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Samenvatting 

De positie van de zelfstandige detaillist in wijkwinkelcentra in Nederland is door de toegenomen 
concurrentie op de winkelmarkt, de opmars van het grootwinkelbedrijf, veranderingen in 
koopgedrag van consumenten en de voortdurende branchevervaging en schaalvergroting in de 
detailhandel, onder druk komen te staan. 

Al deze ontwikkelingen samen leiden tot eenzijdig aanbod. Het behoud van de zelfstandige 
detaillist kan zorgen voor een gevarieerd aanbod, hierdoor wordt extra trekkracht gecreëerd voor 
het wijkwinkelcentrum als geheel, hetgeen het bedrijfsresultaat van het gehele wijkwinkelcentrum 
alleen maar ten goede kan komen. De aanbieders van vastgoed zijn er dus allen bij gebaat dat de 
zelfstandige detaillist behouden blijft in het wijkwinkelcentrum in Nederland. Naar aanleiding van 
deze informatie is het interessant om te kijken hoe de zelfstandige detaillist in wijkwinkelcentra in 
Nederland op de huidige ontwikkelingen op de winkelmarkt inspeelt. Dit levert voor de aanbieders 
van vastgoed belangrijke informatie over de ondernemers in hun wijkwinkelcentrum en het 
functioneren van het wijkwinkelcentrum. Aan de hand van deze informatie kan worden gezocht 
naar oplossingen hoe aanbieders van vastgoed de positie van de zelfstandige detaillist in 
wijkwinkelcentra kunnen versterken en daarmee ook het functioneren van het wijkwinkelcentrum. 
Dit leidt tot de volgende hoofdvraag: Hoe kan de huidige positie van de zelfstandige 
detaillist in wijkwinkelcentra in Nederland worden versterkt? 

Hiertoe is met behulp van een literatuurstudie en interviews een analyse gemaakt van de factoren 
die de positie van de zelfstandige detaillist in wijkwinkelcentra in Nederland bepalen en welke 
factoren van invloed zijn op de positie van de zelfstandige detaillist. 

Bedr ijfsvoering zelfstandige 
detaUiist 

0 Prijsstelling; 
~ Personeel; 
0 Product; 
0 Promotie; 
0 Toekomst aansluiting 

samenwertdng5VOml. 
Positie zelfstandige detaillist 

Factoren van in\tloed op Oordeel W!Stfglligsplilbi 
wijkWinkelcentrumniveau 0 TewedEnleid 'll!i'ti!;ngslocatle; 

0 AndeR! kalle; 
0 Bereikbaarheid wljkwlnkelcentrum; 0 Toekomst wlnlaelcenb urn; 
0 Winkelaanbod en kwaliteit; 0 Redenen vesligi11J. 
0 StedenbOuwkundige en architectonische 

kwaliteit. Omzetontwldailll 
0 ~~3jaar; 
0 

Trends en ontwikkelingen 
Omzeb:lntwlldaelng lcamende 3 jaar. 

0 Afname van het draagvlak; 
0 Toename aantal jOngeren; 
0 Toename rulturele diversiteit; 
0 Veranderingen In koopgedrag van 

consument 
0 Concurrentie door concurrerende centra; 
0 Branchevervaging en schaalvergroting; 

~ Rliallserlna van het winkellandschao. Conceptueel model onderzoek 

Als eerste verschillen de zelfstandige detaillisten (onderzoekseenheid) qua branche, type detaillist, 
vestigingsduur, oppervlakte vestiging en pand eigendom of huur. Deze kenmerken vormen de 
basis van de onderzoekseenheid en worden bij elk verband als variabelen mee onderzocht, omdat 
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deze ook bepalend kunnen zijn voor de positie. De positie van de zelfstandige detaillisten wordt 
beïnvloed door: de bedrijfsvoering zelfstandige detaillist, de factoren van in invloed op 
wijkwinkelcentrumniveau en de trends en ontwikkelingen. De bedrijfsvoering van de zelfstandige 
detaillist (prijsstelling, personeel, product, promotie, toekomst aansluiting samenwerkingsvorm), 
deze factoren bepalen hoe de producten aan de consument worden aangeboden. De factoren van 
invloed op wijkwinkelcentrumniveau (bereikbaarheid wijkwinkelcentrum, winkelaanbod en 
kwaliteit, stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit) bepalen of de consument het 
wijkwinkelcentrum bezoekt of niet en dus ook een bezoek brengt aan de zelfstandige detaillist. De 
zelfstandige detaillist is bij deze factoren afhankelijk van het handelen van de ontwikkelaar, 
belegger en lokale overheid. Daarnaast wordt de positie van de zelfstandige detaillist beïnvloed 
door trends en ontwikkelingen in de vraag- en de aanbodzijde. 

De bedrijfsvoering van de zelfstandige detaillist, de factoren op wijkwinkelcentrumniveau en de 
trends en ontwikkelingen bepalen indirect de positie van de zelfstandige detaillist in 
wijkwinkelcentra in Nederland. De positie kan direct worden gemeten met behulp van oordeel 
over de huidige vestigingsplaats en de omzetontwikkeling. Het oordeel van de vestigingsplaats 
zegt veel over hoe het gesteld is met de positie van de zelfstandige detaillist, maar ook hoe de 
positie in het wijkwinkelcentrum is. De omzetontwikkeling van de afgelopen 3 jaar en 
omzetverwachting voor de komende 3 jaar zegt veel over hoe het nu met de zelfstandige detaillist 
gaat en denkt over de positie van de onderneming in de toekomst. 

De landelijke cijfers bevestigen dat er sprake is van afname van het aantal zelfstandige 
detaillisten. Met behulp van een enquête onder de zelfstandige detaillisten in 5 wijkwinkelcentra in 
Nederland, zijn de factoren die van invloed zijn op positie en de positie gemeten. Hierdoor kunnen 
uitspraken gedaan worden over hoe de zelfstandige detaillisten bezig zijn met het verbeteren van 
hun positie en hoe aanbieders van vastgoed hiermee dienen om te gaan. 

Uit de resultaten van het onderzoek kan geconcludeerd worden, dat de zelfstandige detaillist 
weinig gebrek aan ondernemerschap valt te verwijten, ze zijn op verschillende manieren bezig om 
hun positie te versterken dan wel te behouden: 
o Dit doen ze door zich te onderscheiden van het grootwinkelbedrijf met behulp van het aanbod 

(specialisatie, uitbreiding assortiment en voortdurend inspelen op de markt) en het geven van 
extra service (full-service bedieningsvorm). De zelfstandige detaillisten in de dagelijkse sector 
blijken hier iets succesvoller in te zijn dan de zelfstandige detaillisten in de niet-dagelijkse 
sector; 

o Ook blijkt het meedoen met trends als schaalvergroting en branchevervaging voor de 
zelfstandige detaillisten in beide sectoren positief uit te pakken en een sleutel naar succes te 
zijn; 

o Daarnaast blijkt dat aansluiting bij een winkeliersvereniging de bedrijfsvoering van de 
zelfstandige detaillist ten goede komt. 

De zelfstandige detaillisten ondervinden bij de bedrijfsvoering problemen door: 
o De zelfstandige detaillisten vinden dat ze teveel huur betalen; 
o De zelfstandige detaillisten voelen druk door het grootwinkelbedrijf; 
o Door het handelen van de beheerder en/of belegger. De zelfstandige detaillisten vinden dat 

de beheerder en/of belegger zich niet actief opstelt ter behoud van de zelfstandige detaillist in 
het wijkwinkelcentrum in Nederland, 

Het blijkt kijkend naar de omzetontwikkeling helemaal niet zo slecht te gaan met de zelfstandige 
detaillist. Bij het grootste deel van de zelfstandige detaillisten is de laatste 3 jaar sprake geweest 
van een positieve omzetontwikkeling en ook voor de toekomst zijn de zelfstandige detaillisten 
positief. 

Kijkend naar deze resultaten kunnen verschillende rollen zijn weggelegd voor de aanbieders va'l 
vastgoed (ontwikkelaar, beheerder en/of belegger) om de zelfstandige detaillist te behouden in 
wijkwinkelcentra in Nederland: 
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o Doordat de zelfstandige detaillisten ook meedoen aan trends als schaalvergroting en 
branchevervaging zal de vraag naar grotere winkelvloeroppervlakte ontstaan. Aanbieders 
van vastgoed dienen hier bij de (her)ontwikkeling van wijkwinkelcentra rekening mee te 
houden, of (voor zo ver mogelijk) te zorgen voor relocatie in het wijkwinkelcentrum; 

o Door de filialisering van het winkellandschap ontstaat bij de consumenten behoefte aan 
maatwerk. Dit biedt volop kansen voor de zelfstandige detaillist. De zelfstandige detaillisten 
kunnen hier met behulp van aanpassing van hun winkelformule (marketingmix elementen) 
volledig op inspelen. Aanbieders van vastgoed kunnen de zelfstandige detaillist hierbij een 
handje helpen door de doelgroepen in de wijk in kaart te brengen (nichemarkten). Hierdoor 
kunnen ze de zittende zelfstandige detaillisten adviseren over welke mogelijke specialisatie in 
hun branche succesvol kan zijn. Of ze kunnen door het aantrekken van nieuwe zelfstandige 
detaillisten, die in een bepaalde branche zijn gespecialiseerd, zorgen voor een compleet 
aanbod in het winkelcentrum. 

o Doordat de huurprijzen voor veel zelfstandige detaillisten niet op te brengen zijn kan het 
toepassen van flexibele huurvormen een mogelijkheid zijn tot handhaving van de 
zelfstandige detaillist. Bij het toepassen van een speciale huurvorm krijgen de zelfstandige 
detaillisten meer bestedingsruimte en zijn ze beter in staat om op de veranderingen in de 
winkelmarkt in te spelen. Bij de huurvorm omzetgerelateerde huur (een combinatie van een 
vaste basishuur met een deel omzethuur), wordt de beheerder meer betrokken bij het goed 
functioneren van het wijkwinkelcentrum. Wel blijkt dat er nog veel onduidelijkheid heerst 
onder de zelfstandige detaillisten met betrekking tot deze huurvorm, een betere uitwerking 
van omzetgerelateerde huur is dus gewenst. Hierbij is het opstarten van een pilot project 
gewenst, waardoor duidelijkheid ontstaat over de huurvorm omzetgerelateerde huur. 

o De aansluiting van de zelfstandige detaillist bij een samenwerkingvorm zal in de 
toekomst doorgaan. Bij de samenwerkingsvorm inkoopvereniging verandert er voor de 
consument niets, voor het oog blijft er sprake van een winkel van de zelfstandige detaillist, 
maar voor de zelfstandige detaillist kan er sprake zijn van flinke schaalvoordelen. Hierdoor 
krijgt de zelfstandige detaillist meer bestedingsruimte en kan geld worden vrijgemaakt om op 
de veranderingen op de winkelmarkt in te spelen. Voor de aanbieders van vastgoed is het 
hierbij van belang om hun retailkennis uit te breiden, te kijken welke branches onder druk 
staan en deze branches eventueel aansporen tot aansluiting bij een samenwerkingvorm, 
hierdoor blijft de zelfstandige detaillist uiteindelijk behouden in het wijkwinkelcentrum. 

o Daarnaast kan de positie van de zelfstandige detaillist worden versterkt door relocatie in 
het wijkwinkelcentrum. De andere (betere) plek in het wijkwinkelcentrum kan het 
functioneren van de zelfstandige detaillist bevorderen. Hierbij moeten de aanbieders van 
vastgoed nadenken over de routing van het wijkwinkelcentrum, clustering van zelfstandige 
detaillisten, plaatsing van trekkers en de plaats van zelfstandige detaillist in dit geheel. Door 
hier bij de (her)structurering en het beheer van een wijkwinkelcentrum goed over na te 
denken kan dit het functioneren van het gehele wijkwinkelcentrum en het functioneren van 
de zelfstandige detaillist ten goede komen. 

o Aansluiting bij winkeliersvereniging komt de bedrijfsvoering van de zelfstandige detaillist 
ten goede. Daardoor is het voor de beheerder en/of belegger van een winkelgebied van 
belang om de aantrekkelijkheid van een winkelgebied te bevorderen, dit kan door als 
beheerder actief betrokken te zijn bij het functioneren van een winkeliersvereniging of 
wanneer geen winkeliersvereniging in het winkelgebied aanwezig is, samen met de 
zelfstandige detaillisten een winkeliersvereniging op te starten. Hierdoor blijf je als beheerder 
en/of belegger op de hoogte van alles wat speelt in het winkelgebied. 

Door deze mogelijkheden op te pakken kunnen aanbieders van vastgoed zorgen voor versterking 
van de positie van de zelfstandige detaillist in wijkwinkelcentra in Nederland. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

In de detailhandelsector in Nederland doen zich ontwikkelingen voor die van invloed zijn op de 
traditionele winkelstructuur zoals die in Nederland aanwezig is. Het is een dynamische markt, 
zowel aan de vraagkant (consument) als aan de aanbodkant (ondernemers). 

De traditionele fijnmazige Nederlandse winkelstructuur is ingedeeld in hoofdwinkelcentra, 
stadsdeelcentra, wijkwinkelcentra en buurtwinkelcentra, met elk zijn eigen specifieke functie en 
eigen verzorgingsgebied. Het hoofdwinkelcentrum is meestal het historische hart dat een centrale 
ligging inneemt en de grootste omvang heeft binnen de winkelstructuur. Hier vindt het recreatieve 
winkelen plaats. De ondersteunende ofwel kleinere winkelconcentraties bevinden zich in dorpen, 
wijken en buurten. Deze winkelcentra richten zich vooral op gemak; het doen van de dagelijkse 
boodschappen. Hoofdzakelijk gaat het hier om planmatig ontwikkelde winkelcentra met een 
eenvoudige opzet. 

Door veranderingen in consumptie en leefpatronen als gevolg van ontwikkelingen op 
demografisch, economisch en technologisch vlak heeft een kentering plaatsgevonden in het 
koopgedrag en de dagindeling van de consument, dat resulteert in nieuwe voorkeuren en eisen 
aan aankoopplaatsen [Gianotten en Haringsma, 2006]. Als reactie op dit veranderende 
consumentengedrag heeft zich aan de aanbodzijde van de winkelmarkt een aantal ontwikkelingen 
voorgedaan. De winkelier probeert het aanbod aan te passen aan de veranderende vraag van de 
moderne consument. Belangrijke ontwikkelingen die op de veranderingen in de aanbodzijde 
inspelen zijn branchevervaging en schaalvergroting. Branchevervaging is de ontwikkeling dat de 
winkelier probeert door het aanbieden van branchevreemde producten zijn marktaandeel te 
vergroten. Kijkend naar bijvoorbeeld drogisterijketen Kruidvat is het assortiment uitgebreid met 
boeken, speelgoed, elektronica en de verkoop van persoonlijke leningen. Door het voeren van een 
breder assortiment is de behoefte aan grotere winkelruimte toegenomen. Deze groei van het 
gemiddeld vloeroppervlak per winkel wordt schaalvergroting genoemd. 

Door de intrede van het PDV /GDV-beleid (Perifere detailhandelsvestiging en Grootschalige 
detailhandelsvestiging) in 1992 werd vestiging op perifere locaties toegestaan. Het betreft hier 
echter wel alleen winkels uit bepaalde branches. Hierdoor hebben ontwikkelingen als 
schaalvergroting en branchevervaging een extra impuls gekregen. Op perifere 
detailhandelsvestigingen (PDV) wordt de verkoop van volumineuze goederen zoals auto's, boten, 
caravans, bouwmaterialen, keukens en sanitair toegestaan. Op grootschalige 
detailhandelvestigingen (GDV) kunnen alle branches vertegenwoordigd zijn; branches als sport
en babyartikelen, mode en speelgoed bevinden zich het vaakst op deze locaties. Deze 
winkelruimtes liggen op goed bereikbare locaties aan de rand van een stadskern [van der Heijde 
en Peddemors, 2006]. Door de toenemende branchevervaging zijn steeds meer winkels producten 
gaan verkopen uit andere branches. Zoals de doe-het-zelf winkel die tegenwoordig lijkt op een 
warenhuis waar de verkoop van kopieerpapier, bloemen en placemats de normaalste zaak van de 
wereld is [Koornstra, 2005]. 

