 
een afgelegen centrum door de ligging slecht per 
openbaar vervoer bereikbaar is, maar er in verband 
met hoge grondprijzen tevens nauwelijks 
parkeerplaatsen nabi j het centrum gerealiseerd kunnen 

worden. Als er binnen de gestelde restricties 
geen enkel segment overeenkomt, 

moeten de vereisten 
aangepast worden. De 

Aile beperkingen kunnen 
immers niet gewijzigd 
worden. Ook is het 
mogelijk dat meerdere 

niet combineerbare 
segmenten aan de gestelde 

restricties voldoen. Hierbij kan men 
denken aan de tweede orde vereiste zo hoog 
mogelijke omzet; men zou het centrum kunnen 
afstemmen op de winkelwensen van een groot 
segment met een modaal inkomen of op de 
winkelwensen van een klein segment met een 
bovenmodaal inkomen. Het gemiddelde prijsniveau 
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ligt bij het tweede segment hoger dan bij het eerste, waardoor een vergelijkbare omzet 
behaald zou kunnen worden. Echter het gestelde prijsniveau zal enkel een van de twee 
segmenten aanspreken. Indien er binnen de restricties, zoals in het voorbeeld, 
meerdere, maar niet combineerbare, segmenten mogelijk zijn, moeten vereisten 
aangescherpt of toegevoegd worden, zodat tenslotte een eenduidige verzameling 
specifieke behoeften en dus een enkel aanbod overblijft. Hoe gedetailleerder de 
specifieke behoefteverzamelingen van de segmenten wordt onderzocht, hoe 
gedetailleerder het niveau waarop de aanbodelementen kunnen worden vastgesteld. 

2.5 Conclusie 
In hoofdstuk 2 is een model van het aanbodcreatie proces opgesteld. Aangezien de 
toepassingsmogelijkheid van dit model erg breed is, is in dit hoofdstuk geen specifiek 
aanbod behandeld. Echter zoals in de inleiding reeds vermeld, zal deze scriptie 
beperkt worden tot (planmatig ontwikkelde) winkelcentra buiten het 
kemwinkelapparaat in Nederland (malls). Daarom zullen in de volgende 
hoofdstukken de in het model gebruikte termen binnen het kader van malls in 
Nederland benoemd worden. Vervolgens zullen de restricties op het aanbod, die reeds 
door het kader van deze scriptie gesteld zijn, genoemd worden. 
Op basis van de structuur, die binnen het theoretische deel van deze scriptie is 
opgezet, zullen het aanbodcreatie proces en de aanbodelementen van enkele bestaande 
malls benoemd worden. Op deze wijze wordt inzicht verschaft in de basis van elk 
afzonderlijk aanbodelement uit de mall in Nederland. 
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3 Initiatiefnemer: de ondernemingsketen, toegepast op de 
mall 

Bij een veelzijdig aanbod als dat van een mall is een lange en ingewikkelde 
ondernemingsketen niet ongewoon. In dit hoofdstuk zullen de mogelijk betrokken 
partijen bij het aanbieden van recreatief winkelen in de mall besproken worden. Per 
partij zullen de veel voorkomende verantwoordelijkheden benoemd worden. 

3.1 Opdeling naar kernelementen 

Om meer inzicht te vergaren in de mogelijke samenstelling van de 

Mall 

Kernelementen: 

1. Mall: gebouw, 
concept, lay-out, 
branche mix etc. 

2. Unit assortiment, 
grootte, imago, 
uitstalling, etc. 

3. Jntegrale 
beleving: eenduidig 
imago, sfeer, 
service, etc. 

Opdeling van het aanbod van de mall naar d1ie kemelementen 

ondernemingsketen, wordt het aanbod van de mall onderverdeeld in drie 
kemelementen. Per kemelement zijn primair verantwoordelijke ondememingstypen te 
benoemen. Deze opdeling naar kemelementen fungeert slechts als instrument om 
inzicht te krijgen in de mogelijke samenstellingen van de ondememingsketen en is 
geen strikte categorisering in aanbod elementen. lmmers, de samenstelling van de 
ondememingsketen en dus tevens de verdeling van taken heeft geen invloed op de 
consument. Van belang voor de bezoeker is het integrale aanbod. De opdeling zal in 
de rest van de scriptie niet gehanteerd worden. 
De verdeling omvat de kemelementen: 

De mall 
De afzonderlijke units (winkels I diensten) 
Integrale beleving voor de consument 

3.2 Samenstelling van de ondernemingsketen 
Uitgaande van de genoemde verdeling (zie tabel), zou de ondememingsketen van de 
mall in haar simpelste organisatiestructuur kunnen bestaan uit twee 
ondememingstypen: de belegger (eigenaar) en de huurders (detaillisten en andere 
dienstverleners). Het onderste kemelement in de tabel valt onder de gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van zowel de belegger als de huurders. Deze verdeling wordt als 
basis gebruikt om de mogelijke structuren van de ondememingsketen van de mall te 
illustreren. In theorie zou een ondernemingsketen ook uit slechts een onderneming 
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kunnen bestaan, maar dit is niet praktisch en komt zelden voor. Omdat het aanbod van 
de mall zo uitgebreid is, besteden de genoemde ondememingstypen veel 
werkzaamheden uit aan andere ondememingen: onderaannemers (zie tabel). Er wordt 
geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende onderaannemers omdat de 
organisatiestructuur sterk kan verschillen per afzonderlijke mall. Een beheerder zou, 
bijvoorbeeld, de schoonmaakwerkzaamheden weer kunnen uitbesteden aan een 
schoonmaakdienst of deze werkzaamheden binnen de eigen ondememing kunnen 
verrichten. 
Het uitbesteden van werkzaamheden hoeft niet altijd even evident te zijn. De 
ontwikkelaar, bijvoorbeeld, is onderaannemer van de belegger. De belegger is de 
partij die deze bouwwerkzaamheden uitbesteedt, deze is namelijk gedurende 
exploitatie (en aanbod aan de klant) aanwezig, niet de ontwikkelaar. Het feit dat de 
ontwikkelaar meestal het initiatief neemt om een mall te realiseren, zelfs voordat de 
belegger erbij betrokken is, kan verwarrend zijn. Hoewel dit vaak het geval is, moet, 
als het uiteindelijke aanbod voor ogen wordt gehouden, de ontwikkelaar als 
onderaannemer van de belegger (eigenaar) beschouwd worden. Is de ontwikkelaar 
wel aanwezig gedurende de exploitatie, dan is deze veelal belegger (eigenaar). 

Kernele1mmten van 
e mall 

De tnall ze1f 

Primair verantwoordelijke 
ondernemin ~ 

Mogelijk betrokken 
on4er<Ja1utemers 

• GeboQW 
• Belegger (eigenaar) • Ontwikkelaar 

• Ootw-erper I architect 
• Concept 
• Lay~out 

• Branen 1ix 
' Huurde.rmix 
• Etc. 
De afzonderlijke 
units (wiakeJs en 
diensten) 

: • Schoenenzaak 
• Kledingzaak 
• Barik 
• Bioscoqp 
• Cafe (horeca) 

, • Etc. 

Oikwij zal de b$1egger v~el werk?aamheden • Aannemer 
oltl~estecten •. zoaJs ontwlkkeling, ontwerp,. en booW • Beheerder 
van · de mall, tvfeestal zullen ook dageliikSe • Binnsllhuisarcbitect 
werk?aamheden en onderhot:Jd uitbe~t$ed word n. • Ste. 

kuurders van de mall respectievelijke 
detaillisten en andere dien. tveriener.) • 

• 
Ook deze ondememlnge11 zilllen ten behoeve van 

epaalde wer.kzaamheden geritblk maken \la(l • 
andare ondememingen. Ott bioscoop e1genaar ls 
bijvoorbeeld a1hankelijk van onder meer films die • 
\ioor andere onU&memingen gepraducoorid • 
WO den. 

T oeleverancier 
Marktonderzoeker 
Jnterieur ontwerper 
Redamebl!reau 
Schoonmaakdienst 
Etc. 
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Zoals reeds genoemd is de samenstelling van de ondememingsketen van 
ondergeschikt belang aan het aanbod zelf. De verdeling van taken en 
verantwoordelijkheden is niet aan strikte regels gebonden en kan per mall verschillen. 
Vaak echter is de verdeling van werkzaamheden onder ondememingen vrij standaard. 

3.3 Complexe ondememingsketen 
De mall wordt dus gerealiseerd door een ondememingsketen bestaande uit een heel 
scala aan ondememingen. De reden hiervoor is dat het aanbod zeer veelzijdig is en 
een enkele ondememing over het algemeen niet alle vaardigheden in huis heeft om 
het aanbod te realiseren. In de praktijk kan het feit dat veel verschillende 
ondememingen betrokken zijn ook negatieve gevolgen hebben. Het feit dat 
verschillende kemelementen de verantwoordelijkheid van verschillende partijen zijn, 
kan suboptimalisatie per element tot gevolg hebben. Bijvoorbeeld, voor een detaillist, 
die zijn of haar eigen winkel zo goed mogelijk probeert te runnen en bezoekers 
probeert te trekken, zal het promoten van de mall als geheel van ondergeschikt belang 
lijken. Het toevoegen van een concurrerende detaillist aan de mall zal zelfs als 
ongewenst beschouwd worden. Dit terwijl de toename in bezoekers, veroorzaakt door 
een grotere trekkracht van deze nieuwe branche mix, wellicht (meer dan) compenseert 
voor het verlies van klanten aan de concurrent. Op vergelijkbare wijze zal de belegger 
waarschijnlijk betrouwbare huurders, die ongetwijfeld de huur tijdig kunnen betalen, 
prefereren, terwijl kleinere (financieel zwakkere) huurders wellicht de beste 
toevoeging aan de branche mix zijn. Dit zou de performance van de mall kunnen 
verbeteren, waardoor op lange termijn hogere huren gevraagd kunnen worden.26 

Suboptimalisatie wordt veroorzaakt door gebrek aan inzicht (om welke reden dan 
ook) in lange termijn gevolgen; men besteedt meer aandacht aan die van kortere 
termijn. Het is van essentieel belang dat de betrokken ondememingen hetzelfde 
aanbod proberen te realiseren. Op basis van dit inzicht kan gesteld worden dat omzet 
gerelateerde huren een positieve invloed op de mall kunnen uitoefenen. De partijen 
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worden door omzet gerelateerde huren onderling afhankelijk, waardoor samen aan 
een aanbod gewerkt moet worden. 

Bluewater, Engeland 

3.4 Conclusie 

In dit hoofdstuk is inzicht verschaft in de samenstelling van de ondernemingsketen 
van de mall. Het betreft een omvangrijk aanbod. Omdat het aantal taken om dit 
aanbod te realiseren te omvangrijk is voor een enkel onderneming, is de samenstelling 
van de ondernemingsketen complex. Dit brengt nadelen als sub - optimalisatie met 
zich mee. Van belang is dat de betroken partijen zich van het integrale aanbod aan de 
klant bewust zijn. 
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4 Behoefte: de klant, toegepast op de mall 

In paragraaf 2.2 van hoofdstuk 2 zijn de mogelijke segmentatiecriteria, aan de hand 
waarvan doelgroepen met een vergelijkbare specifieke behoefteverzameling 
gedefinieerd kunnen worden, benoemd. Dit hoof dstuk verschaft inzicht in de 
belangrijkste segmenten. Per paragraaf worden de segmentatiecriteria besproken. In 
eventuele sub-paragrafen worden vervolgens de belangrijkste segmenten, die daarbij 
van toepassing kunnen zijn, besproken. Per segment zullen naast de eigenschappen 
van het segment, behoefte en gedrag van de personen uit het segment besproken 
worden. In hoofdstuk 6 zal dieper worden ingegaan op segmentkeuze. 

4.1 Cultuur27 

Cultuur is het geheel van maatschappelijke kennis, waarden en normen. Deze 
waarden en normen worden tevens weerspiegeld door objecten en gedragingen. De 
Westerse cultuur is ontstaan uit de Griekse, Romeinse en Christelijke cultuur. Onder 
deze cultuur vallen Europa, Noord- en Zuid-Amerika en Australie. Aangezien deze 
scriptie beperkt is tot aanbod in Nederland, zullen de overige culturen hier niet 
besproken worden. In deze paragraaf wordt dus het segmentatiecriterium cultuur 
behandeld, waarbij slechts een van de segmenten, de Nederlandse cultuur, besproken 
wordt. Uiteraard bestaan binnen de Nederlandse cultuur wel subculturen, zoals 
etnische rninderheden. Deze subculturen komen later in dit hoofdstuk aan bod. 

4.1.1 Nederlandse cultuur 

Nederland valt onder de Westerse cultuur. Hieronder volgen een aantal basiswaarden 
van deze cultuur: 

1. Vrijheid en democratie, afkomstig van de klassieke Grieken. 
2. Eigen verantwoordelijkheid en individualiteit, vooral afkomstig van het 

calvinisme en humanisme. 
3. De mens als (rent)meester over de natuur. Aan een kant betekent dit dat de mens 

gebruik mag maken van wat de natuur biedt, aan de andere kant houdt dit een 
verantwoordlijkheid voor de natuur in. 

4. · Gelijkheid van alle mensen, onder meer afkomstig uit de Franse en Amerikaanse 
revoluties. Dit betekent dat discrirninatie op grond van ras, afkomst, religie of 
geslacht wordt verworpen. 

5. Geloof in vooruitgang is in de Westerse cultuur ontstaan na de verlichting. Sinds 
de wereldoorlogen is dit geloof aan het afzwakken. 

Cultuur ondergaat constant veranderingen. Deze veranderingen in opvattingen vallen 
onder meer onder econornisch - culturele en emancipatoir - culturele ontwikkelingen. 
Hiema zullen de belangrijkste culturele ontwikkelingen besproken worden. 

4.1.1.1 Consumentenvertrouwen 

Het consumenten vertrouwen is in het afgelopen jaar aanzienlijk gestegen, de index 
van het CBS is van 4,2% in november 1998 gestegen tot 22,9% in september 1999 en 
zelfs tot 28% in januari 2000. De index van het CBS voor het econornisch klimaat is 
eveneens gestegen over het afgelopen jaar: van -10,7% in november 1998 tot 34,0% 

27 Belangrijkste bron: Antonides, Gerrit, Raaij, W. Fred van (1997) 
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in januari 2000. De index van de koopbereidheid van het CBS is tenslotte gestegen 
van 14,1 % in november 1998 tot 24% injanuari 2000. 
Het consumenten vertrouwen heeft in januari 2000 de hoogste waarde bereikt uit de 
vijfentwintig jaar dat het CBS hierover cijfers verzamelt. Men is vooral optimistischer 
over het economisch klimaat dat in januari is gestegen tot 34%, het hoogste niveau 
sinds 1986. De koopbereidheid blijft stabiel op een hoog niveau. Het oordeel over de 
eigen financiele situatie is in het afgelopen jaar iets gedaald, hoewel wel meer mensen 
de tijd gunstig achten om duurzame consumptiegoederen te kopen. 
In 1998 is de koopkracht met 2,7 % gestegen. Vooral de koopkracht van 
gepensioneerden is sterker dan voorheen verbeterd ten gevolge van 
belastingverlichting. Werknemers gingen er in 1998 echter het meest op vooruit. 

4.1.1.2 Arbeid 

Het aantal mensen dat regelmatig in een hoog tempo moet werken is in het af gelopen 
decennium gestegen. In 1994 bedroeg het 38% van de werkenden en in 1998 was het 
percentage gestegen tot 43%. Ook het regelmatig werken onder hoge tijdsdruk is 
gestegen. Bijna eenderde deel van de beroepsbevolking werkte zowel in een hoog 
tempo als onder hoge tijdsdruk. 
Vooral de tweeverdienershuishoudens met jonge kinderen ondervinden een grote 
tijdsdruk. De benodigde extra tijd wordt voor een deel gevonden in een vermindering 
van huishoudelijke activiteiten. 

4.1.1.3 Bestedingen 

Het volume van de binnenlandse individuele consumptie is in november 1999 3,9% 
groter dan een jaar daarvoor. De groei van deze consumptie is echter lager dan die van 
1998. 
De groei van de consumptieve bestedingen in de laatste helft van de jaren 90 is op 
lange termijn bezien niet extreem hoog, maar wel boven gemiddeld. De 
gezinsconsumptie wordt onderverdeeld in voeding- en genotsmiddelen, duurzame 
consumptiegoederen en overige goederen en diensten. De laatste groep is veruit de 
grootste van de drie. Sterke volumegroei van diensten ligt vooral bij vervoer & 
communicatie en financiele- & zakelijke diensten. Het aandeel van de diensten in de 
binnenlandse consumptie als geheel bedraagt meer dan de helft. 
Een opvallende ontwikkeling in de tweede helft van het af gelopen decennium is de 
groei van het aandeel van de supermarkten: In 1998 ging zo'n 70% van de uitgaven 
aan voeding via de supermarkt. In vergelijking met de jaren 80 worden er aanzienlijk 
meer zoetwaren (koekjes, chocolade e.d.) en dranken (alcoholisch en alcoholvrij) 
geconsumeerd. Er werd echter minder gerookt dan tienjaar daarvoor. 
De duurzame consumptiegoederen toonden een relatief grote stijging. De consument 
kocht in de tweede helft van de jaren 90 vooral meer huishoudelijke apparaten, doe
het-zelf producten en computers. Ook de verkoop van kleding en schoeisel is 
gestegen. Het actieve personenautopark is over de jaren 90 met ongeveer een kw~ 
gegroeid tot bijna zes miljoen auto's in 1998. 
Wat bestedingspatronen betreft is men vooral meer aan wonen uit gaan geven. 
Buitenlandse vakanties worden vaak als een teken van welvaart beschouwd. Er zijn 
zowel meer als vooral duurdere vakanties naar het buitenland geregistreerd over de 
periode 1990-1997. In Nederland was de Veluwe favoriet en voor vakanties in het 
buitenland was Frankrijk de onbetwiste nummer een. De Zuid Europese 
bestemmingen zijn erg populair geworden. 
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4.1.1.4 Vrijetijd 

De besteding van de vrije tijd heeft niet een overwegend 'vormend' karakter, maar 
een consumptief karakter gekregen. CPB: "Vrije tijd is de tijd die resteert na aftrek 
van de tijd besteed aan verplichtingen door betaalde arbeid, zorgtaken in de eigen 
huishouding, studie en tijd besteed aan nachtrust, maaltijden en persoonlijke 
verzorging." Als gevolg van de flexibilisering van de arbeid en de opkomst van de 7 x 
24-uurs economie versnippert de vrije tijd over steeds meer momenten. Arbeidstijd en 
vrije tijd wisselen elkaar met grotere frequentie af en lopen meer en meer in elkaar 
over. De trend is dat men zich meer gaat vermaken op een kapitaalintensieve manier 
(met apparaten) ten koste van tijdsintensief vermaak, zoals lezen. De 'woordcultuur' 
verschuift naar een 'beeldcultuur'. Men brengt tevens de vrije tijd steeds vaker buiten 
de eigen woonomgeving door. 
De hoeveelheid vrije tijd die de Nederlandse bevolking te besteden heeft is sinds 1975 
nauwelijks veranderd. De verlaagde arbeidsparticipatie van ouderen heeft bij deze 
groep wel geresulteerd in een toegenomen hoeveelheid vrije tijd. Deze ontwikkeling 
lijkt echter alweer over haar hoogtepunt heen te zijn. Voor de bevolking tussen de 18 
en 50 jaar daalde de hoeveelheid vrije tijd. 
Vergeleken met 1975 werd de vrijetijdsbesteding in 1995 gekenmerkt door een 
grotere vluchtigheid. Verschillende bestedingen zijn gemiddeld kortere blokken gaan 
vormen. 
Het recreatieve bestaan van de bevolking doet zich, volgens het CPB, voor als een 
rusteloze zoektocht naar steeds nieuwe 'instantgenoegens'. Het toegenomen 
opleidingsniveau van de nieuwe generatie heeft geen democratisering van de 
traditioneel gerespecteerde cultuur teweeggebracht. 

, . 

.·;:. 

- -

Centro. Oberhausen 

In het verlengde van de zogenaamde 'Erlebniskultur' zijn sport, uitstapjes en 
vakanties populairder geworden. Toerisme heeft de laatste decennia een enorme 
expansie en schaalvergroting doorgemaakt. Kenmerkend is de groeiende uithuizigheid 
van de · vrijetijdsbesteding, dit hangt uiteraard ook samen met het toenemende aantal 
alleenstaanden. De sterkste stijging van deze uithuizigheid valt te constateren bij 
jongvolwassenen en 50-plussers. Vooral de laatste categorie toont zich in haar 
vrijetijdsbesteding steeds actiever. 
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Bezoek aan voorstellingen en expos1ttes bedraagt slechts een fractie van ~e 

elektronische cultuurconsumptie (audiovisuele apparatuur e.d.), hoewel uitvoeringen 
van popmuziek, en in mindere mate klassieke concerten en opera, wel momenteel in 
de lift zit. Televisie is goed voor 28% van de totale vrijetijdsbesteding. Het patroon 
van zoeken naar onrniddellijke satisfactie en afwisseling doet zich tegenwoordig voor. 
De actieve beoefening van kunstzinnige activiteiten is gedaald. Wat het 
uitgaanspatroon betreft staat de horeca op nummer een. 

Door het CBS worden dagtochten omschreven als: een recreatieve activiteit waarvoor 
men rninimaal twee uur van huis is zonder dat daarbij een ovemachting plaatsvindt. 
Tussen 1991 en 1996 zijn het aantal dagtochten toegenomen met bijna 8%. Een deel 
daarvan (3,5%) is toe te schrijven aan de bevolkingsgroei. De reele groei van 
dagrecreatie - activiteiten is dus 4,5%. Medio jaren negentig bedroeg het aantal 
dagtochten per inwoner per jaar 62,9. 
Verhoudingsgewijs zijn de categorieen als volgt in te delen: 

Spott ~n s)iottiev:e~reatie-(sporten.Qf kijken naar sport) 33'4'ci 

Uitgaan theater~ biosc:oop,_ disco. kennis, ui't etetf, taf~k}: 20% 
Recreatief w · nkelen 14% 

14% 
1C),(j"c 

8% 

Categorieen in dagrecreatie 1996, de vetgedrukte categorieen zijn de laatste 5 jaar 
toegenomen [Bron: CBS28

] 

De kapitaalintensiteit van de vrijetijdsbesteding is spectaculair gestegen, zowel in 
aangeschafte vrijetijdsartikelen als overige recreatieve uitgaven. 
Aan dagrecreatie wordt 14,8 rniljard gulden uitgegeven. Hiervan ging 8,8 rniljard naar 
eten en drinken, 3,6 miljard naar entree- en I of deelnamekosten en 2,5 rniljard aan 
reiskosten. Gerniddeld kostte een dagtocht in 1996 16 gulden per persoon: 20% meer 
dan in 1991. In 1996 zagen de uitgaven voor recreatief winkelen er als volgt uit: 

86 miljoen guJden 
64 :tniljoen guldert 

432JPiljoen gul(Jen 
382 milj~n . ulden . 

De leeftijdsgroepen die het meest aan recreatief winkelen doen zijn 15-29 jaar en 50-
64 jaar. Zaterdagen zijn voor recreatief winkelen het populairst. Verder zijn 
respectievelijk Zuid - en Noord - Holland hiervoor de belangrijkste bestemrningen, 
gevolgd door Gelderland, Utrecht en Overijssel. Veruit het belangrijkste 
vervoerrniddel hierbij is de auto (63%), gevolgd door het openbaar vervoer (16%) en 
de fiets (13%). De reisafstanden zijn als volgt verdeeld: 

28 
Centraal Bureau voor de Statistiek (1998 A) 
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4.1.1.5 Individualisering 

Aanbodcreatie proces van recreatief winkelen !:! 

Het CPB noemt 'individualisering' als meest kemachtige kara.kterisering van de 
maatschappelijke dynamiek van bet moment. Deze individualisering vindt een 
natuurlijke grens in bet feit dat bijna iedereen zijn volwassen bestaan wil delen met 
een partner. De vorm waarin dit plaatsvindt is echter de laatste decennia sterk 
gediversifieerd. De aanloop tot een vaste relatie duurt langer en de formele bezegeling 
daarvan in de vorm van huwelijk en ouderschap blijft va.ker achterwege. Bovendien is 
de kans op verbreking van bet huwelijk of ongehuwde - samenwoonrelaties 
aanzienlijk toegenomen. De stichting van een gezin is tot optie geworden en ook de 
voortzetting van bet eenmaal gestichte gezin heeft aan evidentie ingeboet. Van groter 
belang is geworden de ruimte binnen relaties voor persoonlijke ontplooiing. 
Een andere trend in bet kader van de individualisatie is de vrouwenemancipatie. In bet 
begin van de jaren zeventig behoorde slechts 30% van alle vrouwen tot de 
beroepsbevolking, van de moeders met jonge kinderen had zelfs maar 10% een baan. 
Tegenwoordig heeft van de moeders met jonge kinderen meer dan 50% een baan. In 
1970 was 22% van de bevolking het niet eens met de stelling dat de vrouw geschikter 
was voor bet opvoeden van kinderen dan de man. Inmiddels is dat percentage 
gestegen tot 65. Meestal bekleden de vrouwen echter wel een deeltijdbaan, met 
geringere carriereperspectieven dan de man met een voltijdbaan. In de jaren negentig 
is duidelijk een tempoverhoging van de rolsymmetrie tussen mannen en vrouwen 
opgetreden. De anderhalfverdieners (man met volledige baan en vrouw met 
deeltijdbaan) blijft het woekeren met de tijd. 
Ook opvattingen over de rolverdeling tussen mannen en vrouwen is in progressieve 
richting veranderd. In 1995 vond 85 % van de ondervraagden dat de man ook 
verantwoordelijk is voor bet huishouden en 95 % vond dat de man mede 
verantwoordelijk is voor de kinderverzorging. 
Daarnaast is er groeiende goedkeuring voor nieuwe samenlevingsvormen. In 
afnemende volgorde van goedkeuring zijn deze vormen alleenstaand, samenwonen als 
voorbereiding op huwelijk, LAT-relatie, samenwonen zonder dat men met elkaar wil 
trouwen, samenwonen van homoseksueel of lesbisch paar, centraal wonen en 
samenwonen in een commune. 
Doordat meer vrouwen een eigen inkomen hebben, kunnen deze vrouwen 
waarschijnlijk meer zelf beslissen hoe dit inkomen te besteden. Vrouwen zullen meer 
bestedingen voor zichzelf doen, zoals zelfverzorging, reizen, restaurantbezoek en 
uitgaven omtrent de eigen carriere. Tegelijk ontstaat er meer behoefte aan 
dienstverlening, kinderopvang, ruimere openingstijden van winkels en teleshoppen. 
Naast de voordelen, brengt de toenemende individuele vrijheid ook nadelen met zich 
mee, zoals criminaliteit, po Ii ti eke onverschilligheid, gebrek aan 
verantwoordlijkheidsgevoel, hedonisme en morele afstomping. 

4.1.1.6 Prestatie 

Als gevolg van de economische crisis van eind jaren zeventig wint de prestatiemoraal 
aan belang. Een rolconforme presentatie is weer in. Persoonlijk succes mag weer 
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worden uitgedragen. Daarbij passende riten en symbolen worden weer uit de kast 
gehaald. Deze ontwikkeling duurt nog steeds voort. Ook in het voortgezet onderwijs 
is de nadruk op meetbare prestaties toegenomen. 

4.1.1.7 Gezondheid en milieu 
Men is een goede gezondheid steeds belangrijker gaan vinden. In 1966 vond slechts 
35 % een goede gezondheid het belangrijkst. In 1995 was dit percentage 53 %. Deze 
instelling is terug te vinden in de producten die men kiest, vooral levensmiddelen. 
Ook hangt de grote belangstelling voor sport en aan sport gerelateerd producten 
hiermee samen. Opmerkelijk is dat men juist relaties minder belangrijk is gaan 
vinden. 
De betrokkenheid met het milieu is sterk gestegen. In 1992 ondervond de 
milieuproblematiek de hoogste maatschappelijke betrokkenheid. 

4.1.1.8 Postmodernisme 
In deze postmodeme tijd gaat het in de meeste beroepen om het verzamelen, 
transformeren en integreren van informatie en om besluiten nemen op grond van deze 
informatie. Deze tijd wordt gekenmerkt door een vorm van liberaal of sociaal 
democratisch kapitalisme. Er heerst tegelijk een globale en lokale orientatie: door de 
snelle en uitgebreide nieuwsvoorziening krijgen hongersnoden en oorlogen mondiale 
aandacht, terwijl tevens lokale zenders en lokaal nieuws genoeg luisteraars en kijkers 
vinden. 
De postmodeme cultuur is niet langer een massacultuur, maar is juist gefragmenteerd. 
Er is niet een dominante stijl, verschillende stijlen bestaan naast elkaar. Het is een tijd 
van tolerantie voor anderen. Door dit heersende eclecticisme gaan er geluiden op dat 
de huidige consument niet meer te segmenteren of voorspelen valt. Anderen zeggen 
dat de aandacht uit moet gaan naar de zogenaamde 'momentconsument', die 
bijvoorbeeld het ene moment een efficiente manager wil zijn, en het andere moment 
een liefhebbende vader, of fanatieke hockeyer. Veranderingen gaan sneller, 
individualisme neemt toe en merktrouw neemt af. 
De utopieen die kenmerkend zijn voor de ideologieen uit de modeme tijd, zoals het 
communisme, socialisme, liberalisme, anarchisme, zakken af. Weinigen geloven nog 
dat de wereld 'maakbaar' is. Een kenmerk van deze tijd is de parodie of zelfspot. 
Geleid door technische veranderingen is de opkomst van de zogenaamde 
hyperrealiteit of virtuele realiteit. Door middel van faciliteiten als MTV, de bioscoop, 
het Omniversum, Las Vegas, Euro - Disney, Edmonton mall en computersimulaties 
probeert men aan de dagelijkse werkelijkheid te ontsnappen. Veelvuldig wordt 
gesuggereerd dat de hyperrealiteiten mogelijk belangrijker en interessanter gaan 
worden dan de echter realiteit. 

4.1.1.9 Consumententrends 

De volgende trends zijn allemaal ge!dentificeerd en benoemd door Faith Popcom29
• 

Deze trends zijn gebaseerd op de Amerikaanse samenleving, en dus wellicht niet in 
hun geheel te projecteren op de Nederlandse maatschappij. Volgens Nederlandse 
literatuur30 zijn echter veel van de trends tevens in Nederland terug te vinden. Enkele 
trends zijn hiervoor dan ook reeds op basis van gegevens van het CBP genoemd. Bij 

29 Popcorn, Faith (199212000) 
30 Toorn Vrijthoff, W. van der et al. (1998) 

38 



Aanbodcreatie proces van recreatief winkelen ~ 

de meeste trends is een voorbeeld uit de Nederlandse of Europese situatie aangehaald. 
Deze voorbeelden zijn afzonderlijk in kaders geplaatst. 

De multifunctionele consument (99 lives) 
Er heerst een informatieoverschot, waardoor men niet voldoende tijd heeft om alles te 
verwerken. Het enige dat we nog tekortkomen is tijd. lnformatie is meteen 
beschikbaar, maar wij zijn ook altijd beschikbaar voor informatie. De techniek die ons 
initieel tijd schonk heeft in feite onze tijd af gepakt - ze heeft de tempokoorts van de 
mensen alleen maar verhoogd. Een te hoog tempo met te weinig tijd; mensen 
spenderen dus liever geld dan tijd. Door de algehele hectiek worden we gedwongen 
meervoudige rollen aan te nemen. 
Stroomlijning is het gevolg. We willen nu minder. Bijvoorbeeld eten: een snelle hap 
tussendoor in plaats van drie maaltijden op een dag of eten dat snel op tafel staat 
(magnetron) of afhaal eten. 
We willen multifunctionaliteit: machines die meerdere dingen tegelijk doen, of jou in 
staat stellen om meerdere dingen tegelijk te doen. Een voorbeeld hiervan is het 
clustermarketing: meerdere functies I diensten onder een dak. 
Verder komt er een behoefte aan diensten om eigen activiteiten aan te kunnen 
delegeren (kinderopvang en -zorg etc.). In feite willen we nu onze tijd kunnen 
terugkopen. 

31 Lampert, M. (oktober 1998) 
32 Jones, S. (28 oktober 1999) 
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Terug naar de 'roots' (anchoring) 
Men gaat terug naar de spirituele basis, de familiegeschiedenis (stamboom), yoga en 
altematieve spiritualiteit, om met de zekerheden van het verleden de toekomst aan te 
kunnen. 

Overleven (staying alive I atmosfear) 
We hebben een heimelijk verlangen naar het eeuwige leven ( dit uit zich bijvoorbeeld 
in de behoefte gezond te leven). 
Er heerst een vrees voor ziektes, een collectieve fobie. De consument wordt steeds 
onzekerder over de veiligheid van ons eten en drinken en de lucht die we inademen. 
In de af gelopen jaren hebben we te maken gehad met de gekke koeien ziekte, de 
varkenspest en de dioxinekippen, om maar een paar gevallen te noemen die dit 
aangewakkerd hebben. In veel thrillers staan virussen en dergelijke steeds vaker 
centraal als het opdoemend gevaar. Anti-bacteriele zepen en schoonmaakmiddelen 
spelen in op deze angsten. 
We hebben een geringer vertrouwen in de medische wetenschap. Iedereen is op 
zichzelf aangewezen en voor het eigen lichaam verantwoordelijk, hieruit komt 
zelfmedicatie voort (steeds meer vormen hiervan in de winkels verkrijgbaar). Men 
gaat steeds meer aandacht besteden aan een gezond lichaam door lichaamsbeweging. 
Daamaast krijgt de combinatie gezond lichaam en gezonde geest steeds meer 
aandacht. 
In de toekomst zal biologisch voedsel uitsluitend nog uit laboratoria komen. We gaan 
steeds meer voedsel innemen met een geneeskrachtige werking. Altematieve 
geneeswijzen, doe-het-zelf tests en dergelijke beleven een opmars. 

Afrekenen (cashing out) 
We vragen ons steeds vaker af wat werkelijk belangrijk is. Men stopt met werken 
om iets te gaan doen wat men altijd al had willen doen. 
Men gaat meer thuis werken. Tijdens de industriele revolutie moest men naar het 
werk, omdat daar de machines stonden. Dit is overgenomen door kantoren die 
informatie verwerken. Nu kan dit ook thuis. 
Vaak gaat men terug naar het platteland of de natuur en de bijbehorende waarden. 
Afrekenen als lifestyle: back to basics, boerenverstand: niet moeilijk doen. 

33 Schoonhoven, van, G. (11 juli 1998) 
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Cannen ( clanning) 
Bij een groep behoren die dezelfde gevoelens, doelen en idealen als de onze 
vertegenwoordigt om zo de eigen normen en waarden te valideren. Er heerst dus een 
sterke drang om bij een (sociale) groep te horen. 