De huidige Nota Ruimte 2005 zegt weinig over de detailhandel en legt de verantwoordelijkheid 
voor het opbouwen van de eigen verzorgingsstructuur bij gemeente en provincies neer. De 
provincie stelt kaders, maar die zijn door de gemeentes op verschillende manieren opvatbaar. 
Daardoor kan de ontwikkeling van winkelcentra op lokaal niveau nog alle kanten opgaan. Zoals 
bijvoorbeeld de vestiging van supermarktketens op PDV/GDV-Iocaties. Hierbij proberen 
supermarktketens optimaal in te spelen op het veranderende consumentengedrag, door goede 
parkeergelegenheid, ruime openingstijden en een ruim aanbod. Verschillende supermarktketens 
zoals Albert Heijn en Schuitema, hebben onlangs al een aantal grootschalige supermarkten 
geopend [Tol, 2004]. Er zijn gemeentes die de vestiging van deze supermarkten op PDV/GDV-
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locaties goedkeuren en ze binnen de kaders van de provincie vinden passen. Er zijn ook 
gemeentes die vestiging van deze supermarkten afkeuren, omdat ze bang zijn voor de leegloop 
van de bestaande winkelstructuur. In de praktijk blijkt dat een grootschalige supermarkt niet 
persé een negatief effect hoeft te hebben op de bestaande winkelstructuur. Het kan ook zorgen 
voor een kwaliteitsimpuls. Supermarkten in de bestaande winkelstructuur die onder de maat 
presteren worden zo geprikkeld om beter aan de consumentenvraag te voldoen, maar dit is per 
situatie verschillend. Door deze ontwikkelingen wordt gevreesd voor verdere groei van Perifere en 
Grootschalige detailhandelsvestigingen [Gianotten, 2005]. 

Niet alleen op perifere detailhandelsvestigingen en grootschalige detailhandelsvestigingen wordt 
de winkelvoorraad uitgebreid. Nederland kent op dit moment ook drie 'factory outlets'; dit zijn 
centra of dorpen van fabrikantenwinkels, waar merkproducten met bijvoorbeeld een 
productiefoutje uit zeer grote (overtollige) voorraden tegen zeer lage prijzen direct aan 
consumenten worden verkocht. Deze centra zijn meestal gelegen aan de rand van een stad met 
goede parkeergelegenheid. Nederland telt op dit moment drie factory outlets, Bataviastad in 
Lelystad, McArthurGien in Roermond en Rosada in Roosendaal. 

Ook op kleinere schaal doen zich ontwikkelingen van nieuwe winkelconcepten voor. Zo ontstaan 
op drukke verkeersknooppunten (bijvoorbeeld stationlocaties en vliegvelden), naast snelwegen 
(bijvoorbeeld tankstations) en op grote werklocaties nieuwé winkelconcepten. Dit zijn winkels 
gericht op mensen die onderweg zijn. Deze nieuwe vormen van detailhandel zorgen voor 
omzetdalingen bij andere winkelcentra in de bestaande Nederlandse winkelstructuur 
[Soeterbroek, 2004]. 

Er is ook al enige tijd sprake van de komst van een Mega Mali in Nederland. Dit is een groot 
overdekt winkelcentrum met ongeveer 100.000 m2 winkels en leisure. De gemeente Breda heeft 
de plannen van een Mega Mali al afgeketst en op dit moment staat Tilburg ter discussie. De 
invulling van de Mega Mali zal grotendeels overlappen met het winkelaanbod in het centrum, dus 
het gevaar van uitholling ligt op de loer. Doorgaans is concurrentie gezond en leidt dit tot 
innovatie van zittende winkeliers. Maar of de winkeliers in het centrum van Tilburg kunnen 
opboksen tegen een dergelijke grootschalige ontwikkeling valt te betwijfelen [Meijsen, 2007] . 

Ook het internet wordt een steeds grotere concurrent voor de winkelmarkt. Internet biedt 
consumenten steeds meer informatie waardoor ze beter geïnformeerd raken. Het maken van 
prijsvergelijkingen wordt steeds eenvoudiger. En daarbij vindt de huidige mobiele consument het 
geen enkel probleem om een grotere afstand af te leggen voor het doen van een aankoop. In het 
tijdperk voor internet moesten consumenten zelf een prijsvergelijking opstellen door meerdere 
winkels op verschillende locaties te bezoeken, wat onnodige reiskilometers met zich mee kon 
brengen . Internet is niet alleen te gebruiken om prijzen te vergelijken, ook kan men aankopen 
doen via internet. De verkoop via internet begint steeds meer markt te winnen 
[detailhandelmonitor, 2007]. 

Door de toegenomen concurrentie van de nieuwe winkelgebieden en internetgebruik is het steeds 
moeilijker om een goede winkel te hebben en te behouden. Daardoor is er sprake van filialisering 
van de Nederlandse winkelmarkt. Filialisering is het verschijnsel dat een onderneming over 
meerdere vestigingen kan beschikken en daardoor voordelen kan behalen met bijvoorbeeld 
inkoop, bedrijfsvoering, winkelinrichting en automatisering. Detaillisten sluiten zich aan bij een 
samenwerkingsvorm om te kunnen overleven. Dit wordt oneigenlijke filialisering genoemd. Maar 
ook de grootwinkelbedrijven winnen steeds aandeel. Ze hebben een hoge expansiedrift, ze willen 
door het hele land in verschillende winkelgebieden hun winkels vertegenwoordigd hebben. Het 
nadeel hiervan is dat er steeds meer vanuit de landelijke hoofdkantoren wordt bepaald en steeds 
minder vanuit de winkel. Als gevolg daarvan is de bewinkeling steeds meer op het landelijke 
gemiddelde gericht en steeds minder op de lokale behoeften van de consumenten [Van der Kind, 
2004]. 

Met de nieuwe ontwikkelingen aan de aanbodzijde in de detailhandel wordt ingespeeld op het 
veranderende koopgedrag van de consument. Hierdoor is de bestaande fijnmazige Nederlandse 
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winkelstructuur onder druk komen te staan en niet meer zo overzichtelijk als vroeger [Bolt, 2003]. 
Er zijn vooral problemen bij de onderste lagen van de bestaande winkelstructuur. De kleinere 
winkelconcentraties (buurtstrips, solitaire vestigingen, buurtwinkelcentra en wijkwinkelcentra) in 
dorpen, buurten en wijken hebben te lijden onder deze veranderingen in de winkelmarkt, 
waardoor onzekerheid ontstaat over de toekomst van deze winkelvoorzieningen [Schouten, 2006]. 
De wijkwinkelcentra hebben een grote kans om te kunnen blijven voortbestaan doordat deze 
minimaal voldoen aan de basisvoorwaarden: groot verzorgingsgebied, goede bereikbaarheid en 
voldoende parkeergelegenheid. Wel is het heel belangrijk dat bij een groot deel van de 
wijkwinkelcentra aan kwaliteitsverbetering wordt gedaan. Actualisering en daarmee 
herontwikkeling van het vastgoed is nodig om uitstraling, marktpositie en rendement te 
verbeteren. Buurtcentra en buurtstrips daarentegen hebben niet de potentie om te blijven 
voortbestaan en verdwijnen langzaam uit het straatbeeld [Schouten, 2006]. 

Traditioneel gezien zijn er bij wijkwinkelcentra twee tot vijf trekkers met een oppervlakte van 
500m2 in combinatie met een stuk of tien kleinere winkels van 50 tot 200 m2 [Janette Walen en 
Kapoen, 2005]. Bij het wijkwinkelcentrum voert het aanbod food de boventoon, aangevuld met 
een beperkt non-food aanbod. De positie van supermarkten in wijkwinkelcentra wordt steeds 
sterker. Producten die de zelfstandige detaillist aanbiedt zijn in toenemende mate ook in de 
supermarkt verkrijgbaar maar dan tegen een lagere prijs. Deze ontwikkeling wordt nog eens 
versterkt doordat supermarkten zwaar inzetten op versproducten en daar steeds sterker in 
worden. Verwacht wordt dat deze trend zich in de toekomst zal voortzetten. Supermarkten 
veroveren de food-markt ten koste van de zelfstandige slager, bakker en groenteboer. De 
supermarkten spelen optimaal in op de wensen van de moderne consument. De zelfstandige 
detaillist daar tegenover is vaak niet in staat is om voortdurend op de ontwikkelingen op de 
winkelmarkt in te spelen [Buvelöt en van der Weerd, 2005]. 
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Figuur 1.1: Aantal vestigingen in levensmiddelen sector, per branche voor de gehele winkelmarkt (Bron: CBS 2007) 

De zelfstandige detaillist is in de food-sector vooral vertegenwoordigd in de kleinere 
versspeciaalzaken, zoals onder andere de slager, groenteboer, kaasboer en bakker. Kijkend naar 
aantallen zijn deze winkels de laatste jaren enorm afgenomen (zie figuur 1.1). Het verdwijnen van 
de zelfstandige detaillist laat kleine onverhuurbare winkelruimten achter die de prestaties van het 
wijkwinkelcentrum, uitgedrukt in huurinkomsten, verkoopopbrengsten en beleggingswaarde niet 
ten goede komen. De lege winkelruimten kunnen deels worden opgevangen door 
schaalvergroting maar ook daaraan zit een plafond [Suurland, 2006]. De zelfstandige detaillist is 
ook werkzaam in de non-food sector. Hierbij zijn de branches dier en plant, doe-het-zelf en bruin
en witgoed ook enorm gedaald. Deze branches zijn steeds vaker terug te vinden op de PDV/GDV
Iocaties. De effecten door de veranderingen op de winkelmarkt zijn groot voor de zelfstandige 
detaillist. Een deel van deze detaillisten ziet de omzet langzaam achteruit gaan en een deel moet 
noodgedwongen de deuren sluiten [detailhandelsmonitor, 2007]. 
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1.2 Probleemstelling 

De positie van de zelfstandige detaillist is dus door een combinatie van verschillende factoren 
onder druk komen te staan. In dit onderzoek wordt gekeken hoe de zelfstandige detaillist in 
wijkwinkelcentra op de huidige ontwikkelingen in de winkelmarkt inspeelt. Dit levert voor de 
aanbieders van vastgoed belangrijke informatie over de ondernemers in hun wijkwinkelcentrum 
en het functioneren van het wijkwinkelcentrum. Aan de hand van deze informatie kan worden 
gezocht naar oplossingen die de positie van de zelfstandige detaillist in wijkwinkelcentra 
versterken en daarmee ook het functioneren van het wijkwinkelcentrum. 

Naar aanleiding van de geschetste situatie van het probleem is de volgende probleemstelling 
geformuleerd : 

o Hoe kan de huidige positie van de zelfstandige detaillist in wijkwinkelcentra in Nederland 
worden versterkt? 

1.3 Doelstelling 

Het doel van dit onderzoek is tweedelig en is als volgt geformuleerd : 

o Het inzichtelijk maken van de factoren die het functioneren van de zelfstandige detaillist in 
een wijkwinkelcentrum bepalen om vervolgens te kunnen beoordelen of een zelfstandige 
detaillist goed functioneert en bestand is tegen de toekomst; 

o Het geven van mogelijkheden voor aanbieders van vastgoed om de positie van de 
zelfstandige detaillist in wijkwinkelcentra te versterken. 

1.4 Plan van aanpak 

Bij dit onderzoek is gestart met een literatuurstudie. Een literatuurstudie is een 
dataverzamelingsmethode waarbij gebruik wordt gemaakt van bestaande informatie. Er is een 
literatuurstudie uitgevoerd om te achterhalen welke variabelen van belang zijn voor het meten 
van de positie van de zelfstandige detaillist in wijkwinkelcentra in Nederland. 

Met de literatuurstudie en interviews zijn de volgende vragen beantwoord: 
• Welke kenmerken van de zelfstandige detaillist staan in verband met de positie van de 

zelfstandige detaillist in wijkwinkelcentra in Nederland? 
• Welke factoren zijn van invloed op de positie van de zelfstandige detaillist in wijkwinkelcentra 

in Nederland? 
• Hoe kan de positie van de zelfstandige detaillist in wijkwinkelcentra in Nederland worden 

gemeten? 

Ter ondersteuning van de literatuurstudie zjjn interviews gehouden bij diverse partijen (belegger, 
ontwikkelaar en adviseur MKB Nederland) die allen betrokken zijn bij dit onderwerp. Bij de 
interviews die zijn gehouden is gekozen voor diepte-interviews. In de interviews is gesproken over 
hoe de deskundigen denken over de positie van de zelfstandige detaillist in wijkwinkelcentra in 
Nederland, hoe zij omgaan met de zelfstandige detaillist in wijkwinkelcentra in Nederland en hoe 
de positie wordt versterkt dan wel wordt verzwakt. Deze interviews hebben gezorgd voor een 
bredere kennis over het te onderzoeken onderwerp en hebben bovendien geleid tot een betere 
uitwerking van de literatuurstudie. 
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Literatuurstudie en Interviews 

Huidige positie 
zelfstandige detaillist In 
wijkwinkelcentra In 
Nederland 

Hoofdstuk 2 
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l Data - analyse 

Hoofdstuk6 

Figuur 1.2: Schematische weergave onderzoek 

Na analyse van de variabelen is de huidige positie van de zelfstandige detaillist in 
wijkwinkelcentra in l\lederland gemeten. Hiervoor is het verzamelen van data noodzakelijk, 
waarbij ervoor is gekozen een enquête uit te zetten onder de zelfstandige detaillisten in 
wijkwinkelcentra in Nederland. De detaillisten hebben over het algemeen weinig tijd, daarom is 
een enquête in dit geval zeer geschikt, deze kan op een rustig moment door de detaillist worden 
ingevuld. 

Met de enquête zijn de volgende vragen beantwoord: 
• Wat is de huidige positie van de zelfstandige detaillist in wijkwinkelcentra in Nederland? 
• Welke variabelen hebben grote invloed op de positie van de zelfstandige detaillist? 

Vervolgens zijn op basis van de resultaten van het veldonderzoek, de literatuurstudie en de 
gehouden interviews, mogelijkheden voor de toekomst van de zelfstandige detaillist in 
wijkwinkelcentra in Nederland uitgewerkt. Dit is gedaan om de partijen die betrokken zijn bij het 
functioneren van een wijkwinkelcentrum en dus het functioneren van de zelfstandige detaillist, 
handvaten aan te reiken hoe om te gaan met de zelfstandige detaillist in wijkwinkelcentra in 
Nederland. 
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Met de mogelijkheden voor de toekomst zijn de volgende vragen beantwoord: 
• Wat zou de rol van de zelfstandige detaillist in de toekomst moeten zijn om de eigen positie 

te behouden? 
• Wat zou de rol van aanbieders van vastgoed in de toekomst moeten zijn om de positie van de 

zelfstandige detaillist te behouden? 

1.5 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt met behulp van een literatuurstudie en interviews de huidige positie van de 
zelfstandige detaillist in wijkwinkelcentra in Nederland geanalyseerd. Hierbij wordt gekeken naar 
welke positie het wijkwinkelcentrum op de huidige winkelmarkt in Nederland inneemt en welke 
positie de zelfstandige detaillist hierin inneemt. Dit wordt gedaan om een beeld te vormen over de 
huidige positie van de zelfstandige detaillist in wijkwinkelcentra in Nederland. Uit deze analyses 
zullen variabelen worden gedefinieerd die van belang zijn voor het meten van de positie van de 
zelfstandige detaillist in wijkwinkelcentra in Nederland. 

Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 met behulp van een literatuurstudie en interviews verder 
ingezoomd op de factoren op wijkwinkelcentrumniveau en de bedrijfsvoering van de zelfstandige 
detaillist. De bedrijfsvoering van de zelfst.Jndige detaillist bepaalt hoe de producten aan de 
consument worden aangeboden. De factoren op wijkwinkelcentrumniveau bepalen of de 
consument het wijkwinkelcentrum bezoekt of niet en dus ook een bezoek brengt aan de 
zelfstandige detaillist. De zelfstandige detaillist is bij deze factoren afhankelijk van het handelen 
van de ontwikkelaar, belegger en lokale overheid. De bedrijfsvoering zelfstandige detaillist is 
bedrijfsvoering van de zelfstandige detaillist, deze bepaalt hoe de producten aan de consument 
worden aangeboden. 

Met behulp van de analyses in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 zijn variabelen gedefinieerd die van 
belang zijn voor het meten van de positie van de zelfstandige detaillist in wijkwinkelcentra in 
Nederland. 

In hoofdstuk 4 worden de variabelen die in de voorafgaande hoofdstukken zijn vastgesteld 
geoperationaliseerd. Verder worden aan de hand van een opgesteld conceptueel model de 
mogelijke relaties tussen de variabelen uitgewerkt. 

In hoofdstuk 5 wordt de onderzoeksopzet van het veldwerk besproken. In dit hoofdstuk wordt de 
wijze waarop de benodigde data is verzameld besproken, om uiteindelijk de veronderstelde 
relaties in het conceptuele model te analyseren. 

In hoofdstuk 6 worden de relaties tussen de variabelen geanalyseerd om uiteindelijk tot een 
oordeel te kunnen komen over de positie van de zelfstandige detaillist in wijkwinkelcentra in 
Nederland. In dit hoofdstuk vindt dus de data-analyse plaats. 

In hoofdstuk 7 zullen met behulp van de voorafgaande hoofdstukken mogelijkheden voor de 
toekomst van de zelfstandige detaillist in wijkwinkelcentra in Nederland worden uitgewerkt. 

In hoofdstuk 8 wordt alles op een rijtje gezet. Hier worden de resultaten van het onderzoek en de 
conclusies die hieruit zijn getrokken weergegeven. Daarnaast worden aanbevelingen gegeven 
voor eventueel vervolgonderzoek. 
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2 Huidige positie zelfstandige detaillist in 
wijkwinkelcentra in Nederland 

In dit hoofdstuk wordt met behulp van een literatuurstudie en interviews de huidige positie van de 
zelfstandige detaillist in wijkwinkelcentra in Nederland geanalyseerd. Hierbij wordt gekeken naar 
welke positie het wijkwinkelcentrum op de huidige winkelmarkt in Nederland inneemt en welke 
positie de zelfstandige detaillist hierin inneemt. Dit wordt gedaan om een beeld te vormen over de 
huidige positie van de zelfstandige detaillist in wijkwinkelcentra in Nederland. Uit deze analyses 
zullen variabelen worden gedefinieerd die van belang zijn voor het meten van de positie van de 
zelfstandige detaillist in wijkwinkelcentra in Nederland. In paragraaf 2.1 wordt daarom de huidige 
positie van het wijkwinkelcentrum geanalyseerd, waarna in paragraaf 2.2 de huidige positie van 
de zelfstandige detaillist in het wijkwinkelcentrum in Nederland wordt geanalyseerd. Om zo in 
paragraaf 2.3 uitspraken te kunnen doen over de positie van de zelfstandige detaillist in 
wijkwinkelcentra in Nederland en tot definitie van variabelen te komen die van belang zijn voor 
het meten van de positie van de zelfstandige detaillist in wijkwinkelcentra in Nederland. 

2.1 Positie van het wijkwinkelcentrum 

2.1.1 Fijnmazig netwerk winkelvoorzieningen 

In Nederland is een fijnmazig netwerk van winkelvoorzieningen aanwezig. In de literatuur van Bolt 
wordt gesproken over een fijnmazige hiërarchische detailhandelstructuur die onderverdeeld kan 
worden in hoofdcentra en ondersteunende centra . Het wijkwinkelcentrum behoort tot de 

· ondersteunende centra. De theorie van Christalier geeft een goede verklaring waarom er een 
rangorde onder de winkelvoorzieningen bestaat. In zijn locatietheorie stelt Christalier centraal dat 
om een artikel rendabel aan te kunnen bieden, een bepaald draagvlak is vereist. Het bereik van 
de omzet hangt dus af van de verste afstand die een consument af wil leggen om een product 
aan te schaffen. De grenzen van het verzorgingsgebied zijn gedefinieerd door de concurrentie in 
centra die dezelfde producten of diensten aanbieden. Het centrum zal in stand worden gehouden 
bij een minimale koopkracht van de geleverde diensten en producten [Bolt, 2003]. 
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Figuur 2.1: Innerstedelijke verzorgingstructuur volgens Christalier 
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De hoofdcentra zijn van klein naar groot het stadsdeelcentrum en het kernwinkelapparaat Het 
stadsdeelcentrum heeft een bovenwijkse, deels bovenlokale functie. Er worden zowel duurzame 
luxe artikelen als dagelijkse artikelen aangeboden. Het kernwinkelapparaat, het grootste centrum, 
volgens Christalier het centrum van de eerste orde (zie figuur 2.1), is het centrum met het 
grootste aantal winkels en de grootste omvang winkelvloeroppervlakte, met de nadruk op non
food. 

De ondersteunende centra zijn van klein naar groot het onvolledige buurtcentrum (buurtstrips, 
buurtwinkel), het buurtcentrum en het wijkwinkelcentrum. Onderaan het netwerk van Christaller, 
het winkelcentrum van de vijfde orde, staan de kleine lokale verzorgende dorpscentra 
(buurtstrips, buurtwinkel). Deze winkels hebben een beperkt assortiment om de omwonenden in 
de dagelijkse boodschappen en diensten te voorzien. Vervolgens komt het buurtwinkelcentrum 
dat functioneert op het niveau van de buurt met 2.000 tot 5.000 inwoners. De nadruk ligt vooral 
op het doen van de dagelijkse boodschappen [Retailhandboek, 2006]. Daarna volgt het grootste 
centrum van de ondersteunende centra, het wijkwinkelcentrum. Dit centrum functioneert op het 
niveau van de wijk met 4.000 tot 15.000 inwoners. Er zijn twee type wijkwinkelcentra, het grote 
wijkwinkelcentrum met 30 tot 50 verkooppunten en het kleine wijkwinkelcentrum met 15 tot 30 
winkels of 5 tot 10 winkels [Locatus, 2006]. 

Type centrum Verzorgingsgebied m2BVO Situering 

Hoofdcentra 
Kemwinkelapparaat inwonet::s > 15.000 > 10.000 m2 Kern van de stad 
Stadsdeelcentrum inwoners> 15.000 10.000 - 20.000 m2 Centraal in de stad 

Onderstetmende centra 
Wijkwin~elcentrum groot 8.000 < Inwoners > 15.000 5.ooo - 10.000 mz Centraal In de wijk 
Wijkwinkelcentrum klein 4.000 < Inwoners> 8.000 2.000 - 5.000 m2 Centraal In de buurt 
Buurtcentrum 2.000 < lnwt:~ners > 4.000 1.000 - 2.000 m2 In de buurt 
Onvolledig buurtcentrum inwoners < 2.000 < 1.000 m2 Verspreid 

Tabel 2.1: Detailhandelstructuur in Nederland 

2.1.2 Ontwikkeling nieuwe winkelgebieden 

Het hiërarchische model van Christalier vormt de basis van de winkelvoorzieningenstructuur in 
Nederland. Het model is nog steeds gangbaar en het meeste aanbod is ook nog steeds in vrij 
goed te typeren winkelgebieden ondergebracht. Dit planningsconcept is echter in de loop van de 
tijd losgelaten omdat onder invloed van ontwikkelingen in de vraagzijde het koopgedrag van de 
consument is veranderd. 

Trends en ontwikkelingen in de vraagzijde 
Demografische ontwikkelingen 
Demografische ontwikkelingen staan in verband met voortdurende veranderingen in geboorte- en sterfte
migratiebewegingen, veranderingen in opvattingen over wezenlijke zaken en leefstijlen. De belangrijkste 
ontwikkelingen die van invloed zijn op het koopgedrag van Nederlandse consument zijn hierbij: 

Er is sprake van gezinsverdunning, minder menser) In een verzorgingsgebierl en de verwachting van het CBS is dat 
de gezinsverdunning nog wel even zal doorzetten. De gemiddelde grootte van een huishouden is nu nog 2,29 
personen. Deze daalt op termijn naar 2,1 personen. 

De mensen worden ouder (vergrijzing); de leeftijdsstructuur zal veranderen. De naoorlogse babyboomgeneratie zal 
in de komende jaren de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Op dit moment wordt één op de drie woningen 
bewoond door een 55- plusser, maar in 2010 geldt dit voor de helft van alle woningen. Het aandeel van deze 
leeftijdsgroep in de totale bevolking loopt op van 22% nu, naar 40% in de toekomst. In navolging van de 
vergrijzing is er ook sprake van ontgroening van de Nederlandse bevolking. De generaties die in de vruchtbare 
periode komen, zijn relatief gering van omvang. Dit veroorzaakt een daling van het aantal geborenen dat 
ontgroening wordt genoemd. 

Daarbij wordt de cul turele divers tel t van de Nederlandse bevolking steeds groter: het aantal allochtonen is de 
afgelopen jaren toegenomen. En het CBS verwacht dat het aantal niet-westerse-allochtonen zal toenemen van 1,6 
miljoen in 2002 tot bijna 2 miljoen in 2010 [van der Horst en Wassenberg, 2003]. 
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5ociale en culturele ontwikkelingen 
Ook is er sprake van individualisering van de Nederlandse samenleving. De mensen zijn steeds meer bezig met het 
voortdurend maken van keuzes. Dit leidt tot diversiteit in de samenstelling van huishoudens en woonkeuzes, maar 
ook tot een grotere behoefte aan flexibele keuzes rondom werk, scholing, zorg en vrije tijd. Hierdoor is het contact 
met de directe leefomgeving losser geworden [Van der Wouw, 2003] . Door de individualisering en veranderingen In 
vrijetijdsbesteding is het koopgedrag van de consument veranderd. De consument heeft steeds meer ervaring in 
het kiezen van goederen, diensten, winkels en winkelgebieden en maakt constant afwegingen tussen tijd, plaats en 
behoefte [van Kempen, Hooimeijer, Atzema, Dijst, Verhoeff, 2000]. 

Veranderingen in de bevolkingsamenstelling zorgen voor veranderingen in omvang en koopgedrag 
van de consument. De toenemende bevolkingsverdunning heeft bijvoorbeeld geleid tot een 
afname van de gemiddelde gezinsgrootte. Hierdoor is sprake van een afname van de koopkracht 
in de wijk. De toename van het aantal 55-plussers zorgt langzaam voor andere wensen wat 
betreft aankoopplaatsen. Samen met deze ontwikkelingen heeft de toegenomen mobiliteit, de 
toenemende individualisering en veranderingen in vrijetijdsbesteding gezorgd voor nieuwe 
voorkeuren en eisen aan aankoopplaatsen en is een bezoek aan het dichtstbijzijnde 
wijkwinkelcentrum niet meer zo vanzelfsprekend als het was. Concluderend kan worden gesteld 
dat het koopgedrag van de moderne consument efficiënter en recreatiever moet. Daartoe kan het 
koopgedrag van de moderne consument worden ingedeeld in run-, fun- en doelaankopen. 

Er is gebleken dat het planningsprincipe van Christalier dit veranderde koopgedrag niet geheel 
kan ondervangen. De winkelvoorzieningenstructuur in Nederland is langzaam veranderd in een 
structuur met: 
o Centra voor het boodschappen doen (run). 

Dagelijkse artikelen, zowel food als non-food: vindt vooral plaats in kleine stadsdeelcentra en 
wijk- en buurtcentra met een hoge bezoekfrequentie, goede bereikbaarheid en snelheid. 

o Centra voor recreatief winkelen {fun) 
Binnensteden, grote stadsdeelcentra,vooral non-food: vergelijkend en recreatief winkelen 
waarbij kijken, vergelijken en ontspannen centraal staat. 

o Centra voor doelgerichte aankopen (doel) 
Themacentra op PDV/GDV-Iocaties, bijvoorbeeld woon- en autoboulevards, doe-het-zelf, 
auto/boot/caravan: lage bezoekfrequentie, goede bereikbaarheid [detailhandelsmonitor, 
2007]. 

Om optimaal in te spelen op het veranderde koopgedrag, zijn in de loop der jaren aan de 
bestaande winkelvoorzieningestructuur van Christalier nieuw typen winkelgebieden toegevoegd. 
Voor het wijkwinkelcentrum (run centra) betekent dit extra concurrentie door XL-supermarkten op 
perifere locaties en winkels op drukke verkeersknooppunten. Bij deze winkelgebieden staat het 
efficiënt en gemakkelijk boodschappen doen centraal [Schouten, 2006]. 

Trends en ontwikkelingen in de aanbodzijde 
Nieuwe run winkelgebieden 
Op perifere detailhandelsvestigingen hebben zich in de loop der jaren XL supermarkten gevestigd. Een XL 
supermarkt is een extra grote supermarkt waar naast een groot assortiment aan food-producten ook veel non
foodproducten verkrijgbaar zijn. Deze winkels zijn meestal gelegen op makkelijker te bereiken plaatsen net buiten 
een stadskern, met voldoende parkeerplaatsen en een ruim assortiment [Tol, 2004] . 

Op drukke verkeersknooppunren (bijvoorbeeld stationlocaties en vliegvelden), naast snelwegen (bijvoorbeeld 
tankstations) en op grote werklocaties doet dit nieuwe winkelconcept haar intrede, winkels gericht op mensen die 
onderweg zijn. Dit zijn locaties met grote passantenstromen waar snel en makkelijk aankopen worden gedaan. De 
winkelformule AH to go is hier een goed voorbeeld van: het biedt klanten vers en gevarieerd eten en drinken voor 
onderweg, op het werk of thuis. Het concept speelt in op de toenemende behoefte van de klant om op snelle wijze 
verantwoorde en lekkere producten te kopen [www.ah.nl]. 

De extra concurrentie hoeft geen negatieve invloed te hebben op de bestaande winkelstructuur. 
Er is gebleken dat nieuwe ontwikkelingen ook kunnen zorgen voor een extra impuls van de hele 
sector. Een goede balans tussen de bestaande fijnmazige winkelstructuur en de nieuwe 
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winkelgebieden, zorgt voor een diversiteit in het winkelaanbod dat het winkelgedrag en 
winkelplezier van de consument bevordert. 

Het is de taak van de lokale overheden met de huidige Nota Ruimte op een goede manier om te 
gaan met uitbreidingen. Er moet rekening worden gehouden met de bestaande winkelstructuur en 
worden gekeken of nieuwe winkelvoorzieningen van toegevoegde waarde kunnen zijn voor de 
bestaande winkelstructuur. De nieuwe ontwikkelingen moeten de verschillende deelmilieus 
aanvullen en versterken en tevens zorgen voor voldoende vernieuwing waardoor groei wordt 
gestimuleerd [Gianotten en Haringsma, 2006]. 
Gecombineerd met de ontwikkeling van nieuwe winkelgebieden is er ook sprake van 
schaalvergroting en branchevervaging. Met deze ontwikkeling wordt door de winkeliers optimaal 
ingespeeld op het veranderende koopgedrag. De bestaande wijkwinkelcentra konden de 
bijkomende vraag van groter gemiddeld winkelvloeroppervlakte (WVO) niet ondervangen. 
Daardoor wordt door uitbreiding van bestaande wijkwinkelcentra en vergroting van het 
gemiddelde winkelvloeroppervlakte door projectontwikkelaars op de vraag naar grotere 
winkelruimte ingespeeld [Gianotten en Haringsma, 2006]. 

Trends en ontwikkelingen in de aanbodzijde 
Branchevervaging en Schaalvergroting 
Branchevervaging is de ontwikkeling dat de winkelier probeert door het aanbieden van branchevreemde producten 
beter in te spelen op de wensen en behoefte van de moderne consument en daardoor zijn marktaandeel probeert 
te vergroten. Bij bijvoorbeeld supermarktformule Albert Heijn is het assortiment levensmiddelen uitgebreid met 
boeken, huishoudelijke artikelen, speelgoed en soms zelfs kleding. 