Cocoonen 
De behoefte om zich te beschermen tegen de harde onvoorspelbare werkelijkheid van 
de buitenwereld. 
Men trekt zich terug in eigen huis, en besteedt dan ook erg veel aandacht aan de eigen 
leefruimten, in de vorm van interieur design. Tegenwoordig nodigt men niet mensen 
uit omdat het moet i.v.m. werk en dergelijke, maar nodigt men slechts mensen uit die 
men mag om 'knus te kneuteren', 'de sociale cocon'. 
Men gaat steeds vaker thuis winkelen over het internet en thuis werken d.m. v. 
telewerken in de veilige cocon. Men besteedt ook steeds meer aandacht aan het 
beschermen van de cocon(nen) met behulp van bewakingssystemen en -diensten. 
Verschi jningsvormen: 

Gepantserde cocon (thuis is een fort) 
Mobiele cocon (van de auto naar het werk: de auto wordt cocon waardoor het 
interieur steeds belangrijker wordt) 
Sociale cocon (knus kneuteren, men nodigt alleen mensen uit die men mag) 
Cafe cocooning 

Verjongen (down-aging) 
Nostalgie naar de zorgeloze jeugd, zorgt ervoor dat de baby boomers behoefte hebben 
aan producten en activiteiten uit eigen jeugd. 

34 Tamminga, M. (14 juni 1997) 
35 Lampert, M. (oktober 1998) 
36 Jones, S. (28 oktober 1999) 
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Men gaat zich weer als kleine deugniet gedragen en trekt zich niets aan van de eigen 
leeftijd en de associaties die daarbij vaak opkomen. De opleving van het speelse 
element in de mens. 
Men vertoont nostalgie bij bijvoorbeeld muziek en spelletjes. Ook vertoont men het 
impulsieve koopgedrag van een kind. 

Egonomie (egonomics) 
Het niemand-is-zoals-ik - besef. 
Hierdoor ontstaat een grote vraag naar een persoonlijk product op maat. Er komen 
veel nieuwe tijdschriften voor steeds kleinere doelgroepen: men associeert zichzelf 
met het tijdschrift - erg persoonlijk. Er ontstaan ook steeds meer sterk 
gespecialiseerde actieve groep(ering)en. In de mode ontstaat couture voor de massa, 
zoals Tommy Hilfiger, Calvin Klein en DKNY. 

Vrouwelijk denken( eveolution) 
De manier van denken en doen van vrouwen heeft zijn weerslag op het bedrijfsleven, 
waardoor het hierarchisch model naar een meer relationeel model aan het verschuiven 
is. Vrouwen beheersen niet alleen het grootste deel van de consumentenuitgaven, ze 
spelen ook in het bedrijfsleven een groeiende rol. 
Enkele gegevens over de VS: 

Door vrouwen geleide bedrijven hebben samen meer dan 18,5 miljoen mensen in 
dienst. 
Acht miljoen bedrijven zijn in bezit van vrouwen, dit is eenderde van het totaal. 
Sinds 1987 is dit aantal met 78% gestegen. 
Naar schatting zullen in 2005 40% van de bedrijven in bezit van vrouwen zijn. 

Vlucht in def antasie (jantasy adventure) 
Fysiek vluchten: cocon; Emotioneel vluchten: fantasiewereld. 
Men heeft niet alleen de neiging om fysiek te vluchten (zoals bij cocooning), maar 
ook om emotioneel te vluchten naar een fantasie wereld. In de fantasie kan men 
avonturen beleven zonder risico's, in de werkelijkheid wil men de risico's niet alleen 

37 Jones, S. (28 oktober 1999) 
38 Hooghiemstra, D. (13 oktober 1997) 
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vermijden, maar zelfs uitbannen. Fantasie is bijvoorbeeld terug te vinden in hotels, 
pretparken, winkelcentra, exotisch eten, mode, buitenlandse modellen en muziek. 

Bluewater, Engeland 
Vallende symboeln (icon toppling) 
Een sociale omslag vindt plaat, waarbij het de pilaren van de maatschappij in twijfel 
worden getrokken en afgewezen. Het vertrouwen in de goede bedoelingen van de 

39 Jones, S. (28 oktober 1999) 
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grote bedrijven neemt af, waardoor steeds meer giganten proberen klein te lijken. 
Trouw aan de werkgever wordt steeds schaarser, terwijl flex-werken oprukt. Het 
vertrouwen in de regering neemt af, net als het vertrouwen in de gevestigdde 
geneeskunde. Bij het kopen van nieuwe producten, vertrouwen consumenten vrienden 
eerder dan experts. 

Onbeschaamd genieten (pleasure revenge) 
De consument geeft zich over aan heimelijke uitspattingen. Ze hebben het gehad met 
verstandig leven en willen er weer op los leven. Martini, rood vlees en sigaren zijn 
weer in trek. 

(Mini)luxe (small indulgences) 
De gestresste consument wil zichzelf trakteren op betaalbare luxe en zoekt manieren 
om zichzelf te belonen. De motivatie voor luxe verschuift van willen naar verdienen. 
Het centrale motto hierbij is 'klein, maar fijn'. Kwaliteit is belangrijker dan merk. 
Honger naar luxe (zowel mini als maxi) zet de komende jaren door. 

S.0.S. (save our society) 
De kinderen van nu ('overlevingskinderen') beschouwen de wereld anders dan wij 
geleerd hebben (vertrouwen in technologische vooruitgang als oplossing voor 
wereldproblematiek): de aarde wordt met vemietiging bedreigd. 
Ingrijpen is geen keuze meer, het is een noodzaak. Men gaat recyclen en milieu
verantwoord kopen. Men gelooft wederom in de 'good guys'; bedrijven en 
instellingen die milieu- en sociaal verantwoord handelen. Er wordt meer en meer aan 
vrijwilligerswerk gedaan. 

40 NRC Handelsblad (14 mei 1996) 
41 Financieel Dagblad (24 juli 1995) 
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De strijdbare consument (the viligante consumer) 
Voorbeelden zijn: 

Phil Sokoloff tegen tropische olien in maisvlokken en koekjes, deze zijn namelijk 
net zo cholesterolverhogend als dierlijk vet 
Verzet tegen te hoge verzekeringspremies, milieucriminaliteit 
Men gaat in programma's de beloften van producenten aan de kaak stellen: 
bijvoorbeeld door dezelfde tests als in de commercials uit te voeren 

De consument wil dat bedrijven bun menselijke gezicht laten zien: problemen of 
fouten moet bet bedrijf onderkennen en zich verantwoordelijk opstellen. 
We willen kopen bij iemand met een gezicht, vertrouwen wordt van essentieel belang. 
In de toekomst zullen garantiebewijzen belangrijker worden en van meer betekenis 
zijn: vervanging en reparatie geldt niet alleen voor auto's, maar voor alle producten. 
(functie (= behoefte die vervuld wordt) is van belang, niet het product zelf) 

4.2 Leeftijd 

De af gel open eeuw is de bevolking 
meer dan verdrievoudigd. Van 5 
miljoen mensen in 1900 is bet aantal 
gestegen tot bijna 16 miljoen in 1999. 
Verwacht wordt dat de bevolking zal 
blijven groeien in de eerstkomende 
decennia, maar bet groeitempo wel zal 
teruglopen. Het gemiddelde kindertal 
daalt. 
Op dit moment is 13% van de 
bevolking 65 jaar of ouder. In 2040 zal 
dit zijn opgelopen tot 23%. Vooral bet 
aantal hoogbejaarden zal sterk 
toenemen. De levensverwachting is 25 
jaar hoger dan in 1900 bet geval was. 

2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2020 
2030 
2040 
2050 

0-19 iaar 20-64 jaar 65+ jaar 
24,4% 62,0% 13,6% 
24,4% 62,0% 13,6% 
24,4% 61,9% 13,7% 
24,4% 61,8% 13,8% 
24,4% 61,7% 13,9% 
24,4% 61 ,6% 14,0% 
24,4% 61,5% 14,1% 
24,3% 61 ,5% 14,2% 
24,1% 61,5% 14,4% 
24,0% 61,4% 14,6% 
23,9% 61,3% 14,8% 
22,3% 59,2% 18,5% 
21,9% 56,4% 21,7% 
22,3% 54,3% 23,4% 
22,1% 55,7% 22,2% 

Bevolkingsprognose naar leeftijd 
[Bron: CBS] 

In 1950 had de leeftijdsopbouw van de bevolking nog de vorm vaneen piramide: een 
brede basis (veel jongeren) en een smalle top (weinig ouderen). Halverwege de 
nieuwe eeuw zal de leeftijdsopbouw naar verwachting een veel gelijkmatiger beeld 
vertonen. De verschillende leeftijdsgroepen zullen dan maar weinig in omvang van 
elkaar verschillen. Een groter aantal ouderen brengt hogere kosten voor zorg en 
pensioenen met zich mee. Dit zal een groter aandeel van bet nationaal inkomen voor 
uitkeringen en voorzieningen voor ouderen vergen. Bovendien valt door de grote 

42 Luyendijk, W. (12 december 1998) 
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toename van 75-plussers rood 2050 een aanzienlijke stijging van de kosten van de 
gezondheidszorg te verwachten. De groei van de beroepsbevolking zal de komende 
jaren afzwakken, en rond 2010 eindigen. Daarna zal de beroepsbevolking vergrijzen. 
Als de groei van de productiviteit niet omhoog gaat zal dit een remmend effect 
hebben op de economische groei. 

Nederland ontgroent. Een belangrijke oorzaak van de daling van het percentage 
mensen jonger dan 25 jaar is de afname van het aantal geboorten in de jaren 70 en 80. 
De immigratie van allochtonen remt deze ontwikkeling enigszins af. 
Het aantal geboorten bedroeg in de jaren vijftig en zestig jaarlijks 240 duizend, tussen 
1975 en 1985 daalde dit aantal tot 175 duizend per jaar, terwijl in de jaren negentig dit 
aantal weer tot bijna 200 duizend is gestegen. 

4.2.1 Kinderen 

Belangrijkste productcategorieen voor kinderen en hun ouders zijn voeding, 
snoepgoed en speelgoed. Ouders zijn gevoelig voor 'opvoedkundige' elementen in 
speelgoed. Kinderen worden nu meer serieus genomen dan vroeger, vooral op gebied 
van kleding, voedsel en vrijetijdsbesteding. Kinderen hebben een apart gevoel voor 
humor. Absurdistische humor die 'eigenlijk niet netjes is' slaat erg aan bij kinderen. 
Verrassingseffecten worden gewaardeerd, evenals gek, snel en een licht protest tegen 
de wereld van de ouders. 
Belangrijk doel van kinderen is 'groter worden' of voor 'ouder' maar niet volwassene 
aangezien worden. Dit betekent dat kinderachtig wordt afgewezen. Verder werken de 
volgende waarden door in de behoeften van kinderen: nieuwsgierigheid; prestaties; 
competentie. 
Kinderen zijn gevoelig voor cadeautjes, zoals bij de HappyMeal van McDonalds. 
Kinderen beginnen in de basisschool leeftijd veelal verzamelingen aan te leggen. 
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4.2.2 Jongeren 
Jongeren worden ~edefinieerd als de leeftijdsgroep van tieners die niet meer op de 
basisschool zitten. 3 Ze genieten vervolgonderwijs en na hun zestiende werkt of krijgt 
een deel van de jongeren een uitkering. Het aandeel van de jongeren daalt van 31,4 % 
in 1980 naar 22,2 % in 2050: de zogenaamde ontgroening van de samenleving. 
De schooljeugd geeft gemiddeld f 275,- per maand uit. De voornaamste 
uitgavenposten in afnemende volgorde van belangrijkheid zijn: kleding en schoenen, 
snacks, alcoholische dranken, frisdranken, snoep en uitgaan. Jongens geven meer uit 
aan snacks, alcohol, gokken, drugs, cd's en computerbenodigdheden. Meisjes geven 
meer uit aan snoep, schoolartikelen, cadeaus, cosmetica, tijdschriften en kleding. De 
trend is dat jongeren meer geld besteden aan uitgaan, consumpties en activiteiten 
buitenshuis. 
Wat duurzame goederen betreft beschikken de meeste jongeren over een radio, 
cassetterecorder, fiets en walkman. Er is een duidelijke trend tot individualisering van 
duurzame goederen. Terwijl deze goederen vroeger nog in gemeenschappelijk gebruik 
van het gezin waren, beschikken de leden van het gezin nu over veel van deze 
goederen voor zichzelf. Vrije tijd wordt vooral besteed aan televisie kijken; vrienden 
of vriendinnen opzoeken; computeren; lezen; disco bezoeken; sporten; hobby's; 
muziek maken; bar, cafe, soos bezoeken; kijken naar sport en bioscoopbezoek. 

4.2.3 Senioren 

Het aantal senioren (60 jaar en ouder) neemt toe van 17,4 % in 1992 tot 25 % in 2050. 
Dit wordt aangeduid als de vergrijzing van de samenleving. De trend doet zich voor 
dat senioren veelal vitaal zijn en eindelijk de tijd nemen om die dingen te doen waar 
ze in hun werkzame leven nooit tijd voor hebben gehad: een soort 'tweede jeugd'. 
Het aandeel hoogbejaarden (80 jaar en ouder) neemt tevens toe: de zogenaamde 
verzilvering van de bevolking. Deze groep is tevens sterk hulpbehoevend. 
Kenmerken van senioren zijn tweeledig: lichamelijk en sociaal. Wat lichamelijke 
aspecten betreft hebben senioren een lager activiteitsniveau, werken langzamer en zijn 
sneller vermoeid. Hun gezichtsvermogen en reactiesnelheid nemen af. Senioren 
kunnen zich moeilijker concentreren, hebben een slechter geheugen en hebben een 
lager aanpassingsvermogen. 
Op gebied van sociale aspecten speelt vooral de terugtreding uit het arbeidsproces. Dit 
heeft een grote invloed op de sociale contacten, perceptie van vrije tijd en gevoel van 
identiteit. Daarnaast is het inkomen veelal gedaald. Tot slot hebben de meeste 
senioren een relatief lage opleiding genoten. 
Senioren maken vooral gebruik van diensten als reizen; verzorging; thuiszorg; 
medische hulp; maaltijdbezorging aan huis en cursussen. Daarnaast kopen senioren 
veelal reformproducten; voedsel in kleine verpakkingen; brillen en andere 
paramedische hulpmiddelen; zelfmedicatie; kranten en tijdschriften. Mediagebruik 
(zowel gedrukte media als televisie) ligt bij senioren hoog. 

4.3 Godsdienst 

De kerkelijkheid van de Nederlanders is de laatste decennia sterk afgenomen. De 
kerkelijke gezindte van Nederland in 2000 ziet er als volgt uit: 14 % Nederlands 
hervormd; 25 % Rooms-katholiek; 6 % Gereformeerd; 9 % overige gezindten en 46 % 
buitenkerkelijk. De Nederlands hervormden wonen vooral in Zeeland, Utrecht, 

43 Antonides, Gerrit, Raaij, W. Fred van (1997) 
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Gelderland, Overijssel en Drenthe. De Rooms-katholieken wonen vooral in Limburg 
en Noord-Brabant. De Gereformeerden wonen sterk verspreid in Noord Nederland, 
maar vooral in Friesland, Groningen en Overijssel. Buitenkerkelijken wonen vooral in 
Noord- en Zuid-Holland, Flevoland en Groningen. 
Tegenwoordig is het lidmaatschap van een kerkgenootschap meestal op een sterke 
overtuiging en betrokkenheid gebaseerd. De West-Europese cultuur is gebaseerd op 
Christelijke normen en waarden. Deze invloed werkt door op ons consumptie- en 
spaargedrag, werk en vrijetijdsbesteding. Gereformeerden sparen gemiddeld meer dan 
Rooms-katholieken. Orthodoxe protestanten zullen 's zondags geen pretparken of 
voetbalwedstrijden bezoeken. 

4.4 Nationaliteit 
Etnische minderheden in Nederland kunnen naar een drietal groepen worden 
onderverdeeld: koloniale-, arbeids- en politieke immigranten. De koloniale 
immigranten bestaan uit Indische Nederlanders, 40.000 Molukkers, 263.000 
Surinamers en 84.000 Antillianen. 
De Arbeidsimmigranten zijn vooral uit Marokko . en Turkije atkomstig. Er waren in 
1990 168.000 Marokkanen en 207.000 Turken in Nederland. 
Er worden de komende jaren meer asielzoekers uit Oost-Europa, zoals het voormalig 
Joegoslavie, en uit ontwikkelingslanden verwacht. In 1993 waren er ruim 35.000 
asielzoekers in Nederland. 
Hiernaast wonen er nog zo'n 36.000 Chinezen en 66.000 Zuid-Europeanen in 
Nederland. In totaal bestaan de etnische minderheden uit circa 900.000 personen, 
ongeveer 6 % van de totale bevolking. 

Het aantal niet westerse allochtonen neemt, op basis van de huidige ontwikkelingen, 
toe van 1,2 miljoen in 1998 naar 2 miljoen in 2015. Dit betekent dat tweederde van de 
totale bevolkingsgroei kan worden toegeschreven aan de groei van het aantal 
allochtonen. Het percentage niet westerse allochtonen zal van 7 naar 12% (2015) van 
de totale bevolking groeien. Het aantal Marokkanen zal sterker groeien dan het aantal 
Turken. De groei van het aantal Surinamers en Antillianen is minder groot omdat zij 
minder kinderen krijgen. De mensen uit de Aziatische landen behoren tot de snelst 
groeiende groep allochtonen. In vergelijking met de Nederlandse bevolking zijn niet
westerse allochtonen relatief jong. Het aantal westerse allochtonen groeit aanzienlijk 
minder sterk dan het aantal niet-westerse allochtonen. 
De integratie van emigranten is een generaties omspannend proces, zeker als deze 
immigranten een ongunstige uitgangspositie bezitten. Ook al doordat deze immigratie 
nog steeds voortgang vindt, mag volgens het CBP niet worden verwacht dat de 
symptomen van onderklassenvorming binnen afzienbare termijn zijn overwonnen. 

De werkloosheidcijfers zagen er in 1990 als volgt uit: Marokkanen 44,2 %; Turken 
35,5 %; Antillianen 30,4 %; Surinamers 30,1 % en Nederlanders tenslotte 7,9 %. 
De etnische minderheden zijn sterk geconcentreerd in de vier grote steden van de 
Randstad. In Amsterdam wonen relatief veel Surinamers, in Rotterdam relatief veel 
Turken en in Utrecht relatief veel Marokkanen. 
Het opleidingsniveau van etnische minderheden ligt beduidend lager dan dat van de 
Nederlanders. Het opleidingsniveau van de Marokkanen ligt het laagst, gevolgd door 
dat van de Turken, het niveau de Surinamers ligt weer hoger, daarna dat van de 
Antillianenen en tenslotte ligt het opleidingsniveau van de Nederlanders het hoogst. 
De verschillen tussen de etnische minderheden onderling en de Nederlanders is vooral 
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gebaseerd op taal, religie, gewoonten en taboes. De gemiddelde gezinsgrootte van 
allochtonen ligt rond de 4,3 terwijl dit voor Nederlandse gezinnen rond de 2 ligt. 
Allochtonen hebben meer vaste lasten door bet sturen van een maandelijks bedrag aan 
familieleden in bet moederland en bezoek aan bet moederland. Daarnaast geven 
vooral de Turken veel uit aan videorecorders en (Turkse) videobanden. 
Etnische minderheden kopen vaker dan Nederlanders op de markt en in etnische 
winkels. Marokkanen en Turken zijn in bun koopgedrag sterk wijk- en 
buurtgebonden. Met betrekking tot media onderwerpen gaat de interesse van etnische 
minderheden vooral uit naar problemen waar buitenlanders in de Nederlandse 
samenleving mee te maken hebben, zoals huisvesting, (huur)subsidies, uitkeringen, 
verblijfsvergunningen en werkgelegenheid; nieuws en muziek uit bet moederland, 
sport, toneel en kunst van de eigen taalgroep in Nederland; Nederlandse politiek, 
politieke partijen, kiesrecht en verkiezingen. Het meeste hebben Turken, Chinezen en 
Portugezen behoefte aan dergelijke informatie. Daarnaast zijn 
jongeren meer dan ouderen in de Nederlandse samenleving 
gei'nteresseerd. 

4.5 Regio I woonplaats 

Segmentatie naar woonplaats of regio kan op 
verschillende niveaus geschieden. In bet zogenaamde 
Nielsen-systeem worden in Nederland een vijftal 
regionale gebieden onderscheiden (zie tabel). Gebied 
I omvat de agglomeraties van Amsterdam 
Rotterdam en Den Haag. Gebied II bestaat uit 
Noord- en Zuid-Holland en Utrecht minus de 
bovengenoemde steden. Gebied III omvat 
Groningen, Friesland en Drenthe. Gebied 
IV beslaat Overijssel, Gelderland en 
Flevoland. Gebied V bestaat tenslotte uit 
Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. 
Zoals in figuur ... '! te zien hanteert bet 
CBS echter een andere regionale Bevolking per landsdeel in 1998 (x l 000) 
verdeling van Nederland. [Bron: CBS] 

44 Antonides, Gerrit, Raaij, W. Fred van (1997) 
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Een verfijning van het Nielsen-systeem is het Cebuco-systeem, dat Nederland in 49 
verzorgingsgebieden verdeelt. 
Tenslotte vormt het postcode segmentatiesysteem een methode om de Nederlandse 
bevolking naar woonplaats te segmenteren. Er is tevens een behoorlijk aantal 
gegevens over de postcodegebieden bekend. Hierbij kan men denken aan kenmerken 
als huur- of koophuizen, sociale klasse, gezinsfase, vakantiebestedingen, autobezit, 
huisdieren en tuinen. Nederland kan onderverdeeld worden naar ruim 400.000 
postcodegebieden, die gemiddeld uit 15 woningen bestaan. 

4.6 Sociale klasse 
Sociale klasse wordt voomamelijk bepaald door het opleidingsniveau en de 
beroepsstatus van de hoofdkostwinner. Inkomen is dus niet bepalend voor de sociale 
klasse waar men toe behoort. De hoogte van het inkomen en vermogen geeft veelal 
wel een indicatie van de sociale klasse, vanwege een hoger salaris voor beroepen waar 
een hogere opleiding voor is vereist. In Nederland worden de volgende sociale 
klassen onderscheiden: 

A welgesteJden {1994: 13,9 %] 
BJ hose,; middenklasse [1994: 26,7 %J 
B2 . lage nuadenklas e [1 94: 18,2 %} 
c ®oder welgesteiden [1994-: 30,5 %} 

D nun 't welge telden ' {1994: 10,7 %] 

In de modeme maatschappij is sociale klasse niet langer een star gegeven, maar heerst 
sociale mobiliteit. Tevens zijn de verschillen in inkomen en consumptie tussen de 
verschillende klassen minder scherp geworden. Veelal wordt tegenwoordig het begrip 
sociale klasse ook wel vervangen door een begrip als leefstijl. Hogere sociale klassen 
bezitten vaak meer goederen van een hogere kwaliteit. Deze personen wonen vaker in 
een koophuis in een betere wijk. Huishoudens met hogere inkomens wonen naar 
verhouding meer in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Gelderland. 

4.7 Inkomen 

Brennen van inkomen voor huishoudens kunnen onder meer zijn: lonen en salarissen 
voor betaald werk; winst uit een ondememing; kinderbijslag; sociale uitkeringen; 
(huur)subsidies; erfenissen; dividenden en winsten uit verkoop van onroerend goed. 
Het primaire inkomen bestaat echter vooral uit lonen en salarissen van werknemers. 
Het primaire inkomen is inclusief de door werkgevers betaalde sociale premies. Het 
beschikbare inkomen ontstaat na aftrek van betaalde sociale premies, directe 
belastingen, premies voor pensioen- en levensverzekering en premies voor 
particuliere ziektekostenverzekering. Meer dan de helft van de consumptieve 
bestedingen gaat naar de categorie 'overige goederen en diensten'. Hieronder vallen 
huur of hypotheek, vervoerskosten, onderwijs, vakantie en recreatie. Deze post stijgt 
het sterkst, terwijl de uitgaven aan voeding veel minder sterk stijgen. Het gemiddelde 
besteedbaar jaarinkomen voor alle huishoudens is f43.000. In de noordelijke en 
oostelijke provincies (Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland) en in 
Limburg zijn deze inkomens lager dan gemiddeld. In de provincies Utrecht, Noord-
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en Zuid-Holland en Zeeland zijn deze inkomens juist hoger. In de randstad zijn de 
kosten van levensonderhoud echter ook hoger. 
Hogere inkomens treft men vooral aan bij de wat grotere huishoudens met tenminste 
twee meerderjarigen. Van de in 1995 circa 1,3 miljoen huishoudens met twee 
meerderjarigen en minstens een minderjarig kind had ruim 90% een besteedbaar 
inkomen van minstens 30 duizend gulden en ruim de helft had een inkomen van 
minstens 50 duizend gulden. van een op de tien huishoudens bedroeg het besteedbaar 
inkomen in 1995 meer dan 80 duizend gulden. Onder deze huishoudens met een zeer 
hoog inkomen komen zeer weinig alleenstaanden voor, daarentegen relatief veel 
huishoudens met drie of meer meerderjarigen. Door een daling van de 
huishoudengrootte is het besteedbaar inkomen per hoofd van de bevolking sterker 
gegroeid. 

Het aantal geregistreerde werklozen kwam eind 1999 voor het eerst sinds 1980 weer 
onder de 200 duizend. V olgens een enquete naar de krapte op de arbeidsmarkt uit 
1998, blijkt dat de helft van de werkgevers in Nederland moeite heeft met het vinden 
van personeel. Bovendien werd voorspeld dat deze personele schaarste in het komend 
decennium een structureel karakter krij gt. 
De tendens van de afgelopen jaren is minder uitkeringen en meer inkomens uit arbeid. 
Het aantal personen met een eigen inkomen neemt de afgelopen jaren bovendien 
sneller toe dan de bevolking: meer vrouwen en jongeren verwerven zich een eigen 
inkomen, onder meer door de toenemende deeltijdarbeid. 
De CAO-lonen liepen het afgelopen decennium in gelijke pas met de 
consumentenprijzen. De minimum uitkeringen zijn echter op langer termijn bezien bij 
de lonen achtergebleven. Tussen de tweede heft van de jaren zestig en begin jaren 
tachtig verminderde in Nederland de ongelijkheid. De maatschappelijke achterhoede 
ondervond een relatieve inkomensverbetering en de middenklasse breidde zich sterk 
uit. Echter sinds 1985 zijn de uitkeringsontvangers in welstand achteropgeraakt bij de 
werkenden en is de ongelijkheid in Nederland toegenomen. Er zijn wel 
tekenen die erop wijzen dat uitkeringsontvangers sinds 1997 . ·~ o 
iets van hun achterstand inlopen. De koppeling tussen /;. 
lonen en uitkeringen is de laatste jaren niet meer buiten )) . 
werking gesteld en ramingen van het Centraal U 
Planbureau wijzen in de richting van een 
positieverbetering van deze groepen. In 1977 kwam 
15% van het in Nederland genoten besteedbaar 
inkomen terecht bij het onderste kwart van de 
inkomensverdeling, in 1985 14,6% en in 1995 nog 
slechts 13,1%. Maar volgens een door het CBS en 
het SCP gehanteerde, op koopkracht gebaseerde 
maatstaf, behoorde in 1977 12,2 % van de 
huishoudens tot de lage inkomensgroepen. 
Dit aandeel was in 1985 wel gestegen tot 
21,8%, maar lag in de jaren negentig 
stabiel tussen de 15 en 16%. 
Er zijn relatief veel eenoudergezinnen en 
- in mindere mate - alleenstaanden die 
moeilijk kunnen rondkomen. 
V ooral de vier grootste en een aantal 
middelgrote steden herbergen een 

Regionale verdeling van het vermogen 
(aantal bezitters van 200 duizend gulden of 

meer) 01101/95 in% van de bevolking 20 
jaar en ouder [Bron: CBS] 
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bovenredig aantal van uitkeringsatbankelijke, vaak allochtone inwoners. De 
werkweek van een fulltimer werd teruggebracht van 40 tot 38 uur in de week, waarbij 
voor een groot deel van de beclrijfstakken inmiddels 36 uur de norm is. Bovendien 
nam het jaarlijks aantal vakantiedagen toe. In feite deden in 1996 anderhalf miljoen 
meer mensen dezelfde hoeveelheid werk als in 1970. 
Van echtparen met een hoofdkostwinner onder de 65 jaar was in 1977 nog slechts een 
derde deel een tweeverdienershuishouden, in 1996 was dit aandeel toegenomen tot 
meer dan tweederde. De entree van vrouwen in de arbeidsmarkt verliep grotendeels 
via deeltijdarbeid. 

4.8 Beroep 
Globaal kan een driedeling in de Nederlandse huishoudens gemaakt worden. Bijna 60 
% van de huishoudens is werkzaam. Ongeveer 35 % is gepensioneerd, werkloos of 
arbeidsongeschikt. Vijf procent van de hoofdkostwinners studeert of is huisvrouw I 
man zonder beroep. Een kwart van de huishoudens behoort tot de tweeverdieners: 
huishoudens met veel geld maar weinig tijd. Werkenden bevinden zich vooral in de 
leeftijdscategorie 15 - 64 jaar. 

De beroepsklasse en beroepsmobiliteit is een indicator voor de sociale klasse, het 
inkomen, de interessen en leefstijl van een huishouden. Beroepsmobiliteit wil zeggen 
het verschil in beroepsklassen tussen generaties (vader op zoon). In Nederland is een 
sterke opwaartse mobiliteit in beroepsklassen geconstateerd, vooral vanwege 
structurele mobiliteit. De volgende beroepsklassen kunnen onderscheiden worden: 

L Hogen; leirlinggevende hoofdatbeid 12.7 % 

2. Lagere leidinggevende hoofdarbeid 1'8.8 % 

3. Routinemati:ge hoofdarbeid 15,9 % 
,4, Kleine zel:f Utndigen met personeel 2,6 % 

5. Kleme u lf tandigen zonder ¢ tSotJee 34 % 

' 6. ZeJfstanclige boeren 4 ,5 % 
7. Hooggeschoolde handarbeid 6.4 % 

8. Geschoolde handarbeid 19,0 % 

9. HaJf- en ongeschooJde handart)e1d 16.l % 

10. Landarbeid 1~6 'fo 

Deze beroepsklassen geven tevens een globale indeling naar beroepsstatus weer. 
Beroepsstatus is een van de determinanten van de sociale klasse. 

4.9 Opleiding 
De omvang van de bevolking in de schoolleeftijd nam tussen 1970 en 1998 af met 
20%. De werkelijke schoolgaande bevolking liep echter slechts met 1 % terug. Dit valt 
te verklaren door de hogere participatiegraad van jongeren in het onderwijs. De 
gemiddelde leeftijd waarop men het voltijdonderwijs verliet steeg van 16 jaar in 1970 
naar bijna 20 jaar in 1995. Het gemiddelde opleidingsniveau van jongeren is vrij 
hoog, en zal naar verwachting niet veel verder stijgen. 

52 



Aanbodcreatie proces van recreatief winkelen~ 

De kansongelijkheid in bet onderwijs is sinds de jaren zestig afgenomen. Ook in de 
doorstroming naar bet hoger onderwijs nam dit effect af. Tevens is de toegenomen 
emancipatie van vrouwen hierbij van betekenis 
Er is een grote toestroom van jongeren naar bet voortgezet en hoger onderwijs. In de 
groep tot 20 jaar bevinden zich steeds meer studerenden en steeds minder jongeren 
met een betaalde baan. Het opleidingstraject duurt langer, waardoor jongeren op een 
latere leeftijd op de arbeidsmarkt komen. Er is een stijging van bet opleidingsniveau 
in Nederland, met een nadruk op bet middelbaar en hoger onderwijs en bet 
universitaire onderwijs. Ook blijkt dat een hoog opleidingsniveau steeds meer nodig is 
om kansen te hebben op de arbeidsmarkt. 
Vooral bet opleidingsniveau van etnische minderheden is aanzienlijk lager dan van de 
Nederlanders. Door bet grote verschil in opleidingsniveau tussen kinderen van 
etnische minderheden en dat van bun ouders, wordt verwacht dat bet verschil in 
opleidingsniveau tussen Nederlanders en allochtonen in de toekomst zal verminderen. 
Hoger opgeleiden hebben als consument een grotere behoefte aan goede informatie. 
Hoog opgeleide mensen kunnen beter met schriftelijke informatie omgaan dan lager 
opgeleiden. Tevens hebben zij behoefte aan andere producten en diensten. Zaken als 
theater, klassieke muziek en boeken spreken meer hoger opgeleiden aan. 

4.10 Referentiegroepen 

Consumenten hebben veelal een netwerk van relaties bestaande uit: - . -

Lagere sociale klassen gaan vooral veel om met familieleden, buren en collega's op 
bet werk en hebben meestal een beperkte horizon. Het netwerk is veelal sterk lokaal 
of regionaal bepaald. Vaak woont familie in de naaste omgeving. De producten of 
diensten die deze klassen aanspreken zijn ook vaak regionaal bepaald. 
Hogere sociale klassen vertonen meer diverse leefstijlen. Men gaat vooral om met 
collega's en relaties van bet werk, vrienden, kennissen en relaties in verenigingen en 
clubs. Men gaat relatief minder om met familie en buren. De horizon van deze klassen 
is wijder en bet netwerk is vaak nationaal of intemationaal bepaald. 

4.11 Huishouden 

Het aantal huishoudens is de af gelopen decennia sterk gegroeid: van 2,5 miljoen in 
1945 tot 6,8 miljoen in 1999. Rond 2035 wordt een maximum verwacht van bijna 8,3 
miljoen. De groei wordt voomamelijk veroorzaakt door de sterke groei van bet aantal 
alleenstaanden. Steeds meer jongeren die uit huis gaan wonen eerst een tijdje alleen. 
Daarnaast zijn er veel alleenstaanden door bet uit elkaar vallen van de relatie. 
Nederland telt 6,8 miljoen huishoudens, waarvan eenderde bestaat uit alleenstaanden, 
eenderde uit paren zonder kinderen en eenderde uit een of twee ouders met 
kind(eren). Het gemiddelde huishouden bestaat nog maar uit 2,3 personen, in 1970 
was dat aantal nog 3,2. 
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Volgens de huishoudens prognoses van het CBS zal het aantal alleenstaanden in de 
komende jaren fors blijven toenemen. In 2015 zullen bijna 3 miljoen mensen alleen 
wonen. Het aantal jonge alleenstaanden zal echter nog maar licht verder stijgen. Van 
de jaren 70 tot de jaren 90 is het aantal echtscheidingen van 10 naar 25% gestegen, nu 
blijft dat percentage constant. In de toekomst zullen steeds meer alleenstaanden van 
middelbare leeftijd zijn. Het aantal eenoudergezinnen zal naar verwachting constant 
blijven. Nu zijn er ruim 850 duizend alleenstaanden van 60 jaar en ouder, in 2015 zal 
dit aantal 300 duizend hoger liggen. Voor het aantal mensen in tehuizen (250 duizend) 
wordt in de komende jaren geen stijging verwacht. Ouderen willen in het algemeen zo 
lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. 
De duur van een huwelijk ligt op ruim dertig jaar. Bijna alle jongeren die nu 
samenwonen verwachten ook te gaan trouwen. Minder dan 10% van de huwelijken 
blijft kinderloos. Men verwacht dat in de toekomst slechts 60% van de mannen ooit 
zal trouwen. Een op de vier kinderen wordt tegenwoordig buitenechtelijk geboren. 
Het aantal paren (gehuwd of ongehuwd) blijft ongeveer gelijk. 