Door het voeren van een breder assortiment is de behoefte aan grotere winkelruimte toegenomen. Deze groei van 
het gemiddeld vloeroppervlak per winkel wordt schaalvergroting genoemd. De Albert Heijn is naast het uitbreiden 
van het assortiment in de breedte (toevoegen van nieuwe assortimentsgroepen). Ook het assortiment gaan 
uitbreiden in de diepte (meer artikelen binnen een assortimentsgroep) door bijvoorbeeld grotere versafdelingen 
met meer keuzemogelijkheden voor de moderne klant. 

2 .1.3 Het wijkwinkelcentrum 

Op de huidige winkelmarkt is het van groot belang, door de toenemende concurrentie dat het 
aanbod aansluit op het motief waarmee het winkelcentrum wordt bezocht. Het gemiddelde 
wijkwinkelcentrum wordt bezocht voor het doen van de dagelijkse boodschappen, aangevuld met 
het doen van een beperkte niet-dagelijkse boodschap. 

o Dagelijks: voedings- en genotmiddelen, papierwaren, cosmetische producten en was- en 
reinigingsmiddelen; 

o Niet-dagelijks: duurzame en overige goederen minus papierwaren, cosmetische producten en 
was- en reinigingsmiddelen. 

De dagelijkse sector is in het wijkwinkelcentrum de meest dominante sector. De branchering van 
een gemiddeld wijkwinkelcentrum bestaat uit 2 tot 5 trekkers; deze hebben een oppervlakte van 
ongeveer 500 m2 in combinatie met kleinere gespecialiseerde aanbieders met een oppervlakte van 
50 tot 200m2 [Verwaaijen en Ter Hark, 2005]. De samenstelling en indeling van branches van 
wijkwinkelcentrum groot en wijkwinkelcentrum klein zijn weergegeven in tabel 2.3 [Bolt, 2003]. 

Type centrum 

Wijkwinkelcentrum 
Wijkwinkelcentrum groot 
Wijkwinkelcentrum klein 

Aantalw inkelS 

3Q-50 
15-30 

Dagëiijks Niet-dagelijks· 
0/o 0/o 

vwo vwo 

51 
66 

49 
34 

Tabel 2.2: Indeling van grote en kleine wijkwinkelcentra in Nederland naar bepaalde hoedanigheid 
(Retailhandboek, 2007) 
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De branches die voorkomen in wijkwinkelcentra in Nederland zijn: 

Dagelijks 

Levensmiddelen 
Persoonlijke verzorging 

Niet-dagelijks 

Huishoudelijke & luxe artikelen 
Plant & dier 
Schoenen & lederwaren 
Auto & fiets 
Kleding & mode 
Bruin- & witgoed 
Juwelier & optiek 
Doe- Het -Zelf 
Sport & spel 
Wonen 
Hobby 
Media 
Ambacht 
Detailhandel overig 

Tabel 2.3: Branches in wijkwinkelcentra in Nederland, 
Bron: Retailhandboek, 2007 
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Naast winkels in deze branches zijn er ook vaak horeca-ondernemingen in een wijkwinkelcentrum 
aanwezig, zoals een frituur, een Chinees of een pizzeria/shoarmazaak. Ook een kapperszaak, een 
schoonheidsspecialiste, een bank- of makelaarskantoor en een uitzend- of reisbureau zijn vaker te 
vinden in wijkwinkelcentra. 

Het aanbod dagelijks is qua winkelvloeroppervlakte (WVO), te zien in tabel 2.3, het grootst. Bij 
het kleine wijkwinkelcentrum is het aanbod dagelijks nog prominenter aanwezig. De grote 
supermarkten nemen hierbij het grootste aandeel WVO in beslag. Aanwezigheid van de 
supermarkten is van groot belang voor het functioneren van het totale wijkwinkelcentrum. De 
supermarkten zijn de belangrijkste publiekstrekker van een wijkwinkelcentrum en de omzetten in 
de overige winkels worden hier mede door bepaald. Ondanks dat de versspeciaalzaken, door 
ontwikkelingen als schaalvergroting en branchevervaging, de afgelopen decennia steeds meer 
marktaandeel aan de grote supermarkten verliezen, blijkt uit onderzoek dat de versspeciaalzaken 
zijn gebaat bij aanwezigheid van een sterke supermarktcombinatie [Buvelöt en Van der weerd, 
2007]. De belangrijkste trekker van een wijkwinkelcentrum is minimaal één maar bij voorkeur 
twee supermarkten. Bij twee supermarkten verdient de combinatie van een full-service 
supermarkt met een discounter de voorkeur en leidt tot een beter functioneren van het gehele 
wijkwinkelcentrum. De full-service supermarkten leggen het accent op kwaliteit vooral ten aanzien 
van versproducten en hebben een breed assortiment. De discounter bedient de onderkant van de 
markt en legt het accent op een laag prijsniveau. Hierbij is het wel van belang dat het 
supermarktaanbod aansluit op het consumentenprofiel van het verzorgingsgebied, zodat de hele 
markt wordt bediend. 

Ruim 90% van de supermarkten behoort tot een grootwinkelbedrijf of is lid van een 
samenwerkingsverband. Albert Heijn vertegenwoordigt het grootste aandeel supermarkten, zie 
tabel 2.3. 

Supermarkt Albert Heijn ClOOO Lidi Markt Super de Boer Aldi Markt Plus Markt Overig 

Aandeel in 
procenten 

26% 13% 12% 10% 7% 6% 26%* 

• Edah, Vomar, Jumbo, Dir1< van den broek, Deen Supermarkt, Hoogvliet, Coop, EM TE, Dekamarl<t, Nettnrama, Boni Markt, AH 
XL, Supercoop, Heyde BV, Sanderse Supenmarl<t, Digrod, Ilhma, Jan linders, Golff, Mina Foodcenter, Seren Supermarkt, Dunya, 
Supercoop, Gokhan, Verdimarl<t, Spar, Bab Marakech, Arena Mar1<et, Selin Mar1<et, Boni Markt en Kingsalmarl<t 

Tabel 2.4: Indicatie supermarkten naar aantal in wijkwinkelcentra in Nederland, Bron: NRW register 2007 
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De drogisterijen zijn naast de supermarkten ook belangrijke trekkers in het dagelijkse aanbod van 
het wijkwinkelcentrum. Hierbij zijn het ook vooral de grootwinkelbedrijven die in deze branche het 
grootse aandeel opvullen, zie tabel 2.4. 

Persoonlijke 

in 
procenten 

Kruidvat Etos DA Oio 

33% 22% 21% 6% 

• Eigen drogist, Sdllecker, OA Beaute, Farma, Oin< drogist, Oe tuinen 

Trekpleister Overig 

Tabel 2.5: Indicatie drogisterijen naar aantal in wijkwinkelcentra in Nederland, Bron: NRW register 2007 

Naast de supermarkten en drogisterijen is de branche huishoudelijke artikelen ook een belangrijke 
trekker in het wijkwinkelcentrum in Nederland. Ook breidt warenhuis HEMA zich met kleinere 
filialen uit in het wijkwinkelcentrum in Nederland. HEMA zal zich hierbij vooral richten op de 
categorie wijkwinkelcentrum groot (minimaal 5.000 tot 10.000 m2 BVO) en met een 
verzorgingsgebied van minstens 7.500 inwoners. HEMA wil de komende jaren fors gaan 
uitbreiden. Dit zal naast de supermarkten, drogisterijen en winkels met huishoudelijke artikelen 
ook een belangrijke trekker worden voor het wijkwinkelcentrum in Nederland. 1 

De trekkers (supermarkt, drogisterij, huishoudelijke artikelen), meestal winkels van het 
grootwinkelbedrijf, zorgen voor de basis van een wijkwinkelcentrum. Ze trekken grote 
bezoekersaantallen naar het wijkwinkelcentrum [Tol, 2004). De overige verkooppunten moeten 
zorgen voor meerwaarde. 1 

2.2 Positie zelfstandige detaillist in wijkwinkelcentra in 
Nederland 

2.2.1 Detailhandelsvormen 

De verkooppunten in wijkwinkelcentra kunnen door verschillende detailhandelsvormen worden 
ingevuld, van een klein gespecialiseerd eenmanszaakje tot bijvoorbeeld een enorme supermarkt. 
Kijkend naar detailhandelsvormen wordt op de Nederlandse detailhandelsmarkt de verdeling naar 
omvang gemaakt [Van der Kind, 2004]. De verdeling tussen het midden- en kleinbedrijf en 
grootwinkelbedrijf is als volgt: 
o Kleinbedrijf ondernemingen; minder dan 10 werknemers; 
o Middenbedrijf ondernemingen; tussen de 10 en 99 werknemers; 
o Grootbedrijf ondernemingen; meer dan 100 werknemers. 
Middelgroot 100 tot 249 werknemers 
Zeer groot > 249 werknemers 
Van het totale aantal ondernemingen in de detailhandel behoort (90%) tot het kleinbedrijf [HBD, 
2007]. De laatste jaren doen zich in deze onderverdeling wel grote verschuivingen voor. Met 
name het marktaandeel van het middenbedrijf neemt af, terwijl het kleinbedrijf zich redelijk weet 
te handhaven. Hierbij is het opvallend dat het aandeel eenmanszaken stijgende is. Ongeveer 47% 
van de ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf heeft zelfs in het geheel geen betaald 
personeel in dienst. In 2000 gold dat nog voor 40% van de ondernemingen. Er is dus een stijging 
te zien in het aantal eenmanszaken. 

Bovenstaande cijfers gelden voor de gehele winkelmarkt, volgens cijfers van locatus nam het 
winkelvloeroppervlakte van de zelfstandige detaillist in wijkwinkel- en buurtwinkelcentra het 
laatste jaar af met 7%. Terwijl het totale winkelvloeroppervlakte (WVO) in dezelfde periode 
toenam met circa 10%. Het grootwinkelbedrijf wint dus al geruime tijd marktaandeel ten opzichte 
van het midden- en kleinb2drijf [Van der Kind, 2005]. 

1 Interview gehouden 21-08-2007 B. Buvelöt Corio Utrecht 
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Een van de oorzaken van de afname van het middenbedrijf is de uitbreiding van de 
grootwinkelbedrijven. Bij de grootwinkelbedrijven wordt alles geregeld vanuit een hoofdkantoor, 
waardoor ze besparen in de bedrijfskosten. Door hun grootte kunnen ze scherpe inkoopprijzen bij 
producenten bedingen. De ondernemers in het midden- en kleinbedrijf zijn hierin beperkt, ze 
hebben vaak maar één winkelvestiging of een aantal winkelvestigingen waardoor ze veel minder 
producten nodig hebben en daardoor minder korting kunnen bedingen bij inkoop. Hierdoor 
moeten ze ruimere winstmarges op de producten zetten, waardoor ze hogere prijzen moeten 
berekenen dan de grootwinkelbedrijven. De grootwinkelbedrijven kunnen de producten dus 
goedkoper aanbieden en zijn door hun grootte beter in staat om op de ontwikkelingen op de 
winkelmarkt in te spelen. 

2 .2.2 Samenwerkingsvormen 

De ondernemers in het midden- en kleinbedrijf proberen hun positie ook te versterken door zich 
aan te sluiten bij een samenwerkingsvorm. Voor veel zelfstandige detaillisten is samenwerken 
noodzakelijk om te kunnen overleven op de huidige winkelmarkt Door samen te werken kan een 
betere efficiency in de bedrijfsvoering worden bereikt. Bij samenwerking vindt ondersteuning 
plaats in de bedrijfsprocessen zoals inkoop, logistiek en automatisering [jaarboek detailhandel, 
2007] . Daarom kan er naast de indeling naar grootte van organisatie, ook een onderverdeling 
worden gemaakt naar samenwerkingsvorm. De belangrijkste samenwerkingsvormen voor het 
midden- en kleinbedrijf op de huidige Nederlandse winkelmarkt zijn de inkoopvereniging, 
franchising en het gespecialiseerde filiaalbedrijf [Hondelink, 1993]. 

De inkoopvereniging is een samenwerkingsvorm waarbij een ondernemer zich aansluit bij een 
overkoepelende organisatie. Ze presenteren zich onder één formulenaam. Bij deze 
samenwerkingsvorm ligt het accent op gezamenlijk dingen doen om kostenvoordelen te behalen. 
Hierbij moet worden gedacht aan gezamenlijke inkoop, gezamenlijke reclamecampagnes of 
ondersteuning bij de automatisering van de bedrijfsvoering. Bekende inkoopverenigingen zijn 
supermarktformule C1000 en Spar [Van der Kind, 2004]. 

Franchising is de samenwerkingsvorm die de laatste jaren het sterkst is toegenomen. Ten 
opzichte van 2002 is deze samenwerkingsvorm met 80% gegroeid. Deze samenwerkingsvorm 
houdt in dat een zelfstandige ondernemer zich als franchisenemer verbindt aan de eigenaar van 
een franchiseformule (de franchisegever). Het is een tussenvorm tussen het 
filiaalgrootwinkelbedrijf en het vrijwillig filiaalbedrijf. Tussen de franchisegever en franchisenemer 
wordt een franchiseovereenkomst gesloten, waarbij de franchisegever de franchisenemer het 
recht verleent om tegen betaling zijn formule te gebruiken. Bij franchising is de ondernemer aan 
meer regels gebonden dan bij het vrijwillig filiaalbedrijf. 

Het gespecialiseerde filiaalbedrijf is een onderneming met meer dan één winkel die is toegespitst 
op een beperkt aantal artikelgroepen of verbruikersgroepen. Ze hebben onderling een vrij 
gelijkvormig assortiment dat in eigendom wordt geëxploiteerd en centraal geleid. Door het 
openen van meerdere filialen kan worden geprofiteerd van schaalvoordelen. Met meerdere filialen 
kan het gezamenlijke inkoopvolume worden vergroot. Dit kan een zelfstandige detaillist zijn die 
bijvoorbeeld in een regio 5 bakkerszaken bezit [Hondelink, 1993]. 

Door toename van samenwerkingsvormen en versterking van de positie van het 
grootwinkelbedrijf is het aanbod in wijkwinkelcentra steeds meer op elkaar gaan lijken. Het 
aanbod kenmerkt zich steeds meer door aanwezigheid van grote ketens. 
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Trends en ontwikkelingen in de aanbodzijde 
De aanwezigheid van samenwerking in het winkelaanbod wordt filialisering genoemd. Het is het verschijnsel dat 
een onderneming over meerdere vestigingen kan beschikken. Wanneer 7 of meer verkooppunten zich naar buiten 
toe als eenheid presenteren, wordt er gesproken van samenwerking. Dit zijn veelal de grootwinkelbedrijven, maar 
ook de zelfstandige detaillist die zich aansluit bij een samenwerkingsvorm, dit wordt oneigenlijke ffllaliserlng 
genoemd [Van der Kind, 2004] . 

Toch is er een groot verschil te herkennen tussen winkels van een grootwinkelbedrijf of winkels 
die aangesloten zijn bij een samenwerkingsvorm. Detaillisten aangesloten bij een 
samenwerkingsvorm, zijn vaak als zelfstandige ondernemer begonnen en vervolgens 
noodgedwongen over moeten stappen op een bepaalde samenwerkingsvorm. Bij deze 
ondernemers blijft het accent van de bedrijfsactiviteiten bij de ondernemer zelf liggen. Daardoor 
zijn deze ondernemers sneller bereid om extra investeringen te doen om het bedrijfsresultaat te 
verbeteren. Ze blijven verantwoordelijk voor hun eigen inkomen. Deze ondernemersgeest kan het 
functioneren van een heel wijkwinkelcentrum ten goede komen. Het is een feit dat een 
filiaalhouder van een winkel aangesloten bij een grootwinkelbedrijf beperkt is in het aanbieden 
van extra diensten ten behoeve van klantenbinding, ze moeten verantwoording afleggen aan het 
hoofdkantoor. En daarbij is het ook zo dat ze iedere maand een vast salaris krijgen en zelf niet 
veel teruy zien van 'extra' activiteiten ten behoeve van de omzet. 1 

2.2.3 De zelfstandige detaillist 

Met behulp van de indeling naar grootte en de verschillende samenwerkingsvormen kan tot 
onderstaande indeling van organisaties worden gekomen [Koornstra, 2005]: 

Het midden- en kleinbedrijf 
De zelfstandige detaillist met één winkelvestiging; 
o De zelfstandige detaillist met maximaal tien vestigingen; 
o Een franchisenemer met één vestiging; 
o De franchisenemer met meerdere vestigingen; 
o Een ondernemer aangesloten bij het vrijwillig filiaalbedrijf/ inkoopvereniging. 

Het grootwinkelbedrijf 
o Het grootwinkelbedrijf met regionale dekking ( > 10 vestigingen); 
o Het grootwinkelbedrijf met nationale dekking ( > 10 vestigingen); 
o Het internationaal opererende grootwinkelbedrijf. 

Onder de categorie midden- en kleinbedrijf vallen de zelfstandige detaillisten niet aangesloten bij 
een bepaalde samenwerkingsvorm en de zelfstandige detaillist die zich heeft aangesloten bij een 
bepaalde samenwerkingsvorm. Bij de ondernemers van een samenwerkingsvorm blijft het accent 
van de bedrijfsactiviteiten bij de ondernemers zelf liggen, maar ze zijn toch afhankelijk van eisen 
en regels gesteld door het desbetreffende samenwerkingsverband. Daarbij komen ook 
combinaties tussen de verschillende samenwerkingsvormen voor. Het is daarom onmogelijk om 
de verschillende samenwerkingsvormen in één categorie onder te brengen. 

In dit onderzoek wordt alleen gekeken naar de zelfstandige detaillist, niet aangesloten bij een 
bepaalde samenwerkingsvorm. Hierbij wordt onderstaande indeling als afbakening genomen: 

o De zelfstandige detaillist met één winkelvestiging; 
o De zelfstandige detaillist met maximaal tien vestigingen. 

Als dieper wordt ingegaan op de positie van deze zelfstandige detaillist in wijkwinkelcentra in 
Nederland blijkt dat de zelfstandige detaillist zich in het wijkwinkelcentrum groot en 
wijkwinkelcentrum klein ondanks de dynamische ontwikkelingen op de winkelmarkt redelijk weet 
te handhaven, Lie figuur 2.2 en 2.3. Verder ingezoomd per sector die voorkomt in het 
wijkwinkelcentrum in Nederland wordt dit beeld echter anders. 

1 Interview gehouden 13-09-2007 G. Sluiskes MKB Nederland 
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Figuur 2.2: Filialiseringsgraad wijkwinkelcentrum groot, 
Bron: Retailhandboeken 1999-2007, locatus 
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Figuur 2.3: Filialiseringsgraad wijkwinkelcentrum klein, 
Bron: Retailhandboeken 1999-2007, locatus 

Onder de dagelijkse sector (zie ook paragraaf 2.1.3) vallen de levensmiddelenbranche en de 
branche persoonlijke verzorging. 

Levensmiddelenbranche 
In de levensmiddelenbranche in het wijkwinkelcentrum is sprake van een relatief laag 
winkelvloeroppervlakte (WVO) dat de zelfstandige detaillist inneemt (ongeveer 20% van totale 
WVO in wijkwinkelcentra in Nederland), zie figuur 2.4 en 2.5. De zelfstandige detaillisten zijn in 
deze sector vooral werkzaam in de versspeciaalzaken die relatief gezien weinig vloeroppervlakte 
nodig hebben. Het meeste WVO wordt vertegenwoordigd door de supermarkten van 
grootwinkelbedrijven die door schaalvergroting en branchevervaging naar steeds meer 
oppervlakte vragen. Het totaal aantal winkels in de levensmiddelenbranche is in vergelijking met 
2002 in wijkwinkelcentrum groot ongeveer gelijk gebleven en in wijkwinkelcentrum klein 
gestegen. Opvallend hierbij is dat het WVO dat de zelfstandige detaillisten innemen in het 
wijkwinkelcentrum groot gedaald is van 50.000 m2 WVO in 2002 naar 38.000 m2 in 2007, terwijl 
in het wijkwinkelcentrum klein het totale WVO van de zelfstandige detaillist juist lichtelijk is 
gestegen. De zelfstandige detaillist weet zich in het wijkwinkelcentrum klein in deze branche dus 
redelijk te handhaven. In het wijkwinkelcentrum groot is dit moeilijker. 

Bij beide typen wijkwinkelcentra valt op dat het WVO zelfstandige detaillisten van 2002 tot 2006 
ongeveer gelijk blijft, terwijl het totaal aantal winkels enorm daalt. Hierdoor kan worden gesteld 
dat bij de zelfstandige detaillist ook sprake is van schaalvergroting, zij het in beperkte mate. 
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Figuur 2.4: Levenmiddelen branche 
wijkwinkelcentrum groot, 
Bron: Retailhandboeken 2002-2007, locatus 
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De gegevens die beschikbaar zijn omvatten de totale levensmiddelenbranche. Terwijl hier heel 
veel verschillende soorten winkels onder vallen (zie bijlage 2: volledige branche-indeling). Uit 
gegevens van het CBS blijkt namelijk dat het percentage zelfstandige detaillisten in de 
verspeciaalzaken de laatste 10 jaar enorm is gedaald. Hierbij vallen vooral de branches slagerij, 
kaas, groente/fruit en zoetwaren op [CBS, 2007]. Deze sectoren hebben het zwaar door 
ontwikkelingen als branchevervaging en schaalvergroting. Door deze ontwikkelingen is de 
concurrentie binnen het wijkwinkelcentrum enorm gestegen. Producten die bij winkels als een 
slager, bakker en groenteboer verkrijgbaar zijn, zijn ook bij de supermarkten te verkrijgen. 
Hierdoor verliest de zelfstandige detaillist draagvlak aan de grotere supermarkten. Steeds meer 
consumenten doen in toenemende mate alle (vers)boodschappen bij de supermarkt, de huidige 
moderne consument kiest voor gemak [Schouten, 2006]. 

Wel valt op dat het percentage bakkerszaken ten opzichte van 10 jaar geleden zelfs een beetje is 
toegenomen, terwijl je hier juist ook een enorme daling zou verwachten. 

Persoonlijke verzorging 
Kijkend naar de branche persoonlijke verzorging die ook onder de dagelijkse sector in 
wijkwinkelcentra in Nederland is er sprake van een heel hoog percentage formule en nog lager 
percentage zelfstandige detaillist (ongeveer 25% van totale WVO in wijkwinkelcentra in 
.~ederland), zie figuur 2.5 en 2.6. Bij de branche persoonlijke verzorging is sprake van een stijging 
van het totale aantal winkels. Hierbij is voornamelijk een stijging te zien van het totale WVO 
formule. De laatste jaren lijkt er sprake van een stabilisatie van het aantal winkels, stabilisatie van 
het percentage zelfstandige detaillisten en dus ook stabilisatie van het percentage formule. Wel is 
er de laatste jaren sprake van enorme toename van het totale oppervlakte WVO. In de branche 
persoonlijke verzorging is dus ook sprake van trends als schaalvergroting en branchevervaging. 
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Figuur 2.7: Branche persoonlijke verzorging, 
wijkwinkelcentrum klein 
Bron: Retailhandboeken 1999-2007, locatus 

Bij de branches in de niet-dagelijkse sector (zie ook paragraaf 2.1.3) die voorkomen in 
wijkwinkelcentra in Nederland is sprake van een relatief hoog percentage zelfstandige detaillisten 
(ongeveer 45% van de totale WVO in wijkwinkelcentra in Nederland). Het WVO zelfstandige 
detaillisten is de laatste jaren redelijk stabiel. Als wordt gekeken naar het aantal winkels is te zien 
dat bij een daling van het aantal winkels, het WVO zelfstandige detaillisten redelijk stabiel blijft. 
Het totale WVO is licht gedaald ten opzichte van 2002, er is dus sprake van een daling van het 
aantal winkels en daling van het WVO. De zelfstandige detaillist weet zich in deze sector goed te 
handha\-en in wijkwinkelcentra in Nederland. Dit komt waarschijnlijk doordat in deze sector 
minder sprake is van concurrentie binnen het wijkwinkelcentrum. 
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Bij de branche juwelier en optiek is sprake van een enorme stijging van het aantal winkels, terwijl 
er sprake is van een daling van het WVO van de zelfstandige detaillist. In deze branche is dus 
duidelijk sprake van filialisering. 

Bij de branche hobby is het totale aantal winkels afgenomen en is tevens sprake van een 
duidelijke afname van het WVO van de zelfstandige detaillist. Deze branche is dus dalende in het 
wijkwinkelcentrum in Nederland. 

Bij de branche plant en dier is het totale WVO gelijk gebleven, terwijl er sprake is van afname 
WVO zelfstandige detaillist en afname van het aantal winkels. In deze branche is dus sprake van 
schaalvergroting en afname van het aantal winkels van de zelfstandige detaillist. 

In de branches media, bruin- en witgoed, auto en fiets, doe-het-zelf en wonen is het totale aantal 
winkels in het wijkwinkelcentrum gedaald, terwijl het WVO van de zelfstandige detaillist is 
toegenomen. In deze branches is dus sprake van een lichte toename van de zelfstandige 
detaillist. 

2.3 Conclusie 

2.3.1 Conclusie huidige positie zeJfstandige detaillist 

Met behulp van de resultaten van de literatuurstudie en interviews kan onderstaande conclusie 
getrokken worden: 

De huidige positie van het wijkwinkelcentrum is door de ontwikkelingen op de winkelmarkt onder 
druk komen te staan. Ondanks alle ontwikkelingen blijft het wijkwinkelcentrum een onmisbare 
schakel in de bestaande winkelvoorzieningenstructuur in Nederland en dan vooral om de 
consumenten in de wijk te voorzien in het dagelijks en beperkt niet-dagelijks aanbod. 

Om een goede positie te behouden op de veranderende winkelmarkt is het voor het 
wijkwinkelcentrum van groot belang dat het zich profileert als runcentrum (boodschappen). 
Hierbij is het belangrijk dat de branchering aansluit op het runkoopgedrag (boodschappen doen) 
van de moderne consument. Hierbij is voor het goed functioneren van het gehele 
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wijkwinkelcentrum aanwezigheid van 2 tot 5 trekkers met oppervlakte van ongeveer 500 m2 van 
groot belang. Belangrijke trekkers om aan het runkoopgedrag te voldoen zijn voor een 
wijkwinkelcentrum: 
o Supermarkten (goede combinatie); 
o Drogisterijen; 
o Huishoudelijke artikelen. 

De overige invulling moet zorgen voor meerwaarde aan het wijkwinkelcentrum, de taak van de 
zelfstandige detaillist! De positie van deze zelfstandige detaillisten is door filialisering (toename 
van grootwinkelbedrijf) en oneigenlijke filialisering (filialisering door samenwerkingsvormen) van 
het winkellandschap onder druk komen te staan. Het is mogelijk dat deze detaillisten zich in de 
toekomst aansluiten bij een samenwerkingsvorm. Dan is er dus sprake van verdere filialisering 
van het winkellandschap en staat de positie van de zelfstandige detaillist (niet aangesloten bij een 
samenwerkingsvorm) nog meer onder druk. De verschillende samenwerkingvormen waarbij de 
zelfstandige detaillist zich kan aansluiten zijn: 
o Inkoopvereniging; 
o Franchising; 
o Gespecialiseerd filiaalbedrijf. 

In de dagelijkse sector (de belangrijkste sector voor het wijkwinkelcentrum) is sprake van een 
relatief laag percentage zelfstandige detaillisten en ook van daling van de zelfstandige detaillisten. 

In de niet-dagelijkse sector is sprake van een relatief hoog percentage zelfstandige detaillisten. Er 
zijn zelfs enkele branches waar het percentage zelfstandige detaillisten de laatste jaren licht is 
toegenomen zoals de branches plant en dier, doe-het-zelf, hobby, media, bruin- en witgoed, auto 
en fiets. 

2.3.2 Variabelen van belang voor het meten van de positie 

Na de analyse van de huidige positie van de zelfstandige in wijkwinkelcentra in Nederland, zijn 
onderstaande variabelen gedefinieerd die van belang zijn voor het meten van de positie van de 
zelfstandige detaillist in wijkwinkelcentra in Nederland. 

Er zijn trends en ontwikkelingen op de Nederlandse winkelmarkt die van invloed kunnen zijn op 
de positie van de zelfstandige detaillist in wijkwinkelcentra in Nederland, dit zijn: 

In de vraagzijde: 
o Afname van het draagvlak in verzorgingsgebied; 
o Toename aantal ouderen (vergrijzing); 
o Afname aantal jongeren (ontgroening); 
o Toename culturele diversiteit; 
o Veranderingen in koopgedrag van consument. 

In de aanbodzijde: 
o Concurrentie door concurrerende centra; 
o Branchevervaging en schaalvergroting; 
o Filialisering van het winkellandschap. 

Er zijn verschillende type zelfstandige detaillisten. Doordat verschillende tussenvormen van 
samenwerkingsvormen voorkomen onder de zelfstandige detaillisten in wijkwinkelcentra in 
Nederland, zal het veldonderzoek alleen worden uitgevoerd onder de zelfstandige detaillisten in 
wijkwinkelcentra in Nederland, niet aangesloten bij een samenwerkingsvorm. Dit zijn: 
o De zelfstandige detaillist met één winkelvestiging; 
o De zelfstandige detaillist met maximaal 10 vestigingen. 

De branches waarin ze werkzaam kunnen zijn, zijn onder te verdelen in: 
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Dagelijks 
o Levensmiddelen; 
o Persoonlijke verzorging. 

Niet-dagelijks 
o Huishoudelijke en luxe artikelen; 
o Plant en dier; 
o Schoenen en lederwaren; 
o Auto en fiets; 
o Kleding en mode; 
o Bruin- en witgoed; 
o Juwelier en optiek; 
o Doe-het-zelf; 
o Sport en spel; 
o Wonen; 
o Hobby; 
o Media; 
o Detailhandel overig. 

In hoofdstuk 3 zal verder worden gekeken naar factoren die van invloed zijn op de positie van de 
zelfstandige detaillist in wijkwinkelcentra in Nederland. 
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3 Factoren van invloed op positie 
zelfstandige detaillist 
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De positie van de zelfstandige detaillist in wijkwinkelcentra in Nederland wordt door een aantal 
factoren beïnvloed. Als eerste de factoren op wijkwinkelcentrumniveau die van invloed kunnen 
zijn op de positie van de zelfstandige detaillist. Deze factoren bepalen of de consument het 
wijkwinkelcentrum bezoekt of niet en dus ook een bezoek brengt aan de zelfstandige detaillist. De 
zelfstandige detaillist is bij deze factoren afhankelijk van het handelen van de ontwikkelaar, 
belegger en lokale overheid. Ten tweede is de bedrijfsvoering van de zelfstandige detaillist van 
invloed op de positie, deze bepaalt hoe de producten aan de consument worden aangeboden. In 
paragraaf 3.1 worden daarom de factoren van invloed op wijkwinkelcentrumniveau geanalyseerd. 
In paragraaf 3.2 zal dieper worden ingegaan op de betrokken partijen op 
wijkwinkelcentrumniveau, waarna in paragraaf 3.3 de factoren die de bedrijfsvoering van de 
zelfstandige detaillist bepalen wordt geanalyseerd. 

3.1 Wijkwinkelcentrumniveau 

Op de huidige winkelmarkt is het belangrijk dat het wijkwinkelcentrum zich als runcentrum 
(boodschappen) profileert (zie ook hoofdstuk 2). Bij een runcentrum is het belangrijk dat er een 
compleet aanbod aanwezig is en dat het boodschappen doen gemakkelijk en efficiënt kan 
plaatsvinden. Als dit niet in orde is zal de huidige mobiele consument het dichtstbijzijnde 
wijkwinkelcentrum overslaan en een verderop gelegen winkelcentrum bezoeken [Bolt, 2003). 