Het gezin waarin men geboren is heet het orientatiegezin. Hierin krijgen kinderen hun 
opvoeding. Veel normen, waarden en gedragspatronen worden tijdens de kinderjaren 
aangeleerd. Het gezin dat men zelf sticht wordt het procreatiegezin genoemd. V aak 
ontstaan hierin nieuwe waarden, normen en gedragspatronen. 
Huishoudens kunnen worden ingedeeld naar gezinsfase. Kinderen die zelfstandig 
gaan wonen en het orientatiegezin hebben verlaten komen in fase 1 van de 
gezinslevenscyclus terecht: 

J , alleen_ taand 
2. sa01enwonend, getrouwd (21.onder klnderen) 
3. ezm met jonge kinderen thuL 

. 4. gezin met oudere kinde n tbuis 

5. kind n uit huis r~eeg nest' I ' rpty ne t') 

6. geen betaald werk: pen. ioen of :vlJT 
1. achterblijvende weduwe .ofweouwnaar 

jonger dan 35 jaar 

ouder dan 35 jaar 

Steeds vaker wordt van dit gezinscyclus patroon afgeweken. Hierbij kan men denken 
aan eenoudergezinnen, samenwonende homoseksuelen, permanente alleenstaanden of 
paren die geen kinderen willen I kunnen krijgen. In 2000 ziet de samenstelling van de 
Nederlandse bevolking naar gezinslevenscyclus er als volgt uit: 

Gezioslevenscyclus 
Alleeosta:mde, jonger dan 35 jaar 
Huishouden zonder kinderen echt enoor I 

Gezjn me1 kinderen 

Huishouden zonder kinderen. echtg~noot I partner 35 jaar en O\!.der 
Alleenstaande 35 jaar en ooder . 

2000 

20..4 % 

25,3 % 

543 % 

Verschillende aankopen door het huishouden kunnen gedaan worden op basis van 
man-dominant gedrag, vrouw-dominant gedrag, autonoom gedrag en syncratisch 
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gedrag. Bij man-dominant gedrag denkt men vaak aan de aanschaf van een gezinsauto 
door de man, bij vrouw-dominant gedrag wordt vaak aan levensmiddelen gedacht, bij 
autonoom gedrag betreft bet aankopen door dezelfde persoon die van de aankoop 
gebruik maakt, zoals persoonlijke kleding en bij syncratisch gedrag betreft bet 
tenslotte cooperativiteit tussen beide partners, zoals de keuze van de school voor de 
kinderen. 
Nederlandse gezinnen zijn vrij egalitair wat besluitvorming betreft. De vrouw is 
dominant in 10 van de 17 beslissingen (59 %), bet betreft voornamelijk duurzame 
goederen die voor bet huishoudelijk werk worden gebruikt. De man is dominant in 7 
van de 17 beslissingen ( 41 % ), bet betreft vooral duurzame goederen met meer 
expressieve waarde, zoals herenkleding, auto en camera. De overige gezinsleden 
oefenen ook invloed uit, vooral als bet gaat om de geluidsinstallatie, fotocamera, 
vakantie en broodrooster. De vrouw heeft meer invloed op de kleding van haar man 
dan omgekeerd. 
In de middenklasse wordt meer gezamenlijk beslist dan in de hogere en lagere sociale 
klassen. Pas getrouwde of samenwonende partners hebben relatief veel overleg nodig 
om tot een beslissing te komen. Afhankelijk van bet waargenomen risico en bet 
belang van de beslissing verloopt ook het beslissingsproces meer syncratisch. Onder 
tijdsdruk, dus als bijvoorbeeld beide partners werken, is er ook minder tijd voor 
syncratische beslissingen. 

4.12 Politieke partijen 

Belangrijkste politieke partijen in Nederland zijn de Pvd.A (sociaal democraten), CDA 
(Christelijk democraten), WD (liberalen), D66 (democraten) en GroenLinks 
(progressief). De sociale milieus stemmen globaal als volgt op de verschillende 
politieke partijen45

: 

PvdA 

CDA 

VVD 
066 
GroenLinks 

Geen enkeie 

alle sociale klassen.. relatief meer uit 
minder en minSt wel ~t deo. 
vooral person.en ult de. 1age middenk1-as e, de 1nin er en min t 
wel estelden. 

vooral de welgestelden, hoge en Jage mid(tenk'lasse. 
vooral de welgestefden, hoge eo lage middenkiasse. 
vooral de welgestelden, hoge en !age middenkJasse. 
in alle sociale milieus zijn niet-stemrners terug te \linden, deze liggen 
<!chter gec-0nq!ntreerd bij de minder en minst welgestelden, hoew.el . 
i de middenklasse ook een grote groep ·e ~temmers terug te 
vinden is. 

4.13 Persoonlijkheid 

Persoonlijkheidskenmerken zijn permanente en fundamentele eigenschappen die zich 
niet in elke situatie duidelijk manifesteren. Algemene opvatting is dater een interactie 
tussen persoonlijkheid en situatie plaatsvindt. Relevante persoonlijkheidskenmerken, 
of trekken, die bij consumentengedrag van belang kunnen zijn, zijn neiging tot 
nadenken, zel.fmonitoring en 'open mindedness'. 

45 Motivaction (2000) 
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Neiging tot nadenken wordt gedefinieerd als de motivationele tendens om cognitieve 
inspanning te verrichten en daarin plezier te hebben. Deze eigenschap hangt sterk 
samen met het opleidingsniveau. Dergelijke personen baseren hun keuze meer op 
vergelijking van alternatieven dan mensen met een lage neiging tot nadenken. Men 
verwerkt dan over het algemeen meer externe informatie. Er heerst een grotere 
overeenstemming tussen de attituden en het gedrag, met andere woorden men 
gedraagt zich consistent met de eigen overtuigingen. 
l.elfmonitoring is een persoonlijkheidskenmerk dat te maken heeft met de 
zelfpresentatie van een persoon. Mensen die sterk op anderen gericht zijn streven naar 
een soepele aanpassing van hun gedrag aan iedere situatie waarin ze zich bevinden. 
Deze mensen zijn gevoelig voor informatie die hen in staat stelt een imago te cre~ren 
of versterken. Men heeft dan ook een voorkeur aan imagogerichte reclame. 
Personen die minder aan zelfmonitoring doen zijn weinig gevoelig voor de mening 
van anderen. Men is meer op de innerlijke waarden, attitudes en opinies gericht. De 
relatie tussen gedrag en attitudes is sterk en consistent. Deze mensen hebben een 
voorkeur aan reclame die gericht is op producteigenschappen en -voordelen. 
'Open minded' personen zijn gericht op het bereiken van helderheid in onzekere 

situaties, men beschouwt het nieuwe en onzekere als een uitdaging, terwijl 'closed 
minded' personen naar behoud van de huidige situatie streven. De meerderheid van de 
bevolking is op deze zekerheid van de huidige situatie gericht. Hierbij speelt 
argumentatie nauwelijks een rol 

~- -

Bluewater, Engeland 

4.14 Persoonlijke waarden 

De mens heeft twee soorten waarden; instrumentele waarden en eindwaarden. 
Instrumentele waarden zijn waarden die leiden tot verkieslijke gedragswijzen die 
bijdragen tot het bereiken van de doelen en de eindwaarden, het zijn dus slechts 
middelen tot een ander doel. Instrumentele waarden liggen dicht bij gedrag. 
Eindwaarden zijn een doel op zich. 
De belangrijkste instrumentele 
verantwoordelijkheid. De minst 
fantasierijkdom, gehoorzaamheid, 

waarden blijken eerlijkheid, amhitie en 
belangrijke instrumentele waarden blijken 
verstandelijkheid en logisch gedrag. De 
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belangrijkste eindwaarden blijken vrede, gezinszekerheid en vrijheid. De minst 
belangrijke eindwaarden blijken een opwindend Leven, pLezier en sociaLe erkenning. 
Tussen de seksen bestaat een grote mate van overeenstemming over de hierarchie van 
waarden. De verschillen in het waardensysteem tussen mannen en vrouwen valt te 
herleiden op verschillen in socialisatie en is dus niet biologisch bepaald. Mannen zijn 
als kostwinners vooral materialistisch en prestatiegeorienteerd. Vrouwen zijn meer 
georienteerd op liefde, vriendschap en vergevingsgezindheid. Door emancipatie zullen 
de bestaande verschillen waarschijnlijk kleiner worden. Tevens bestaan er verschillen 
tussen de sociale klassen. Netheid is een belangrijke waarde voor de lagere sociale 
klassen. Hoger sociale klassen vinden deze waarde minder belangrijk, het is voor hen 
vanzelfsprekend. Een comfortabeL Leven scoort hoog bij de lagere sociale klassen, 
mogelijk omdat men dit wil bereiken. 

4.15 Leefstijl 
Leefstijl is een segmentatiecriterium dat uit verschillende factoren, zoals interesses, 
tijdsbesteding, sociale klasse, opleiding en inkomen is samengesteld. Door deze 
diversiteit aan factoren is leefstijl een moeilijk eenduidig toe te passen 
segmentatiecriterium. Bovendien is de indeling van consumenten op basis van leefstijl 
variabel en productgroep - afhankelijk. Volledigheidshalve worden leefstijl en de 
daartoe behorende factoren hier besproken. 

Bij interesses kan gedacht worden aan concrete domeinen en velden van activiteiten 
als politiek, sport, cuLtuur, mode, gastronomie, hobbies, reizen, muziek en sociaLe 
contacten. Interesses zijn bepalend voor de leefstijl, omdat ze de geprefereerde 
acti viteiten van de consument aangeven, zowel in handelen als in denken en lezen 
De tijdsbesteding van consumenten is tevens bepalend voor de leefstijl. Tijdbesteding 
hangt samen met hobby's, vonnen van recreatie en sport, tijdsbesteding aan 
massamedia, winkeLen, uitgaan, onderhoud van de woning, tuin en auto, 
vakantiereizen en bezoeken aan vrienden en familieLeden. 

Tijdsbesteding is het gevolg van de waarden, interessen en opvattingen van personen. 
Er zijn vier categorien van tijdsbesteding voor huishoudens te onderscheiden; 

Voor consumentengedrag zijn vooral de derde en vierde categorie van belang. Hier 
zal vooral aandacht aan de vierde categorie besteed worden. In de uitgaven aan 
vrijetijdsbestedingen in Nederland valt de trend van tijdsintensieve naar 
kapitaalintensieve ontspanning te herkennen. De ontspanning is dus duurder en sneller 
geworden. Bij jongeren is televisie, video, afgespeelde muziek en uitgaan steeds 
populairder geworden, terwijl ouderen veel vrije tijd besteden aan kerk, politiek en 
vrijwilligerswerk. Algemeen is de trend meer video-audio, uitgaan, sportbeoefening, 
handwerk en hobby en minder gedrukte media en huishoudelijke contacten. Vrije tijd 
wordt minder vaak thuis doorgebracht. 
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Globaal kan naar sociale status iets over de geprefereerde vrijetijdsbesteding gezegd 
worden. 

De literatuur staat vaak sceptisch tegenover de indeling van consumenten in 
leefstijlen. De meest toegepaste indeling met betrekking tot leefstijlen is de V ALS -
typologie. Deze typologie levert een indeling op bet algemene niveau van acht 
groepen consumenten op. De typen worden onderscheiden op basis van twee 
hoofddimensies: middelen (inkomen, opleiding en bekwaamheden) en zelforientatie. 

'Strugglers' 
hoofd-boven-water-houden 

Pri\cipe Su tus A$ie , r 
'Believers' 'Strivers' 'Makers' 
vertrouwen je best doen zelf doen 

+ + + 
'Fulfilleds' 'Achievers' 'Experiencers' 
zekerheid prestatie ervaringen 

I I • 'Actualizers' 
zelfverwerkelijking 

Leefstijlen volgens VALS-2 [Bron: Antonides & van Raaij] 

De dimensie middelen zegt op algemeen niveau iets over de manier van leven, wonen, 
vakantie houden, vrije tijdsbesteding en het bezit van goederen. De dimensie 
zelforientatie houdt een drietal groepen in: 'principes' duidt op een functionele en 
zakelijke instelling, waarbij belang wordt gehecht aan vertrouwen en zekerheid 
(bijvoorbeeld bekende merken); 'status' is gericht op hard werken, prestatie, carriere 
en het bereiken van een bepaalde status; 'actie' is gericht op zelf dingen maken en 
ervaringen opdoen (bijvoorbeeld aan de auto sleutelen, eigen huis bouwen, 
verbouwen van groente). De VALS groepen zijn in de figuur weergegeven. 
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4.16 Conclusie 

In dit hoofdstuk is de klant van het aanbod met betrekking tot recreatief winkelen in 
de mall in Nederland besproken. Deze klant kan tot dusver beperkt worden tot de 
Nederlandse bevolking. Hieronder zullen de belangrijkste ontwikkelingen en 
voorkeuren die voor de hele Nederlandse bevolking gelden kort worden samengevat, 
opdat enig inzicht in de positie van het aanbod verkregen kan worden. 

Het economisch klimaat, consumentenvertrouwen, koopbereidheid, en koopkracht 
tonen alle een stijgende lijn. Deze trend is positief voor zowel de detailhandel als 
recreatie sector. De Nederlandse consument besteedt vooral veel aan diensten, 
duurzame consumptiegoederen, kleding en levensmiddelen. 
De vrijetijdsbestedingen zijn sterk versnipperd en kapitaalintensief geworden. 
Bovendien besteedt men steeds meer vrije tijd buitenshuis. Deze ontwikkelingen 
spelen ook in het voordeel van het aanbod recreatief winkelen in de mall. 
Men heeft steeds meer behoefte aan producten op maat, wat betekent dat de wensen 
van de consument nauwkeurig in beeld dienen te worden gebracht. Daarnaast volgen 
veranderingen in voorkeuren van de consument elkaar steeds sneller op, wat betekent 
dat het aanbod aan de consument steeds sneller aangepast moet worden op de nieuwe 
voorkeuren. Een grotere mate van flexibiliteit van het aanbod wordt derhalve gevergd. 
De werkloosheid in Nederland is laag. Werkgevers in Nederland hebben dan ook veel 
moeite om aan personeel te komen. Deze schaarste gaat een structureel karakter 
krijgen. Dit betekent dat men, juist nu diensten voor de consument steeds belangrijker 
worden, ten behoeve van het aanbod recreatief winkelen in de mall ook moeite zal 
ondervinden om aan personeel te komen. 

Gesignaleerde voorkeuren van de Nederlandse bevolking hebben uiteraard ook 
betrekking op het besproken aanbod. De volgende trends zouden derhalve bij de 
creatie van het aanbod moeten worden meegenomen: 
De aandacht van de consument gaat vooral uit naar wonen, interieur design en 
vakanties in het buitenland. Er heerst een toegenomen gepercipieerd belang van 
persoonlijke ontwikkeling. Er bestaat een grote belangstelling voor sport en sport 
gerelateerde producten. Men besteedt ook meer aandacht aan de combinatie gezond 
lichaam en gezonde geest. Daamaast is er een groeiende behoefte aan persoonlijk op 
maat producten en neemt de behoefte aan (mini I betaalbare) luxe toe. Door de 
aanwezigheid van veel (leet)stijlen en stromingen naast elkaar, constateert men een 
toegenomen tolerantie voor anderen. 
Onder meer door middel van nieuwe technologieen probeert men aan de dagelijkse 
werkelijkheid te ontsnappen naar een soort van fantasiewereld. Men heeft ten gevolge 
van het werk veel stress en wil een tekort aan tijd en graag met geld terugkopen. Dit 
resulteert in groeiende behoefte aan diensten en ervaringen. 
Steeds meer vrouwen gaan werken, waardoor behoeften aan dienstverlening, 
kinderopvang, ruimere openingstijden en teleshoppen toenemen. Doordat de vrouw 
vaker een eigen inkomen geniet, doet ze meer bestedingen voor zichzelf in de vorm 
van zelfverzorging, reizen, restaurantbezoek en dergelijke. 

In dit hoofdstuk zijn tevens de mogelijke segmentatiecriteria, om in bepaalde aspecten 
homogene segmenten binnen een groep te identificeren, besproken. Hierbij zijn veelal 
de belangrijkste segmenten uitgelicht. Dergelijke informatie dient ter orientatie op de 
mogelijke segmenten in Nederland en hun voorkeuren waar rekening mee gehouden 
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kan worden bij het aanbodcreatie proces. In hoofdstuk 6 zal hierop teruggekomen 
worden. Hieronder volgen de belangrijkste ontwikkelingen binnen segmenten. 

De hoeveelheid vrije tijd die men te besteden heeft is sinds 1975 nauwelijks 
veranderd, behalve voor de ouderen, die een groeiende hoeveelheid vrije tijd 
hebben, omdat men eerder stopt met werken. 
De dagrecreatie is toegenomen. Ook zijn de bestedingen met betrekking tot 
dagrecreatie gegroeid. De 15 - 29 jarigen en de 50 - 64 jarigen doen bet meest 
aan recreatief winkelen. Belangrijkste vervoersvormen zijn de auto, bet openbaar 
vervoer en de fiets. 
Gespeculeerd wordt over de zogenaamde momentconsument, die verschillend 
gedrag op verschillende momenten vertoont. 
De komende decennia zal de bevolking nog blijven groeien. Vooral de groep 
ouderen en hoogbejaarden zal in de toekomst sterk toenemen. Ouderen zijn vaak 
nog erg vitaal en beleven door het pensioen een soort 'tweede jeugd'. Men maakt 
veel gebruik van reizen, verzorging, thuiszorg, medische hulp, maaltijdbezorging, 
cursussen en koopt veel reformproducten, kleine verpakkingen, brillen, 
zelfmedicatie, kranten en tijdschriften. 
Voor kinderen en hun ouders zijn voeding, snoepgoed en speelgoed de 
belangrijkste productcategorieen. Ouders zijn gevoelig voor opvoedkundige 
elementen. Kinderen hebben een aparte, absurdistische humor die 'eigenlijk niet 
netjes' is. 
Het aandeel jongeren (tieners) is dalende. Deze groep doet vooral bestedingen aan 
kleding en schoenen, snacks, dranken, snoep en uitgaan. Het gemiddelde 
opleidingsniveau is hoog. 
Etnische minderheden vormen circa 6 % van de Nederlandse bevolking. De 
grootste groepen zijn Surinamers, Turken en Marokkanen. Deze groepen bevatten 
relatief veel jongeren. Werkloosheid onder etnische minderheden is hoog en het 
opleidingsniveau is momenteel nog beduidend lager dan dat van de Nederlanders. 
Etnische minderheden kopen vaker op de markt en in etnische winkels dan 
Nederlanders. Het koopgedrag is sterk buurt- of wijkgebonden. Interesses gaan uit 
naar problemen waar buitenlanders in de Nederlandse samenleving mee te maken 
hebben; nieuws en muziek uit het moederland; sport, toneel en kunst van de eigen 
taalgroep in Nederland en Nederlandse politiek, politieke partijen, kiesrecht en 
verkiezingen. 

· Een kwart van de huishoudens zijn tweeverdieners. 
Hoger opgeleide consumenten hebben een grotere behoefte aan goede informatie. 
Ze kunnen beter met schriftelijke informatie omgaan dan lager opgeleiden. 
Daarnaast spreken zaken als theater, klassieke muziek en boeken meer hoger 
opgeleiden aan. 
Hogere sociale klassen hebben een wijder netwerk dat vaak nationaal of 
intemationaal is bepaald. 
Lagere sociale klassen zijn sterk locaal of regionaal georienteerd. Voor lager 
sociale klassen is netheid van hoger belang. Ook aspireert men veelal een 
comfortabel leven. 
Het aantal alleenstaanden blijft de komende jaren sterk groeien. Dit betreft vooral 
de alleenstaanden van middelbare leeftijd. 
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5 Aanbod, toegepast op de mall 

In het model uit hoofdstuk 2 is het aanbod zeer globaal beschreven. Binnen het kader 
van deze scriptie (recreatief winkelen in de mall) is de specifieke 
behoefteverzameling, waarop gericht wordt, voor een groot deel ingeperkt. Er is 
echter nog steeds sprake van een grote mate van vrijheid. Het aanbod van de mall dat 
in deze scriptie besproken wordt stoelt op een belangrijke aanname: veel klanten 
ervaren winkelen als een vorm van vermaak of recreatie. Deze aanname wordt door 
veel literatuur ondersteund. 46 Winkelen bestaat uit het bezoeken van winkels, 
vergelijken, bekijken, ervaren, uitproberen en kopen van goederen of artikelen. 
Ben mall zou verschillend aanbod met zich mee kunnen brengen, zelfs schijnbaar 
tegenstrijdig aanbod, zoals de populaire termen 'run- en funshoppen' illustreren. In 
deze scriptie zal slechts een aanbod van de mall besproken worden: het zogeheten 
recreatief winkelen. De vier bestanddelen van de Marketing Mix die het aanbod 
vormen zullen hierna besproken worden. 

5 .1 ( concreet) Product 

De mall en de winkel hebben op verschillende schaal veel gemeenschappelijk. Om de 
waarde die de mall de klanten biedt te illustreren, zullen eerst kort de winkel en het 
bijbehorend aanbod besproken worden. 
Vroeger boden handelslieden hun waren aan in de buitenlucht of in een kraam en later 
in winkels. Handelslieden hadden in eerste instantie een plaats nodig hadden om hun 
goederen aan te kunnen bi eden ( daarnaast boden kramen en winkels bescherming van 
het kostbare waar). De winkel was toen niets anders dan het Plaats- (Klantgemak) 
bestanddeel van het aanbod dat in de winkel tot stand werd gebracht (het goed of 
artikel). Echter, zodra een winkel een bepaald assortiment goederen aan begon te 
bieden, een combinatie van aanbiedingen die allen de Plaats gemeen hadden, werd de 
winkel een aanbod op zich zelf. Het aanbod bestond dan uit de winkel of locatie als 
Plaats en het assortiment (hoedanigheid, grootte en keuze) als (concreet) Product 
(Klantwaarde). Het samenbrengen van verschillende goederen zelf werd het 
(concreet) Product, de waarde voor de klant. 
Als we de aanname eerder in deze paragraaf, dat winkelen ervaren wordt als vorm van 
vermaak, in ogenschouw nemen, kunnen we elke winkel (huurder) als recreatief 
element benoemen. Hetzelfde kan uiteraard voor bepaalde47 diensten (huurders) 
gesteld warden (bijvoorbeeld een reisbureau of bioscoop). Bovendien kunnen niet 
alleen huurders recreatieve elementen vormen, ook sfeer (omgeving, sociaal klimaat) 
en niet-huurder. gerelateerd vermaak (zoals activiteiten) zijn recreatieve elementen. 
Let wel dat voor de klant het onderscheid tussen huurder gerelateerde en niet-huurder 
gerelateerde recreatie niet van belang is. 
In een analogie tussen de winkel en de mall zou men de recreatieve elementen in de 
mall gelijk kunnen stellen aan de goederen in de winkel. Elke huurder heeft een eigen 
(concreet) Product, maar het (concreet) Product van de mall is de combinatie van 
recreatieve elementen: het assortiment. De waarde voor de klant is een recreatieve 
winkelervaring. Zoals reeds in hoofdstuk I genoemd komt recreatief winkelen vooral 
voor bij branches met ego-boeiende artikelen. Hierbij moet men denken aan kleding 
en schoeisel, interieur, geschenken en dergelijke. 

"47"~iet 'alre?JiMsten inde'ihallll: ~w fen''Qnler: Mt {concreet1 ~(3fJ'0et de dle~t 'banR. bi~oorbeeld. valt 
'f>nder tn!t roarketingm)X l5estanddeel Plaats. 
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Het hier besproken (concreet) Product is het assortiment van recreatieve elementen, 
waarvan een belangrijk deel gevormd wordt door winkels. (Wanneer malls vooral 
recreatie aanbieden, maar niet noodzakelijkerwijs door middel van winkels, warden 
deze malls als 'Urban Entertainment Centers' aangeduid.) 
Er zijn vele manieren I invullingen om deze recreatieve elementen te bereiken. 
Bijvoorbeeld het interieur draagt bij tot een aantrekkelijke omgeving en sfeer (een 
recreatief element), echter de drukte (andere bezoekers) van een mall draagt ook bij 
aan de sfeer van de mall. Om inzicht te verschaffen in deze elementen, zijn een aantal 
voorbeelden hieronder in tabelvorm vermeld. 

5.2 Plaats 
De Plaats (Klantgemak) houdt in de (niet-financiele) inspanning die de klant moet 
leveren om op een aanbod in te gaan. Des te meer inspanning vereist om een 
(concreet) Product te vergaren, des te minder aantrekkelijk het aanbod wordt. De 
Plaats is niet het (concreet) Product; het vergemakkelijkt de toepassing daarvan. De 
Plaats, dat hier besproken wordt omvat de aanwezige facilitaire elementen. Deze 
elementen kunnen bijvoorbeeld diensten zijn, zoals de bank; gebruik ma.ken van de 
diensten van de bank warden over het algemeen niet als recreatief beschouwd, maar 
vergemakkelijken wel de recreatie van het winkelen door toegankelijkheid tot geld te 
bieden. Een ander voorbeeld van een dergelijke element is kinderopvang; als geen 
kinderopvang beschikbaar is (dus bij gebrek daaraan), moet de klant zich wellicht 
veel moeite getroosten om een kinderoppas voor de middag te vinden. V anuit het 
perspectief van het gestelde (concreet) Product (assortiment aan recreatieve 
elementen) kan een winkel als de supermarkt evenzo als facilitair element beschouwd 
warden; door de aanwezigheid van dit element kan men verschillende activiteiten 
combineren (recreatief winkelen en boodschappen doen) en zich zo tijd en I of moeite 
besparen. Ook toegankelijkheid, door lay-out, routing, bewegwijzering, parkeren en 
bereikbaarheid (vervoer) is een facilitair element; het vergemakkelijkt wegwijs 
worden in de mall. Er zijn verschillende invullingen van facilitaire elementen, een 
aantal daarvan worden hieronder in de tabel genoemd. 
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_Ia· tgemak) = inspanning ver;etst van de klant om op een aanbOd in te 
. aan : , 

Facilita.ir demem of gebrek dtwra.mi Voorbeeld 

- - -- -

Banl<. eetgelegenheid. kinderopvang . . -

iet:-huurder gerelatcerde faciliteiten Kinderopvang conci~rge. toiletten 
-- ~·-- -- ~ 

Bereikbaarh id 
-Parkeren, .. . vervocrs ormen, lay-out. 
routing lift, 'opcajngstij~en 

Bluewater, Engeland 
5.3 Prijs 

Zoals besproken in hoofdstuk 2, bestaat de Prijs uit alle (financi~le) kosten voo.r de 
klant, inclusief alle (financieel vertaalbare) handelingen, zoals parkeren, reizen, 
tijdverlies, etc. van de klant vereist (in zijn of haar specifieke situatie) om op een 
aanbod in te kunnen gaan. In feite kan de Prijs onderverdeeld warden in '(concreet) 
Product - kosten' en 'Plaats - kosten'. 
lndien we aannemen dat winkelen zelf (inclusief kopen) recreatief is, dan zullen de 
'(concreet) Product - kosten' van het aanbod gevormd warden door het gemiddelde 
prijsniveau van het assortiment van recreatieve elementen. 
De 'Plaats - kosten' warden gevormd door de gemiddelde prijs van de facilitaire 
elementen of ten gevolge van gebrek aan facilitaire elementen, zoals bijvoorbeeld 
parkeren, toiletten, vervoer, kinderopvang etc. Immers, de klant zal van deze 
faciliteiten (of substituut-faciliteiten) gebruik moeten maken, of de faciliteiten nu in 
combinatie met de mall warden aangeboden of los daarvan staan. De klant zal dus 
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financiele kosten i.v.m. facilitaire elementen maken (tenzij de elementen gratis 
aangeboden worden), onafuankelijk van het feit of de facilitaire elementen wel of niet 
aan de mall gerelateerd zijn. 

.. ·- . 

Prij (Kosten voor (le ldant) = alle llnandele kostt?n voor de klant 

Prijs 
~ 

Voorbeeld ' 
'(concreet) Producr -prijs - Prijsn!_yeau recreatieve elementen 

'Plaats' - prijs 
Prijsniveau facilitaire element.en of gebrek 

1111 "' 
., ,.daataan . . '--·· .. .~· ... , •-' .. 

5.4 Promotie 

Het bestanddeel Promotie (of Communicatie) is het bewustzijn bij de klant van het 
feit dat het aanbod in zijn gehele hoedanigheid bestaat. Dit wordt bereikt door middel 
van communicatie (over het aanbod) met en naar de klant. Zodra deze communicatie 
echter een waarde inhoudt voor de klant of het de klant vergemakkelijkt om op het 
aanbod in te gaan, is deze communicatie tevens een productiemiddel van het 
(concreet) Product of de Plaats. Bijvoorbeeld een folder met de plattegrond van de 
mall is een productiemiddel om het wegwijs worden in de mall te vergemakkelijken, 
maar het communiceert ook andere informatie over het aanbod aan de klant, zoals 
branche mix. Deze communicatie met de klant kan op vele verschillende manieren 
bereikt worden: 

Promotie (Communicatie) = bewustzijn van de klant van het bestaan van bet 
aanbod wmmunjceren) 

Promotie .I communicatie Voorbeeld 
Promotie, persooeel,. nieuws'" (rnerk)naam, · 
redamecarn a e 

Infonnatie 

Vooruitlopend op de casestudies zijn hier voor de Marketing Mix bestanddelen 
(concreet) Product en Plaats de belangrijkste aanbodelementen, waarbij de focus ligt 
op de bouwkunde, van de mall in kaart gebracht. De cases zullen eveneens beperkt 
worden tot deze bestanddelen van de Marketing Mix. Deze checklist van elementen 
op gebied van (concreet) Product en Plaats is op de volgende pagina weergegeven. De 
bestanddelen worden onderverdeeld naar verder gedetailleerde aspecten. Het 
(concreet) Product bestaat uit 'uitstraling' en 'vermaak', waarbij 'uitstraling' is 
onderverdeeld naar 'sfeer' en 'afwerking'. De Plaats omvat de aspecten 
'bereikbaarheid', 'comfort' en 'faciliteit I gemak' . De mall is onderverdeeld naar een 
drietal niveau's; 
De mall is een zeer uitgebreid aanbod aan de klant. Om dit aanbod overzichtelijker te 
maken is de opdeling van Vrins gehanteerd48

. Deze opdeling van de mall naar drie 
niveaus is als volgt gedefinieerd: 

48 Vrins, Michael A. (1995) 
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Locatie: Het locatieniveau heeft betrekking op de manier waarop het winkelcentrum 
in zijn omgeving staat. Tot dit niveau behoren uitbreiding buiten de grenzen van het 
centrum, de bereikbaarheid, de parkeervoorzieningen en de uitstraling van het 
winkelcentrum naar buiten. 
Complex: Het complexniveau betreft de samenhang tussen de verschillende units en 
de kwaliteit van het openbaar gebied. Op dit niveau spelen onder andere de wijze 
waarop de verschillende branches ten opzichte van elkaar liggen, hoe de consument 
zich door het centrum beweegt en de sfeer in de passages een rol. 
Unit: Het unitniveau is het laagste niveau binnen deze hierarchie en voorziet in alle 
zaken die de individuele unit betreffen. In principe behoort dit niveau tot de 
verantwoordelijkheid van de ondememer zelf. [De verhuurder moet echter wel 
bepaalde voorzieningen leveren.] 

In matrixvorm zijn per niveau en aspect de belangrijkste aanbodelementen 
weergegeven (zie figuur). 

5.5 Conclusie 
In dit hoof dstuk is het aanbod met betrekking tot recreatief winkelen in de mall verder 
toegelicht aan de hand van de structuur van de Marketing Mix. Deze structuur 
verschaft inzicht in het complexe aanbod dat hier behandeld wordt. Elk van de 
bestanddelen omvat 'instrumenten' of elementen om in een bepaald type behoeften te 
voorzien. Voor de bestanddelen (concreet) Product en Plaats zijn de belangrijkste 
elementen benoemd. Deze uitwerking of 'checklist' zal in deel IT van deze scriptie ten 
behoeve van de cases toegepast worden. 
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6 Aanbodcreatie proces, toegepast op de mall 

Van het werkelijke aanbodcreatie proces kan op dit abstractieniveau wem1g 
beschreven worden, aangezien aanbod iets is wat op niveau van de individuele mall 
gecreeerd wordt. Wel kan reeds veel over de restricties gezegd worden, gezien het feit 
dat veel restricties voor alle of de meeste malls in Nederland gelijk zijn. Vervolgens 
kunnen op basis van de gevonden restricties globaal de mogelijk toe te passen 
segmentatiecriteria besproken worden. Op basis van de segmenteigenschappen uit 
hoofdstuk 4 en de belangrijkste (tweede orde) restricties zal tevens doelgroepbepaling 
besproken worden. Enkele relevante segmenten zullen tenslotte uitgelicht worden. 

6.1 Restricties 

Veel van deze restricties zijn zelfs reeds in het voorgaande, bij de beschrijving van de 
mall, besproken. De reden hiervoor is dat, in tegenstelling tot het theoretische model, 
het besproken aanbod reeds bestaat en slechts hoeft worden af gestemd op de 
betreffende specifieke behoefteverzameling. Dit betekent dat de huidige situatie 
restricties voor het toekomstige (verfijnde) aanbod oplegt. Deze restricties kunnen 
voomamelijk herleid worden op de capaciteiten en doelen van de ondememingsketen. 
De benodigde data is in de matrix gestructureerd weergegeven, tevens is aangegeven 
in welke paragraaf de verschillende restricties behandeld worden. 

Venisten 

Eer'1te orde 
6.1.1 
Doe1en van 
ondernemi ngsJ(cten 

6.J.2 
Wetten 
Technulogie: 
Competenlle 

6.1.3 
Doelen-in ttmlen van k1attteneigenschappen of 
combinaties van com onentcn 
6.1.4 
Wenen 
Technologie 
Concurrentie (gmg van klant ten gcvolge van 
soortgeJ ijke aanbiedingen 
. Com tenti~ 

' in termen v-&'Q. klantenelgenschappen of c-0mbjnaties 
vail com_po~nteo 

De eerste orde restncties zijn van toepassing op afzonderlijke Marketing Mix -
bestanddelen, en zijn daarom minder dubbelzinnig dan de tweede orde restricties, die 
van toepassing zijn op bepaalde combinaties van Marketing Mix - bestanddelen. 
Daarom zullen eerst de eerste orde restricties behandeld worden en vervolgens de 
tweede orde restricties, die mede de iteratie in het aanbodcreatie proces op gang 
brengen. 
Als eerste zullen in deze paragraaf mogelijke eerste orde vereisten besproken worden: 
de doelen van de ondernemingsketen. Vervolgens zullen de eerste orde beperkingen 
besproken worden. Daarna zullen de tweede orde vereisten beschreven worden. 
Tenslotte zullen nog de tweede orde beperkingen genoemd worden. 

6.1.1 Eerste orde vereisten 

De doelen van de ondernemingsketen zijn hiervoor gedefinieerd als alle 
beweegredenen binnen een onderneming op basis waarvan keuzen gemaakt worden. 
Het ontwikkelen van de doelen zelf en de instrumenten daartoe binnen de 
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ondernemingsketen zullen in deze scriptie niet besproken worden. De doelen van de 
onderneming (keten) zullen als gegeven beschouwd worden. In dit deel zullen de 
doelen verdeeld worden naar eerste en tweede orde vereisten. 
Doelen kunnen gesteld zijn zowel in termen van aanbodaspecten ( eerste orde 
vereisten) als in meer algemene termen (tweede orde vereisten). Uiteraard zijn deze 
doelen geheel afuankelijk van de ondernemingsketen. In sommige gevallen is een 
groot deel van het aanbod reeds door de doelen vastgesteld, in ander gevallen echter, 
zijn deze doelen wellicht minder restrictief. Tweede orde doelen zullen over het 
algemeen voor de ondernemingsketen essentieler zijn dan de eerste orde doelen, maar 
voor de volledigheid van de theorie worden beiden bier genoemd. 
Omdat de vereisten keuzen zijn, kunnen er zoveel worden vastgesteld als de 
ondernemingsketen wil. De haalbaarheid is echter een andere zaak. Deze zal tijdens 
de doelgroepbepaling aan het licht komen. In geval van onhaalbaarheid moeten de 
vereisten aangepast worden, zoals in het vorige hoof dstuk besproken. Hieronder 
zullen enkele voorbeelden van deze doelen van de ondernemingsketen van de mall 
gegeven worden. 

Voorbeelden van eerste orde doelen (in termen van aanbodelementen): 
Distributie via een gebouw(complex), (mogelijk in combinatie met bezorging) 
Winkels als vereist element 
(concreet) Product: assortiment van recreatieve elementen (fun shoppen) 
Locatie in Eindhoven I kernwinkelapparaat I stadsdeel 
Prijs niveau van de mall 
Preferente (klanten) segment( en) 

6.1.2 Eerste orde beperkingen 

Zoals reeds in het model uit het vorige hoofdstuk genoemd, zijn eerste orde 
beperkingen gebaseerd op de volgende factoren: 

Relevante wetgeving 
Technologie of gebrek daaraan 
Competentie van de ondernemingsketen 

Deze factoren zijn gemakkelijker te definieren met betrekking tot het besproken 
aanbod dan de doelen, aangezien de meeste van deze factoren minimaal op nationaal 
niveau gelden. In het volgende zullen deze factoren besproken worden met betrekking 
tot het aanbod van de mall in Nederland. 

6.1.2.1 Relevante wetgeving 

Het onderscheid tussen relevante en irrelevante wetgeving is moeilijk te maken. 
Gezien de globale insteek, zullen enkel de belangrijkste relevante wetten voor de mall 
besproken worden. 

Een van de meest voor de hand liggende wetten is het bestemmingsplan, dat uiteraard 
sterk locatieafhankelijk is. Het bestemmingsplan wordt door de gemeente opgesteld 
en bepaalt onder meer de functie en omvang van het vastgoed dat op bepaalde kavels 
gebouwd mag worden. Een mall hoeft niet perse een bepaalde functie (zoals 
detailhandel) te omvatten, vaak vallen meerdere functies onder de mall. Door het 
bestemmingsplan zou dus mogelijkerwijs de combinatie van detailhandel en horeca 
aan banden gelegd kunnen worden. Deze beperkingen zijn sterk locatieafhankelijk. 
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Te ontwikkelingen winkelvoorzieningen moeten van te voren op economische ruimte 
getoetst worden. Het Distributie Planologisch Onderzoek is een toetsingsinstrument 
waarmee men kan bepalen of ergens de vereiste ruimte is voor een 
winkelvoorziening. Het instrument is een formule gebaseerd op het 
bestedingspotentieel, de vloerproductiviteit en het aanwezige aantal m2 

verkoopvloeroppervlak. De formule luidt als volgt: 
k 

waarbi": 

E ;;:: 
l -

I R = 
K~ 

E= IxBx iOi)':t -A 
v 

In de literatuur wordt dit instrument vaak als onbetrouwbaar49 beschouwd. 

In 1993 is de GDV - regelgeving (grootschalige detailhandelsvestigingen) ingevoerd 
als aanvulling op het reeds geldende PDV beleid (perifere 
detailhandelsvestigingen). Het PDV - beleid bood alleen aan de auto-, boten- en 
caravanhandel, doe-het-zelfzaken, tuincentra, keuken- en meubelzaken de 
mogelijkheid zich in perifeer gebied te vestigen. Het GDV - beleid maakte dit ook 
voor andere grootschalige winkels (minimaal 1.500 m2) mogelijk, mits in nabij 
bestaande winkellocaties geen vestigingsmogelijkheden voor de betreffende grote 
winkels zijn, de locaties met openbaar vervoer bereikbaar zijn en de GDV - locatie 
past binnen de regionale detailhandel structuurplannen. Bovendien zijn GDV -
locaties vooralsnog slechts mogelijk binnen de dertien stedelijke knooppunten. 
Studies tonen echter aan dat er in Nederland slechts plaats zou zijn voor maximaal 
tien GDV locaties, in totaal omvattend 700.000 m2 verkoopvloeroppervlakte. 
Momenteel is sprake van het vervangen van dit beleid door nieuwe, minder strenge 
regels vast te leggen in de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening. Deze nieuwe regels 
zouden inhouden dat detailhandel zich uitsluitend mag vestigen in stedelijke of te 
verstedelijken gebieden, maar dat er daarbinnen verder geen eisen meer zullen worden 
gesteld aan branche of winkeloppervlakte. Provincies en gemeenten krijgen hierin een 
regisserende rol. 

De uit 1994 stammende Wet Milieubeheer (vervanger van de Hinderwet) gaat uit van 
een integrale milieuvergunning, waarin alle milieuaspecten aan de orde dienen te 
komen. Ten gevolge van bijvoorbeeld bodemverontreiniging kunnen door tijdrovende 
milieuprocedures nieuwe winkelontwikkelingen aanzienlijk vertraagd worden. 

-19 De waarqe van de uit omst van'deze Jormole wo dt~hter in ~ijfel qetrOkken. Gia.n.ott~ spr~kt van 
een mogelijke atl5elijl'ce' 'nvulli[IQ V r\ varia~elen WMITl'l09 een 'Wensetifke! 1JltKomst WOfdt verluegetl. 
G~u,otten,, H. J. (2$ o ktober 1999) · 
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Per 1 januari 1996 is de Vestigingswet gewijzigd, waardoor toetreding tot de branches 
eenvoudiger is geworden. Branchegebonden vakdiploma's en vestigingsregels hebben 
plaats gemaakt voor een eenvoudig algemeen ondernemers vaardigheidsdiploma. Het 
beoogde doel van deze versoepeling is een toename van het aantal starters in de 
detailhandel. Ben tweede aspect van de w1Jz1gmg is dat het voor 
detailhandelsondernemers eenvoudiger wordt om andere artikelen in het assortiment 
op tenemen. 

De laatste jaren heeft de overheid aanpassingen in de wetten, die betrekking op de 
detailhandel hebben, doorgevoerd. Sinds de jaren tachtig poogt de overheid minder 
regulerend op te treden om de marktwerking meer ruimte te geven. Met de ingevoerde 
wetswijzigingen krijgen winkeliers meer vrijheden om aan de wensen van de 
consument tegemoet te komen. 
Op 1 juni 1996 werd de nieuwe Winkeltijdenwet ingevoerd: 

Op 1 januari 1998 is de mededingingswet in werking getreden en in de plaats 
gekomen van de Wet Economische Mededinging (WEM). Deze wet bevat een 
algemeen verbod van afspraken die de mededinging verhinderen, beperken of 
vervalsen. Hierdoor zijn onder andere verticale prijsbinding, waarbij de 
verkoopprijzen door de producent aan de detaillist worden voorgeschreven, verboden. 
Daarnaast zijn veelal in huurcontracten opgenomen brancheclausules niet langer 
rechtsgeldig. Andere brancheringsafspraken zijn tevens verboden i.v.m. 
concurrentiebeperking. Hierdoor is branchering en assortimentssamenstelling binnen 
winkelcentra moeilijker te beheersen. 

De nieuwe Warenwetregeling voor levensmiddelen stelt dat alle bedrijven de kwaliteit 
en veiligheid van de door hen verkochte voedingsmiddelen moeten kunnen 
waarborgen en dienen daarmee alle stappen in het productie- en distributieproces 
nauwlettend te controleren en in kaart te brengen. 

Ben aanpassing van de Huurwetgeving wordt al geruime tijd verwacht, maar het lijkt 
er inmiddels op dat deze aanpassing nog enkele jaren op zich zal laten wachten. 
Belangrijk punt van deze aanpassing zou inhouden dat de huurprijsvaststelling door 
de rechter zal worden getoetst aan de markthuur, waarbij rekening wordt gehouden 
met de aard van het gevestigde bedrijf. Dit zou als gevolg kunnen hebben dat 
bepaalde branches (met lagere branchehuren) geweerd worden van de meest geschikte 
locaties. 

70 



Aanbodcreatie proces van recreatief winkelen ~ 

Verder zouden de dwingend rechtelijke huurtermijnen voor 
middenstandsbedrijfsruimten komen te vervallen, waardoor deze termijnen door de 
partijen vrij overeen te komen zouden worden. 
Veel beleggers, maar soms ook winkeliers hopen tevens op de mogelijkheid tot het 
invoeren van omzethuren in de toekomst.50 Het feit dat beleggers geen inzicht hebben 
in de performance van de huurders bemoeilijkt de optimalisatie van de huurders mix 
en lay-out. Bovendien zouden omzethuren een grotere betrokkenheid en onderlinge 
afhankelijkheid v~ de twee primair verantwoordelijke ondememingstypen met zich 
mee brengen en daarmee een beter geYntegreerd aanbod. 

Tenslotte is het gevolg van de deregulerende maatregelen van de overheid dat steeds 
meer regelgeving bij locale overheden wordt neergelegd. Hierdoor zal het algemene 
beleid en de stand van de detailhandel per gemeente onderling steeds meer gaan 
verschillen. 

De genoemde relevante wetgeving en bijbehorende beperkingen zijn hieronder 
samengevat: 

Bestemmingsplan (beperkingen op bouwkundige aspecten, zoals functie (-mix), 
grootte, etc.) 
DPO toetsing (beperkingen op locatie en omvang) 
GDV-regelgeving (beperkingen op bouwkundige aspecten, zoals locatie, functie (
mix), grootte), waarschijnlijk binnenkort versoepeld. 
Wet milieubeheer (beperking op bouwprocedures) 
Vestigingswet (beperking op starters in de detailhandel) 
Winkeltijdenwet (beperkingen op openingstijden) 
Mededingingswet (beperkingen op concurrentieafspraken) 
W arenwet (beperkingen op verkoop van food- en andere producten met 
betrekking tot gezondheid, veiligheid en milieu) 
Huurwetgeving (beperking op huurprijzen en huurcontracten) 

6.1.2.2 Technologie 

Deze factor is uiteraard moeilijk te benoemen, aangezien het inzicht vereist in 
behoeften die nog nooit gespecificeerd zijn. Omdat de mens zich aanpast aan de 
technologische status van de maatschappij, staat men nauwelijks stil bij de zaken die 
binnen die situatie niet mogelijk zijn. Enkele beperkingen wat betreft malls kunnen 
wel genoemd worden, uiteraard zouden echter veel meer technologische beperkingen 
dan hier genoemd aanwezig kunnen zijn. 

Benodigde Ruimte 
Benodigde ruimte kan een beperking vormen, niet alleen voor de mall zelf, maar 
vooral ook voor omliggende faciliteiten, zoals parkeren. Uiteraard is de aanwezigheid 
en mate van deze beperking sterk afhankelijk van de situatie. Nederland, met haar 
hoge bevolkingsdichtheid en strenge planningswetgeving, brengt meer 
ruimtebeperkingen met zich mee. W ellicht dat toekomstige ontwikkelingen in de 
technologie de benodigde ruimte van een mall kunnen reduceren, iets wat veel 
beperkingen (vooral Plaats) voor de mall wegneemt. 

Communicatievormen en informatievergaring 

50 Vos, Carlijne (15 maart 1999); Visman, Paul (september 1999) 
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Hoewel nieuwe communicatierniddelen en massamedia de communicatie tussen 
ondernerningsketen en klant en informatievergaring van en over de klant enorm 
hebben verbeterd, blijft er altijd nog ruimte voor meer verbetering. Bijvoorbeeld, het 
verschaffen van informatie over de gehele hoedanigheid van het aanbod aan de klant, 
en het destilleren van bruikbare informatie uit alle data ten aanzien van de klant, laat 
nog veel te wensen over. Vooral wat betreft het tweede voorbeeld biedt de informatie 
technologie vele nieuwe mogelijkheden en technieken. Het internet wordt beschouwd 
als het beste medium voor interactie met de klant op grote schaal. Deze opkomende 
technologie zal wellicht beperkingen op gebied van het bestanddeel Promotie 
weghalen. 

6.1.2.3 Competentie 

Competentie (en vooral gebrek daaraan) van de ondernerningsketen stelt veel 
beperkingen aan het aanbod. Evenals de doelen is dit sterk afbankelijk van de 
individuele ondernerningsketen. Als de ondernerningsketen alleen veel kennis van 
zaken heeft op gebied van detailhandel, vastgoed en I of recreatie, kan ze beperkt 
worden tot deze takken. lndien de ondernerningsketen tot slechts weinig geld toegang 
heeft, zal ze beperkt worden tot een aanbod dat geen hoge investeringen vergt. Als de 
ondernerningsketen enkel onbeschoft personeel in dienst heeft, zal het moeten 
volstaan met een aanbod waarvan het serviceniveau laag ligt. lndien de 
ondernerningsketen het aanbod niet lager dan tegen een bepaald prijsniveau kan 
aanbieden, zal het prijsniveau op dit minimum of hoger moeten liggen. Etc. De 
competentie van de ondernerningsketen kan dus beperkingen stellen aan elk 
aanbodaspect. 

6.1.3 Tweede orde vereisten 

Tweede orde vereisten zijn vereisten die niet direct op een enkel aanbodaspect van 
toepassing zijn, maar op een combinatie van specifieke behoeften. Dit werkt veelal 
indirect via de klanten. Elke (potentiele) klant heeft zijn eigen uni eke verzameling 
specifieke behoeften. 
Het objectief (kwantificering van een doel), bijvoorbeeld, om een zo groot mogelijk 
marktaandeel te verkrijgen, kan vertaald worden naar de vereiste een zo groot 
mogelijke groep (potentiele) klanten aan te spreken met het aanbod. Door deze 
vereiste te stellen, zal in het aanbodcreatie proces binnen de restricties gezocht 
worden naar de grootste gemene deler. 
Als een tweede orde doel gekwantificeerd staat in termen van het objectief 'omzet' 
dan is de tweede orde vereiste een aanbod dat een groep (potentiele) klanten 
aanspreekt met de hoogst mogelijke opbrengst [(vraag)prijs x aantal (potentiele) 
klanten]. 
Uiteraard kunnen de tweede orde vereisten divers zijn, afbankelijk van de 
ondernerningsketen. Daarom worden in deze scriptie slechts de meest voor de hand 
liggende doelen en bijbehorende objectieven genoemd. 

Belangrijkste doelen van een ondernerningsketen die leiden tot tweede orde vereisten 
zijn: 

Zo hoog mogelijke winst (op de (rniddel-)lange terrnijn) 
Hiermee samenhangend continui:teit van het aanbod 

Deze doelen kunnen in de vorm van objectieven gekwantificeerd worden, 
bijvoorbeeld: 

• Winst 
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• Omzet 
• Omzetgroei 
• Marktaandeel 
• Rendement 
• Positie ten opzichte van concurrentie 

Het beslissingsproces met betrekking tot de objectieven valt onder het vakgebied van 
de organisatie- en bedrijfskunde en zal niet verder behandeld worden. Bovendien is 
het onmogelijk om dieper op deze objectieven in te gaan, aangezien het sterk 
situatieafbankelijk is welke objectieven het meest geschikt zijn om de genoemde 
doelen te bereiken. Bijvoorbeeld, in een bepaalde situatie kan een zo hoog mogelijke 
winst (op de lange termijn) het beste bereikt worden door op winst te richten, terwijl 
in een andere situatie dit doel het beste bereikt zou kunnen worden door op omzet te 
richten (iets wat op de korte termijn zelfs een negatieve winst tot gevolg zou kunnen 
hebben). 

De genoemde doelen gelden ook voor de afzonderlijke ondernemingen uit de 
ondernemingsketen. In het volgende zullen de primair verantwoordelijke 
ondernemingstypen van de mall nader besproken worden: 

Belegger ( eigenaar) 
De belegger wil een zo hoog mogelijk rendement (tegen een zo laag mogelijk risico) 
op zijn investering, de mall, ontvangen. Deze performance wordt bepaald door de 
opbrengsten gerelativeerd aan de investeringen. De opbrengsten komen voor een 
groot deel voort uit huren, doorberekend aan de huurders. Aangezien de kerntaak van 
de belegger is om geld te investeren op basis van een risico - rendement verhouding, 
bezit de belegger vaak vele objecten, zoals winkelcentra en ander vastgoed, maar ook 
aandelen, opties en obligaties. Hierdoor heeft de belegger weinig inzicht in de 
afzonderlijke mall; zijn perspectief is erg breed. Dit betekent niet dat de klant 
(kopende bezoeker) van de mall niet belangrijk is voor de belegger. Om een goede 
performance van het object te bereiken en daarmee (op de lange termijn) hoge huren 
in rekening te kunnen brengen, moet de mall aantrekkelijk zijn voor de huurders. Om 
aantrekkelijk voor de huurders te zijn moet een mall veel klanten aantrekken. 
Aandachtsgebied is dus in eerste instantie de klanten, niet de huurders. Hierom is het 
even belangrijk voor de belegger als voor de huurder dat het aanbod zorgvuldig 
bepaald wordt en aangepast aan de specifieke behoefteverzameling. Als een mall niet 
voldoende performance toont in termen van de doelen van de belegger, zal deze ofwel 
het object verkopen, ofwel (meer) investeren om het aanbod van de mall en haar 
performance te verbeteren. 

Huurder (detailhandel, dienst) 
De huurder wil een zo hoog mogelijke winst bereiken door goederen of diensten aan 
klanten te verkopen. De mogelijke strategieen om dit te bereiken zijn talrijk en zijn 
hierboven kort besproken. Van belang voor de huurder zijn uiteraard de hoeveelheid 
bezoekers, maar vooral ook de hoeveelheid werkelijke klanten en de uitgaven per 
klant. Als in een mall (relatief) hoge huur bij de huurder in rekening wordt gebracht, 
wil de huurder uiteraard ook relatief hoge opbrengsten ontvangen. lndien de 
opbrengsten van de huurder gelijk zijn aan de opbrengsten op een andere, goedkopere 
locatie, dan zal de huurder waarschijnlijk verhuizen zodra het huurcontract dit 
toestaat. 
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Ter illustratie van het feit dat het bereiken van bepaalde objectieven niet perse het 
bereiken van het daadwerkelijke doel met zich mee brengt, het volgende; 
Vaak wordt aangenomen dat hogere bezoekersaantallen en langere verblijfstijd per 
bezoeker resulteren in grotere hoeveelheden klanten en hogere bestedingen per klant 
in de mall. Critici beweren echter dat deze extra bezoekers van een mall vaak enkel 
tijd consumeren en niet echt meer geld uitgeven. Op basis van literatuur zal in deze 
scriptie van het eerste standpunt uitgegaan worden.51 Aangezien bezoekers niet 
verplicht zijn hun geld uit te geven in de mall en bovendien geen entree in rekening 
worden gebracht, zal het moeilijk blijven om bezoekers een prijs te laten betalen voor 
het integrale aanbod van de mall: het assortiment recreatieve elementen. V eelal is de 
enige manier om bezoekers te laten betalen voor het aanbod door middel van enkele 
afzonderlijke recreatieve elementen. De bezoeker betaalt niet direct voor alle 
recreatieve elementen, denk bijvoorbeeld aan sfeer en omgeving. 

6.1.4 Tweede orde beperkingen 
6.1.4.1 Relevante wetgeving 

Wat betreft wetgeving zullen tevens veel tweede orde beperkingen voorkomen, zoals 
het bestemmingsplan dat op een bepaalde locatie (Plaats) vaak eisen stelt aan de 
functie en dergelijke ((concreet) Product). Aangezien er zeer veel tweede orde 
restricties mogelijk zijn, zullen deze niet uitgebreid behandeld worden. Bovendien 
zijn deze beperkingen vaak sterk situatie atbankelijk. 

Centro, Oberhausen 

6.1.4.2 Technologie 

Een voorbeeld van een tweede orde beperking op gebied van technologie is de 
bereikbaarheid van de mall. Hoe bereikt men de mall? Wat distributie betreft is de 
mall een nogal traditioneel aanbod, vergelijkbaar met dat van een pretpark, museum 
of strand. Op dit moment ziet het er niet naar uit dat de mall met het aanbod recreatief 
winkelen ooit een zeer andere vorm van distributie zou kunnen aanbieden: om op het 
aanbod in te gaan moet de klant de mall fysiek bezoeken. Wellicht zal onze 

51 Clement, M., Reinartz, M. ( maart 1997) 
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technologie in de toekomst transport naar de mall makkelijker en minder tijdrovend 
maken. Het feit dat bezoekers van de mall daarheen moeten reizen is een beperking 
op het aanbod. Binnen deze technologie zal de mall altijd beperkt blijven tot een 
groep klanten binnen een bepaalde straal rond de mall. Dit feit is dus een tweede orde 
beperking: bij elke locatie kan het aanbod slechts op een bepaalde groep (potentiele) 
klanten (met bijbehorende specifieke behoefteverzamelingen) gericht worden. Er 
bestaan vele locatietheorieen om de grootte van het verzorgingsgebied te bepalen. De 
locatietheorieen geven, op basis van enkele factoren als vervoerslijnen, 
bevolkingsdichtheid en concurrentie, aan waar winkelconcentraties gevestigd zouden 
kunnen worden. Voor de locatietheorieen wordt verwezen naar Bolt, in het kader van 
deze scriptie zullen locatietheorieen niet verder behandeld worden. 

6.1.4.3 Concurrentie 

Inleiding 
In dit deel zal het klantgedrag ten gevolge van vergelijkbaar aanbod, mogelijke 
concurrentie, met de mall in Nederland nader beschouwd worden. Het (concreet) 
Product van de mall houdt een assortiment van recreatieve elementen in, met winkels 
als essentieel recreatief element. 
In theorie is elk aanbod concurrerend met dat van de mall; de klant heeft een beperkte 
koopkracht en moet daarom keuzes maken met betrekking tot aanbod. Des te 
gelijksoortiger het aanbod voor de consument, des te groter de mate van concurrentie. 
In het geval van meer aanbod met identiek (concreet) Product, zal de klant kiezen 
voor het aanbod met de meest aantrekkelijke Prijs, Plaats en I of Promotie voor die 
klant. Concurrerend aanbod met identiek (concreet) Product stellen dus de 
beperking( en) van een minimum kwaliteit in Prijs (hoge kwaliteit in Prijs voor de 
klant is zo laag mogelijke kosten voor de klant), Plaats en I of Promotie. 

Om globaal de mogelijke concurrentie van de mall te identificeren zal in deze scriptie 
in eerste instantie geselecteerd worden op basis van vergelijkbaarheid van het 
(concreet) Product met dat van de mall. Het (concreet) Product van de mall bevat een 
groot aantal specifieke behoeften en zal derhalve veel overlap met het (concreet) 
Product van antler aanbod vertonen. Een eerste selectie van te beschouwen aanbod is 
gemaakt met behulp van de criteria "recreatie buitenshuis" en "detailhandel", de 
essentiele onderdelen van het (concreet) Product van de mall. Of dit werkelijk 
mogelijk concurrerend aanbod is moet nog blijken. De opdeling naar aanbod van 
"recreatie" is gebaseerd op de door het CBS gehanteerde opdeling. De opdeling naar 
aanbod van "detailhandel" is gebasseerd op de opdeling van Bolt52 voor gevestigde 
detailhandel en de opdeling van Gianotten53 voor het 'non-store kanaal' . Bolt 
onderscheidt per woonkern het hoofdwinkelcentrum met het daarornheen gelegen 
winkelareaal in de historische kem en daamaast de stadsdeelcentra, wijkcentra en 
buurtcentra. 54 Als voorzieningen van bijzondere aard identificeert hij de perifeer 
gelegen bouwmarkten en themacentra (waaronder de Factory Outlet Centers). 
Gianotten hanteert voor het non-store kanaal de categorien e-tail, ambulante handel, 
directe verkoop en postorder. Van de directe verkoop zijn verder geen gegevens 
bekend. 
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Mogelijk concurrercnd aanbod 

De mogelijke concurrentie wordt dus bepaald mede op basis van de mate van 
vergelijkbaarheid van het (concreet) Product van het aanbod met dat van de mall. Het 
( concreet) Product van de mall is in deze scriptie gedefinieerd als een assortiment van 
recreatieve elementen, met winkels als essentieel recreatief element. De 
vergelijkbaarheid van een ander (concreet) Product hangt dan af van de omvang van 
het assortiment van recreatieve elementen en de recreatieve elementen zelf. 
Bijvoorbeeld een aanbod waarvan het (concreet) Product uit slechts een recreatief 
element bestaat, zal lage overeenkomst tonen met het assortiment van de mall dat zeer 
uitgebreid is. Evenzo zullen de recreatieve elementen zelf in meer of mindere mate 
overeenkomsten tonen met de recreatieve elementen van de mall (zoals winkels, cafes 
en sfeer). 
Na een indicatie van de vergelijkbaarheid per (concreet) Product uit de categorieen 
"recreatie buitenshuis" en "detailhandel" te hebben gegeven, zal een korte indruk van 
het marktaandeel en de groei daarvan worden gegeven. Als een (concreet) Product 
zeer vergelijkbaar blijkt met dat van de mall hoeft dit nog niets over het klantgedrag 
ten aanzien van dat aanbod te zeggen. Door het marktaandeel en - groei van dat 
aanbod binnen de categorie "recreatie buitenshuis" of "detailhandel" te beschouwen, 
kan de factor van het klantgedrag meegenomen worden in de bepaling van mogelijke 
concurrentie. Tenslotte zal, op basis van zowel vergelijkbaarheid als marktaandeel en 
- groei, het aanbod uit de categorieen als "concurrentie", "matige concurrentie" of 
"geen concurrentie" worden bestempeld. 

Helaas zijn eenduidige cijfers op dit gebied moeilijk verkrijgbaar. Om deze reden zal 
het marktaandeel (en -groei) binnen de categorie "recreatie buitenshuis" op basis van 
door de klant gespendeerde tijd worden gegeven, terwijl dit binnen de categorie 
"detailhandel" op basis van door de klant gespendeerd geld zal gebeuren. De klant 
heeft tijd en geld. Beide zijn beperkt waardoor de klant keuzes zal moeten maken hoe 
zijn tijd en geld te besteden. Aangezien het marktaandeel in percentages wordt 
weergegeven is zowel het aandeel in geldbesteding als in tijdsbesteding voldoende om 
een grove indicatie van de voorkeuren van de klant per categorie te geven. Bovendien 
is hiervoor de aannarne gemaakt dat langere verblijfstijd door de klant in de mall tot 
hogere bestedingen per klant leidt. 

55 Centraal Bureau voor de Statistiek (1998 A) 
56 Bolt, E. J. (1995); Gianotten, H.J. et al. (28 oktober 1999) 
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Concu"entie in de vorm van recreatie buitenshuis 
Volgens een artikel in het NRC57 is leisure58 of recreatie momenteel de grootste 
economische sector in de Europese Unie, nog groter dan landbouw. In Nederland is 
het bedrag dat aan toeristisch - recreatieve zaken wordt uitgegeven gestegen van 35 
miljard guldens in 1992 tot 42 miljard in 1997. In het volgende zal de categorisering 
van recreatie buitenshuis, gehanteerd door het CBS, toegepast worden. Ook de 
navolgende percentages zijn van het CBS59 60 afkomstig. Tussen 1991 en 1996 is de 
hoeveelheid vrije tijd die de Nederlander buitenshuis doorbracht in zijn geheel 
gestegen. Echter het aandeel vrije tijd dat men binnen de categorie recreatief winkelen 
besteedde is gedaald tot 14 % in 1996. 

Sport en sportevenementen is de meest populaire vorm van recreatie buiten het huis. 
Deze categorie omvat zowel actieve participatie als het bezoeken van sport 
evenementen. Het (concreet) Product omvat echter recreatieve elementen die niet 
sterk overeenkomen met die van de mall. Overlapping is mogelijk met betrekking tot 
actieve participatie in de vorm van een sportclub, sporadisch ondergebracht in de 
mall, maar dit komt weinig voor bij malls in Nederland. 33 % van de vrije tijd die 
men buitenshuis doorbrengt wordt aan deze categorie besteed. Tussen 1991 en 1996 is 
het aandeel vrije tijd dat aan deze vorm van recreatie werd besteed gestegen. 
Aangezien deze vorm van recreatie echter weinig vergelijkbaar is met het (concreet) 
Product van de mall, zal deze vorm slechts als matige concurrentie beschouwd 
warden. 

Centro, Oberhausen 

Uitgaan omvat uit eten, bezoek aan cafe, bioscoop, kermis, theater, etc. De varreteit in 
recreatieve elementen binnen betreffend aanbod bij deze vorm van recreatie is groot, 
en vertoont tevens veel overlapping met de recreatieve elementen in de mall. Vaak is 
een bepaald aandeel cafes en restaurants aanwezig in de mall. De Nederlander 
spendeert 20 % van zijn vrije tijd buitenshuis aan uitgaan. Tussen 1990 en 1995 zijn 

57 Metz. Trac (4 se tembc 1999} 
es The Henley Centre definieert "leisure als. vo'lgt; "all the actlvities. cons~mers become involved in wben 
they are no1 wor.ki11g or dolng essential · aotMties such ~s shopp ng, childcare, commwlng etc ~ 

. (www.textor.eoJnlcffi$/dHCLF .. btm1) . . · 
Co traal Bureau voor d tatistiek (1998 A) 

6° Centraal Bureau voor de Statistiek (1997) 
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de uitgaven in deze vorm van recreatie met 20 % toegenomen, terwijl de totale 
consumentenbestedingen in diezelfde periode met 9 % zijn gestegen.61 Op basis van 
zowel het feit dat het (concreet) Product vergelijkbaar is met dat van de mall, als het 
feit dat het aandeel tijd dat de consument aan deze vorm van recreatie spendeert groot 
is en de laatste jaren is gestegen, wordt geconcludeerd dat deze vorm van recreatie 
concurrentie van de mall vormt. 

Hobby's en verenigingen zijn 14 % van de vrije tijd buiten het huis van de 
Nederlander waard. Recreatieve elementen binnen deze categorie zijn niet erg 
vergelijkbaar met die van de mall. Deze vergen een grote hoeveelheid betrokkenheid 
en zijn zeer gespecialiseerd van aard. Hoewel het aandeel vrije tijd gespendeerd aan 
deze recreatievorm is gestegen, zal deze vorm van recreatie door de geringe 
vergelijkbaarheid niet als concurrentie van de mall beschouwd worden. 

Pretparken, evenementen, bezienswaardigheden, dierentuin, museum, etc. is 
eerstvolgende categorie wat grootte betreft. Het (concreet) Product kan een behoorlijk 
assortiment aan recreatieve elementen bevatten. Deze vorm van recreatie vertoont 
veel overlapping met het (concreet) Product van de mall, zoals vele voorbeelden 
(Mall of America, Canal City Hakata in Japan, Colombo in Lissabon) illustreren. De 
recreatievorm omvat 10 % van de vrije tijd die de Nederlander buitenshuis 
doorbrengt, een aandeel dat tussen 1991 en 1996 is toegenomen. Aanbod binnen deze 
vorm van recreatie wordt dan ook als concurrentie van de mall beschouwd. 

Natuur, waaronder bezoek aan het strand of bos, picknicken en toeren is de laatste 
categorie binnen recreatie. Recreatieve elementen binnen deze categorie vertonen in 
geringe mate overlapping met die van de mall. Het aandeel vrije tijd buitenshuis dat 
men in Nederland aan deze categorie besteedde was in 1996 8 %, maar is wel sinds 
1991 afgenomen. Deze vorm van recreatie wordt vanwege geringe vergelijkbaarheid 
met het (concreet) Product van de mall en laag aandeel in de vrijetijdsbesteding van 
de consument niet als concurrentie van de mall beschouwd. 

Concurrentie in de vorm van detailhandel 
In 1998 bedroegen consumentenbestedingen binnen alle detailhandel in Nederland 
144 miljard gulden. 137,5 miljard hiervan werd uitgegeven in de gevestigde 
detailhandel. In deze cijfers is geen onderscheid gemaakt naar fun- en run- shoppen.62 

Hieronder zullen naast de vergelijkbaarheid van het (concreet) Product met de mall, 
voor zover bekend, het marktaandeel en de groei daarvan in procenten van de 
consumentenbestedingen binnen de categorie "detailhandel" gegeven worden. De data 
zijn afkomstig van het M4 winkelcongres 63 en "Werk aan de winkel"64

• 

Het (historische) kemwinkelapparaat is een duidelijke concurrent van de mall. Het 
assortiment aan recreatieve elementen is zeer vergelijkbaar, wat een hoge mate van 
concurrentie met zich meebrengt. Bovendien wordt het feit dat dit aanbod 

61 Clement, M .. Reinartz, M. ( maart 1997) 
62 Een indic.atie van de groei van,, bestedingen ~an recreatief winkele!l kan gegeven worden door de 
ontwild<eUng over de raatste jaren van de petsoonlijke utt~aven In food ten apzlchle van die in non.food: 
in 1989 bedroegen de persoonlij1<e bestediagen in food 40,6 % en irt non-food 37,0 % van atre 
detailhandels6estedingen. In 1998 ,bedroegen deze percentages rc&Spectteye1ijk 39,2 % en 38,8 o/a. 
~] Gianotten, H.J. (28 oktober 1999) 
64 Toorn Vrijthoff, W. van der et al. (maart 1998) 
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concurrerend is, algemeen onderkend. Immers, de overheid probeert het 
kernwinkelapparaat door middel van wetgeving tegen de mall te beschermen. Veel 
partijen vrezen dat makkelijk toegankelijke malls zullen leiden tot verlatenheid en 
verval van het kemwinkelapparaat, zoals voorbeelden in Frankrijk en de Verenigde 
Staten tonen. Andere recreatieve elementen binnen het (concreet) Product zijn 
bijvoorbeeld de historische en culturele omgeving. Echter de mate van voorzieningen 
(Plaats) van dit aanbod zal ongetwijfeld lager liggen dan die van het aanbod van een 
(gelntegreerde) mall. Het (concreet) Product van het kemwinkelapparaat wordt hier 
beschouwd als concurrentie van de mall. 