Bereikbaarheid wijkwinkelcentrum 
Een toename in de mobiliteit heeft ervoor gezorgd dat veel wijkbewoners minder gebonden zijn 
aan het nabijgelegen wijkwinkelcentrum en gemakkelijk een ander winkelcentrum bezoeken voor 
het doen van de dagelijkse boodschappen. Bij voorkeur worden winkelcentra waar men 
regelmatig komt zoals winkelcentra nabij het werk, het station of gewoon onderweg bij het woon
werkverkeer bezocht. Vooral de slecht bereikbare winkelcentra worden overgeslagen. Daarom 
wordt de bereikbaarheid een steeds belangrijkere voorwaarde voor een goed functionerend 
winkelgebied [NVB, 2007). 

De bereikbaarheid is de wijze waarop de consument vanaf huis het wijkwinkelcentrum bereikt. 
Hierbij zijn zaken als bereikbaarheid voor de consument en bereikbaarheid voor de bevoorrading 
van belang [Dirks en Janssen, 2003). 

Bereikbaarheld voor de consument 
Goede bereikbaarheid is dat het wijkwinkelcentrum te voet, per auto, per (brom)fiets en met 
openbaar vervoer goed bereikbaar is [Bolt, 2003]. Hierbij zijn het scheiden van verkeerssoorten, 
onderhoud infrastructuur, kwalitatief goede infrastructuur, goede bewegwijzering en veilige 
infrastructuur van belang. 

Bereikbaarheid bevoorrading 
Voor de zelfstandige detaillist is niet alleen de bereikbaarheid van de consument van belang. Ook 
de bereikbaarheid van de bevoorrading is van belang. Is het winkelpand goed te bevoorraden? En 
nog belangrijker, wordt de winkel op tijd bevoorraad? Met de toename van files in Nederland is dit 
een steeds groter probleem. Te late bevoorrading van een winkel kan een ramp zijn voor de 
omzet van een winkel. 1 

1 Interview gehouden 13-09-2007 G. Sluiskes MKB Nederland 
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Parkeergelegenheid 
De bijhorende parkeervoorziening blijkt in kleine 1 steden en dorpen van groot belang voor het 
brengen van een bezoek aan een winkelcentrum en dus uiteindelijk het brengen van een bezoek 
aan de zelfstandige detaillist [NVM, 2004]. Vooral bij het doen van de wekelijkse boodschappen, 
over het algemeen op zaterdag, wil de consument de auto het liefst voor de deur parkeren en niet 
ver lopen. Niet alleen aanwezigheid van voldoende parkeerplaatsen is belangrijk, ook voldoende 
(brom)fietsenstallingen zijn belangrijk omdat het wijkwinkelcentrum door de week veelal met de 
(brom)fiets wordt bezocht. 

Winkelaanbod en kwaliteit 
Het winkelaanbod en kwaliteit van het aanbod zijn ook mede bepalend voor het brengen van een 
bezoek aan een wijkwinkelcentrum [Gianotten, 2003]. Het winkelaanbod en de kwaliteit zijn de 
volledigheid van het product- en winkelaanbod, de verscheidenheid aan winkels, de kwaliteit van 
de winkels en het serviceniveau. Hierbij zijn de zaken als de grootte van het wijkwinkelcentrum en 
de branchesamenstelling van belang. 

Grootte wijkwinkelcentrum 
Het wijkwinkelcentrum moet een voldoende aantal winkelunits hebben om de klant een volledig 
aanbod van winkelvoorzieningen te kunnen bieden. Een wijkwinkelcentrum moet een voldoende 
aantal winkelunits hebben voor een compleet aanbod van winkelvoorzieningen zodat de klant 
optimaal kan worden bediend. Voor een wijkwinkelcentrum groot (verzorgingsgebied 8.000 
<inwoners> 15.000) zijn dit 30-50 winkelunits en voor een wijkwinkelcentrum klein 
(verzorgingsgebied 4.000 <inwoners> 8.000) zijn dit 15-30 winkelunits [Bolt, 2003]. 

Hierbij is het belangrijk dat rekening wordt gehouden met ontwikkelingen als schaalvergroting en 
branchevervaging, waardoor de gemiddelde grootte van winkels de afgelopen jaren sterk is 
toegenomen. Waar in de jaren 70 het wijkwinkelcentrum nog goed functioneerde met een totaal 
oppervlakte van 2000m2 WVO, kan een wijkwinkelcentrum nu pas goed functioneren bij een 
minimaal oppervlakte van 3500m2 tot 5000m2 WVO, maar dit is afhankelijk van de wijk. 1 

Winkelaanbod 
Voor het winkelaanbod van het wijkwinkelcentrum is het van belang dat de moderne consument 
wordt voorzien in een compleet aanbod dagelijks en een beperkt niet-dagelijks aanbod. De 
compleetheid, variatie in aanbod en variatie in prijsniveau zijn hierbij belangrijk. De moderne 
consument wil een compleet aanbod met keuzemogelijkheden in aankoop en prijs [O'Roarty, 
1997]. 

Hierbij zijn de aanwezigheid van 2 tot 5 trekkers in de branches levensmiddelen, drogist en 
huishoudelijke artikelen van belang. De overige branchering moet aanvullend zijn. 

Stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit 
De stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit van het winkelcentrum moet aansluiten op 
het koopgedrag waarvoor het winkelcentrum wordt bezocht [Bolt,2003]. Voor het runkoopgedrag 
is het belangrijk dat de lay-out in orde is en dat er een duidelijke en overzichtelijke routing is in 
het wijkwinkelcentrum. De staat van onderhoud waar het winkelcentrum in verkeert bepaalt de 
aantrekkelijkheid van het winkelcentrum maar ook de soàale veiligheid van het winkelcentrum. 

Lay-out 
Het allerbelangrijkste voor het ontwerp van een wijkwinkelcentrum is dat de lay-out duidelijk en 
overzichtelijk is. De consumenten moeten met behulp van de lay-out langs de winkels worden 
geleid. Om dit te bewerkstelligen is het belangrijk de trekkers aan de uiteinden van het 
winkelcentrum te plaatsen zodat een loop ontstaat tussen de trekkers. De tussenliggende loop 
kan dan door zelfstandige detaillisten worden opgevuld. Geclusterde ligging in nabijheid van de 
trekkers en een goede invulling hiervan kan het totale functioneren van het wijkwinkelcentrum 
positief beïnvloeden [Weerd en Buvelöt, 2007]. 
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Hierbij is het ook belangrijk dat hetzelfde type winkels bij elkaar gelegen is. Winkels kunnen 
elkaar versterken (complementaire werking), uit onderzoek is gebleken dat een winkel met een 
soortgelijke koopwaar betere zaken doet indien deze winkels in elkaars nabijheid zijn gevestigd, 
dan dat ze verspreid ten opzichte van elkaar liggen. Het concentreren van winkels heeft dus een 
marktvergrotend effect. Een traditionele zaak biedt de consumenten te weinig keuze, de 
consument wil algemeen gezien graag vergelijken [O'Roarty, 1997]. 

Aantrekkelijkheid 
De aantrekkelijkheid van het wijkwinkelcentrum wordt gecreëerd door het ontwerp, goede staat 
van onderhoud, door het decoreren van het openbaar gebied en het organiseren van activiteiten. 

Sociale veiligheid 
Sociale veiligheid is de bescherming of het zich beschermd voelen tegen gevaar dat veroorzaakt 
wordt door of dreigt van de kant van menselijk handelen in de openbare ruimte. Criminaliteit en 
onveiligheid in winkelgebieden vormen een probleem. Winkels trekken kopers en kijkers aan, 
maar ook mensen met minder goede bedoelingen. De schade door diefstal en criminaliteit kan 
voor de zelfstandige detaillist soms flink oplopen. Hierbij zijn zaken als verlichting, goede staat 
van onderhoud en goede inrichting van de openbare buitenruimte van invloed op een goede 
sociale veiligheid. 

3.1.1 Betrokken partijen op wijkwinkelcentrumniveau 

De factoren op wijkwinkelcentrumniveau zijn niet te beïnvloeden door de zelfstandige detaillist 
zelf. Hierbij is de zelfstandige detaillist afhankelijk van het handelen van de ontwikkelaar, 
beleggeren/of beheerder en lokale overheid. 

Ontwikkelaar 
Tegenwoordig worden de wijkwinkelcentra in Nederland ontwikkeld door ontwikkelaars. De 
ontwikkelaar is een professionele partij die de feitelijke ontwikkeling van een nieuw 
vastgoedobject of de herontwikkeling van een vastgoedobject ter hand neemt. Ze ontwikkelen 
voor eigen rekening en risico een vastgoedobject, van initiatiefase tot en met de afzetfase. De 
ontwikkelaar (her)ontwikkelt een vastgoedobject met als doel dit zo snel mogelijk af te stoten aan 
een nog onbekende afnemer (meestal een belegger). Ontwikkelaars kunnen zelfstandige 
ondernemingen zijn, maar kunnen ook onderdeel uitmaken van beleggers, bouwbedrijven, 
banken en corporaties [Oude Veldhuis, 1993]. 

De ontwikkelaar heeft bij een nieuw wijkwinkelcentrum en de herontwikkeling van een 
wijkwinkelcentrum invloed op alle factoren op wijkwinkelcentrumniveau. Bij nieuwe 
wijkwinkelcentra die door een ontwikkelaar zijn geïnitieerd is sprake van goede bereikbaarheid en 
goede stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit. 1 Alleen bij de samenstelling van een 
nieuw branchepatroon wordt de zelfstandige detaillist nog wel eens 'overgeslagen'. Het 
winkelaanbod komt over het algemeen tot stand in samenspraak met een brancheringscommissie. 
In deze commissie behartigt de gemeente de wensen van de lokale ondernemers. Het uiteindelijk 
samengestelde branchepatroon gaat naar de belegger en die bepaalt het definitieve 
branchepatroon. De uiteindelijke verkoopprijs van een wijkwinkelcentrum wordt bepaald door de 
huurprijzen die betaald gaan worden. Voordat het branchepatroon wordt samengesteld wordt de 
minimale huurstroom berekend die nodig is om het wijkwinkelcentrum met winst te verkopen. Als 
het definitieve branchepatroon bekend is wordt de uiteindelijke huurstroom berekend. Als de 
huurstroom uiteindelijk lager uitvalt, valt de verkoopprijs ook lager uit. Maar de kosten en 
opbrengsten moeten wel met elkaar in verband staan, anders draait de ontwikkelaar verlies. Het 
probleem dat dus ontstaat, is dat de huurstromen die een wijkwinkelcentrum moet generen om 
het met voldoende winst te kunnen verkopen aan de belegger heel hoog zijn. De laatste jaren zijn 
dit huurprijzen die over het algemeen alleen door de grootwinkelbedrijven kunnen worden 
opgebracht. 1 Dit heeft dus tot gevolg dat het winkelaanbod in veel (nieuwe) wijkwinkelcentra 
hetzelfde is en alleen wordt ingevuld door de grootwinkelbedrijven. 

1 Interview gehouden 29-08-2007 A. Ruigrok, Multi Vastgoed Gouda 
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Belegger en/of beheerder 
De meeste wijkwinkelcentra in Nederland worden beheerd door beleggers. Een belegger is een 
instelling die de vermogens van anderen beheert. De bekendste typen zijn pensioenfondsen en 
verzekeringsmaatschappijen. Zij hebben financiële verplichtingen tegenover hun deelnemers. Uit 
het rendement op de hen toevertrouwde middelen (premies) moeten die voldaan kunnen worden. 
De belegger koopt een project van een ontwikkelaar, ze stappen in wanneer duidelijk is dat een 
bepaald rendement kan worden behaald [Oude Veldhuis, 1993]. Per wijkwinkelcentrum kan het 
verschillen of de belegger het wijkwinkelcentrum zelf in beheer heeft, of dat het beheer wordt uit 
besteed aan een beheermaatschappij. 

De bedrijfsvoering van een belegger bestaat uit de exploitatie van het wijkwinkelcentrum 
enerzijds en investeren daarin anderzijds. Daardoor heeft de belegger op alle factoren op 
wijkwinkelcentrum niveau invloed. De belegger doet om de 10 à 15 jaar investeren in een 
wijkwinkelcentrum. Hierbij wordt gekeken naar de belangen van de aanwezige ondernemers 
(uitbreiden, verhuizen, kleiner, andere plaats). Ook wordt gekeken naar de bereikbaarheid van 
het centrum, het winkelaanbod van het centrum en de stedenbouwkundige en architectonische 
kwaliteit, zodat er weer een up-to-date winkelcentrum ontstaat dat kan voldoen aan de wensen 
van de consumenten en aanwezigheid detaillisten. Het probleem dat hierbij komt kijken, is dat de 
belegger het geld dat wordt geïnvesteerd wel weer terug wil verdienen, en dit resulteert meestal 
in het verhogen van de huurprijzen (hier zijn wel eisen aan gesteld!). Of het is mogelijk dat de 
belegger niet de investering doet die nodig is om het wijkwinkelcentrum optimaal te laten 
functioneren. De huur is voor veel zelfstandige ondernemers een aanzienlijke kostenpost, zeker in 
een situatie waarin de resultaten onder druk staan en misschien wel uiteindelijk sluiting van de 
onderneming als gevolg heeft [detailhandelsmonitor, 2007]. Vanuit deze situatie moeten 
beleggers creatief omgaan met de huurprijzen, voordat het wijkwinkelcentrum in een negatieve 
spiraal terechtkomt (leegstand en sluiting van meerdere winkels). In dit soort gevallen is er wel 
eens sprake van een discount 1 correctie op de huurprijs door de belegger om de zelfstandige 
detaillisten toch te behouden in het wijkwinkelcentrum. 1 

Bij nieuwe wijkwinkelcentra wordt soms ingroeihuur toegepast, dit is een huurvorm waarbij de 
zelfstandige detaillist in een tijdsbestek van bijvoorbeeld 3 jaar naar de juiste huur toegroeit. Dit 
om de zelfstandige detaillisten tegemoet te komen in de kosten bij de start van een onderneming. 
Ook wordt er in de wandelgangen steeds meer gesproken over de huurvorm omzetgerelateerde 
huur, dit is een huurvorm waarbij de hoogte van de huur wordt bepaald aan de hand van de 
omzet. Meer omzet: meer huur, maar ook minder omzet: minder huur. Alleen is bij deze 
huurvorm het probleem dat de ondernemers over het algemeen bang zijn om hun resultaten met 
anderen te bespreken en deze huurvorm het lastig is in te passen in de huidige huurwet. Toch is 
omzetgerelateerde huur een goed instrument om alle partijen meer te betrekken bij het 
winkelgebied. Als ook de belegger zijn rendement kan verbeteren door een hogere omzet van de 
huurder, dan zal ook meer belang worden gehecht aan een goed management van het 
winkelcentrum [Eerde, van der Kam, Lujjten, Manuel, Ouwekerk en Rutten, 2006][Kousemaeker 
(2004)]. 

Lokale overheid 
De huidige Nota Ruimte 2005 zegt weinig over de detailhandel en legt de verantwoordelijkheid 
voor het opbouwen van de eigen verzorgingsstructuur bij gemeente en provincies neer. De 
provincie stelt wel kaders, maar die zijn door de gemeentes op verschillende manieren opvatbaar. 
Daardoor kan de (her)ontwikkeling van winkelcentra op lokaal niveau nog alle kanten opgaan. Het 
is belangrijk om als lokale overheid bezig te zijn met het ontwikkelen van een gezonde 
winkelvoorzieningenstructuur. Het winkellandschap moet vanuit sociaal-maatschappelijke oogpunt 
goed functioneren. Een winkelconcentratie die binnen een buurt, wijk of stad(sdeel) een positieve 
sociale functie vervult, draagt wezenlijk bij aan de sfeer in een omgeving. Bij heel wat 
(wijk)winkelcentra in Nederland is sprake van leegstand en verpaupering. De gemeente moet 
ervoor zorgen dat deze (wijk)winkelcentra (her)ontwikkeld worden tot een groter, goedlopend 
winkelproject. Op deze manier kan een (her)ontwikkeld winkelgebied een wijk een hele positieve 
invloed geven [De Soet en Koert, 2007]. 