Perifere detailhandel is door wetgeving beperkt tot (voor Nederlandse begrippen) 
grote eenheden van minstens 1500 m2

. Bovendien wordt in bepaalde mate ook de aard 
van de detailhandel door wetgeving aan banden gelegd. Tot dusver wordt perifere 
detailhandel voomamelijk gevormd door branches als woninginrichting, doe-het-zelf, 
tuincentra, auto-, boot- en caravanverkoop. Deze beperkingen brengen dus een 
andere branche mix dan die van de mall met zich mee. Desalniettemin vormt deze 
perifere detailhandel 10 % van de bestedingen in de detailhandel en mag derhalve niet 
onderschat worden. Bovendien is dit een relatief nieuwe vorm (wat betreft Plaats) van 
detailhandel in Nederland en de wetgeving is de laatste jaren versoepeld. Dit houdt in 
dat in de toekomst het (concreet) Product mogelijk dichter naar die van de mall zal 
groeien, wat een hogere mate van mogelijke concurrentie met zich mee brengt. 
Hierbij kan men denken aan de Factory Outlet Centers, met zeer concurrerende 
prijszetting, die in Nederland langzaam aan verschijnen. Deze detailhandelsvorm is 
dus nu al, maar zeker in de toekomst concurrentie van de mall. 

Buurtwinkelcentra worden vaak als gemakscentra aangeduid. 65 Dit wil zeggen dat het 
( concreet) Product van deze centra zich vooral in de sfeer van run shoppen bevindt en 
niet recreatief van aard is. Klanten bezoeken deze centra om dagelijkse boodschappen 
en ad hoc huishoudelijke aankopen te doen. Bij het vergelijken van het assortiment 
aan recreatieve elementen in een buurtwinkelcentrum en in een mall wordt duidelijk 
dat het (concreet) Product van de buurtwinkelcentrum weinig overeenkomsten toont 
met dat van de mall. Dit is een compleet antler (concreet) Product. Wellicht dat het 
internet dergelijke centra in de toekomst als distributiefunctie zal aanwenden, maar 
dan nog zullen de recreatieve elementen nauwelijks terug te vinden zijn. De mate van 
concurrentie met de mall kan derhalve als verwaarloosbaar beschouwd worden.66 

Ambulante handel (vooral in de vorm van een markt) biedt in sommige gevallen een 
vergelijkbaar (concreet) Product met dat van de mall. De meeste markten bieden een 
assortiment van voomamelijk food en zijn derhalve, wat branche mix betreft, niet 
vergelijkbaar met dat van de mall. Het kleine aandeel markten, echter, met een breder 
assortiment is enigszins vergelijkbaar met de branche mix van de mall. (Hierbij moet 
men denken aan tweedehands markten en dergelijke.) Ook het verdere assortiment 
aan recreatieve elementen is, vaak vanwege de locatie, in bepaalde mate vergelijkbaar 

65 Bolt, E. J. (1995) 

6.6 Vaak worof~ih lttetatuur zelfs het verval'Van de2e winkek:enfr:B aangekondigcf. Verwacht wordt dat {je 
centra verdtongen worden door de opnJRkende tank·)st~tionswinkels 1an9s torenzen vetvoerslilnen, 
vanwege het groeiende aantal et:'npersoons,,. en iweeverdlenemuist}oudens. Oeze h~is~ouaens hebben 
door de week weinig tijc:f om inki n ~ doeo in verband met werkty en. Vaak iS' ~n een 
lnkoopgele9enheld lcmgs de route tlJssen w~rk en huts eep snellere oplossing dan het bezoe~en van 
een winkel ·n bet buurtwinRelceotrum thuis. 
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met het (concreet) product van de mall. Aangezien het aandeel van markten in de 
gehele detailhandel niet meer dan ongeveer 5 % bedraagt, is het aandeel van de 
markten met een vergelijkbaar (concreet) product gering. Uiteraard heeft de mall op 
gebied van Plaats een voordeel boven de markt, maar wat betreft Prijs is de markt zeer 
concurrerend. Het aanbod van de markt zal als matige concurrentie van de mall 
worden beschouwd. 

E-tail, detailhandel over het internet, wordt momenteel als een grote bedreiging voor 
alle vormen van detailhandel beschouwd. Bij een vergelijking vane-tail met de mall 
is het meest in het oo g springende verschil op gebied van het bestanddeel Plaats: 
internetmalls zijn over de gehele wereld op elk tijdstip bereikbaar. Dit is uiteraard een 
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Geschatte verdeling online consumenten aankopen per calegorie. 1999 [Bron: 
eMarketer] 

groot voordeel boven het aanbod van de traditionele mall. Klanten kunnen op hun 
gemak vanuit thuis of het kantoor een bezoek brengen en veel tijd besparen. Echter, 
het (concreet) Product vane-tail wijkt te zeer af om concurrerend te zijn. De branche 
mix verschilt sterk bij beschouwing van de online verkoopcijfers; in 1999 werd het 
overgrote deel van uitgaven in de Verenigde Staten gedaan in de categorieen 'reizen' 
en 'computers'. De, voor recreatief winkelen zo belangrijke, branche kleding komt er 
nauwelijks bij kijken (3 % ). Betreffende deze metingen stelt de International Council 
of Shopping Centers het volgende: "Wellicht voelt de consument zich meer op zijn 
gemak bij het online kopen van 'commodities', zoals computers, speelgoed, boeken 
en muziek. De consument lijkt voortgaande weerstand te tonen tegen het online kopen 
van goederen die de zintuigen stimuleren en beter passen binnen een tastbare dan 
virtuele omgeving, zoals kleding en eten." Bovendien zijn bepaalde recreatieve 
elementen, zoals cafes, evenementen en restaurants niet aanwezig in online malls. De 
sociale factor kan deels vervangen worden door chat-boxes, hoewel de 
gelijkwaardigheid discutabel blijft. Met andere woorden, de recreatieve elementen in 
een online mall, indien aanwezig, zijn niet voldoende vergelijkbaar met het (concreet) 
product van de mall. Het recreatieve aspect van e-tail wordt ook in de literatuur 

80 



Aanbodcreatie proces van recreatief winkelen ~ 

dikwijls in twijfel getrokken.67 Wei is in de toekomst de toevoeging van e-tail als 
extra dienst in de mall denkbaar. In dat geval zouden de winkels een grotere 
showroomfunctie krijgen en het fysieke winkelcentrum nog steeds benodigd zijn. Wat 
betreft marktaandeel omvat e-tail slechts minder dan 2 % van alle detailhandel in 
Nederland. Hoewel e-tail een nieuw en sterk groeiend aanbod binnen de detailhandel 
vormt, wordt deze detailhandels vorm vanwege de slechte vergelijkbaarheid van het 
(concreet) Product met dat van de mall niet als concurrentie van de mall beschouwd. 

Postorder is enigszins vergelijkbaar met e-tail wat betreft het bestanddeel Plaats: het 
is op elk moment van de dag gemakkelijk bereikbaar. De vergelijkbaarheid van het 
(concreet) Product met dat van de mall is echter gering. Afgezien van het assortiment 
aangeboden goederen, vaak kleding, zijn er verder zeer weinig recreatieve elementen 
aanwezig in het ( concreet) Product. Postorder is niet een nieuwe detailhandelsvorm en 
heeft slechts een fractie van de bestedingen in de Nederlandse detailhandel in handen 
( ongeveer 2 % ). Aangezien deze detailhandelsvorm al aanzienlijke tijd bestaat 
(minstens 3 decennia), kan gesteld worden dat het marktaandeel niet in grote mate zal 
toenemen. Postorder wordt niet als concurrentie van de mall beschouwd. 

Resumerend 
Op basis van de vergelijking tussen het (concreet) Product van het besproken aanbod 
en het (concreet) Product van de mall zijn de volgende concurrenten benoemd. 

Alle concurrerend aanbod stelt beperkingen aan het aanbod van de mall. Om ondanks 
de aanwezigheid van dit concurrerend aanbod klanten naar de mall te trekken, moet 
het aanbod van de mall voldoende gediff erentieerd worden van concurrerend aanbod. 
in de praktijk moet men derhalve, om te kunnen concurreren met bestaand aanbod, 
differentieren op Prijs, Plaats en I of Promotie. 
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6.2 Doelgroepbepaling 

Het aanbod wordt gecreeerd door de aanbodaspecten af te stemmen op de meest 
geschikte groep(en) klanten, zogenaamde doelgroepen. Door segmentatiecriteria 
worden segmenten gedefinieerd, waarvan een of enkelen als doelgroep(en) worden 
gekozen. De segmenten kunnen zeer breed en algemeen, maar ook zeer klein en 
specifiek van samenstelling zijn. Zoals reeds vermeld, zeggen de eerste orde 
restricties direct iets over de aanbodaspecten. Deze zullen dus in eerste instantie 
moeten stroken met de specifieke behoefteverzameling van de toekomstige klanten. 
Vervolgens kunnen op basis van de tweede orde restricties de doelgroep(en) met 
behulp van andere criteria bepaald worden. Daama kunnen de onbekende 
aanbodaspecten op de gei"dentificeerde doelgroep verder afgestemd warden. Hiertoe 
dient consumenteninformatie, zoals in hoofdstuk 4 is behandeld. De mate van 
afstemming kan varieren en hangt sterk samen met het inzicht dat de 
ondernemingsketen heeft in de voorkeuren van de doelgroep en uiteraard de omvang 
van de doelgroep. Des te grater de doelgroep des te algemener de voorkeuren die door 
alle mensen gedeeld worden. 

In dit deel zullen, met behulp van de bevindingen in hoofdstuk 4, de belangrijkste 
relevante segmenten en doelgroep( en) bes pro ken worden. De bij elke doelgroep 
behorende aanbodaspecten zullen pas in het volgende deel aan de hand van cases en 
interviews met deskundigen uitgebreider aan de orde komen. 

Rcmbrandthof. Amstelveen 
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6.2.1 Algemene eerste en tweede orde restricties 

Belangrijkste eerste orde restricties: 
1. (concreet) Product hangt samen met een recreatieve winkelervaring 
2. (concreet) Product wordt aangeboden in de vorm van een mall 
3. Locatie van de mall [Plaats] 
4. Openingstijden volgens wetgeving [Plaats] 
5. Prijsniveau [Prijs] 

Vormen en invulling van Promotie worden in de regel als laatste op basis van de 
gekozen doelgroep(en) bepaald en daarop afgestemd. Dit wordt ook wel "branding" 
van een product genoemd. 

Belangrijkste tweede orde restricties: 
1. Marktaandeel maximalisatie 
2. Omzet I winst maximalisatie 
3. Concurrentie 

6.2.2 Toepasbare segmentatiecriteria 

Helaas is niet bij iedere eerste orde restrictie even gemakkelijk een groep (potentiele) 
klanten te identificeren. Dit heeft te maken met informatievergaring en de methoden 
en technieken die voorhanden zijn. Hierna zullen de meest bruikbare 
segmentatiecriteria voorhanden bij de hiervoor genoemde eerste orde restricties 
genoemd worden: 

Segmentatiecriteria op basis van belangrijkste eerste orde restricties: 
1. Leeftijd: De 15 - 29 jarigen en de 50 - 64 jarigen doen het meest aan recreatief 

winkelen. 
Overigens is bekend dat 66 % van de Nederlanders zegt winkelen leuk te vinden 
terwijl 10 % zegt ronduit een hekel aan winkelen te hebben.68 

2. Arbeid: Werkende mensen hebben minder gelegenheden om een mall te bezoeken. 
Leeftijd: Veelal hebben jongeren en ouderen relatief meer vrije tijd om ook een 
mall te bezoeken (i.v.m. school/ pensioen). 
Huishouden: Huishoudens met thuiswonende kinderen hebben eveneens minder 
gelegenheid om een mall te bezoeken. Eenpersoonshuishoudens zullen sterker 
geneigd zijn tijd aan activiteiten buitenshuis te besteden. 

3. Woonplaats: De afstand tussen woonplaats en mall is een bepalende factor om een 
mall te bezoeken. 
Werk plaats: Idem voor de plaats waar men werkt. Voor, na en gedurende 
werktijd kan men de mall bezoeken. 
Bezaek bestemming: Idem voor de plaats die men bezoekt (zakelijk of prive). Dit 
kunnen ook toeristen zijn. 

4. Arbeid: Werkende mensen hebben tijdens kantooruren veelal geen tijd om de mall 
te bezoeken. 7.eer drukke mensen (carriere, drukke baan, kinderen, etc.) hebben 
wellicht zelfs 's avonds en in het weekend nauwelijks tijd om een mall te 
bezoeken. 
Leeftijd: Ouderen en jongeren hebben veelal ook tijdens kantooruren tijd om de 
mall te bezoeken (i.v.m. school/ pensioen I thuiswonende kinderen). 

68 Clement, M., Reinartz, M. ( maart 1997) 
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5. Inkomen: Het geld dat men te verdient I ontvangt geeft een indicatie van het 
kostenniveau dat men voor het aanbod over heeft. 
Leefstijl: de status zelforientatie met veel middelen zal een behoefte aan een hoger 
prijsniveau met zich mee brengen, terwijl de actie zelforientatie met weinig 
middelen juist een behoefte aan een lager prijsniveau met zich mee zal brengen. 
(zie hoofdstuk 4 ). 

Segmentatiecriteria op basis van belangrijkste tweede orde restricties: 
1. Omvang: Het criterium betreft de omvang (aantal mensen) van segment(en) met 

een eenduidige specifieke behoefteverzameling ten aanzien van het aanbod. 
2. Inkomen: Zoals bij de eerste orde segmentatiecriteria reeds genoemd geeft de 

hoeveelheid geld die men verdient I ontvangt een indicatie van de hoogte van de 
bestedingen. 
Leefstijl: Evenzo geven de zelforientatie en middelen van personen een indicatie 
van de bestedingen. 
Bij lage bestedingen is een groot segment benodigd om aan de restrictie te 
voldoen. Bij hoge bestedingen kan met een kleiner segment volstaan worden om 
aan de restrictie te voldoen. 

3. Bij concurrentie is het van belang te segmenteren op verschillen (en voor bepaalde 
segmenten voordelen) tussen eigen en concurrerend aanbod. Gedacht kan worden 
aan zaken als nabijheid, parkeergelegenheid, drempelloosheid, etc. 
Inkomen: Het inkomen kan een indicatie geven van de mobiliteit (bezit van een 
auto) van mensen. Bij lage mobiliteit is nabijheid van een mall een 
concurrentievoordeel. 
Afkomst I nationaliteit: Etnische minderheden zijn sterker wijk- of buurt -
georienteerd. 
Sociale klasse: Mensen uit lagere klassen zijn eveneens sterker lokaal 
georienteerd. 
Leeftijd: Ouderen zijn relatief minder valide en hebben dus vaker behoefte aan 
drempelloosheid. 

De geldigheid van de gekozen segmentatiecriteria om daarmee de eerste en tweede 
orde restricties te meten valt uiteraard te betwisten. De criteria geven slechts een 
indicatie van wat men werkelijk wil weten. Voor deze segmentatiecriteria is gekozen 
op basis van de segmentatiecriteria toegepast in literatuur. 69 Reden om voor deze 
criteria te kiezen is dat informatievergaring op basis van andere criteria vrijwel 
onmogelijk blijkt. 
Bovendien kan aan dezelfde segmentering vervolgens bijvoorbeeld koopkracht 
gekoppeld worden. Dus, hoewel de segmentatiecriteria niet altijd optimaal zijn voor 
wat gemeten moet worden, is dit wel de meest praktische oplossing. lets wat dus 
verklaart waarom deze criteria standaard in de literatuur gehanteerd worden. 
Door deze discrepantie tussen wat men meet en wat men wil meten ontstaan uiteraard 
verschillende opvattingen over welke segmentaties wel en welke niet toe te passen. 
Tot slot zullen enkele interessante doelgroeir:n globaal besproken worden. 
De gedifferentieerde segmentatie strategie 7 zal hier achterwege gelaten worden. Deze 
strategie kan bijvoorbeeld inhouden dat de mall op verschillende tijdstippen zich op 

69 Bolt, E. J. (1995); Kotler, Philip (1999); Kind, R. P. van der (1996); McDonald, M., C. Tideman 
(1996) 
70 Bolt, E. J. (1995) 
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andere doelgroepen richt: overdag op de oudere bezoekers met veel tijd en 's avonds 
op de werkende bezoekers met haast. 

6.2.3 Segmentbepaling 

Na eerste orde segmentatie te hebben toegepast zijn een of meerdere segmenten 
gei"dentificeerd. Denk bijvoorbeeld aan bet criterium woonplaats: men kiest op basis 
van dat criterium bijvoorbeeld alle inwoners van een bepaald stadsdeel. Indien geen 
tweede orde segmentatie zou worden toegepast, richt men in dit voorbeeld bet aanbod 
op de algemene voorkeuren en behoeften van de inwoners van dat stadsdeel (vooral 
als de samenstelling van deze bevolking erg heterogeen is, zal afstemming van bet 
aanbod moeilijk en dus zeer algemeen worden). 
Met behulp van de tweede orde segmentatiecriteria kunnen vervolgens een of 
meerdere doelgroepen binnen de reeds geYdentificeerde segmenten bepaald worden. 
Stelt men op basis van de tweede orde restrictie concurrentie bijvoorbeeld bet 
criterium leeftijd, dan kan men bijvoorbeeld besluiten bet aanbod af te stemmen op de 
ouderen binnen bet stadsdeel (i.v.m. drempelloosheid als concurrentievoordeel). 
Indien deze doelgroep niet voldoende mensen omvat om aan bet criterium met 
betrekking tot omvang (op basis van een restrictie m.b.t. marktaandeel) te voldoen, zal 
met weer bij bet begin moeten beginnen en de criteria of zelfs vereisten aan moeten 
passen. Dit is bet bijstellen. Men kan dan bijvoorbeeld voor meerdere ('compatible') 
segmenten kiezen of op basis van een ander segmentatiecriterium, sociale status, 
kiezen voor bet segment lage sociale status (sterk lokaal gericht, nabijheid als 
concurrentievoordeel), woonachtig binnen bet stadsdeel, waar wel een voldoende 
grote groep mensen toe behoort. 

6.2.4 Afstemmen 

Als laatste stap moet nader inzicht worden vergaard in de voorkeuren I behoeften van 
de doelgroepen om hiermee de aanbodaspecten die nog niet door restricties bepaald 
zijn op de doelgroepen af te stemmen. Ter illustratie hiervan zullen tot slot twee 
relevante doelgroepen en enkele voorkeuren uitgelicht worden. In deel II van deze 
scriptie zal gepoogd worden nadere informatie met betrekking tot 
segmentenvoorkeuren in kaart te brengen. 

Jongeren 
Jongeren hebben relatief veel vrije tijd en doen relatief veel aan recreatief winkelen. 
Jongeren (tot 25 jaar) vormen momenteel 30 % van de Nederlandse bevolking. In de 
toekomst zal dit aandeel echter afnemen. Het inkomen van deze groep ligt veelal rond 
minimum tot modaal. 

Het bureau Inter I View heeft een onderzoek onder 31555 jongeren van 6 tot en met 
24 jaar uitgevoerd. Van egocentrisch zijn jongeren naar egoYstisch gegaan en ze 
conformeren zich steeds minder aan bet 'aangeharkte' Nederland. Hun leven draait 
om lol maken [(concreet) Product], van niemand afuankelijk zijn en geld verdienen 
[Prijs]. Dit laatste als calculerende hedonisten met een opmerkelijke hang naar een 
gelukkig gezinsleven, mogelijk omdat ze vaker opgroeien in incomplete gezinnen. 
Het gedrag van de jongeren dat betiteld wordt als jeugdige hedonisme en materialisme 
wordt door de onderzoekers verklaard door de economische welvaart en dalende 
werkloosheid. Nu beseffen jongeren dater om hen gevochten gaat worden, waardoor 
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enerzijds bun verwachtingen hoger worden en anderzijds bun bereidheid zich in te 
spannen afneemt. 71 

Een groot aandeel van de jongeren studeert [Promotie]. Het aantal jongeren dat een 
bijbaantje heeft is explosief gestegen; 75 % van de scholieren verrichtten in 1998 
betaalde arbeid [Prijs]. De huidige tieners zijn opgevoed in gezinnen van Baby 
Boomers72 met een relatief behoorlijk inkomen en voldoende ruimte voor studie, 
bijbaantjes en plezier [(concreet) Product]. Met bun 'inkomen' hebben ze producten 
leren kopen en een eigen mening en wensen ten aanzien van producten ontwikkeld. 
Zij zijn ook opgevoed met computers en hebben daardoor een grote voorsprong op 
oudere generaties die voor een groot deel computeranalfabeten zijn. Daardoor gaan zij 
ook zeer gewiekst met de meest uiteenlopende media om en hebben zij weinig geduld 
met informatie die niet in een onderhoudende vorm wordt aangeboden [Promotie].73 

Senioren 
Senioren vormen circa 13 % van de Nederlandse bevolking, maar zullen de komende 
decennia fors in aantallen toenemen. Senioren hebben een rond modaal inkomen. 
Deze groep heeft echter een hoog eigen vermogen en veelal weinig lasten (kinderen 
huis uit, hypotheek atbetaald). Ook deze groep doet relatief veel aan recreatief 
winkelen. 

De huidige generatie senioren, vanaf circa 60 jaar, zal door de nieuwe generatie 
senioren, bun kinderen die nu rond de 45 zijn, in aantal en maatschappelijke kracht 
overtroffen worden. De senioren anno 2015 (55 jaar en ouder) beschikken 
waarschijnlijk over een sterk potentieel. Ze zijn beter opgeleid en financieel 
behoorlijk zelfstandig [Prijs]. Deze groep zal ruim 30% van de bevolking uit gaan 
maken en beschikt in verhouding over veel vrije tijd en een relatief hoog besteedbaar 
inkomen. Nu kan reeds rekening worden gehouden met bet feit dat onder deze 
aantrekkelijke doelgroep relatief grote interesse zal bestaan voor producten met een 
hoge toegevoegde waarde op aspecten als comfort, gemak, veiligheid en gezondheid 
[(concreet) Product]. Gezien bet relatief hoge inkomen dat ze te besteden zal hebben 
zal deze groep voomamelijk geYnteresseerd zijn in kwalitatief hoogwaardige 
producten [(concreet) Product]. Een groot deel van hen zal zich ontpoppen als 
consumptiepioniers omdat ze in deze levensfase nog van alles willen genieten. Maar 
traditionele producten gaan niet meer van vader op zoon of van moeder op dochter 
over.74 

Whoopies staat voor Wealthy, Health{' Older People. Deze groep mensen van 55 en 
ouder wordt steeds groter. Whoopies 7 

identificeren zich bet liefst met een leeftijdsgroep die 10, 15 jaar jonger is. 
bezitten nauwelijks een samenbindend element (de groep beslaat echter een zeer 
grote leeftijdsverschil) [(concreet) Product]. 
zijn veel kritischer dan jongere consumenten. 
zijn individualistischer en laten zich door bun levenservaring niet door de eerste 
de beste advertentie inpakken [Promo tie]. 
nemen gemiddeld tweemaal zolang de tijd om iets te kopen als een jongere 
consument. 

75 Bouman, H. (16 februari 1999) 
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vertonen een relatief grote merkentrouw. 
hebben als favoriete zender RTL4 [(concreet) Product] [Promotie] 

6.3 Conclusie 
In dit hoofdstuk is het aanbodcreatie proces, toegepast op de mall, behandeld. De 
belangrijkste vereisten, beperkingen, segmentatiecriteria en doelgroepen zijn 
besproken. Zoals aan het begin van het hoofdstuk reeds genoemd, is het onmogelijk 
om het aanbodcreatie proces van de mall volledig toe te lichten. Zo lang het geen 
concreet aanbod betreft, blijven er te veel mogelijke combinaties open om alle te 
behandelen. In het tweede deel van deze scriptie zal hier dieper op ingegaan worden. 
In deel TI zullen aan de hand van de besproken theorie een drietal casestudies gedaan 
worden. 
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7 Conclusies deel I 

7 .1 Het model van de aanbodcreatie 

In deel I van deze afstudeerscriptie is een marketingmodel voor het aanbodcreatie 
proces beschreven: 
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~· 

Restricties 
1• & 2• 

orde 

Doel!!roeobeoalinl! 

P's • WO 
D • Tegenstrijdighe 

den of 

Het aanbodcreatie proces 

Dit model geeft inzicht in het aanbod, de uitgangspunten bij de creatie van het aanbod 
en de structurering daarvan. Het aanbodcreatie proces houdt het ontwerp van het 
aanbod in, de daadwerkelijke totstandkoming van het aanbod is het aanbodrealisatie 
proces en is niet verder behandeld. Bij aanbodcreatie spelen twee typen actoren een 
rol: de klant met zijn I haar specifieke behoefteverzameling( en) en de 
ondememingsketen (gevormd door de afzonderlijke ondememingen) met haar doelen. 
Hierna zal het model voor de mall met betrekking tot recreatief winkelen in 
Nederland stapsgewijs nogmaals summier besproken worden. 
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7.2 Het aanbod 

Alvorens het proces van aanbodcreatie te 
bespreken, is het van belang eerst het aanbod 
duidelijk voor ogen te houden. In paragraaf 2.3 en 
hoofdstuk 5 is het aanbod besproken. Het aanbod 
omvat meer dan enkel het product of de dienst die 
centraal staat, ook zaken als kosten en informatie 
horen bij het aanbod aan de klant. Het aanbod in 
de ogen van de klant wordt in de marketing vaak 
aangeduid als een oplossing voor een probleem. 
Dit probleem kan beschouwd worden als een 
verzameling specifieke behoeften die de klant wil 
vervullen. In deze scriptie gaat de aandacht uit 
naar het aanbod recreatief winkelen in de mall. 

7.3 De Marketing Mix bestanddelen 

Om beter inzicht in het complexe geheel van het 
aanbod te vergaren wordt het aanbod vanuit de 
discipline marketing veelal onderverdeeld naar 
bestanddelen, de Marketing Mix genaamd. In het 
kader van deze scriptie is voor een viertal 
bestanddelen gekozen: (concreet) Product, Plaats, 
Prijs en Promotie. Personeel is een belangrijk 
aspect, wat voornamelijk onder het bestanddeel 
Promotie valt. Deze Marketing Mix fungeert als 
hulpmiddel om de vertaalslag tussen aanbod en 
behoefte te maken. De benaming van deze 
bestanddelen dekt helaas niet de gehele lading. 
V anuit het perspectief van de klant worden deze 

bestanddelen respectievelijk als Klantwaarde, Klantgemak, Kosten voor de klant en 
Communicatie betiteld. In termen van de mall kunnen de bestanddelen als volgt 
worden uitgelegd; 

(concreet) Product: assortiment recreatieve elementen, waarvan winkels een 
essentieel onderdeel vormen. De Klantwaarde is een recreatieve winkelervaring. 
Voorbeelden van recreatieve elementen zijn winkels, cafes, bioscopen, 
restaurants, attracties, shows, sociale interactie, sfeer, personeel, imago, 
architectuur, uitzicht etc. 
Plaats: assortiment facilitaire elementen of gebrek daaraan. Het Klantgemak is de 
inspanning vereist van de klant om op het aanbod in te gaan. Voorbeelden van 
facilitaire elementen zijn pinautomaten, banken, kinderopvang, concmrge, 
toiletten, inpakbalie, boodschappenservice, parkeren, bereikbaarheid, 
openingstijden, routing etc. 
Prijs: bijbehorend kostenniveau om op het aanbod in te gaan. De Kosten voor de 
klant zijn alle financiele kosten voor de klant bij het ingaan op het aanbod. Dit 
prijsniveau kan gezien worden als de gemiddelde prijs van de recreatieve 
elementen en de faciliteiten of gebrek daaraan. 
Promotie: communicatie met en naar de klant. Communicatie is voor de klant het 
bewustzijn van het bestaan van het aanbod in die hoedanigheid en de erkenning 
van de ondernemingsketen van hetgeen de klant wil ( communiceren). 
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Voorbeelden van communicatie zijn promotie, personeel, klachtenbus, enquetes, 
nieuws, (merk)naam, reclame, logo, architectuur, merchandising etc. 
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7.4 Vereisten 
Vereisten vormen een van de uitgangspunten op 
basis waarvan een aanbod gecrererd wordt. 
lmmers, als er geen uitgangspunten zijn, kan het 
aanbod bij wijze van spreken varieren van dat met 
een balpen als (concreet) Product tot het aanbod 
met een zoutwatervisaquaria schoonmaak- en 
reparatiedienst als (concreet) Product. Vereisten 
stoelen op de doelstellingen van de 
ondememingsketen. Het vervullen van de 
behoeften van de klant is enkel een middel om het 
doel te bereiken. Belangrijkste doelstellingen 
hangen samen met winst I rendement en 
continurteit. 

7 .5 Beperkingen 
Oak beperkingen stellen voorwaarden aan het te 
creeren aanbod. Beperkingen houden echter geen 
vrije keuze van de ondememingsketen in. 
Beperkingen komen voort uit de situatie waar de 
ondememingsketen zich in bevindt en kunnen 
naar vier categorieen warden ingedeeld; 
wetgeving, technologie (of gebrek daaraan), 
concurrentie (klantgedrag ten gevolge van 
vergelijkbaar aanbod) en competentie (van de 
ondememingsketen zelf). Bij wetgeving kan men 
denken aan de winkeltijdenwet, GDV 
regelgeving, huurwetgeving, het 
bestemmingsplan, DPO en dergelijke. Bij 

technologie kan men denken aan benodigde ruimte en bereikbaarheid. Op gebied van 
concurrentie zijn de belangrijkste beperkingen het kemwinkelapparaat, perifere 
detailhandel, pretparken - evenementen - dierentuinen - musea en uitgaan. Bij 
competentie kan men denken aan beperkingen als gebrek aan liquiditeit, kennis, 

DD 

0 

vaardigheid en dergelijke. 

7.6 Restricties 
Restricties warden gevormd door de vereisten en 
beperkingen samen. De restricties stellen, zoals 
reeds vermeld, voorwaarden aan het te creeren 
aanbod. Afuankelijk van de concreetheid van de 
restrictie kan deze warden onderverdeeld naar 
eerste of tweede orde restrictie. 
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7.7 Eerste orde Restricties op het aanbod 

Eerste orde restricties zijn van toepassing op 
afzonderlijke bestanddelen van de Marketing Mix 
en stellen concrete voorwaarden aan ( een deel 
van) een bestanddeel. Belangrijke eerste orde 
restricties zijn locatie, winkelfunctie, omvang 
mall, openingstijden, omvang parkeren, etc. 

7.8 Tweede orde restricties op het aanbod 

Tweede orde restricties zijn minder concreet en 
stellen niet zozeer directe voorwaarden aan 
bestanddelen, maar laten enige keuze open tussen 
combinaties van bestanddelen van de Marketing 
Mix. Vaak gelden deze restricties in combinatie 
met de specifieke behoefteverzamelingen van 
klanten. Als bijvoorbeeld de vereiste 'zo hoog 
mogelijke omzet' beschouwd wordt, blijkt dat dit 
kan resulteren in een aanbod dat overeenkomt met 
de specifieke behoefteverzameling van een kleine 
groep mensen dat bereid is een hoge prijs voor het 
aanbod te betalen. Het kan echter blijken dat men 
ook het aanbod, en dus de combinatie van 

bestanddelen, kan afstemmen op de specifieke behoefteverzameling van een grote 
groep mensen dat echter minder wil betalen. In dit voorbeeld geeft de tweede orde 
restrictie minstens twee mogelijke combinaties van bestanddelen aan. De uiteindelijke 
keuze zal van andere restricties afuangen. Vaak gelden tweede orde restricties in 
combinatie met klantenbehoeften, dit is echter niet altijd het geval. Op gebied van 
wetgeving, bijvoorbeeld, stelt een bestemmingsplan voorwaarden aan locatie en 
functie tegelijk. 

0 

7. 9 Doelgroepbepaling 

Iedere klant bezit een eigen unieke specifieke 
behoefteverzameling. Om echter op een werkbare 
wijze de wensen van de klant in beeld te brengen, 
past men in de marketing veelal segmentatie en 
doelgroepbepaling toe. Segmentatie is het 
onderverdelen van alle potenti~le klanten in 
segmenten op basis van segmentatiecriteria. Bij 
segmentatiecriteria kan men denken aan leeftijd, 
huishoudenssamenstelling, inkomen, woonplaats 
etc. Bij deze segmenten identificeert men 
vervolgens een gezamenlijke specifieke 
behoefteverzameling. Doelgroepen zijn die 
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groepen waar de ondememingsketen heeft besloten haar aanbod op af te stemmen. De 
bepaling van doelgroepen (en daarmee de specifieke behoefteverzameling waar het 
aanbod op gericht wordt) gebeurt op basis van de restricties. 
Bij het vaststellen van de doelgroep(en) moeten eerst de eerste orde restricties 
beschouwd warden. Aile specifieke behoefteverzamelingen die niet met deze eerste 
orde restricties stroken warden uitgesloten. Op deze wijze zijn de eerste orde 
doelgroepen of specifieke behoefteverzamelingen vastgesteld. Binnen deze 
mogelijkheden warden vervolgens de tweede orde restricties beschouwd. Een 
voorbeeld: op basis van een eerste orde restrictie aan locatie kan men als 
segmentatiecriterium woonplaats toepassen, waarbij de mensen die binnen een 
bepaalde afstand van de locatie wonen tot de doelgroep gerekend warden. Vervolgens 
kan men op basis van de tweede orde restrictie concurrentie besluiten zich te richten 
op ouderen. De doelgroep bestaat dan uit ouderen die binnen een bepaalde afstand van 
de locatie wonen. 

0 
I 

voldoet. 

7.10 Bijstellen 

Indien op basis van de restricties niet een 
eenduidige specifieke behoefteverzameling 
gekozen kan warden, zullen de vereisten 
aangepast moeten warden. De beperkingen zijn 
immers buiten bereik van de ondememingsketen 
in de gegeven situatie. Er zijn twee scenario's 
mogelijk; 
De eerste mogelijkheid is dat meerdere (deels) 
tegenstrijdige specifieke behoefteverzamelingen 
aan de restricties voldoen. In dat geval moeten de 
vereisten scherper genuanceerd warden of nieuwe 
vereisten toegevoegd warden totdat slechts een 
specifieke behoefteverzameling aan de restricties 

De tweede mogelijkheid is dat geen enkele specifieke behoefteverzameling aan de 
restricties voldoet. In dat geval moeten de vereisten versoepeld warden totdat een 
specifieke behoefteverzameling aan de restricties voldoet. Indien dit niet mogelijk is, 
is ook geen aanbod mogelijk. 