1 Interview gehouden 21-08-2007 B. Buvelöt Corio Utrecht 
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Daarnaast is het belangrijk om de plannen van ontwikkelaars goed in de gaten te houden. Er 
moet gekeken worden of er in de gemeente nog wel ruimte is voor een nieuw winkelgebied en of 
deze nieuwe ontwikkeling geen negatieve gevolgen heeft voor de bestaande 
winkelvoorzieningenstructuur. Nieuwe ontwikkelingen behoeven niet persé negatieve gevolgen te 
hebben, ze kunnen de bestaande winkelvoorzieningenstructuur ook een extra impuls geven [Van 
der Heijde en Peddemors, 2006], maar dit is per gemeente en per situatie verschillend. 

Ook moet de gemeente zorg dragen voor goede bereikbaarheid voor de consument en goede 
bereikbaarheid voor de bevoorrading van het wijkwinkelcentrum (zie ook paragraaf 3.1). Voor de 
huidige mobiele consument is goede bereikbaarheid van een wijkwinkelcentrum van groot belang 
voor het brengen van een bezoek. Als dit niet in orde is, wordt gemakkelijk een ander 
wijkwinkelcentrum bezocht waar de bereikbaarheid wel in orde is. 

3.2 Bedrijfsvoering van de zelfstandige detaillist 

Het functioneren van de winkelformule van de zelfstandige detaillist wordt bepaald door de 
marketingmix personeel, plaats, prijs, presentatie en promotie [Koornstra, 2005], ook wel de 
marketinginstrumenten van een winkelformule genoemd. De zelfstandige detaillist zal er op 
gericht moeten zijn de zogenoemde marketingsinstrumenten zo op elkaar af te stemmen dat 
maximaal kan worden ingespeeld op de behoeften van de beoogde doelgroepen. 

De zelfstandige detaillist moet zorgen voor meerwaarde aan het wijkwinkelcentrum. Het moet 
zorgen voor de 'couleur locale'. Het is belangrijk dat de zelfstandige detaillist zich onderscheidt 
van de grootwinkelbedrijven. Dit kan door creatief te zijn, te investeren en het accent meer te 
leggen op product- en dienstinnovatie, lokale vraag- en aanboddifferentiatie en door variatie kan 
men zich op een eigen manier profileren tegenover de grote supermarktketens. De wijze waarop 
de winkelier hierop inspeelt, bepaalt het succes van zijn of haar winkelonderneming [Gianotten en 
Haringsma, 2006]. Dit kan met behulp van de marketingmix. 

Product( assortiment) 
Het assortiment is feitelijk datgene waaruit de consumenten hun keuze kunnen maken. Een 
assortiment bestaat uit meerdere (deel)assortimenten die een zekere relatie met elkaar hebben. 
Het is belangrijk dat het assortiment aansluit op de doelgroepen van de desbetreffende 
winkelformule. Het assortiment dient voortdurend te worden aangepast om in te spelen op het 
veranderende consumentengedrag. De huidige consument wil een spannend, vernieuwend en 
eventueel ambachtelijk aanbod [Lit, 2007]. Hierbij zijn zaken als type assortiment en voldoende 
draagvlak uit het verzorgingsgebied (doelgroepen) van belang. 

Type assortiment 
Een assortiment kan breed of diep zijn. De breedte van het assortiment kan worden gedefinieerd 
als het aantal verschillende behoeften dat de detaillisten ten behoeve van de consument afdekt 
en wordt bepaald door het aantal assortimentsgroepen en artikelengroepen (supermarkt). Een 
diep assortiment kan worden gedefinieerd als de keuze die wordt geboden binnen een bepaalde 
behoeftecategorie en wordt bepaald door het aantal artikelsoorten en varianten. De verhouding 
tussen breedte en diepte bepaalt in belangrijke mate het soort aanbod [Van der Kind, 2004]. 

Draagvlak uit verzorgingsgebied (doelgroepen) 
Op de huidige winkelmarkt is het voor de zelfstandige detaillist steeds belangrijker dat er 
voldoende draagvlak is uit het verzorgingsgebied (toegenomen concurrentie, branchevervaging en 
schaalvergroting). Producten die bij winkels als een slager, bakker en groenteboer verkrijgbaar 
zijn, zijn ook bij de supermarkten te verkrijgen. Hierdoor verliest de zelfstandige detaillist 
draagvlak aan de grotere supermarkten. Steeds meer consumenten doen in toenemende mate 
alle boodschappen bij een supermarkt. Daardoor hebben de (vers)speciaalzaken in de 
wijkwinkelcentra op de huidige winkelmarkt een groter draagvlak nodig om voldoende omzet te 
kunnen genereren. Voor voldoende draagvlak is een verzorgingsgebied van minimaal 10.000 
inwoners nodig [Schouten, 2006]. 
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Het assortiment dat de zelfstandige detaillist voert moet voldoende draagvlak hebben uit het 
verzorgingsgebiecl. Maar de bevolkingssamenstelling van een wijk verandert snel, het is voor de 
zelfstandige detaillist dus van belang om de omgeving goed te kennen om voor de winkelmarkt 
relevante ontwikkelingen snel te onderkennen en bijbehorende acties te ondernemen [Van der 
Kind, 2003]. 

Er zijn verschillende kenmerken van de bevolkingssamenstelling waarmee de behoeften van 
consumenten kunnen worden bepaald. Kenmerken als leeftijd en in welke fase van de 
gezinscyclus de gemiddelde inwoners van de wijk zich bevinden zijn veelzeggend. Tweeverdieners 
willen over het algemeen bijvoorbeeld graag alle boodschappen in een winkel doen, auto voor de 
deur en zo min mogelijk tijd kwijt zijn, terwijl een moeder met twee kinderen over het algemeen 
meer tijd heeft om meerdere keren per week verschillende supermarkten te bezoeken. De 
ouderen (65+) zijn wel mobieler geworden maar willen toch graag hun boodschappen naast de 
deur doen. Voor ouderen is een winkel een ontmoetingsplaats, hierdoor kan de zelfstandige 
detaillist in vergelijking met het grootwinkelbedrijf bij deze groep mensen over het algemeen 
goede zaken doen. 1 

Prijs 
De prijsstelling van een winkel speelt een belangrijke rol bij de beslissing van de consument tot 
het bezoeken van de winkel of niet [Van der Kind, 2004]. De gekozen prijsstelling moet overeen 
komen met het totale beeld van de winkelformule. Bij een lage prijsstelling heeft de daarbij 
geboden kwaliteit een lagere prioriteit, de prijs staat centraal in de propositie en communicatie 
naar de klant. Bij een winkelformule met een hoog/exclusieve prijsstelling wordt een superieure 
kwaliteit in goederen, winkelbeeld, winkelsfeer, personeel en diensten verwacht en is de prijs 
minder van belang. Er moet dus een goede verhouding zijn tussen de geboden diensten en de 
prijsstelling [Koonstra, 2005]. Er zijn vier verschillende typen prijstelling: discount, midden, hoog 
of exclusief. 

Personeel 
Er zijn verschillende typen bedieningsvormen, met bedieningsvorm wordt soort van bediening 
bedoeld. Het personeel is het aanspreekpunt voor de klant, degene die de klant adviseert en die 
de klant helpt [Koornstra, 2005]. De rol van het personeel is afhankelijk van de gekozen 
winkelformule. Er zijn drie verschillende typen bedieningsvormen: full-service, zelfkeuze en 
zelfbediening. 

Promotie 
Promotie is alle activiteiten van een onderneming die erop zijn gericht het product dat zij levert, 
onder aandacht van haar doelgroepen te brengen, om de verkoop van het product te bevorderen. 
Er wordt verschil gemaakt tussen externe en interne promotie. 

Externe promotie en winkeliersvereniging 
Externe promotie is gericht op de belangstelling en de koopintentie van de consumenten in het 
verzorgingsgebied voor de winkel te verhogen [Van der Kind, 2004]. De externe promotie kan de 
zelfstandige detaillist zelf uitvoeren, maar ook samen met andere winkeliers in een 
winkeliersvereniging. In veel winkelgebieden in Nederland bundelen de aanwezige winkeliers hun 
krachten om samen aan projecten te werken om hun winkelgebied te promoten. Hierbij moet 
worden gedacht aan de organisatie van braderijen of thema-evenementen en de aanwezigheid 
van decoratie zoals Sinterklaasversiering en kerstverlidlting. Ook worden wel vaker gezamenlijk 
acties georganiseerd, gezamenlijke advertenties geplaatst en een gezamenlijke website gemaakt. 
Samen kan meer worden bereikt dan alleen! 

Interne promotie 
Onder interne promotie worden promotionele activiteiten verstaan die plaatsvinden binnen de 
winkel (gericht op transactie en attractie). Voorbeelden van interne promotie zijn acties in de 
winkel, klantenkaart (klantenbinding), sponsoring van lokale clubs en verenigingen, posters, 
bulkverkopen in de winkel etc. Dit heeft te maken met de presentatie van de winkelformule. 

1 Interview gehouden 21-08-2007 B. Buvelöt Corio Utrecht 
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(Vest igings)plaats 
De (vestigings)plaats van een winkelformule vormt een zeer belangrijk onderdeel van de gekozen 
winkelformule. Er zijn legio mogelijkheden waarom een detaillist in een bepaald winkelgebied zijn 
winkel wil exploiteren [Koornstra, 2005]. 

Het wijkwinkelcentrum 
Hierbij zijn de branchering, grootte en staat van onderhoud en stedenbouwkundige en 
architectonische kwaliteit (zie paragraaf 3.1) van het wijkwinkelcentrum van belang. 

Vestigingsplaats in wijkwinkelcentrum 
Ook de mogelijke vestigingsplaats binnen het wijkwinkelcentrum is van belang. Is er voldoende 
aanloop? Ligt de winkel in de goede routing? Zie hiervoor paragraaf 3.1 stedenbouwkundige- en 
architectonische kwaliteit. Kan de bevoorrading van de winkel op een goede manier plaatsvinden 
[Bolt, 2003)? 

Huren of eigendom 
Is er sprake van een huurpand of een kooppand? Is de huur op de gewenste plaats op te brengen 
door de zelfstandige detaillist? Is er sprake van eventuele mogelijkheid tot koop? 

3.3 Conclusie 

Na de analyse van de factoren op wijkwinkelcentrumniveau en de bedrijfsvoering van de 
zelfstandige detaillist, zijn onderstaande variabelen gedefinieerd die van belang zijn voor het 
meten van de positie van de zelfstandige detaillist in wijkwinkelcentra in Nederland. 

Wijkwinkelcentrumniveau 
o Bereikbaarheid wijkwinkelcentrum 

Bereikbaarheid consument; 
Bereikbaarheid bevoorrading; 
Parkeergelegenheid. 

o Winkelaanbod en kwaliteit 
Grootte wijkwinkelcentrum; 
Winkelaanbod. 

o Stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit 
Lay-out; 
Aa ntrekkel ij kheid; 
Sociale veiligheid. 

De factoren van invloed op wijkwinkelcentrumniveau zijn niet te beïnvloeden door de zelfstandige 
detaillist, hierbij zijn ze afhankelijk van: 

o Ontwikkelaar; 
o Belegger en/of beheerder; 
o De lokale overheid. 

Bedrijfsvoering van de zelfstandige detaillist) 
o Product 

0 

0 

0 

0 

Type assortiment; 
Draagvlak uit verzorgingsgebied. 

Prijs 
Personeel 
Promotie 

Externe promotie en winkeliersvereniging; 
Interne promotie. 

(Vestigings)plaats 
Het wijkwinkelcentrum; 
Vestigingsplaats in wijkwinkelcentrum; 
Huren of eigendom. 
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4 Operationalisering variabelen 

In de hoofdstukken 2 en 3 zijn de variabelen die van belang zijn voor het onderzoek vastgesteld, 
zie figuur 4.1. De variabelen zorgen voor de input van het onderzoek. In dit hoofdstuk worden de 
variabelen verder geoperationaliseerd om het veldonderzoek uit te kunnen voeren, dit gebeurt in 
paragraaf 4.1 t/m 4.4. In paragraaf 4.5 worden de variabelen die van belang zijn voor het meten 
van de positie van de zelfstandige detaillist in wijkwinkelcentra in Nederland verder uitgewerkt en 
geoperationaliseerd, waarna in paragraaf 4.6 de mogelijke verbanden tussen de variabelen 
worden besproken. 

Hoofdstuk 2 Hoofdstuk3 

Trends en ontwikkelingen Wijkwinkelcentrumniveau 

" Bereikbaarheid wijkwinkelcentrum 
0 In de vraagzijde . Bereikbaarheid consument; . Afname van het draagvlak in . Bereikbaarheld bevoorrading; 

verzorgingsgebied; . Parl<eergelegenheid. . Toename aantal ouderen (vergrijzing); . Afname aantal jongeren (ontgroening); 0 Winkelaanbod en Kwaliteit . Toename culturele diversiteit; . Grootte wijkwinkelcentrum; . Veranderingen in koopgedrag van . Winkelaanboet 
consument. 

0 Stedenbouwkundige en architectxmische kwaliteit 
0 In de aanbodzijde . Lay-out; . Concurrentie door concurrerende centra; . Aantrekkelijkheid; . Branchevervaging en schaalvergroting; . Sodale veiligheid . . FiJiallsering van het winkellandschap . 

Q Betrokken partijen op wijkwinkelcentrumniveau . Ontwikkelaar; 
Kenmerken van de zelfstandige detaillist . Belegger; . Beheerder; 
0 Type detaillist . Lokale overheid. . De zelfstandige detaillist met één 

winkelvestiging; . De zelfstandige detaillist met maximaal 10 
vestigingen. 

Bedri]fsvooring zelt'standige detalllil;t 
0 Branche 

Dagelijks 0 Product . Levensmiddelen; . Type assortiment; . Persoonlijke verzorging. . Draagvlak uit verzorgingsgebied. 

Niet- dagelijks 0 Prijs . Huishoudelijke en luxe artikelen; . Plant en dier; 0 Personeel . Schoenen en lederwaren; . Auto en fiets; 0 Promotie . Kleding en mode; . Externe promotie en . Bruin- en witgoed; winkeliersvereniging; . Juwelier en optiek; . Interne promotie, . Doe-het-zelf; . Sport en spel; 0 (Vesögings )plaats . Wonen; . Het wijkwinkelcentrum; . Hobby; . Vestigingsplaats in wijkwinkelcentrum; . Media; . Huren of eigendom . . Detailhandel overig . 

Figuur 4.1: variabelen onderzoek hoofdstuk 2 en 3 
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4.1 Kenmerken zelfstandige detaillist 

De zelfstandige detaillisten hebben allen een andere basis. Ze verschillen qua branche, type 
detaillist, vestigingsduur, oppervlakte vestiging en pand eigendom of huur. 

Branche 
De detaillisten kunnen in verschillende branches werkzaam zijn, om te achterhalen in welke 
branche men werkzaam is, wordt gevraagd aan te geven in welke branche men werkzaam is: 
o Dagelijks 

Levensmiddelen; 
Persoonlijke verzorging. 

o Niet-dagelijks 
Huishoudelijke en luxe artikelen; 
Plant en dier; 
Schoenen en lederwaren; 
Auto en fiets; 
Kleding en mode; 
Bruin- en witgoed; 
Juwelier en optiek; 
Doe-het-zelf; 
Sport en spel; 
Wonen; 
Hobby; 
Media; 
Detailhandel overig. 

Type detaillist 
In dit onderzoek is er voor gekozen om onderzoek te doen bij de zelfstandige detaillist, niet 
aangesloten bij een samenwerkingsvorm. Om te achterhalen van welke type detaillist sprake is, 
wordt gevraagd om aan te geven of er sprake is van: 
De zelfstandige detaillist met één winkelvestiging; 
De zelfstandige detaillist met maximaal tien vestigingen. 

Met behulp van de gelezen literatuur zijn bovenstaande kenmerken aangevuld om een duidelijker 
beeld te krijgen van de zelfstandige detaillist en om uiteindelijk betere uitspraken te kunnen doen 
over de positie van de zelfstandige detaillist in wijkwinkelcentra in Nederland. 