7 .11 Afstemmen 

Als een specifieke behoefteverzameling 
ge'identificeerd is die aan de restricties voldoet (let 
wel, dit kan meerdere doelgroepen inhouden), kan 
het aanbod warden vastgesteld. Het uiteindelijke 
aanbod wordt bepaald door de niet vastgelegde 
aanbodaspecten uit de Marketing Mix op basis van 
de specifieke behoeften van de doelgroep te 
bepalen. Dit laatste zal in deel II van deze scriptie 
aan bod komen. 
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In het tweede deel van deze scriptie zal een drietal casestudies uitgevoerd worden, 
waarbij het in dit deel besproken aanbodcreatie proces in de praktijk zal worden 
gebracht. Op basis van informatie uit de casestudies en deskundigeninterviews zal 
vervolgens gepoogd worden aanbodaspecten aan segmenten te koppelen. 
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8 Inleiding deel II 

8.1 Casestudy als wetenschappelijke onderzoeksmethode 

In dit tweede deel van deze scriptie zullen een drietal casestudies behandeld worden. 
Casestudies worden vooral als onderzoeksmethode aangewend bij de beschrijving van 
een overzichtelijk systeem of proces.76 Vooral als niet zeer specifieke factoren, maar 
een complex geheel bestudeerd moet worden, is een casestudy de meest voor de hand 
liggende onderzoeksmethode. De casestudy is geschikt voor beschrijvend en 
exploratief onderzoek. De uitspraken zijn dan ook slechts beperkt te generaliseren. 
Het is wel mogelijk meerdere vergelijkbare casestudies uit te voeren en op basis van 
de gevonden resultaten ( overeenkomsten en verschillen) enigszins algemene 
uitspraken te doen. Meestal wordt het aantal beperkt, evenals de factoren of 
kenmerken die onderzocht worden. De uitkomsten zijn vooral kwalitatieve of niet
getalsmatige gegevens. Over het algemeen zijn er twee vormen van data -
verzameling. De eerste vorm is participerende observatie (in het veld) en de tweede 
vorm is interviews afnemen met sleutelfiguren en eventueel deskundigen. 
Participerende observatie van de totstandkoming van het aanbod van de mall is geen 
praktische vorm van dataverzameling. In het kader van deze scriptie is derhalve voor 
de tweede vorm van data - verzameling gekozen: het interviewen van deskundigen en 
sleutelfiguren. 

8.2 Opzet van de deskundigeninterviews 
Middels deskundigen - interviews worden algemenere gegevens en trends verzameld. 
De deskundigen zijn representatief voor verschillende partijen met een eigen 
perspectief op de conceptvorming van de mall in Nederland. De sleutelfiguren zijn 
mede als deskundigen ge"interviewd. Uitspraken worden gedaan met betrekking tot 
algemeen in Nederland toepasbare segmentenprofielen en geprefereerde 
aanbodelementen. Naast de huidige en toekomstige belangrijkheid van afzonderlijke 
aanbodelementen worden de overige geanticipeerde toekomstige ontwikkelingen in 
kaart gebracht. Daarnaast worden enkele van de uitgangspunten van deze scriptie aan 
deze deskundigen voorgelegd. 
De vragenlijst ten behoeve van de deskundigeninterviews is opgenomen in de 
bijlagen. 

8.3 Opzet van de casestudies 

8.3.1 Afbakening 

In dit deel zullen, zoals reeds vermeld, enkele casestudies behandeld worden. Als 
onderwerp van de casestudies worden malls geselecteerd die overeenkomen met de 
atbakening die aan het begin van deze scriptie is gesteld, te weten: 
1. Integraal ontwikkelde en beheerde ob;ecten; 
2. met een minimale VVO van 7.000 m; 
3. gesitueerd buiten het kemwinkelapparaat. 

Het aantal te onderzoeken kenmerken is beperkt door de aandacht te richten op de 
bestanddelen (concreet) Product en Plaats uit het aanbod, waarbij vooral op de 
bouwkundige aspecten gericht zal worden. De aanbodelementen die vallen onder 

76 Baarda, D.B., Goede, M.P.M. de (1990) 
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(concreet) Product en Plaats zijn de meest onderscheidende elementen van malls en 
derhalve ook de meest nuttige aspecten om te onderzoeken. Deze elementen zijn in 
hoofdstuk 5 reeds behandeld. 

De behandelde casestudies zijn: 
1. Plein '40 '45 in Amserdam 
2. Brusselse Poort in Maastricht 
3. Crimpenhof in Krimpen aan den IJ ssel 

De keuze voor de behandelde casestudies is in sterke mate beperkt door de genoemde 
afbakening. Gepoogd is om zoveel mogelijk cases in eigendom van slechts een partij 
te behandelen, of in ieder geval cases waarvan het aanbodcreatie proces niet 
overheerst was door restricties gerelateerd aan het feit dat er vele eigenaren 
meespeelden. 
Daarnaast hing de keuze uiteraard ook samen met de bereidheid van marktpartijen om 
aan het onderzoek mee te werken. 

8.3.2 Sleutelfiguren 

De casestudies zijn voomamelijk opgebouwd aan de hand van interviews met 
sleutelfiguren. Daarnaast wordt beschikbare informatie uit literatuur over het object in 
de casestudy verwerkt. De ge'interviewde sleutelfiguren zijn per case representatief 
voor de partijen die het meest intensief bij de conceptvorming, of aanbodcreatie 
proces, m.b.t. de (her)ontwikkeling van de betreffende mall betrokken zijn geweest. 
Deze partijen kunnen bijvoorbeeld de belegger, ontwikkelaar, beheerder of een extern 
adviseur zijn en zijn situatie - afhankelijk. Om geen eenzijdig beeld van het object te 
krijgen worden twee van deze sleutelfiguren per case ge'interviewd. 
Per case wordt het aanbodcreatie proces met behulp van de in deel I gegeven structuur 
inzichtelijk gemaakt. In kaart zal worden gebracht wat de belangrijkste vereisten, 
beperkingen en segmenten zijn geweest en welke invloed deze factoren op 
afzonderlijke aanbodelementen hebben gehad. 
De vragenlijst ten behoeve van de interviews met sleutelfiguren is eveneens 
opgenomen in de bijlagen. 

8.3.3 V erwerking interviews sleutelfiguren 

Om de informatie uit de interviews zo vergelijkbaar mogelijk te houden worden bij 
het afnemen van de interviews invultabellen gehanteerd. De te vergaren informatie 
bestaat uit algemene informatie, informatie omtrent de waardering of het succes van 
de mall, informatie over de betrokken ondememingsketen, de belangrijkste vereisten 
en beperkingen, de gehanteerde segmentenprofielen, de factoren achter afzonderlijke 
aanbodelementen en de belangrijkste huidige en toekomstige elementen. De 
toegepaste invultabel is in de bijlagen weergegeven. 

8.4 Tot slot 

In dit hoofdstuk is de opzet van de casestudies en deskundigeninterviews besproken. 
Hie ma, in hoof dstuk 9, zullen de bevindingen uit de deskundigen interviews 
besproken worden. In hoofdstuk 10 zullen vervolgens drie casestudies behandeld 
worden, afgesloten met een conclusie. Hoofdstuk 11 sluit deel II af met conclusies. 
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9 Deskundigen 

9 .1 Ontwikkelingen van recreatief winkelen 

9.1.1 Recreatief winkelen 

Recreatief winkelen wordt veelal beschouwd als activiteiten omtrent 'kijken, 
vergelijken en verblijven' (WPM) in een winkelgebied. Enkele deskundigen 
beaamden dat recreatief winkelen steeds belangrijker wordt. Een deskundige gaf aan 
dat bij het recreatief winkelen kwaliteit van het verblijf steeds belangrijker wordt. 
De een beschouwt leisure als alles wat het het verblijf in een winkelgebied 
ondersteunt, inclusief faciliteiten als toiletten en dergelijke, terwijl de ander onder 
leisure enkel de elementen met een recreatieve functie schaart. Men beschouwt leisure 
duidelijk slechts als ondersteuning van de winkels; in beide visies is leisure dus 
ondergeschikt aan winkels. Leisure is van belang omdat de bezoeker vermaakt wil 
warden. 
Terwijl een deskundige aangeeft dat het vermaken van de bezoeker vooral voor een 
langere verblijfstijd en dus omzetgroei dient, gelooft de ander dat dit vermaken van de 
consument vooral dient om klanten aan het centrum te binden. Deze deskundige 
beschouwt het verlengen van de verblijfsduur en daarmee verhogen van bestedingen 
als ondergeschikt. 

9.1.2 Vormen van leisure 
Veelal is men het erover eens dat leisure vormen van het formaat dat men 
bijvoorbeeld in de West Edmonton Mall in Canada tegenkomt, voor de Nederlandse 
maatvoering te hoog gegrepen zijn. De Nederlandse distributie schaal en cultuur 
stroken niet met deze vormen van leisure bij het winkelen. De mening van de 
deskundigen over de bioscoop als zinvol leisure element voor een mall is gespreid. 
Enkele deskundigen zien de toepassing van dit element in bepaalde malls als 
meerwaarde, terwijl anderen de bioscoop in Nederland geen meerwaarde aan de mall 

Bluewater, Engeia:nd 

vinden leveren. Evenzo beschouwen enkele deskundigen een expostieruimte als 
toegevoegde waarde, terwijl anderen vinden dat de expositieruimte niet in de mall 
thuishoort. Een deskundige beschouwt een sportruimte in sommige malls eveneens als 
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toegevoegde waarde. Casino's, pretparken en theaters beschouwen de deskundigen 
enkel eventueel als kwaliteitsverhoging van een gebied, maar zien geen verband met 
de winkelfunctie. 
In Nederland bestaat leisure vooral uit horeca, terrasvorming en de oude binnenstad 
met een historisch karakter. Daarnaast vindt leisure vooral plaats op het niveau van de 
winkels zelf. Door middel van thematisering, sfeer, het uitproberen van artikelen en 
dergelijke speelt een belangrijkst deel van leisure op dit niveau. Een deskundige gaf 
aan dat de winkel in feite een showroomfunctie begint te krijgen en dat de eventuele 
wedloop tussen fysiek en virtueel winkelen zich eerder op het niveau van de winkel 
dan op het niveau van de mall zal afspelen. 

9.1.3 Scheiding functioneel en recreatief winkelen 
Men is het veelal eens met de gesignaleerde tendens dat functioneel en recreatief 
winkelen steeds meer gescheiden voorkomen. Vaak wordt het stadscentrum als locatie 
bij uitstek voor recreatief winkelen genoemd. Enkel dankzij voordelen als 
bereikbaarheid, parkeren, andere faciliteiten en extra recreatieve functies kunnen 
buitenstedelijke ontwikkelingen de concurrentie met de stadscentra op gebied van 
recreatief winkelen aan. Slechts twee deskundigen geven aan dat een recreatieve 
functie, zoals een pretpark, concurrentie voor een recreatief winkelcentrum, zoals de 
binnenstad, zou kunnen vormen. De doelgerichte consument zal in de toekomst steeds 
meer naar de periferie getrokken worden. 
Tevens geeft men aan dat functioneel en recreatief winkelen vaak op tijdstip 
gescheiden worden. Recreatief winkelen wordt steeds bewuster als vrijetijdsbesteding 
gebruikt, veelal op weekenden en koopavonden. 
Er bestaan twee visies met betrekking tot de allocatie van recreatief en functioneel 
winkelen binnen een winkelcentrum: de eerste is dat door de twee vormen te 
vermengen een grotere synergie of kruisbestuiving tussen de winkels ontstaat en de 
omzet stijgt. De andere visie is dat de twee vormen van winkelen binnen een centrum 
zo veel mogelijk gescheiden moeten worden (functioneel winkelen aan de randen van 
het centrum), omdat bij vermenging de kwaliteit van het winkelen voor beide vormen 
vermindert. 

9.1.4 Verdringing fysiek winkelen door internet 
Men gelooft niet in de verdringing van het fysieke winkelen door het internet. W el 
gelooft men dat functioneel winkelen voor een deel (met name voor bepaalde 
artikelen, zoals boeken en cd's en in mindere mate voorverpakte food-artikelen) naar 
het internet zal verschuiven. Ben deskundige nuanceerde dit beeld met de mening dat 
de huidige jonge generatie eerder op het (vooral functionele) winkelen over het 
internet overgaat. Ben andere deskundige gaf aan dat dit winkelen voorlopig vooral 
door de drukke en meer vermogende tweeverdieners zal worden gebruikt. Omdat de 
artikelen altijd nog bij de klant thuis moeten komen, beschouwt een van de 
deskundigen e - commerce zelfs eerder als kans dan een bedrijging. Bovendien blijkt 
uit onderzoeken dat e - commerce momenteel nog een zeer klein marktaandeel heeft. 
Artikelen waarbij kijken, voelen en uitproberen van belang zijn zullen altijd middels 
fysiek winkelen gekocht worden. Hierbij noemde men zaken als kleding, specialty- en 
verse food en dergelijke. Ook omdat het sociale en ervaringsaspect een rol bij 
winkelen speelt, zullen de fysieke winkelmeters nooit door de e-commerce 
verdrongen kunnen worden. 
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9.2 Overbewinkeling 

De deskundigen menen alle dat in bepaalde opzichten het punt van verzadiging met 
betrekking tot winkelcentrumoppervlak in Nederland is bereikt, met enkele 
nuanceringen: 

In sommige gebieden in Nederland is het punt van verzadiging nog niet bereikt. 
De bevolking blijft groeien, waardoor er steeds nieuw potentieel bij komt. 
Men gaat over tot upgrading van bestaande centra: door verdringing in de markt 
speelt het bieden van kwaliteit een grate rol. Probleem hierbij is de snelheid 
waarmee de wensen van de consument veranderen. 
Dynamiek in de detailhandel blijft bestaan. Dit betekent dater altijd winkelmeters 
ten koste van anderen ontwikkeld blijven warden. 

9.3 Omzethuren 

De deskundigen staan positief tegenover omzet gerelateerde huren. Men beschouwt 
het van belang dat de partijen naar bijdrage aan het succes van de gehele mall beloond 
warden. Hoewel er reeds proeven mee warden gedaan, geven de deskundigen aan dat 
binnen de huidige situatie in Nederland omzethuren niet echt mogelijk zijn. Als 
obstakels warden genoemd de Nederlandse wetgeving (i. v.m. huurbescherming en 
controleren van de doorgegeven omzetten) en psychologische factoren (argwanende 
houdingen). 
Men gelooft wel dat omzet gerelateerde huren in de toekomst ook in Nederland 
toegepast zullen warden. 

Alexandrium II, Rotterdam 
9 .4 Segmentaties 

De meest toegepaste segmentatiecriteria zijn leeftijd, woonplaats en omvang van het 
segment (de grootste gemene deler). Voor de afstemming op een doelgroep 
(verzorgingsgebied) kijkt men naar eigenscbappen als inkomen, opleidingsniveau en 
nationaliteit I afkomst. De deskundigen geven aan dat segmentaties vaker terugkomen 
bij (assortimenten van) winkels, horeca en dergelijke dan in bet bele winkelcentrum. 
De ondernemer die zich niet op de markt toespitst redt bet eenvoudigweg niet. Veelal 
geven deskundigen aan het aanbod overeen te stemmen met de verwachte functie op 
basis van de Nederlandse distributie planologie. Ben deskundige gaf te kennen dat 
men in Nederland wellicht nog te weinig aandacht aan de specifieke voorkeuren 
binnen een doelgroep (verzorgingsgebied) besteedt. 

99 



Aanbodcreatie proces van recreatief winkelen ~ 

Verder geeft men aan dat voor een mall bet vastleggen op een of enkele specifieke 
segmenten niet baalbaar is, omdat de specifieke segmenten veelal niet genoeg mensen 
omvatten om als draagvlak voor een volledig winkelcentrum te dienen. 
Opvallend is dat een deskundige noemde dat boreca, manifestaties en dergelijk 
vermaak in een mall eerder op de mannelijke bezoeker zijn gericbt. Terwijl de man zo 
wordt vermaakt kan de vrouw rustig baar geprefereerde vorm van recreatie 
uitoefenen: bet bezoeken van de winkels. 
Als toekomstig interessante I belangrijke segmenten werden genoemd: ouderen; 
mensen van middelbare leeftijd (30 - 60 jaar); 50 plussers en kleine buisboudens. 
Terugkoppeling en van de toegepaste segmenten in een mall en bet bijblijven met de 
(toekomstige) ontwikkelingen van doelgroepen is de taak van de commercieel 
bebeerder van bet centrum. Door geregeld gegevens als berkomst, vervoerswijze, 
bezoekfrequentie, verblijfsduur, waardering, bestedingen en dergelijke te acbterbalen 
kan men inzicbt in de ontwikkelingen van de doelgroepen vergaren. Een brancbemix 
actueel bouden is ecbter moeilijk, omdat veranderingen slecbts over lange termijn aan 
te brengen zijn. 

9 .5 Vertaalslag naar elementen in het centrum 
Ten beboeve van winkelontwikkelingen worden ideaaltypiscb altijd marktstudies 
verricbt om op basis daarvan een bepaald concept te maken. De deskundigen zi jn bet 
er ecbter over eens dat de informatie uit enquetes met (potentiele) bezoekers veelal 
weinig bruikbaars opleveren. De gegevens zijn te algemeen, de consument weet vaak 
zelf niet wat bij nu eigenlijk wil of de uitkomsten zijn erg tegenstrijdig. Men kijkt 
liever naar karakteristieken van de inwoners van de omgeving, bet inkomen, 
werkeloosbeidscijfers en de ontwikkelingen in een mall van de gemiddelde 
verblijfsduur, bestedingen, waardering en dergelijke. 
Het toespitsen of inkleuren van een winkelcentrum op de bevolkingskenmerken van 
een bepaald verzorgingsgebied gebeurt vooral op basis van ervaring. 
Een deskundige gaf aan dat elementen als kleurstellingen, verlicbting en uniformtiteit 
van de puien en reklamevoering met modeverschijnselen samenbangen. 

9.6 Trekkracht van elementen 
Een van de belangrijkste elementen wat trekkracbt betreft is volgens de deskundigen 
tocb wel parkeergemak. Een groot voordeel wat malls over de · zo recreatieve 
binnenstad bebben is dat men aankopen gemakkelijk naar de dicbtbij geparkeerde 
auto kan brengen. Voomaamste vervoersmiddelen om een winkelcentrum te bereiken 
zijn de auto en in mindere mate de fiets. Hier moet dan ook rekening mee worden 
gebouden. 
De deskundigen zijn bet er veelal over eens dat zodra een centrum te zeer luxe 
uitstraalt, men denkt dat tevens de producten onbetaalbaar zijn. Mensen die geen dure 
producten willen of kunnen kopen zullen dan wegblijven. 
Terwijl een van de deskundigen aangeeft dat versiering, mits vaak wisselend, een 
trekkracbt op consumenten uitoefent, meent een ander dat versiering nauwelijks door 
de bezoeker wordt opgemerkt. Deze deskundige vindt dat een mall uit zicbzelf al 
voldoende uitstraling moet bebben, waarin de etalages van de ondememers de 
tbematisering invullen. De aandacbt moet namelijk op de etalages worden gevestigd. 
Men is bet erover eens dat toiletten belangrijk zijn en steeds belangrijker worden. 
Indien toiletten geplaatst worden is een goed onderboud daarvan ecbter essentieel. 
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De deskundigen zijn het eens dat muziek, indien aanwezig, erg neutraal moet zijn. 
Bovendien wordt muziek door sommige bezoekers afschuwelijk gevonden, terwijl 
anderen het juist wel fijn vinden als er muziek wordt gedraaid. 
Veiligheid wordt veelal als belangrijk beschouwd: indien de consument zich niet 
veilig voelt, zal hij I zij de mall niet bezoeken. 
Ben deskundige gaf aan dat de aanwezigheid van voldoende prullenbakken erg 
belangrijk is. Als de bezoeker geen prullenbak op korte loopafstand kan zien, zal hij 
vaak de rommel op de grond gooien. Een schoon en net centrum is erg belangrijk. 
Een aantal deskundigen gaf 
aan dat service elementen 
steeds belangrijker worden. 
Hierbij kan men denken aan 
toiletten, kinderopvang, goede 
bewegwijzering, goede 
parkeergelegenheid, 
bezorgservice en 
informatie balie. Dergeli jke 
zaken worden door 
consumenten steeds meer als 
een vanzelfsprekendheid 
ervaren: er is steeds minder 
vrije keuze bij het toepassen 
van die service elementen. 
Enkele deskundigen geven aan 
dat zaken die bijdragen tot de 
ervaring steeds belangrijker 
worden. Zaken als sfeer en 
uitstraling worden dan ook 
door bijna alle de deskundigen 
als belangrijke elementen 
aangeduidt. Als verklaring 
geeft een deskundige hiervoor: 
Inmiddels zijn prijs en 
kwaliteit redeli jk naar elk:aar 
toe gegroeid en enigszins 
vanzelfsprekend voor de 
consument geworden. Nu 
worden dus de 
aantrekkelijkheid, sfeer, 
ervaring en service in de 
winkel steeds belangrijker: het Alexandrium III, Rotterdam 
reisbureau wordt bijvoorbeeld 
de vakantiewinkel. Met betrekking tot het recreatieve winkelen verwacht de 
consument meer en zijn presentatie en aantrekkelijkheid belangrijk. Men moet zich 
realiseren dat geconcurreerd wordt met alle vrijetijdsbestedingen. 

9. 7 Gehanteerde opdeling van bet aanbod naar elementen 

De deskundigen vinden de in deze scriptie gehanteerde opdeling naar 
aanbodelementen van de mall veelal logisch. Kanttekeningen zijn dat er veel 
herhaling in voorkomt en te weinig diep op bepaalde leisure aspecten wordt ingegaan. 
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Het feit dat er veel herhaling in voorkomt hangt volgens een deskundige samen met 
het feit dat strikte scheidingslijnen tussen niveaus in en centrum moeilijk te trekken 
zijn. 



10 Casestudies 

10.1 Plein '40 '45 Amsterdam 

Interviews (zie ook bijlagen): 
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De heer van der To gt, ING Winkelbeleggingen, Den Haag 
De heer Goossensen, MAB, Den Haag 

10.1.1 Achtergrond 

Plein '40 '45 is gesitueerd in het stadsdeel Geuzenveld - Slotermeer. Het stadsdeel 
maak:t deel uit van de Amsterdamse westelijke tuinsteden, gebouwd in de jaren 50. 
Het stadsdeel heeft ongeveer 40.000 inwoners. Bij de opbouw van de wijk heeft men 
gekozen voor een fijnmazig voorzieningennetwerk. Tegenwoordig echter eist de 
consument echter dat het winkelaanbod geconcentreerd, bereikbaar, compleet en 
comfortabel is. Om hierin tegemoet te komen is de deelgemeente overgegaan tot 
sanering van de winkelstructuur. De deelgemeente heeft concentratie-, consolidatie en 
ontmoedigingsgebieden aangewezen, die men onder meer middels subsidiebeleid 
heeft bevorderd. Plein '40 '45 vormde een winkelconcentratie in de wijk die de 
deelgemeente graag wilde versterken: een concentratiegebied. De laatste jaren voor 
herontwikkeling was een afname in de aantrekkelijkheid van Plein '40 '45 te zien. Er 
moest snel iets aan gebeuren: de gemeente heeft een prijsvraag voor een ontwikkeling 
op Plein '40 '45 uitgeschreven. De ontwikkelingscombinatie Dura - MAB heeft deze 
prijsvraag in 1992 gewonnen. 

De mall Plein '40 '45 omvat een bruto verhuurbaar vloeroppervlak: van zo'n 11.208 
m2 dat in twee fasen is ontwikkeld. Het tweede deel zal in oktober 2000 worden 
opgeleverd. In de mall bevinden zich 36 units, waarvan ongeveer 30 winkels. De 
overige units zijn diensten en twee staan nog leeg. De mall wordt getypeerd als een 
klein stadsdeelcentrum of bovenwijks winkelcentrum. Het centrum voorziet vooral in 
dagelijkse boodschappen en in mindere mate in recreatief winkelen. In deze casestudy 
gaat de aandacht uit naar het recreatieve winkelen in de mall. 
Aangezien het centrum nog nauwelijks in gebruik is genomen, is het vellen van een 
objectief oordeel over de performance van het centrum praktisch onmogelijk. Beide 
geihterviewden gaven te kennen positieve reacties van de bezoekers en huurders in 
het centrum te hebben ontvangen. Het geaspireerde huurniveau is behaald en het 
geopende deel lijkt druk bezocht te worden. 
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Er is een scala aan markt- en bezoekersstudies verricht, die meegenomen zijn bij de 
conceptontwikkeling. Terugkoppeling met betrekking tot de gekozen doelgroepen is 
(nog) niet gebeurd. 
De conceptvorming heeft een periode van 7 ~ jaar in beslag genomen. Dit tijdsbestek 
is niet ongewoon bij dergelijke ontwikkelingen. 

10.1.2 Ondernemingsketen 

Voor de conceptvorming of het aanbodcreatie proces van de mall hadden de volgende 
partijen de meeste inbreng: 
MAB B.V.: ontwikkelaar en een van de initiatiefnemers. MAB heeft een groot deel 
van de visie- en conceptvorming voor haar rekening genomen. Tevens heeft MAB het 
ontwikkelproces van de mall geleid. 
Voornaamste doelen van de MAB zijn winst, continui'teit en naamsbekendheid 
middels het ontwikkelen van kwalitatief hoogwaardige projecten (veelal 
winkelvastgoed) in vooral complexe binnenstedelijke situaties, waarbij men een 
langdurige relatie met de 
belegger aangaat. 
ING 
winkelbeleggingen: 
institutionele belegger en 
eigenaar van de mall. 
ING is pas in een veel 
later stadium bij de 
ontwikkeling betrokken 
geraakt. Deze partij heeft 
een grote invloed op het 
uiteindelijke concept 
gehad door de integratie 
van de twee delen 
mogelijk te maken. 
Voornaamste doelen van 
de ING zijn beleggen op 
lange termijn met een 
goed rendement, 
naamsbekendheid en 
continui'teit. De groep 
voor winkelbeleggingen 
heeft een target met 
betrekking tot het te 
beleggen bedrag. Deze 
target is niet een 
bovengrens, omdat er 
niet voldoende 
aantrekkeli jke 
vastgoedobjecten op de markt zijn om de bovengrens te bereiken. De target voor dit 
jaar is een minimale aanwas winkelvastgoed ter waarde van 200 miljoen gulden. 

10.1.3 Eerste orde restricties 

Belangrijkste eerste orde restrictie met betrekking tot het aanbod: 
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Verbeteren en aanvullen van het winkelen met hoogwaardige voorzieningen en 
het concentreren van het winkelen op Plein '40 '45 in stadsdeel Geuzenveld I 
Slotermeer [(concreet) Product en Plaats] 

Op basis van de eerste orde restricties heeft men gesegmenteerd op woonplaats. De 
mensen die in Geuzeveld I Slotermeer woonachtig zijn, zo'n 40.000 inwoners, 
vormen meteen de eerste orde doelgroep. De andere segmenten op basis van het 
criterium woonplaats zijn buiten beschouwing gelaten. 

Eigenschappen eerste orde 
doel roe · 

Verzorgingsgebied 

Woonplaats: Geuzeveld I 
Slotermeer 
Omvang: 40.000 inwoners 
Leeftijd: Sterk vergrijst, 
hoewel wijk nu enigszins aan 
het verjongen is t.g.v. 
nieuwbouw woningen (50 % 
van de bevolking is ouder 
dan 65, na 2005 zal dit 
aandeel dalen) 
Inkomen: Onder modaal 
ink omen 

, Opleidingsniveau: Laag 
Nationaliteit: Hoog aantal 
etnische minderheden ( 40 
% ), vooral Marokkaans en 
Turks 
Eigen huizenbezit: Laag 

, Autobezit: Laag ( 40 % van de 
: 

1 

huishoudens bezit geen auto, 
terwijl 55 % over een auto 
beschikt) 

Unit 

Voorkeuren 

10.1.4 Tweede orde restricties 

Toegepaste elementen 

Belangrijkste tweede orde restrictie met betrekking tot het aanbod: 
Rendement en dus bezoekersaantallen en bestedingen, dit is vertaald naar: 
1. afstemmen op de groep uit het verzorgingsgebied die het meest 

vertegenwoordigd wordt en het meeste belang heeft bij een winkelcentrum op 
die locatie 

2. een afspiegeling van de locale bevolking qua leeftijd 
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3. doelgroepen die momenteel minder wijkgericht zijn en in potentie naar een 
nieuw winkelgebied getrokken kunnen worden (concurrentie vanuit andere 
centra) 

4. een vertegenwoordiging van doelgroepen met een hogere bestedingskracht 

Men heeft binnen de eerste orde doelgroep gesegmenteerd naar leefstijl en 
kooporientatie. Per segment is derhalve gekeken naar eigenschappen als inkomen (4), 
opleidingsniveau (4), mobiliteit (1), leeftijd (2), omvang van de groep (1), koopgedrag 
en -attitude (3) en nationaliteit (1).77 

De volgende leefstijlsegmenten zijn op basis van leefstijl en kooporientatie in het 
betreffende stadsdeel onderscheiden: 
1. Gematigd mobiel (35 %): haalt boodschappen in eigen stadsdeel, maar winkelt 

daarbuiten recreatief. Dit zijn vooral 55 - plussers, hoewel een deelgroep onder de 
24 is. Het inkomen ligt laag en het opleidingsniveau is middelbaar. 

2. Locatiegebonden hoger segment ( 14 % ): winkelt vaak recreatief, maar niet altijd 
binnen eigen stadsdeel. Boodschappen doet men op Plein '40 '45. Deze groep 
heeft een hogere economische potentie en veelal de Nederlandse nationaliteit. 

3. Locatiegebonden lager segment (11 %): winkelt recreatief in eigen stadsdeel en 
doet boodschappen 
op Plein '40 '45. 
Het betreft 
overwegend 65 -
plussers uit het lage 
segment. Hun 
mo biliteit is gering, 
hoewel men vaak 
als tijdverdrijf 
winkelt. 

4. Pragmatisch actief 
(12 %): winkelt 
buiten het stadsdeel 
recreatief en haalt 
wisselend binnen of 
buiten het stadsdeel 
boodschappen. De 1 

groep is van 
middelbare leeftijd 
met een gemiddeld 
opleidings- en 
inko mensniveau. 

5. Functioneel actief 
(7 %): doet zowel 
boodschappen als , 
aan recreatief 
winkelen wisselend 
binnen en buiten 
het eigen stadsdeel. 
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Men heeft een rniddelbare leeftijd en een gerniddeld opleidings- en 
inkomensni veau. 

6. Economisch druk (13 %): doet zowel boodschappen als aan recreatief winkelen 
buiten eigen stadsdeel. Men is van (jong) rniddelbare leeftijd en heeft een hogere 
opleiding. Het autobezit is naar verhouding hoog. 

Op basis van de belangrijkste tweede orde restricties is gekozen voor de volgende 
segmenten: 
Gematigd mobiel (35 % ) 
Locatiegebonden ouderen, hoger segment (14 %) 
Economisch druk, locatie ongebonden ( 13 % ) 

Eigenschappen tweede orde 
doelgroep 

Gematigd mobiel 

Voorkeuren 

6eD11ildeld uit eten of kant I 
kfaaro · aalti ijen 

, Omvang: 35 % van bet Kfecllng 
verzorgingsgebied 

Toegepaste elementen 

Leeftijd: V ooral 55 - plussers t----------,_..;..-+--.:...-'-'-- -=----"- - ...,---......--• 
en deelgroep jongeren onder t--"!:'"°" ...... ~-----:o:=....----r~~~--=:--.,.,,+~...,.,,..,~.....,.....,• 
de24 
Inkomen: Laag 
Opleidingsniveau: Laag tot 
middelbaar 

Houden van funshoppen 

Locatiegebonden ouderen, Grotere winkel 
hoger segment 
Omvang: 14 % van bet Positieve waard ring 
verzorgingsgebied hor<'ca aanbod~ in de vonn 

food en 

Leeftijd: Vooral 55 - 64 .--va_n..,..tt_a-_ro......,o_m_o_f_b_,ra.,..s_se_n_·.e......,.,.. ...... ....,....._-----,,,......----~--• 
jarigen Bloemen en 
Inkomen: Hoger 
Opleidingsniveau: Hoger 
Nationaliteit: Overwegend 
Nederlands 
Autobezit: V aak een auto 

winkelen 



Economisch druk, locatie 
ongebonden 
Omvang: 13 % van het 
verzorgingsgebied 
Leeftijd: Jong en middelbare 
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leeftijd, vrijwel geen ouderen ~-...-.,;....,,.,...-.......,,._...__......,,.,,.,,....~~-=......_...,..,.,.. ...... _ ...,,,,.._....,,_.....,.,....,. 
van 55+ 
Werkenden met een druk 
bestaan 
Jnkomen: Hoger 
Opleidingsniveau: Hoger 
Nationaliteit: 
Verhoudingsgewijs meer 
allochtonen 
Autobezit: Het meest 2 
autobezitters 

Unit 

10.1.5 Afstemmen 

-

Winkelen leuk om te doen 

Minder frequent recreatief 
winkelen 

Deze doelgroepen vonnen samen 62 % van de bevolking van het stadsdeel Geuzeveld 
I Slotenneer. Vervolgens zijn deze groepen nader beschouwd om inzicht in hun 
voorkeuren te vergaren. Omdat men het liefst zoveel mogelijk bezoekers trekt, heeft 
de ondernemingsketen gepoogd zo weinig mogelijk mensen af te stoten. Dit betekent 
dat zeer specifieke voorkeuren van segmenten niet in beschouwing worden genomen 
indien deze andere segmenten zouden afstoten. Men heeft als uitgangspunt genomen 
de grootste gemene deler te zoeken. Op basis van deze grootste gemene deler zijn ook 
de voorkeuren van de drie segmenten geselecteerd waarop het aanbod gericht is. 

10.1.6 Aanbodelementen 

Routing of lay-out is volgens de heer Goossensen het meest essentiele onderdeel van 
een winkelcentrum. Belangrijkste elementen uit het centrum met betrekking tot de 
bezoekers zijn dus de routing in combinatie met de trekkers, zoals de HEMA en 
Albert Heijn. Volgens de heer van der Togt zijn de meest essentiele punten uit Plein 
'40 '45 de integratie van deel I, deel Il en de markt en de ingetogen uitstraling van het 
centrum: gezelligheid, maar niet duur. De dagmarkt op het plein wordt dan ook niet 
beschouwd als concurrent, maar als ondersteuning voor de mall. 

Gewaardeerde elementen uit het centrum zijn de supennarkt, de Marca, Bakker Bart 
met het bijbehorende terras, de bloemenwinkel, het reisbureau en de kwantum, 
hoewel deze laatste op de lange termijn weg wil, in verband met het betaald parkeren. 
Er komt geen straatmeubilair in het centrum zelf, enkel op het naastgelegen 
marktplein. Het terrasje bij de Bakker Bart biedt de mogelijkheid voor bezoekers om 
uit te rusten, om geen klanten bij Bakker Bart weg te houden, worden verder geen 
zitjes in het centrum geplaatst. 
De keuze om units te verhuren aan branches met recreatieve functies, zoals in 
sommige gevallen bijvoorbeeld een reisbureau, wordt vooral bepaald door welke 
branches zich als huurder in het centrum willen vestigen. Een branche die op die 
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locatie niet aan zou slaan, wil zich over het algemeen ook niet in het centrum 
vestigen. 

Wat betreft exposities en manifestaties zal gemventariseerd warden waar in de 
omgeving behoefte aan is, zolang het binnen de profilering van het centrum past. 
Ruimte voor dergeli jke zaken is op de twee pleinen binnen het centrum. 
Vormgeving, kleur en verlichting zijn alle drie belangrijk. Qua sfeer moest de 
algemene ruimte een warme uitstraling hebben en eenvoudig zijn. De zichtlijnen op 
de pleinen zijn prima, maar als men in de passage loopt is het wat minder. Van belang 
was in ieder geval dat de kolommen zo slank mogelijk zouden warden, zodat er 
zichtlijnen op de etalages blijven. Daarnaast moet het niet een eentonige lange massa 
warden, maar dat heeft de architect goed uit weten te werken. De architect heeft 
geprobeerd het informele karakter van de markt door te laten werken in de sfeer van 
het centrum. In de passage zijn kolommen aangebracht, een meter van de etalages af. 
De bedoeling van de architect was dat de detaillisten deze ruimte voor uitstallingen 
kan benutten om het beeld van de markt op te roepen. Hoewel kolommen en 
uitstallingsruimten veelal bij winkelcentrumontwikkelingen warden geschuwd 
(kolommen beperken zichtlijnen en uitstallingsruimten zijn moeilijk te beheersen), 
heeft men toch voor dit ontwerp gekozen. Er is zelfs over gedacht om geen puien in 
de winkels te zetten, zodat de genoemde ruimte echt een verlengde van de winkel zou 
vormen. Dit laatste heeft men echter van afgezien. 
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Wat architectuur betreft is Plein '40 '45 een 'middle of the road' project voor MAB. 
Deze ontwikkelaar besteedt altijd veel aandacht aan architectuur en uitstraling, wat 
niet wil zeggen dat de toegepaste materialen duur hoeven te zijn. Verhoudingsgewijs 
is Plein '40 '45 wat dat betreft ook niet duur, maar het heeft toch een hoogwaardige 
uitstraling. 

De belegger heeft als voorwaarde gesteld dat onder de luifel van de winkelstrip die 
aan het plein ligt geen kolommen zullen komen. Deze kolommen nodigen namelijk de 
klanten uit om er fietsen tegen te plaatsen en de ondememers om reclame uitingen aan 
op te hangen. 

Wat facilitaire functies in de units betreft heeft men actief gezocht naar een 
hakkenbar, of deze ook komt wist de heer v.d. Togt nog niet. Ook heeft men moeite 
gedaan om de kapper naar het centrum te trekken. Voor kinderopvang is het centrum 
te klein en tevens de verblijfsduur van de bezoekers te kort. 
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Tegenover het centrum bevindt zich een postbank. Indien een partij echter in het 
centrum betaalautomaten zou willen plaatsen zou de belegger erg tevreden zijn. Men 
heeft zich hier echter nog niet voor gemeld. 
Er zal nog een fietsenstalling geplaatst gaan warden. Verder biedt het centrum voor 
korte duur betaald parkeren aan. Aangezien pas sinds kort betaald parkeren in de 
omgeving is ingevoerd, wordt de parkeergarage echter nog niet volledig benut. Het 
parkeren bedraagt anderhalve gulden per uur. Er zijn bushaltes in de buurt, deze 
zullen binnenkort nog vemieuwd warden. 

Belan ri'kste elementen voor de bezoeker vol ens ei"nterviewden en marktstudie/8: . . . 
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In de toekomst zal waarschijnlijk nog een uitzendbureau toegevoegd worden, ondanks 
het feit dat deze branche veel concurrentie van het internet ondervindt. Tevens zou de 
heer v.d. Togt in de toekomst graag toiletten en een (hoogwaardig) restaurant aan het 
centrum toegevoegd zien, ook in de omgeving is dergelijke horeca namelijk niet 
aanwezig. 

Mogelijk toekom.st~ge elementen V'f!lgens gei'nter)!_iewden: 

Toekomstige (gewenste) elementen 

Zie ook de bijlagen voor een gedetailleerdere uitwerking van de elementen. 



10.2 Brusselse Poort Maastricht 

Interviews (zie ook bijlagen): 

Aanbodcreatie proces van recreatief winkelen~ 

De heer Jamar, Ruijters Vastgoedontwikkeling, Maastricht 
De heer Zeguers, centrummanager Brusselse Poort, Maastricht 

10.2.1 Achtergrond 

De mall Brusselse Poort stamt uit 1971 en ligt in de wijk Brusselse Poort in West
Maastricht. In 1987 was sprake van de vestiging van een K wantum op bet 
parkeerterrein Mercatorplein, naast de mall. Ten tijde van deze ontwikkeling was 
Nedlloyd Pensioenfonds, eigenaar van de Brusselse Poort, van plan een studie uit te 
laten voeren naar de mogelijkheden van vernieuwing van bet 17 jaar oude 
winkelcentrum. Na overleg met de gemeente was onder meer besloten dat de 
Kwantum bet beste in een herontwikkelde Brusselse Poort ingepast zou kunnen 
worden. Vervolgens heeft Ruijters Projectmanagement en Promoting B.V. in opdracht 
van de eigenaar en in overleg met de gemeente diverse alternatieven (waaronder een 
nieuwe locatie) op praktische en financiele haalbaarheid getoetst. Men heeft besloten 
de bestaande locatie te behouden en bet centrum af te stemmen op de wensen van de 
winkeliers en de tegenwoordige consument. De branche mix is grotendeels behouden 
en in beperkte mate uitgebreid: alle zittende winkeliers zijn na de herontwikkeling in 
bet centrum teruggekomen. Sleutelpunten waren herkenbaarheid, openheid, routing, 
imago en een sociale verblijfsruimte met horeca als kloppend hart van bet centrum. 

De mall Brusselse Poort heeft een bruto verhuurbaar oppervlak van ongeveer 18.175 
m2

• De herontwikkeling is gestart in 1992 en de nieuwe mall is in 1994 opgeleverd. 
Het centrum omvat 52 units, waarvan 43 winkels. De mall wordt getypeerd als een 
stadsdeelcentrum. Het centrum biedt naast de mogelijkheid om er boodschappen te 
doen tevens de gelegenheid tot recreatief winkelen. In de toekomst wil bet 
winkelcentrummanagement bet centrum steeds meer in de richting van bet recreatieve 
winkelen ontwikkelen. In deze casestudy gaat de aandacht uit naar enkel bet 
recreatieve winkelen in de mall. 
De bezoekersaantallen bedragen circa 160.000 per week, hierbij wordt een gezin of 
groep als een bezoeker geteld. Het centrum wordt algemeen beschouwd als succesvol: 
de gewenste bestedingen, omzetgroei (15 - 20 %) en huurniveau (f 500,-) zijn behaald 
en bet behaalde rendement is hoger dan geraamd. Bovendien is er geen leegstand in 
bet centrum, de wachtlijst van winkeliers om zich in de mall te vestigen omvat thans 
82 aanvragen. De mutatiegraad ligt zeer laag en de zittende ondernemers zijn zeer 
tevreden. Het centrum heeft in 1995 de NRW jaarprijs gewonnen en een gedeelde 
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eerste prijs voor Europees winkelcentrum van het jaar van de ICSC Europe 
(International Council of Shopping Centers) ontvangen. 
Er zijn voor de herontwikkeling meerdere consumenten I bezoekersstudies verricht. 
Samen met informatie omtrent het aanbod afkomstig van de winkeliers is dit bij de 
conceptvorming ten behoeve van herontwikkeling meegenomen. 
Het proces van conceptvorming heeft anderhalf jaar in beslag genomen. Dit proces 
omvat het vlekkenplan en instemming van de belangrijkste partijen. Het daarop 
volgende proces, dat het overtuigen van en schipperen tussen alle winkeliers, het 
voorlopig ontwerp, definitief ontwerp en het verkrijgen van de bouwvergunning 
omvat, heeft ongeveer een jaar geduurd. In totaal heeft het proces van aanbodcreatie 
derhalve zo'n 2 V2 jaar geduurd. 

10.2.2 Ondernemingsketen 

Voor de conceptvorming of het aanbodcreatie proces van de mall hadden de volgende 
partijen de meeste inbreng: 
Ruijters V astgoedontwikkeling en Ruijters Commercieel V astgoed: 
respectievelijk ontwikkelaar en commercieel makelaar, beide partijen vallen 
inmiddels onder Ruijters V astgoedontwikkeling. De eigenaar had weinig kennis op 
gebied van winkelvastgoed en heeft derhalve Ruijters ingehuurd om de 
conceptvorming uit te voeren en het proces van herontwikkeling te leiden: eindrisico 
lag bij de belegger. Ruijters Vastgoedontwikkeling heeft het grootste deel van de 
conceptvorming voor haar rekening genomen, waarbij Ruijters Commercieel 
Vastgoed inbreng op gebied van branche patroon, lay-out en routing heeft gehad. 
Voornaamste doelen van beide partijen hangen samen met continuileit en winst, 
waarbij de nadruk vooral op 
continuileit of lange termijn ligt. 
De ontwikkelaar wil als goede 
partner bekend staan en derhalve 
goed werk afleveren om 
continuileit van de 
bedrijf svoering te 
bewerkstelligen. 
Nedlloyd Pensioenfonds: Bij de 
conceptvorming heeft de 
belegger vooral een voorwaarde 
scheppende rol gespeeld. 
Uiteraard was voor het concept 
goedkeuring van de belegger 
benodigd, aangezien deze partij het eindrisico droeg. 
Doelstellingen van de belegger hingen samen met het te behalen rendement op de 
lange termijn. 
Winkeliersvereniging Brusselse Poort: De winkeliersvereniging heeft vooral input 
met betrekking tot wensen van de bezoekers voor het concept geleverd. Daarnaast 
heeft deze partij zich zeer behulpzaam opgesteld tegenover de herontwikkeling. 
Andere taken van de winkeliersvereniging hangen niet zozeer samen met de 
conceptvorming. 
Doelstellingen van de winkeliers hangen vooral samen met winst, omzetgroei en 
continuileit van de bedrijfsvoering. 
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10.2.3 Eerste orde restricties 

Belangrijkste eerste orde restricties met betrekking tot het aanbod: 
Belevingswaarde verbeteren en de mall 'up to date' brengen 
Bestaande locatie aanhouden en marktpositie behouden 

Op basis van deze restricties heeft men in feite naar woonplaats [op basis van Plaats] 
gesegmenteerd. Inwoners binnen een straal tot circa 15 km behoren in feite tot de 
eerste orde doelgroep. Er is geen nadere informatie over deze doelgroep beschikbaar. 

10.2.4 Tweede orde restricties 

Belangrijkste tweede orde restricties met betrekking tot het aanbod: 
In verband met doelstellingen omtrent rendement en omzet: 
1. Zo groot mogelijke groep bezoekers aantrekken 
2. Verhoging van de verblijfstijd van bezoekers middels recreatief winkelen en 

uiteindelijk het verhogen van de omzetten 
3. Zaken waarop de mall kan concurreren met de binnenstad 

Tweede orde segmentatie hangt wederom samen met woonplaats (3). Tevens valt 
woonplaats vaak samen met inkomen, wat ook een rol bij de segmentatie heeft 
gespeeld. Men richt zich duidelijk op twee in eerste instantie enigszins tegenstrijdige 
groepen consumenten: het primaire verzorgingsgebied aan een kant en het secundaire 
verzorgingsgebied en de tweeverdieners aan de andere kant (1), (2). Daarnaast is 
gekeken naar leeftijd en invaliditeit (3). 79 

Op basis van de genoemde segmentatiecriteria, woonplaats, inkomen, leeftijd, 
invaliditeit en omvang van de groep heeft men gekozen voor de volgende segmenten: 
Primair verzorgingsgebied 
Secundair verzorgingsgebied 
Tweeverdieners 
(Nederlandse) Belgen 
Minder validen 

Eigenschappen tweede orde 
doe! roe 
Primair verzorgingsgebied 
Woonplaats: Wijk Brusselse Poort 
Leeftijd: Hoger (gemiddeld 55 +) 
lnkomen: Onder modaal 
Opleidingsniveau: Tot middelbare 
school 
Eigen huisbezit: Laag 
Bezoekt het centrum vaak met de 
fiets 

Voorkeuren Toegepaste elementen 



Eigenschappen tweede orde 
doel roe 
Secundair verzorgingsgebied 
Woonplaats: Straal van 8-15 km 
rondom de mall 
Leeftijd: middelbaar 
Jnkomen: Boven modaal 
Opleidingsniveau: Hoger 
Ei en hui.sb_e?_it: Hoog__ 

Eigenschappen tweede orde 
doel •roe 

Tweeverdieners 
Woonplaats: Stadsdeel West 
Leeftijd: Rood de dertig 
Inkomen: Boven modaal 
Opleidingsniveau: Hoog 
Weinig tijd. ciruk l~_ven 

Eigenschappen tweede orde 
doelgroep 

(Nederlandse) Belgen 
Woonplaats: Vlak over de grens met 
Belgie 

. Omvang: 15 % van de bezoekers 

Eigenschappen tweede orde 
doel rve 

Minder validen 
Woonplaats: Verzorgingstehuizen in 
de omgeving 
Leeftijd: hoog 
V eelal rolstoelgebruiker of slecht ter 
been 
Beperkte lichamelijke inspanning 

Unit 

10.2.5 Afstemmen 
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Voorkeuren Toegepaste elementen 

Voorkeuren Toegepaste elementen 

Mogelijl(beid Ofu met J; 

fi;anken te 6etaleo 1,Dubbele kassaladen 

Aandacbt voor '" 1111 'en . 
'»etgische nat:io!fllliteit f ' ' !.~ ng / cJlcorau~ 

Voorkeuren Toegepaste elementen 

Om zoveel mogelijk groepen aan te spreken zijn veel elementen niet specifiek op een 
bepaalde groep af gestemd. Het afstemmen gebeurt vooral middels veranderbare 
elementen zoals een manifestatie, expositie, versiering en dergelijke. 

10.2.6 Aanbodelementen 

Een van de hoofduitgangspunten was om de trekkers in het hart van het centrum 
situeren. Bij routing en plaatsing van trekkers probeert men de trekkers dusdanig te 
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plaatsen dat alle winkeliers profijt van de klantenstromen ondervinden. Hoewel wel 
eens beweerd wordt dat functioneel winkelende consumenten niet aan 
impulsaankopen op weg naar de betreffende wink.el doen, is dit niet de ervaring bij de 
Brusselse Poort. 
Belangrijk was tevens het realiseren van een nieuw hart voor het winkelcentrum (met 
verblijfskwaliteit). De sociale sfeer beschouwt de heer Zeguers als een van de 
belangrijkste punten in het winkelcentrum. 

Horeca is een belangrijk element, dat ook steeds belangrijker wordt. Horeca is toch 
ook voor een deel gericht op de mannen die in het centrum kunnen wachten totdat de 
vrouw klaar is met winkelen. Ook gaat men vaker na een avond winkelen samen uit 
eten in het centrum. 
Recreatieve functies als de 
expositieruimte en de aquaria 
zijn als spontaan idee 
begonnen. Toen bleek dat de 
exposities bij het publiek 
aansloegen heeft men de 
functie een eigen plaats in het 
centrum gegeven. Deze 
exposities kunnen zo'n 800 
bezoekers per dag trekken. 
Hoewel wellicht de 
aanwezigheid van exposities 
voor een enkele bezoeker de 1 

doorslag zal geven om naar de Brusselse Poort te komen, schat de heer Zeguers in dat 
dit over het algemeen geen hoge trekkracht met zich meebrengt. 
Niet-huurder gerelateerd vermaak zijn zaken als modeshows, aquaria, exposities, 
versiering en dergelijke. De heer Jamar benadrukt het belang van dynamiek met 
be trekking tot deze elementen. Zadra de elementen langere tijd in dezelf de vorm 
aanwezig zijn, warden het statische elementen, die niet extra door de klant 
gewaardeerd warden. Om deze varierende vormen van vermaak te faciliteren moet 
men bij de conceptvorming proberen zoveel mogelijk flexibiliteit in het centrum te 
verwerken. 
Men heeft als promotie eens Japanse modeltuinen in het centrum aangelegd, een zeer 
succesvolle actie. De tuin viel onder het thema van de Japanse week, waarbij ook 
theeceremonies zijn uitgevoerd. De heer Zeguers vindt het van groat belang dat de 
bezoekers steeds weer met andere culturen warden geconfronteerd. Dergelijke 
promoties trekken vooral de bovenmodalers uit de regio. Een carnavals- of voetbal 
manifestatie echter trekt vooral bewoners uit de directe buurt. 
Essentieel met betrekking tot versiering is dat het vaak moet veranderen. Belangrijk is 
dat men de bezoeker blijft verbazen. 
De verbouwing zelf heeft ook als recreatie gefungeerd. In tegenstelling tot de meest 
verbouwingen heeft de Brusselse Poort tijdens de verbouwing geen daling, maar juist 
een stijging in omzet (gemiddeld 5 % ) kunnen genereren. Belangrijk hierbij was dat 
de bezoekers zeer goed over de werkzaamheden gernformeerd werden en ook konden 
komen kijken. Men identificeerde zich met het winkelcentrum en was dan ook 
ge'interesseerd in wat er allemaal mee ging gebeuren. Het proces van verbouwing was 
interessant om te bekijken. Elke keer dat de consument terugkwam was er weer iets 
nieuws te zien. Verder verwachtte men ook acties en uitverkoop, iets wat in verband 
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met constante verhuizingen ook bijna altijd wel ergens in het centrum voorkwam. 
Deze positieve ontwikkeling tijdens de verbouwing zijn sterk gerelateerd aan de 
goede promotiecampagnes vanuit de winkeliersvereniging. 

Het straatmeubilair is bewust simpel gehouden om niet uit te lokken dat het vemield 
of beschadigd wordt. 
Grootste probleem 
bij kinderopvang 
blijft de juridische 
aansprakelijkheid als 
een kind door een 
ander persoon wordt 
meegenomen 
bijvoorbeeld. 
Kinderopvang blijft 
een kostbare 
faciliteit. 
Qua bereikbaarheid 
is een goede 
bewaakte 
fietsenstalling 
voomamelijk voor de 
direct omwonenden 
erg belangrijk. Van een parkeerdienst was enkel tijdens de verbouwing sprake, nu is 
daar geen behoefte meer aan. 

Belan · rijk. te elementen voor de f~ezoeker vol · en. einterviewden80
: 

Elementen 

~ Op elk van de> tweede -0 rdfidGelg(oepen .~jn In me er ot mi~dere mate ~a:lf.9.odejementen a.fgesre~. 
Deze gegevens ·zijn temg te vlnd_en in de bijtagen. Hier warden enRe1 de belangriikste elementen iri · 
k1lart gebracht . · · · · · ' 
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Het winkelcentrum zal in de toekomst uitgebreid gaan worden met 50 winkels en 400 
parkeerplaatsen. De plannen zijn niet verder dan de tekentafel. De daadwerkelijke 
uitbreiding van het centrum zal pas over zo'n vijf jaar van start gaan. Bij de komende 
uitbreiding zou de heer z.eguers graag twee of drie centrale pleinen aan het centrum 
toegevoegd zien, waar manifestaties kunnen plaatsvinden. 
Tevens zou de heer z.eguers graag een activiteitenplaats voor kinderen aan het 
centrum toegevoegd zien. Momenteel bevindt zich in het centrum enkel een soort 
ballenbak in de Albert Heijn. 
Er is behoefte aan kinderopvang. Deels wordt <lit ondervangen door de ballenbak, 
maar er is geen bewaking. Er zijn wel voldoende bezoekers met jonge kinderen die 
behoefte hebben aan een dergelijke faciliteit. Volgens de heer Jamar zal een 
kinderopvang in de toekomst wel aan de Brusselse Poort worden toegevoegd, maar 
dan wel in combinatie met omliggende functies en niet alleen ten behoeve van de 
Brusselse Poort. Kinderopvang wordt steeds vaker commercieel bedreven en zal dus 
ook steeds meer commerciele huren kunnen betalen. 
Spelautomaten en een poolcentrum zouden interessant kunnen zijn, ware het niet dat 
het de verkeerde segmenten aantrekt. 
Waarschijnlijk zal bij de uitbreiding ook een informatiebalie aan het centrum 
toegevoegd worden. K.luisjes heeft het centrum gehad, maar deze zijn afgeschaft, het 
was geen succes. 
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Mo elijk toekomsti e elementen volgens gei'nterviewden: 
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Zie ook de bijlagen voor een gedetailleerdere uitwerking van de elementen. 
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10.3 Crimpenhof Krimpen aan den IJssel 

Interviews (zie ook bijlagen): 
De heer ter Sluis, WPM (Winkel Project Management), Den Bosch 
De heer Franken, AGS Architekten & Planners, Heerlen 

10.3.1 Achtergrond 

De mall Crimpenhof is gesitueerd aan de Zuid - West zijde van Krimpen aan den 
Ussel. Deze decentrale Jigging is opvallend, gezien het feit dat de mall het 
hoofdwinkelcentrum van Krimpen aan den Ussel vormt. De mall stamt uit 1969 en is 
tot 1991 een onoverkapt centrum met luifels gebleven De voomaamste eigenaar van 
de mall kwam tot de conclusie dat er grootschalige bouwtechnische ingrepen aan het 
dak gepleegd moesten warden. Naar aanleiding hiervan heeft men besloten de mall 
volledig te renoveren. Grote uitdaging daarbij was het op een lijn krijgen van een 
dertigtal particuliere eigenaren om in het centrum eenheid en samenhang aan te 
brengen. De grootste belegger Akzo Nobel Pensioenfonds heeft vervolgens WPM 
Planontwikkeling opdracht gegeven om de conceptontwikkeling en 
projectmanagement van de herontwikkeling uit te voeren. 

l 
_J _ _j 

Crimpenhof heeft een bruto verhuurbaar vloeroppervlak van circa 18.000 m2
. De mall 

is in 1991 herontwikkeld. Het aantal units bedraagt 80. Het centrum wordt getypeerd 
als hoofdwinkelcentrum van Krimpen aan den Ussel en omliggende regio. De mall 
biedt dan ook een combinatie van recreatief en functioneel winkelen, door WPM als 
'convenience shopping centre' getypeerd. In deze mall heeft men duidelijk gekozen 
om recreatief en functioneel winkelen gescheiden in het centrum te plaatsen: het 
functionele winkelen bevindt zich vooral aan de randen van de mall, nabij de 
ingangen, terwijl het recreatieve winkelen zich vooral binnenin het centrum afspeelt. 
In de casestudy is verder echter vooral vanuit het recreatieve winkelen geredeneerd. 
In 1990 is een telling gehouden, waaruit bleek dat de bezoekersaantallen rond de 
75.000 per week liggen. Krimpen aan den Ussel heeft een bevolking van zo'n 28.000 
inwoners: een hoge bezoekfrequentie dus. Hoewel de gemiddelde bestedingen niet 
bekend zijn kan men wel aangeven dat de vloerproductiviteit boven gemiddeld ligt en 
de omzetgroei hoger is dan verwacht. Het globale rendement ligt hoog, het 
gemiddelde huumiveau ligt rond de F 450,- (hoger dan gemiddeld), er is geen 
leegstand en de mutatiegraad ligt laag. Bovendien heeft de mall in 1992 een 
bijzondere vermelding van het ICSC (International Council of Shopping Centers) 
ontvangen. 
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Afgezien van de telling zijn in de mall verder geen enquetes gehouden omdat deze 
nauwelijks bruikbare informatie opleveren. Ten behoeve van de herontwikkeling zijn 
enkele onderzoeken verricht. Aangezien de gemeente volledig achter de 
herontwikkeling stond, kon het aantal studies beperkt blijven. 
In totaal heeft de conceptvorming circa twee jaar in beslag genomen. Enkele factoren 
die ertoe hebben bijgedragen dat dit proces zo snel is verlopen zijn dat een grote 
eigenaar achter de herontwikkeling van het centrum stond en dat tevens de gemeente 
voorstander van de herontwikkeling was. 

10.3.2 Ondernemingsketen 

Voor de conceptvorming of het aanbodcreatie proces van de mall hadden de volgende 
partijen de meeste inbreng: 
WPM Planontwikkeling: uitvoering concept- en planontwikkeling en 
projectmanagement van de herontwikkeling. WPM was een adviserende partij voor de 
grootste eigenaar Akzo Nobel Pensioenfonds. De eigenaar heeft WPM ingeschakeld, 
omdat zij zelf niet voldoende kennis van zaken op gebied van winkelvastgoed bezit. 
Voornaamste doelen van deze partij hangen samen met continui'teit, winst en 
naamsbekendheid binnen de eigen bedrijfsvoering. Met betrekking tot het project was 
het voornaamste doel het herontwikkelen van een goed centrum binnen het budget. 
Dit met het oog op de voornaamste doelstelling van de belegger met betrekking tot 
rendement. 

AGS Architekten & Planners: vormgeving van de visies en ideeen met betrekking 
tot de herontwikkeling. De architect heeft in beperktere mate input voor het concept 
zelf geleverd. 
V oornaamste doelen van de architect zijn het adviseren van opdrachtgevers en het 
ontwerpen van allerlei zaken, het beoefenen van leefbare en op de gebruiker 
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afgestemde architectuur en uiteraard winst en naamsbekendheid ten behoeve van 
continui"teit. 

10.3.3 Eerste orde restricties 

Belangrijkste eerste orde restricties met betrekking tot het aanbod: 
Versterken van het centrum Krimpen aan den D ssel, waarbij de belangen van de 
individuele partijen gewaarborgd zijn 
Bestaande locatie van het centrum aanhouden 

Op basis van deze eerste orde restricties die vooral met de locatie [Plaats] 
samenhangen heeft men naar woonplaats gesegmenteerd. Als verzorgingsgebied 
beschouwt men de inwoners van Krimpen aan den Dssel (28.000 inwoners) en de 
Krimpenerwaard. Dit segment wordt als eerste orde doelgroep beschouwd. 

Verzorgingsgebied 
Woonplaats: Krimpen aan den Ussel I 
' Krimpenerwaard I deel van Kapelle 
Zuid 
Leeftijd: Relatief oudere bevolking 
Inkomen: Hoog (midden, midden - plus) 
Gezin: Derde levensfase: kinderen veelal 
uit huis I bijna uit huis 
Vri · s trouw en klantentrouw 

Unit 

10.3.4 Tweede orde restricties 

Belangrijkste tweede orde restricties met betrekking tot het aanbod: 

., , 

':_, < -.,."',' ~ :t lx ... 

Rendement, omzetten en derhalve een integraal centrum wat vertaald is naar: 
1. Waarborgen van de belangen van de individuele partijen 
2. Zo groot mogelijke groep mensen met een zo hoog mogelijke frequentie naar 

de mall trekken 
3. Concurrentie vanuit andere winkelfaciliteiten in de regio 

Tweede orde doelgroepen zijn niet of nauwelijks gei"dentificeerd. Hoewel bij de 
omvang van het centrum rekening is gehouden met concurrentie door de 
aanwezigheid van tal van winkelfaciliteiten, heeft men heeft niet op basis van 
voordelen van de mall gesegmenteerd naar groepen die meer baat bij de Crimpenhof 
zouden hebben (3). De eisen gesteld door de individuele partijen zijn evenmin 
meegenomen als basis voor eventuele segmentatie ( 1 ). Tot slot heeft men wel binnen 
de eerste orde segmentatie gepoogd een zo groot mogelijke groep mensen te 
identificeren (2).81 De afstemming op de doelgroep heeft dus binnen de gehele eerste 
orde doelgroep plaatsgevonden, waarbij men binnen dat segment wel heeft gekeken 
naar specifiekere behoeften van de hele doelgroep. Er is dus niet op basis van tweede 
orde restricties voor bepaalde tweede orde doelgroepen gekozen, men is gestopt bij 
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zeer globale segmentatie op leeftijd binnen de eerste orde doelgroep, zonder voor 
bepaalde segmenten te kiezen. 

Eigenschappen tweede orde 
doel roe 
Jonge inwoners (leeftijd 25 
- 35) I .Modeme inwoners 

Eigenschappen tweede orde 
1 doel roe 

Ouders met kinderen 

Eigenschappen tweede orde 
; doel roe 

65 plussers 

10.3.5 Afstemmen 

Voorkeuren Toegepaste elementen 

Zoals hiervoor genoemd is de tweede orde segmentatie als afstemming op de eerste 
orde doelgroep gebruikt. Door iets gedetailleerder naar de segmenten op basis van het 
criterium leeftijd te kijken zijn enkele elementen aan het aanbod toegevoegd om het 
aanbod op de grootste gemene deler af te stemmen. De toegepaste elementen stoten 
geen andere segmenten af. 

10.3.6 Aanbodelementen 

In het concept heeft men 
er duidelijk voor gekozen 
het functionele winkelen 
aan de randen, bij de 
entrees van het centrum, 
en het recreatieve 
winkelen in het midden 
van het centrum te 
concentreren. De 
supermarkten zijn dan ook 
direct toegankelijk. 
Mensen die functioneel 
winkelen willen dat snel 
doen. Bovendien is het 
voor de meer recreatieve 
winkels storend om een 
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stroom van winkelwagens voorbij te zien gaan. 

De aspecten van het centrum die door het verzorgingsgebied bijzonder gewaardeerd 
worden zijn volgens de beer ter Sluis vooral het aanbod wat aanwezig is, de 
ambiance, het feit dat het centrum overdekt is, bereikbaarheid en redelijke 
parkeergelegenheid, de horeca en in feite de totale atmosfeer. Binnen de functie of 
assortirnent kan voor het hoge of juist prijs - agressief segment gekozen worden. 
Geprobeerd is om hier zoveel mogelijk keus in aan te brengen om in de branchering 
breed te zijn. 
Belangrijke elementen uit een winkelcentrum volgens de heer Franken zijn sociale 
controle, materiaalgebruik, sfeer en aankleding. 

Men heeft geprobeerd de winkelpuien zoveel mogelijk uniform vorm te geven. Dit 
hing samen met het promoten van verzorgdheid, orde en netheid. Zodra iets rommelig 
is, zal de rommel alleen maar toenemen en niet afnemen. Toepassing van kleur en 
verlichting van de unit wordt door de architect binnen bepaalde kaders geleid. Teveel 
uniformiteit in kleurstelling is echter ook niet bevorderlijk voor de uitstraling. Hierin 
moet duidelijk een balans worden gevonden. 
In de Crirnpenhof heeft men geprobeerd middels de belijning van de tegels op de 
vloeren, de structuur van de spanten en de stramienmaten de schaal te verkleinen, en 
dus afstanden visueel te verkorten. Hierbij spelen ook zichtlijnen overzichtelijkheid 
een rol; zichtlijnen op opvallende elementen of herkenningspunten verkorten het 
blikveld en maken het centrum overzichtelijk. De patronen in de vloer zijn ontworpen 
om de looplijnen te verkorten en de zichtlijnen te begeleiden. Op gebied van 
afwerking is reer belangrijk dat het vloeroppervlak niet glad is en I of glad oogt. Is dit 
wel het geval, dan heeft het een enorme afstotende werking op mensen. 
De algemene ruirnten in het centrum worden ook voor evenementen als modeshows 

~ - 'I - -
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aangewend. In de Crimpenhof is geen of nauwelijks kunst toegepast. Kunst is veelal 
tijdelijk en eventueel thematisch. 
Het centrum is vooral op financiele gronden vrij sober gehouden, specifieke 
kenmerken uit het verzorgingsgebied zijn hierbij verder niet zozeer meegenomen. De 
toegepaste materialen en vormgeving van de dakconstructie hangt samen met de 
wensen van omwonenden om vanuit de woning inkijk op de passage te hebben. Dit 
heeft een specifieke dakconstructie opgeleverd. Om verschillende redenen is rekening 
gehouden met deze wens van omwonenden; naast de gewenste sociale controle zou 
het niet ingaan op de wensen van omwonenden een slechte invloed op de waardering 
van het centrum hebben gehad. Bovendien beschouwt de architect het als zijn taak om 
het gebouw voor alle betrokkenen leefbaar te maken. 

Men heeft met name voor de ouderen straatmeubilair in het centrum toegepast. De 
keuze om geen toiletten te plaatsen heeft vooral een financiele achtergrond. lndien 
toiletten geplaatst worden is een goed onderhoud daarvan voor de bezoeker essentieel. 
In de HEMA zijn wel toiletten aanwezig. De Crimpenhof is te klein voor een 
kinderopvang. Kiddieland, een speelhoekje, maakt het centrum wat prettiger en 
vriendelijker om de kinderen te betrekken bij het winkel - gebeuren. 
Veiligheid is erg belangrijk. Bewaking moet (soms duidelijk) aanwezig zijn en het 
centrum moet overzichtelijk zijn. Als men zich niet veilig voelt, komt men niet. 
Voor Crimpenhof is de entreefunctie zeer belangrijk geweest, omdat het centrum 
slecht zichtbaar is. 
Wat bereikbaarheid betreft ligt het centrum niet erg gunstig. Het centrum ligt redelijk 
gei'soleerd ten opzicht van Krimpen aan de Dssel (Zuid kant). Uiteraard was tegen 
deze beperking weinig te ondernemen. Het centrum is verder met bussen en wegen 
goed bereikbaar. Volgens de heer ter Sluis had men liefst het centrum opnieuw 
gebouwd, maar er spelen vele psychologische, emotionele maar ook 
bestemmingsplantechnische factoren mee. 

Een obstakel in het proces was dat alle eigenaren aan de renovatie mee moesten 
betalen, ook al wist men niets van het proces van renoveren af. Voor al deze 
eigenaren moest dus een toegevoegde waarde geleverd worden. 
Bij eigenaar gebruikers speelt vaak uiteraard ook emotionele betrokkenheid. Vooral 
deze eigenaren hebben zich tot op het laatste moment argwanend tegenover de 
herontwikkeling opgesteld. lnmiddels is het contact tussen alle winkeliers zeer 
gemoedelijk. 
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Belangrijkste elementen voor de bezaeker vo.lgen. 
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Indien de beer Franken iets aan het centrum zou kunnen veranderen zou dat het 
verblijfsklimaat bij een van de entrees (bij de markt) zijn. De eigenaren - gebruikers 
op die plek willen aan de buitenzijde van de mall geen open etalages bij de 
betreffende entree plaatsen. De heer Franken had daar graag iets van horeca, openheid 
en een prettiger 
verblijfsklimaat willen 
zien. 

Facilitaire units warden 
steeds belangrijker in 
het winkelcentrum. 
Diensten als de 
thuisbrengservice of 
meer toiletten zijn 
mogelijke toekomstige 
diensten in het centrum. 
In veel centra zijn 
rolstoelen aanwezig. In 
de Crimpenhof is dit 
gezien het 
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verzorgingsgebied niet nodig. 
De heer ter Sluis zou indien mogelijk de bereikbaarheid willen verbeteren en het 
aantal parkeerplaatsen uitbreiden. 

Mo eli "k toekqmstige elementen vol~t.'!_ls ge1nte_rviewt};_en: 

Toekomstige (gewenste) elementen 

nh ~ : .~ • : 11, I • ~ 
- -

Zie ook de bijlagen voor een gedetailleerdere uitwerking van de elementen. 
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11 Conclusies deel II 

11.1 Algemeen 

11.1.1 Ontwikkelingen 

Het functionele en het recreatieve winkelen komen steeds meer gescheiden voor. 
Gescheiden naar type winkelcentrum, waarbij de historische binnenstad recreatief 
winkelcentrum bij uitstek is en het functionele winkelen naar de goed per auto 
bereikbare periferie getrokken wordt en voor bepaalde productcategorieen zelfs naar 
het internet. 
Gescheiden naar tijdstip, waarbij het recreatieve winkelen zich in de avonden en 
weekenden concentreert en de rest van de week vooral voor het functionele winkelen 
wordt beoefend. 
Soms zelfs gescheiden naar locatie in het winkelcentrum: terwijl de functioneel 
winkelende consument snel zijn I haar bestemming aan de rand van het centrum 
bereikt en gemakkelijk de boodschappen in de auto kan laden, kan de recreatief 
winkelende consument rustig in het hart van het centrum verblijven. 
In beperkte mate zal een deel van het functionele winkelen zich naar internet 
verplaatsen, terwijl recreatief winkelen bij uitstek de fysieke aanwezigheid van de 
consument vergt. 

Nederland bereikt zo langzamerhand het punt van verzadiging met betrekking tot 
winkelcentrumoppervlak. Als gevolg speelt het bieden van kwaliteit aan de 
consument een groeiende rol. Kwaliteit voor de consument hangt vooral samen met 
het bieden van waarde in de ogen van de consument. Afstemming op de voorkeuren 
van de consument vergroot die waarde en is dus essentieel bij het bieden van 
kwaliteit. 

Het toenemende belang van recreatief winkelen wordt enigszins onderkend. Hierbij 
worden vooral de kwaliteit van het verblijf in de vorm van services en de (recreatieve) 
ervaring van toenemend belang beschouwd. 
Omzethuren zullen, ondanks de obstakels wetgeving en psychologische factoren, in 
de toekomst hoogstwaarschijnlijk ook in Nederland toegepast gaan worden. Men ziet 
belang in het belonen naar prestatie en onderkent dus dat de mall een integraal aanbod 
vormt. Door de betrokken partijen sterker van elkaar afhankelijk te maken en meer 
inzicht in de afzonderlijke elementen te krijgen kan het aanbod consistenter worden 
gemaakt. 

11.1.2 Casestudies 

De onderzochte malls zijn alle van beperkt formaat en faciliteren tevens in beperkte 
mate het recreatieve winkelen. Dit hangt voor een groot deel samen met de gestelde 
afbakening met betrekking tot de casestudies. De malls omvatten praktisch altijd een 
combinatie van functioneel en recreatief winkelen. De mate van recreatief winkelen in 
het centrum hangt vooral samen met de omvang van het centrum en de concurrentie 
(vergelijkbare of in hogere mate recreatieve malls in de omgeving). · 
Alle cases lijken succesvolle malls te zijn. Bij alle cases zijn in meer of mindere mate 
marktstudies verricht die meegenomen zijn bij de verdere conceptvorming of 
aanbodcreatie proces. Bij alle cases betreft het bestaande malls of 
winkelconcentraties. 
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Tot slot moet genoemd worden dat de vergaarde inforrnatie ten gevolge van de 
onderzoeksmethodologie gefragmenteerd en wellicht niet op alle punten even volledig 
is. 

11.2 Aanbodcreatie proces 

11.2.1 Ondernemingsketen 

De belangrijkste partijen bij het aanbodcreatie proces zijn vooral de ontwikkelaar of 
het projectmanagement van de (her)ontwikkeling en de belegger. Opvallend is dat de 
beheerder veelal geen rol heeft gespeeld bij de conceptvorrning. Voornaarnste 
doelstellingen van de partijen hangen sarnen met rendement I omzet en continu"iteit 
binnen de bedrijfsvoering. 

11.2.2 Eerste orde restricties 

Eerste orde restricties hebben altijd betrekking op de locatie. Of dit nu komt door 
vereisten met betrekking tot financiele haalbaarheid (Brusselse Poort) of beleid vanuit 
de locale overheid (Plein '40 '45; Crimpenhof). Wel moet genoemd worden dat het in 
twee van de drie cases een herontwikkeling van een mall betrof die reeds in bezit van 
de belegger was. Echter het feit dat de belegger ING aangaf met een jaarlijkse target 
met betrekking tot te acquireren winkelvastgoed te werken in plaats van een jaarlijks 
maximum illustreert de situatie. Men stelt een target omdat het maximum ver buiten 
de mogelijkheden ligt; in Nederland is het winkelvastgoed dat te acquireren valt 
kennelijk 'schaars'. Wellicht dat dit sarnenhangt met het feit dat Nederland 
overbewinkeld raakt, wellicht hangt het sarnen met het (bescherrnende) 
overheidsbeleid met betrekking tot de Nederlandse winkelstructuur. Deze schaarste 
veroorzaakt logischerwijs de vereisten die aan de locatie gesteld worden in verband 
met financiele haalbaarheid. Irnmers, als er geen of nauwelijks alternatieven zijn is 
een bestaande locatie het meest attractief. 
Voornaarnste toegepaste segmentatie op basis van deze eerste orde restricties is 
woonplaats. Als eerste orde doelgroep wordt het segment gekozen dat in een het 
gebied rondom de locatie woonachtig is. Opvallend is dat men niet of nauwelijks 
segmenteert op mensen die in dit gebied werken of het gebied bezoeken. 

11.2.3 Tweede orde restricties 

Tweede orde restricties hangen vooral sarnen met rendement I omzet en concurrentie. 
Concreter zijn dit de voornaarnste tweede orde restricties: 

zoveel mogelijk bezoekers 
eventueel hoge bestedingen 
(differentieren van) concurrentie 

Opvallend is dat het aantal bezoekers belangrijker lijkt dan de omvang van hun 
bestedingen. 
Hoewel recreatief winkelen steeds bewuster als vrijetijdsbesteding gebruikt wordt, 
houden de aanbieders verder nauwelijks rekening met andere recreatieve functies als 
concurrentie. Qua concurrentie worden enkel nabijgelegen winkelfaciliteiten in 
beschouwing genomen. 

Op basis van de genoemde tweede orde restricties hanteert men segmentatiecriteria 
als: 
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woonplaats, mobiliteit, winkelgedrag en -attitude, leeftijd en invaliditeit vooral in 
verband met concurrentie (voordelen ten opzichte van concurrentie kunnen 
immers nabijheid, drempelloosheid, bereikbaarheid en dergelijke zijn); 
leeftijd, nationaliteit, opleidingsniveau en omvang segment in verband met zoveel 
mogelijk bezoekers en eventueel; 
inkomen en winkelgedrag en -attitude in verband met bestedingen. 

11.2.4 Afstemmen 

Het bijstellen van segmentatiecriteria of vereisten is in de behandelde cases niet 
voorgekomen. Wellicht dat dit door te weinig inzicht in het gedetailleerdere 
aanbodcreatie proces niet aan het licht is gekomen. 
Bij de afstemming op doelgroepen gaat men uit van de grootste gemene deler. Dit wil 
zeggen dat men een zo groot mogelijke groep bezoekers wil aantrekken en dus zo 
weinig mogelijk bezoekers wil afstoten. Een mall is een omvangrijk aanbod, 
waarvoor derhalve een grote groep consumenten benodigd is. Dit verklaart waarom de 
mall vaak meer dan een functie (of aanbod) omvat: recreatief en functioneel winkelen 
komen praktisch nooit gescheiden voor omdat men een zo groot mogelijke groep 
bezoekers wil trekken. In Nederland bevatten afzonderlijke specifieke segmenten op 
zichzelf nauwelijks voldoende mensen om als draagvlak voor een volledig 
winkelcentrum te dienen. Dit betekent echter niet dat enkele segmenten samen ook 
niet voldoende draagvlak voor een mall vormen. 

Centro, Oberhausen 
Het afstemmen op de grootste gemene deler doet men; 

1. ofwel door het inbrengen van variabele elementen die afgestemd zijn op de 
afzonderlijke segmenten. Doordat deze elementen, zoals exposities, manifestaties, 
promoties, decoratie en dergelijke beperkte tijd in de mall aanwezig zijn, stoten ze 
slechts in beperkte mate andere doelgroepen af. 

2. Of men past neutrale algemene elementen toe die zo min mogelijk doelgroepen 
zullen afstoten. Dit betekent inherent tevens dat de toegepaste elementen geen van 
de doelgroepen in grote mate zullen aantrekken. 
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Aangegeven wordt dat afstemming op segmenten vooral op bet niveau van de units 
gebeurt. Echter de samenstelling van de verschillende units, de branche mix, is een 
essentieel onderdeel van het aanbod. Als er veel verschillende segmenten door de 
verschillende units worden aangesproken, betekent dit dat de doelgroep van de mall 
eenvoudigweg zeer breed is. 
Tevens geeft men aan dat bet aanbod veelal wordt overeengestemd met de verwachte 
functie (en daarbij behorend verzorgingsgebied) op basis van de Nederlandse 
distributieplanologie, en slechts in min de re mate af gestemd op specifiekere 
voorkeuren van bepaalde segmenten (daarbinnen). Deze afstemming zou veel 
nauwkeuriger kunnen dan momenteel in Nederland het geval is. 
Zaken als nationaliteit, leeftijd, opleidingsniveau, godsdienstigheid, levensfase I 
gezin, leefstijl en dergelijke worden zeer summier gebruikt om inzicht in de verdere 
behoeften van de doelgroepen met betrekking tot elementen van de mall te vergaren. 
Men kijkt bijvoorbeeld verder niet of nauwelijks naar zaken als beroep, afkomst, 
collegae, vakbonden I belangenbewegingen, sportverenigingen, cultuurverenigingen, 
omroepveremgmgen, politieke partijen, consumentenorganisaties, activiteiten, 
interesses en opinies van de doelgroepen. Wellicht dat dergelijke zaken een 
diepgaander inzicht in behoeften van doelgroepen zouden kunnen geven. 
Of de voorkeuren of specifieke behoefteverzamelingen van verschillende segmenten 
bij nauwkeurigere afstemming elkaar ook uitsluiten is niet bekend. 

Toekomstig interessante segmenten zijn mensen van middelbare leeftijd, ouderen en 
kleine huishoudens. Het bijhouden van consumentenontwikkelingen en vervolgens 
bijsturen van het aanbod is de taak van de commercieel beheerder. Opvallend genoeg 
speelt deze partij echter nauwelijks een rol bij bet aanbodcreatie proces van de 
besproken cases. Ook bestaan er, zover bekend, geen databases met 
segmentinformatie dat over een hele portefeuille toegepast zou kunnen worden. Het 
toespitsen of inkleuren van een winkelcentrum op de bevolkingskenmerken van een 
bepaald verzorgingsgebied gebeurt vooral op basis van ervaring. 

11.3 Aanbodelementen 

Ervaring en service worden steeds belangrijker voor het aanbod. Leisure elementen 
(niet winkel gerelateerd recreatieve elementen) in een centrum verzorgen een deel van 
het vermaak en dus de ervaring die de consument wil. V anuit vereisten wordt 
overigens gesteld dat leisure altijd aan winkels ondergeschikt moeten blijven. 
Grote leisure of recreatieve elementen zoals casino's, pretparken en theaters zijn niet 
geschikt voor de mall: er vindt geen synergie tussen deze elementen en de winkels 
plaats, wat betekent dat deze elementen niet in het aanbod thuishoren. Recreatieve 
elementen als bioscopen, expositie- en sportruimtes zijn in beperkte mate geschikt 
binnen het aanbod. Vooral recreatieve elementen als horeca, terrasvorming, sfeer, 
uitstraling en het historisch karakter van een oude binnenstad zijn geschikt om binnen 
het aanbod toe te passen. Een belangrijk aandeel van leisure moet op het niveau van 
de winkel zelf worden toegepast. Daar bestaat een grote hoeveelheid synergie. 
Recreatieve elementen moet verweven worden in de winkelunits. 
Van belang bij recreatieve elementen is dat ze vaak veranderen. Dit hangt samen met 
een drietal factoren: 

De wensen van de consument veranderen vaak 
Hiermee kunnen verschillende segmenten door 'hetzelfde' aanbod worden 
aangesproken 
Verandering is vermaak voor de consument 
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The Disney Store, Centro. Oberhausen 

Hoewel men aangeeft dat services (of facilitaire elementen) steeds belangrijker 
warden voor het aanbod, heeft slechts een van de casestudies een toilet en de plannen 
om in de toekomst kinderopvang aan te bieden. Omdat kinderopvang een kostbaar 
element is, zou men het aan willen bieden in combinatie met andere functies in de 
omgeving. Op deze wijze wordt voldoende draagvlak gecreeerd om het element 
enigszins rendabel te maken. 
Veiligheid is een essentieel element van het aanbod: indien men zich niet veilig voelt, 
zal men niet komen. Evenzo is schoonmaak en netheid erg belangrijk voor de 
bezoeker. 
Punten waarop malls op gebied van recreatief winkelen met de binnenstad kunnen 
concurreren zijn voordelen als bereikbaarheid, parkeren, extra recreatieve functies en 
extra services. 

De als voomaamste uit het centrum aangegeven elementen omvatten globaal evenveel 
(concreet) Product - als Plaats - elementen. Vereisten en doelgroepen spelen een 
vergelijkbare rol bij de vaststelling van de elementen, terwijl voor beperkingen een 
veel kleinere rol is weggelegd. 
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. Belangrijkste elementen 

Unit 

Vereisten hangen vaak samen met financiele overwegingen van de 
ondernemingsketen. Hierbij kan men denken aan realisatie- en onderhoudskosten. 
Beperkingen hangen veelal samen met concurrentie dat samen met doelgroep het 
element bepaalt. Zoals reeds vermeld speelt de beperking wetgeving een rol bij de 
locatie van de mall. Bij de voornaamste elementen wordt de locatie echter in mindere 
mate genoemd (in de vorm van nabijheid), wellicht omdat locatie als gegeven wordt 
beschouwd. Benadrukt is dat ook de bereidheid van ondernemers om zich in de mall 
te vestigen een belangrijke beperking vormt. 
De eerste orde doelgroep heeft een behoorlijke invloed op de vaststelling van 
elementen, de tweede orde doelgroepen spelen hierin een aanzienlijk beperktere rol, 
vooral wat betreft de belangrijkere elementen. Dit hangt wederom samen met het 
beleid 'afstemmen op de grootste gemene deler', dat men voert. Doordat de eerste 
orde doelgroep veelal op woonplaats is gebaseerd, is dit segment meestal vrij breed of 
algemeen. Men geeft vaak zelfs aan dat gepoogd wordt diversiteit in de bevolking van 
stadsdelen aan te brengen. Dus hoewel veel elementen op de eerste orde doelgroep 
zijn afgestemd, blijven de belangrijkste elementen uit het centrum zeer algemeen. 

Op basis van de casestudies en deskundigeninterviews zijn de voorkeuren per 
segment en eventueel toegepaste aanbodelementen hieronder in tabelvorm benoemd. 

Segment Voorkeuren 

Inkomen: Laag Lage prijszetting 

1 

Inkomen I opleidingsniveau: 
Laa. 

Locale interesses 
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Opleidingsniveau I inkomen: Verfijning van food en 
Hoo drank, cultuur 

Cadeau' s voor 
kleinkinderen 

Leeftijd: Ouderen (55 - 64) Sociale sfeer I 
ontmoetin . laats 

Leeftijd I invaliditeit: 65 + I 
Hoger 

Leeftijd: Jongeren 

Mobiliteit: Laag autobezit 
Nationaliteit I afkomst: 
etnische minderheid 

Hogere kwaliteit 

Cadeau' s voor 
kleinkinderen 
Relatief meer behoefte 
dro · sterf artikelen 

Grote behoefte aan 
veiligheid 

Niet al te ver lopen 

Rustpunten I Sociale 
sfeer I 
ontmoetin laats 



Nationaliteit I woonplaats: 
Buiten Nederland 

Woon laats: Dkhtbij 
-

1 Huishoudenssamenstelling: 
Tweeverdieners 

Huishoudenssamenstelling: 
Ouders met jonge kinderen 

-

Godsdienstigheid I 
traditionaliteit: Hoo 

Bezoekfrequentie: Hoog 

Geslacht: Man 

ni 

11.4 Tot slot 
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Mogelijkheid om in 
andere valuta te betalen 

Geen extremen 

Hoge ergemisgraad 
m.b.t. vuil 
Mall als 
onrmoetin sfunctie 
Veelal behoefte aan 
vermaak tijdens het 
'wachten' op de 
winkelende vrouw. 

In dit deel van de scriptie zijn aan de hand van casestudies en deskundigeninterviews 
benoemd: 

Belangrijke ontwikkelingen met betrekking tot recreatief winkelen. 
De belangrijkste partijen uit de ondememingsketen. 
De belangrijkste restricties, segmentaties en doelgroepen uit het aanbodcreatie 
proces. 
De belangrijkste aanbodelementen voor de klant. 
Voorkeuren per segment met betrekking tot het aanbod. 

Hiema volgen de conclusies en aanbevelingen van deze scriptie. 
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12 Conclusies en aanbevelingen 

12.1 Ontwikkelingen omtrent bet aanbod 

De in dit afstudeeronderzoek genoemde visie met betrekking tot (toekomstige) 
ontwikkelingen wordt door de deskundigen grotendeels beaamd. Recreatief en 
functioneel winkelen vertonen een groeiende scheiding. Waarschijnlijk zal een 
beperkt deel van het functionele winkelen naar het internet verschuiven. Het 
recreatieve winkelen, echter, zal vooral in fysieke winkels plaats blijven vinden. Van 
belang zijn immers zintuiglijke beleving, sociale contacten en ervaringen. Wel zou het 
internet een positieve aanvulling op het recreatieve winkelen kunnen vormen, waarbij 
de fysieke winkels een soort van showroomfunctie aannemen. Men moet derhalve wel 
degelijk inspelen op de ontwikkelingen op gebied van internet. 
Door naderende verzadiging van het winkelcentrumoppervlak in Nederland, zullen 
malls steeds sterker moeten concurreren om in de markt te blijven. Om dit te kunnen 
zal men zich moeten differentieren van vergelijkbaar aanbod en zo goed mogelijk 
moeten inspelen op de wensen van de klant. Bovendien verwacht de consument steeds 
vaker producten op maat, wat de noodzaak tot nauwkeurige afstemming op de wensen 
van de consument nog eens versterkt. 
Het economische klimaat en de trends in de vrijetijdsbesteding van Nederlanders 
scheppen positieve omstandigheden voor het aanbod met betrekking tot recreatief 
winkelen. De structurele schaarste aan personeel kan echter een probleem bij de 
realisatie van het aanbod vormen, vooral ook omdat services steeds belangrijker 
worden voor het aanbod. 
Door toekomstig wellicht in te voeren omzethuren zal het inzicht in het integrale 
aanbod aan de klant verbeteren. Men zal hierdoor beter kunnen inspelen op de wensen 
van de klant. 

- Jnternet vonnt geen directe bedreiging voor bet aal}bod, maar de aanbieder 
moet wel op de iuternetontwikk.etingen in.·pelen. 

Betere afstemming van bet aanbod op de k1ant w-0rdt s eed bdangrijker. 

Het aanbod zaJ ook in de toefomst gewenst blijven. Geb~k aan personeel 
zai echter een bedreigi.ng vonnen. 

In de toekomst zal men bet aanbod, door otnzet gerelateerde huren, beter 
kuanen afstenunen op de wensen van de klant. 

12.2 Het aanbodcreatie proces en de rol van de klantenbehoeften 

In deel II van de scriptie is het aanbodcreatie proces van de mall in Nederland 
summier beschreven aan de hand van een drietal casestudies en 
deskundigeninterviews. Uiteraard kunnen deze conclusies op basis hiervan niet naar 
de gehele Nederlandse situatie worden doorgetrokken. De conclusies dienen derhalve 
enkel ter indicatie van de situatie. 

12.2.1 Segrnentatie en doelgroepbepaling 

Hoewel de tendens van een groeiende scheiding tussen recreatief en functioneel 
winkelen onderkend wordt, bevatten bijna alle malls een combinatie van functioneel 
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en recreatief winkelen. Dit hangt sterk samen met de Nederlandse 
distributieplanologie, waar men de functie van de mall nog voomamelijk op baseert. 
Hierdoor wordt in eerste instantie praktisch altijd op basis van de locatie naar 
woonplaats gesegmenteerd. Segmentatiecriteria als werkplaats en bestemming van 
bezoek worden nauwelijks toegepast. Vooral gezien de kansen die internet biedt zou 
dit niet direct het geval hoeven zijn. Uiteraard zal segmentatie op basis van locatie 
altijd nodig zijn, maar door het aanbod te beperken tot een verzorgingsgebied dat de 
distributieplanologie voorschrijft worden veel wellicht attractieve segmenten bij 
voorbaat uitgesloten. 
Tweede orde segmentatie wordt beperkt toegepast. Nadruk ligt op het afstemmen van 
het aanbod op de grootste gemene deler, wat ofwel in flexibele ofwel in zeer 
algemene elementen resulteert. De reden om juist zo weinig mogelijk mensen af te 
stoten hangt samen met het grote draagvlak dat bij het aanbod benodigd is. Vooral 
indien het verzorgingsgebied reeds is afgebakend, zullen slechts een of enkele 
segmenten nooit voldoende mensen omvatten om een specifieker aanbod te creeren. 
Een groot deel van de belangrijke elementen uit het aanbod zijn wel afgestemd op de 
eerste orde doelgroep, maar deze houdt veelal het verzorgingsgebied rondom de mall 
in, en zijn dus vrij algemeen. Bruikbare segmentatiecriteria lijken verder vooral 
leeftijd, inkomen, sociale klasse I opleidingsniveau, nationaliteit I afkomst, levensfase 
I huishouden, arbeid en in beperkte mate leefstijl te zijn. 

12.2.2 Concurrentie 
Het beleid omtrent winkel(her)ontwikkelingen is beschermend van karakter. Toch 
geven veel deskundigen aan dat het aanbod met betrekking tot recreatief winkelen van 
bijvoorbeeld de stadscentra zeer veel concurrentie voordelen bezit. Het beschermende 
beleid heeft uiteraard consequenties voor de kwaliteit van het aanbod. Indien aanbod 
slech£s beperkt toegestaan wordt met elkaar te concurreren zal de stimulans om betere 
kwaliteit aan de kl ant te bi eden (en dus om het aanbod beter op de klant af te 
stemmen) tevens beperkt worden. In plaats van het vertragen van de kwaliteitsgroei 
van bepaalde ontwikkelingen, zou men volgens deze redenatie ook kunnen kiezen 
voor het bemoedigen van de kwaliteitsgroei van de bestaande voorzieningen. 
Genoemd moet worden dat andere overwegingen met betrekking tot het beleid buiten 
beschouwing zijn gelaten. 
Hoewel een tweetal deskundigen aangaf dat andere recreatieve functies (pretparken, 
strand, e.d.) in bepaalde gevallen ook tot de concurrentie van het aanbod recreatief 
winkelen gerekend moet worden, gebeurt dit in de praktijk niet. Wei worden andere 
winkel - faciliteiten en recreatief winkel - faciliteiten (zoals de binnenstad I 
kemwinkelapparaat) als concurrentie in het aanbodcreatie proces meegenomen. Dit 
hangt samen met het duale aanbod van de mall: aanbod met betrekking tot recreatief 
en functioneel winkelen worden, zoals reeds genoemd, altijd binnen de mall 
gecombineerd. Hoewel het aanbod in de beleving van de consument steeds meer 
gescheiden is, onderkent men dit bij winkelontwikkelingen slechts in beperkte mate. 
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12.2.3 Ondernemingsketen 

Bij het aanbodcreatie proces zijn de projectmanager I ontwikkelaar en de belegger de 
voornaamste partijen. Opvallend bij vergelijking van de bevindingen in delen I en II is 
dat de winkelier bij de casestudies slechts een beperkte rol speelt. De voornaamste 
reden hiervoor is dat het aanbodelement unit als kleinste element werd beschouwd. 
De winkelier speelt binnen die unit, dat een essentieel onderdeel vormt van het 
integrale aanbod, de hoofdrol. Daarnaast hebben zeker grootwinkelbedrijven een 
bepaalde inbreng met betrekking tot het aanbodcreatie proces. Men geeft aan dat juist 
binnen de unit de belangrijkste recreatieve elementen toegepast moeten worden, een 
soort verweving van recreatieve elementen of leisure in de (winkel)units. 
Tevens is opvallend dat de beheerder nauwelijks een rol lijkt te spelen bij het 
aanbodcreatie proces. Vooral het feit dat de commercieel beheerder de partij is die het 
aanbod moet blijven bijstellen op basis van de ontwikkelingen binnen de 
doelgroep(en) maakt dit gegeven erg onlogisch. Het afstemmen van 
(aanbodelementen uit) de mall op doelgroepkenmerken gebeurt vooral op basis van 
ervaring. Voor zover bekend bestaan er geen databases waarin segmentgerelateerde 
(ervarings)informatie wordt opgeslagen om op portefeuille niveau toe te passen. 

Verwe-Ving vaJt re~atieve elementen in ~e: uuits wordf belangrijkei de: 
wii;lkeliet , ~eit hictb(i eQ sleut¢lrol 

Kostbare ervaringsgegevens amtre:nt segpienten wordea niet tructureeI 
. beheeri.i ~. toegepast. · 

12.3 Segmenten en aanbodelementen 

De belangrijkste aanbodelementen voor de klant zijn op basis van deel II hieronder in 
tabelvorm weergegeven. Enkel de bestanddelen (concreet) Product en Plaats zijn 
hierbij in beschouwing genomen. 
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Belangrijkste aanbodelementen 

Voor het recreatieve winkelen worden ervaring [(concreet) Product] en service 
[Plaats] steeds belangrijker voor de klant. Dit zijn dan ook deze zaken waarop te 
differentieren om goed te concurreren met vergelijkbaar aanbod. 
Ervaring: door het toepassen van bepaalde recreatieve elementen kan de kwaliteit van 
de recreatieve winkelervaring van de klant verhoogd worden. Vooral horeca, (sociale) 
sfeer, uitstraling en toepassing van recreatieve elementen binnen de unit zijn hiervoor 
geschikt. Overigens betekent een hogere bereikbaarheid tevens dat segmenten op een 
grotere afstand getrokken kunnen worden. 
Service: door het toepassen van relevante facilitaire elementen kan evenzo de 
kwaliteit van het aanbod verhoogd worden. Vooral elementen als toiletten, 
kinderopvang, parkeervoorzieningen, bereikbaarheid en een informatiebalie worden 
steeds belangrijker. Ben bedreiging hierbij is het (toekomstige) structurele tekort aan 
personeel. 
Van belang is dat de toegepaste elementen zoveel mogelijk flexibel zijnen dus vaak 
(kunnen) veranderen. Reden is dat de voorkeuren van de klant blijken steeds sneller te 
veranderen, men door flexibel maatwerk meer segmenten met 'een aanbod' kan 
aanspreken en de klant tenslotte veranderingen als recreatie ervaren. 

Ervaringen en services worden voor" de 
onderdelen van bet aanbod. 

:..: . .:..... ·~ ::' 

ant ·teeds belangrijkere 

.:X; - ..!· •.• -•• ~ 

Op basis van de bevindingen uit delen I en II is een tabel opgesteld met 
segmenteigenschappen, hun voorkeuren en mogelijk toepasbare aanbodelementen. 
Als toekomstig interessante segmenten kunnen vooral de ouderen en alleenstaanden 
worden aangemerkt. 



Cultuur: Nederlandse 

lnkomen: Laag 

Inkomen I opleidingsniveau: 
Laag 
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Voorkeuren 

wonen en interieur design 

vakanties in het buitenland, 
ervaringen en aan de 
werkelijkheid on.tsnap en 
persoonlijke ontwikkeling, 
gezond lichaam, gezonde 

eest 

sport en gezondheid 

maatwerk, (mini)luxe 

tijd = geld, diensten en 
faciliteiten 

Lage prijszetting 

Locale interesses 

Grotere moeite met 
chr'ftelijke informatie 

Netheid 

Comf ortabel leven 
theater, klassieke muziek en 
boeken 

Verfijning van food en 
drank, cultuur 

· Behoefte aan goede 
informatie 

Aanbodlementen 
Woon-en 
interieurwinkels en 



Aanbodcreatie proces van recreatief winkelen ~ 

(13,elende) 
rootwinkeJbtdri · ven 

Reform roducten Reformzaak 
Curs us sen 

1--- - - --- - ----1 Boekhandel 
Kranten en ti jd chriften 

Leeftijd: Ouderen (55 - 64) Brillen 
Groeiende hoeveelheid vrije Zelfmedicatie 

J---~-~--~-~ 
tijd Verzor in 
Doen relatief veel aan Cadeau's voor 
recreatief winkelen kleinkinderen 

Leeftijd I invaliditeit: 65 + I 
Hoger 

Sociale sfeer I 

Hogere kwaliteit 

Brillen 
Zelfmedicatie 

Cadeau' s voor 
kleinkinderen 
Relatief meer behoefte 
dm isterr artikelen 

Grote behoefte aan 
veiligheid 

Niet al te ver lopen 

wink.el 



Leeftijd: J ongeren 
Doen relatief veel aan 
recreatief winkelen 
Het gemiddelde 
opleidingsniveau is hoog. 

Mobiliteit: Laa autobezit 

Nationaliteit I afkomst: 
etnische minderheid 
Relatief veel jongeren. 
Hoge werkloosheid. 
Laag opleidingsniveau 

Nationaliteit I woonplaats: 
Buiten Nederland 

Woonplaats: Dichtbij 

H uishoudenssamenste lling: 
Tweeverdieners 
25 % van de huishoudens 

· Huishoudenssamenstelling: 
Ouders met jonge kinderen 
Opvoedkundige elementen 

Godsdienstigheid I 
traditionaliteit: Hoog 
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Uit aan 

Kleding en schoenen 

Kleding en schoenen 

Snacks, dranken 

Snoe 

Nieuws en muziek uit het 
moederland 
Sport, toneel en kunst van 
de eigen taalgroep in 
Nederland 
Sterk buurt- of 
wi'k ebonden 

problemen waar 
buitenlanders in de 
Nederlandse samenleving 
mee te maken hebben 
Nederlandse olitiek 

Mogelijkheid om in andere 
valuta te betalen 

Geen extremen 



Bezaekfrequentie: Hoog 

Geslacht: Man 

Unit 

12.4 Aanbevelingen 
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Hoge ergemisgraad m.b.t. 
vuil 

Mall als ontmoetingsfunctie 

Veelal behoefte aan 
vermaak tijdens het 
'wachten' op de winkelende 
vrouw. 

In het praktische deel van dit onderzoek zijn afbakeningen toegepast. Om een 
vollediger inzicht in het aanbodcreatie proces in Nederland en de wensen van de klant 
te vergaren, zou nader onderzoek bij verschillende winkelcentra en tevens op gebied 
van de bestanddelen Prijs en Promotie nodig zijn. 
Daarnaast is meer inzicht benodigd in de mate waarin voorkeuren, vertaald naar 
aanbodelementen, van bepaalde segmenten andere segmenten afstoten. Omdat men 
segmentenvoorkeuren niet erg specifiek in kaart brengt, valt hierover op dit moment 
weinig vast te stellen. 

Aangezien in de praktijk afstemming op segmenten vooral op basis van ervaring 
gebeurt, zou het verzamelen van dergelijke ervaringsgegevens in een database 
wellicht een positieve ontwikkeling inhouden. Een dergelijk instrument zou op 
portefeuille niveau kunnen worden toegepast, niet alleen voor nieuwe ontwikkelingen, 
maar ook ten behoeve van het commercieel beheer van de mall. De commercieel 
beheerder heeft als taak consumentontwikkelingen te volgen. Door deze informatie 
centraal te verzamelen en verwerken kunnen schaalvoordelen behaald worden. 
Wellicht dat kostbare consumentinformatie, die bij de detaillist waarschijnlijk reeds 
aanwezig is, aan een dergelijke database kan worden toegevoegd. Immers, in de 
detailhandel speelt afstemming op de klant een hoofdrol. Ook kan door het aanbieden 
van extra services over het internet deze database worden uitgebreid. De 
informatietechnologie is hiervoor geschikt instrument bij uitstek. 
lndien in de toekomst tevens omzet gerelateerde huren zullen worden toegepast, zal 
inzicht in de waardering van de klant alleen maar toenemen. Dergelijke gegevens 
kunnen dan, indien de 'infrastructuur' ervoor reeds bestaat, voor afstemming op de 
klant worden aangewend. 
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Begrippenlijst 

Aanbieder 
Vervaardiger van bet aanbod. 

Aanbod 
Het gebeel aan waarde en 
kosten middels welke een 
verzameling beboeften van de 
klant worden vervuld. 

Aanbodcreatie proces 
Het ontwerpen van bet aanbod 
of de conceptvorming met 
betrekking tot bet aanbod. 

Aanbodelementen 
Afzonderlijke elementen die 
samen bet aanbod tot stand 
brengen. 

Basisbehoeften 
De beboeftecategorieen waarin 
alle beboeften van de mens zijn 
onder te verdelen. 

Beperkingen 
Gegeven factoren ten gevolge 
van de situatie waar de 
ondememingsketen zicb in 
bevindt, die voorwaarden aan 
bet aanbod stellen. 

Deskundigen 

Doelen 

Mensen wier kennis op bepaald 
gebied als deskundig wordt 
bescbouwd. 

Alle beweegredenen binnen een 
ondememing op basis waarvan 
keuzen gemaak:t worden. 

Doelgroep 
Segment waar bet aanbod op 
wordt gericbt. 

Eerste orde (restricties) 
Van toepassing op 
afzonderlijke Marketing Mix 
bestanddelen. 

Ego boeiende artikelen 
Artikelen die vooral in bogere 
orde basisbeboeften, zoals 
zelfexpressie, voorzien. 

F acilitair element 
Element uit bet aanbod dat door 
de klant als gemak: wordt 
ervaren. 

Fun shoppen 
Zie recreatief winkelen. 

Functioneel winkelen 
Het doen van dagelijkse of 
sterk doelgericbte aankopen. 
Van belang bierbij zijn tijd en I 
of geld besparen en gemak:. 

Marketing Mix (bestanddelen) 
De bestanddelen (concreet) 
Product, Plaats, Prijs en 
Promotie die bet aanbod 
vormen. 

Ondernemingsketen 

Plaats 

Prijs 

Het gebeel aan ondememingen 
dat een aanbod aan de klant 
ricbt. 

Het gemak: voor de klant of de 
inspanning vereist van de klant 
om op bet aanbod in te gaan. 

De (financiele) kosten voor de 
kl ant. 

(concreet) Product 
Toegekende waarde door de 
klant. [Hier: de recreatieve 
winkelervaring.] 

Promo tie 
De communicatie met de klant 
of bet bewustzijn van de klant 
van bet bestaan van bet aanbod. 

Recreatief element 
Element uit bet aanbod dat door 
de doelgroep als recreatie 
wordt ervaren. 

Recreatief winkelen 
Op recreatieve wijze vrije tijd 
door te brengen, waar winkelen 
een belangrijk onderdeel van 
vormt. Van belang bierbij zijn 
vergelijken, bekijken, ervaren, 
uitproberen en kopen van 
vooral ego-boeiende artikelen. 

Restricties 
Het gebeel aan vereisten en 
beperkingen. 

Run shoppen 
Zie functioneel winkelen. 
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Segment 
Een groep mensen, bepaald 
door middel van een 
segmentatiecriterium. 

Se gmentatiecriterium 
Zie segment. 

Specifieke behoeften 
De zuiverste behoeften van de 
mens die niet kunnen worden 
onderverdeeld m andere 
behoeften. 

Sleutelfiguren 
Belangrijke betrokkenen bij een 
betreffende case. 

Specifieke behoefteverzameling 
Verzameling specifieke 
behoeften die vaak samen 
voorkomen. 

Tweede orde (restricties) 
Van toepassing op bepaalde 
combinaties van Marketing 
Mix bestanddelen. 

Vereisten 
Doelstellingen van de 
ondememingsketen met 
betrekking tot het aanbod. 