Vestigingsduur 
Er kan sprake zijn van een lange vestigingsduur of een korte vestigingsduur. Is er een verschil in 
positie tussen detaillisten die al lang zijn gevestigd of kort zijn gevestigd? De vestigingsduur van 
de zelfstandige detaillist wordt achterhaald door te vragen sinds wanneer het bedrijf gevestigd is: 
o Vestigingsjaar. 

Oppervlakte vestiging (WVO) 
De winkels in de verschillende sectoren (dagelijks en niet-dagelijks) hebben verschillende WVO. 
De positie van de zelfstandige detaillisten in de dagelijkse en niet-dagelijkse sector is verschillend. 
Dus kijkend naar WVO kan de positie van de zelfstandige detaillist verschillend zijn. De 
oppervlakte van de vestiging van de zelfstandige detaillist kan worden onderverdeeld in: 
o Oppervlakte m2 voor publiek toegankelijke ruimtes; 
o Oppervlakte m2 overige ruimtes (magazijn, kantoor, kantine e.d.). 
Hierbij is het mogelijk dat de zelfstandige detaillist niet tevreden is over zijn huidige locatie, 
hetgeen weer van invloed kan zijn op de positie van de zelfstandige detaillist. Daarom wordt ook 
gevraagd naar: 
o Oppervlakte bij voorkeur (publiektoegankelijke ruimten en overige ruimten). 
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Pand eigendom of huur 
Er kan een verschil in positie zijn tussen detaillisten die een huurpand hebben of een pand in 
eigendom. Dit wordt achterhaald door te vragen of er sprake is van pand in eigendom of 
huurpand: 
o Huur; 
o Eigendom. 

4.2 Bedrijfsvoering zelfstandige detaillist 

De bedrijfsvoering van de zelfstandige detaillist bepaalt de winkelformule. De bedrijfsvoerings
elementen zijn de marketingmix elementen: prijs, personeel, product, promotie en aansluiting bij 
een samenwerkingvorm. De wijze waarop de zelfstandige detaillist met deze marketingmix 
instrumenten inspeelt op de behoefte van de beoogde doelgroepen kan een positieve of negatieve 
invloed hebben op de positie van de zelfstandige detaillist. 

Prijs (assortiment) 
Om te achterhalen van welke prijsstelling sprake is, wordt gevraagd wat de bedieningsvorm van 
de winkelformule is. Er zijn vijf verschillende bedieningsvormen: 
o Discount: lage prijzen, massapresentaties en hoge productomloop, hierdoor lage marges op 

producten voor de winkelformule; 
o Laag: ligt tussen discount prijsniveau en midden prijsniveau in; 
o Midden: middelhoge prijzen, afwisselende presentatie en redelijke productomloop, hierdoor 

middelhoge marges op producten voor de winkelformule; 
o Hoog: ligt tussen midden prijsniveau en exclusief prijsniveau in; 
o Exclusief: hoge prijzen, stukspresentatie en lage productomloop, hierdoor hoge marges op de 

producten van de winkelformule. 

Personeel 
Om te achterhalen van welke bedieningsvorm sprake is, wordt gevraagd wat de bedieningsvorm 
van de winkelformule is. Er zijn drie verschillende bedieningsvormen: 
o Full-service (persoonlijke bediening): een gedeelte van het assortiment wordt getoond en 

producten worden speciaal voor de klant gehaald, hier is dus sprake van persoonlijke 
bediening. Dit zijn de 'betere' speciaalzaken die zich op service profileren; 

o Zelfkeuze: dit is een combinatie van full-service en zelfbediening, de klant maakt zelf de 
keuze. Het personeel is aanwezig om problemen op te lossen en de verdere afhandeling; 

o Zelfbediening: het gehele assortiment is in de winkel aanwezig, en het personeel is niet 
gericht op het helpen van de klant. De klant doet alles zelf, behalve het aanslaan van de 
kassa. 

Product 

Type assortiment 
Er kan sprake zijn van een breed of diep assortiment, daarom wordt gevraagd van welk type 
assortiment bij de winkelformule sprake is: 
o Breed; 
o Diep; 
o Beide. 
Daarnaast kan er sprake zijn van verkoop van branchevreemde producten, daarom wordt 
gevraagd of sprake is van verkoop branchevreemde producten: 
o Ja; 
o Nee. 
Te verduidelijking van deze vraag wordt gevraagd naar het aandeel branchevreemd in m2

. 
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Doelgroepen 
De zelfstandige detaillist kan zich met zijn winkelformule op verschillende doelgroepen richten. 
Deze zijn onder te verdelen in leeftijdsgroep en fase gezinscyclus. Om dit achterhalen wordt 
gevraagd op welke leeftijdsgroep I fase gezinscyclus de winkelformule zich richt. 

De leeftijdsgroepen die voor kunnen komen in een verzorgingsgebied zijn onder te verdelen in: 
o Jong publiek (15 tot 34 jaar); 
o Middengroep (25 tot 54 jaar); 
o Ouder publiek (55 jaar en ouder) . 

De verschillende fases van gezinscyclus die voor kunnen komen in het verzorgingsgebied zijn 
onder te verdelen in: 
o Eenpersoonshuishouden; 
o Tweepersoonshuishouden; 
o Gezin met kinderen jonger dan 18 jaar; 
o Gezin met kinderen ouder dan 18 jaar; 
o Eenoudergezin. 

Promotie 
Er zijn zelfstandige detaillisten die aan promotionele activiteiten doen en zelfstandige detaillisten 
die niet aan promotionele activiteiten doen. Daarom wordt gevraagd of de zelfstandige detaillist 
aan promotionele activiteiten doet om de verkoop te stimuleren: 
o Ja; 
o Nee. 
Ter verduidelijking van de vraag wordt gevraagd aan welke promotionele activiteiten de 
zelfstandige detaillist doet: 
Promotionele activiteiten? 
Vaak is er ook sprake van promotionele activiteiten via een winkeliersvereniging. Daarom wordt 
gevraagd of de zelfstandige detaillist is aangesloten bij een winkeliersvereniging: 
o Ja; 
o Nee. 
Ter verduidelijking van de vraag wordt gevraagd of aansluiting de bedrijfsvoering ten goede 
komt: 
0 

0 

Ja; 
Nee. 

Toekomstige aansluiting 
De zelfstandige detaillist niet aangesloten bij een samenwerkingsvorm (de onderzoekseenheid), 
kan zich in de toekomst ook aansluiten bij een samenwerkingsvorm. Aansluiting bij een 
samenwerkingsvorm komt de bedrijfsvoering van de zelfstandige detaillist ten goede. Maar de 
positie van de zelfstandige detaillist niet aangesloten bij een samenwerkingsvorm, komt verder 
onder druk te staan. Daarom wordt gevraagd of de zelfstandige detaillist interesse heeft in 
aansluiting bij een samenwerkingsvorm in de toekomst: 
o Ja; 
o Nee. 
Ter verduidelijking wordt gevraagd naar welke samenwerkingsvorm de voorkeur uit gaat: 
o Franchising; 
o Inkoopvereniging; 
o Filiaalbedrijf. 
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4.3 Wijkwinkelcentrumniveau 

De factoren van invloed op wijkwinkelcentrumniveau kunnen van invloed zijn op de positie van de 
zelfstandige detaillist in wijkwinkelcentra in Nederland. Om te achterhalen of hier sprake van is 
wordt gevraagd of de zelfstandige detaillist problemen ondervindt bij de bedrijfsvoering door: 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Bereikbaarheid wijkwinkelcentrum; 
Bereikbaarheid consument; 
Bereikbaarheid bevoorrading; 
Parkeergelegenheid; 
Winkelaanbod en kwaliteit 
Grootte wijkwinkelcentrum; 
Winkelaanbod; 
Stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit; 
Lay-out; 
Aa ntrekkel ij kheid; 
Sociale veiligheid. 

Deze vragen kunnen worden beantwoord met: 
o Ja; 
o Nee. 
Ter verduidelijking van de vraag wordt gevraagd om een toelichting te geven op het antwoord. 

4.3.1 Betrokken partijen op wijkwinkelcentrumniveau 

De beheerder en lokale overheid kunnen invloed uitoefenen op de factoren van invloed op 
wijkwinkelcentrumniveau. Om te achterhalen of deze partijen zich actief opstellen om de positie 
van de zelfstandige detaillist te verbeteren, zijn onderstaande stellingen opgesteld. 

De beheerder 
De beheerder van het winkelcentrum stelt zich actief op ter behoud van de positie van de 
zelfstandige detaillist: 
o Juist; 
o Onjuist. 

De lokale overheid 
De gemeente stelt zich actief op ter behoud van de positie van de zelfstandige detaillist: 
o Juist; 
o Onjuist. 

4.4 Trends en ontwikkelingen 

De trends en ontwikkelingen in de vraagzijde en in de aanbodzijde kunnen van invloed zijn op de 
positie van de zelfstandige detaillist. Om te achterhalen of hier sprake van is wordt gevraagd of 
de zelfstandige detaillist problemen ondervindt bij de bedrijfsvoering door: 
In vraagzijde 
o Afname van het draagvlak in verzorgingsgebied; 
o Toename aantal ouderen (vergrijzing); 
o Afname aantal jongeren (ontgroening); 
o Toename culturele diversiteit; 
o Veranderingen in koopgedrag van consument; 
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In aanbodzijde 
o Concurrentie door concurrerende centra; 
o Branchevervaging en schaalvergroting; 
o Filialisering van het winkellandschap. 

Deze vragen kunnen worden beantwoord met: 
o Ja; 
o Nee; 
Niet van toepassing in verzorgingsgebied . 

4.5 Meten positie zelfstandige detaillist 

Het doel van de enquête is om een uitspraak te kunnen doen over de positie van de zelfstandige 
detaillist in wijkwinkelcentra in Nederland. De positie moet dus ook met behulp van de enquête 
worden gemeten. 

De positie van de zelfstandige detaillist in wijkwinkelcentra in Nederland wordt indirect gemeten 
met de kenmerken van de zelfstandige detaillist, de bedrijfsvoering van de zelfstandige detaillist, 
trends en ontwikkelingen en factoren van invloed op wijkwinkelcentrumniveau. De positie van de 
zelfstandige detaillist in wijkwinkelcentra in Nederland kan direct worden gemeten met behulp van 
oordeel over de huidige vestigingsplaats en de omzetontwikkeling. 

4.5.1 Oordeel vestigingsplaats 

Het oordeel van de vestigingsplaats zegt veel hoe het gesteld is met de positie van de 
zelfstandige detaillist, maar ook hoe de positie in het wijkwinkelcentrum is. De vestigingsplaats is 
een van de onderdelen van de bedrijfsvoering van de zelfstandige detaillist (zie paragraaf 3.3). 
Daarom wordt gevraagd om de huidige vestigingslocatie en de toekomst van het 
wijkwinkelcentrum te beoordelen: 
o Huidige vestigingslocatie; 
o Toekomst winkelcentrum. 
Deze vragen kunnen worden beantwoord met: 
o Goed; 
o Matig; 
o Juist. 
Ter verduidelijking van deze vraag wordt gevraagd om toelichting te geven. 

Om uiteindelijk tot een goed oordeel van de vestigingsplaats te komen, wordt gevraagd naar 
redenen van vestiging en of er interesse is in vestiging op een ander locatie. 
o Redenen vestiging 
Redenen? 
o Andere locatie 
o Ja; 
o Nee. 
Ter verduidelijking van de vraag wordt gevraagd op welke locatie men dan gevestigd zou willen 
zijn. 
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4.5.2 Omzetontwikkeling 

De omzetontwikkeling van de afgelopen 3 jaar zegt veel over hoe het is gesteld is met de huidige 
positie van de zelfstandige detaillist. Er wordt gevraagd of sprake is van [bron: Strabo 
Amsterdam]: 
o Sterke stijging (gemiddeld meer dan 5% per jaar) 
o Lichte stijging (gemiddeld 2% tot 5% per jaar 
o Ongeveer gelijk gebleven 
o Lichte daling (gemiddeld 2% tot 5% per jaar) 
o Sterke daling (gemiddeld meer dan 5% per jaar) 

De omzetontwikkeling van de komende 3 jaar zegt veel over hoe de zelfstandige detaillist denkt 
over de positie van de onderneming in de toekomst. Er wordt gevraagd of men denkt dat sprake 
is van [bron: Strabo Amsterdam]: 
o Sterke stijging (gemiddeld meer dan 5% per jaar) 
o Lichte stijging (gemiddeld 2% tot 5% per jaar 
o Ongeveer gelijk gebleven 
o Lichte daling (gemiddeld 2% tot 5% per jaar) 
o Sterke daling (gemiddeld meer dan 5% per jaar) 

Er wordt gevraagd naar de omzetontwikkeling en omzetstijging over een tijdsbestek van 3 jaar. 
Hiervoor is gekozen omdat 1 jaar te kort is om zinnige uitspraken te doen. Een ondernemer kan 
door de trends en ontwikkelingen op de markt slechts voor enkele jaren vooruit zinnige uitspraken 
doen. Daarom is ervoor gekozen om te vragen naar de omzetontwikkeling van de afgelopen 3 
jaar en de komende 3 jaar. Bovendien is een tijdsbestek van 3 jaar als het ware een compromis 
tussen de 'scope' van de ondernemer (die 'bij de waan van de dag' leeft) en de vastgoedpartij 
(die doorgaans een lange termijnvisie hanteert). 

4.6 Verbanden tussen variabelen 

Na operationalisering van de variabelen van het onderzoek kan het volgende conceptuele model 
worden opgesteld: 

Bedrijfsvoering zelfstandige 
detaillist 

0 Plijsstèlling; 
0 Per:soneel: 
0 Product; 
0 Promotie; 
0 TQekomst aanslUiting 

samenweritingsvorm. 
Positie zelfstandige detaillist 

Factoten van invloed op Oordeel vestigingspiaais 
wijkwinkelcentolm niveau 0 Tevr.ànheld vestlglngslocatle; 

Andere lotatie; 
fl Bereikbaarheld wljkwlnkelcentrum; 0 Toekomst wlnkek:8ntrum; 
0 Winkelaanbod en kwaliteit; 0 Redenen vestiging. 
0 Stedenbouwkundige en arctvtectonische 

kwaliteit. Omzetontwikkeling 
Omzt!tQntwikkellng afgelopen 3 jaar; 

0 Omzetontwlkkell~ komende 3 jaar. 
Trends en ontwikkelingen 

ö Afname van het draagvlak; 
0 Toename aantal jongeren; 
0 Toename cultwele diversiteit; 
0 Veranderingen In koopgedrag van 

consument. 
0 Concurrentie door concurrerende centra; Figuur 4.2 : Conceptueel model onderzoek 
0 Branchevervaging en schaalvergroting; 
0 Filialiserino van het winkellandschao. 
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De kenmerken van de zelfstandige detaillist (branche, type detaillist, vestigingsduur, oppervlakte 
vestiging en pand eigendom of huur) vormen de basis van de onderzoekseenheid (zie paragraaf 
5.1). Deze kenmerken van de onderzoekseenheid worden bij elk verband als variabelen mee 
onderzocht, omdat deze ook bepalend kunnen zijn voor de positie. 

Om goede uitspraken te kunnen doen over de positie van de zelfstandige detaillist in 
wijkwinkelcentra in Nederland worden alle verbanden tussen de variabelen, verondersteld in 
figuur 4.2 conceptueel model, geanalyseerd. De verbanden die moeten worden onderzocht om tot 
een oordeel van de positie van de zelfstandige detaillist te komen zijn: bedrijfsvoering zelfstandige 
detaillist, factoren van invloed op wijkwinkelcentrum niveau en trends en ontwikkelingen met 
positie zelfstandige detaillist (oordeel vestigingsplaats en omzetontwikkeling). 

Deze verbanden zullen in hoofdstuk 6: 'Resultaten onderzoek' worden onderzocht. 
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5 Veldonderzoek 

Na definitie en operationalisering van de variabelen kunnen de verbanden tussen de variabelen 
zoals verondersteld in paragraaf 4.6 worden geanalyseerd. Voordat deze verbanden kunnen 
worden geanalyseerd wordt in dit hoofdstuk de onderzoeksopzet behandeld. Als eerste zal in 
paragraaf 5.1 de onderzoekseenheid van het onderzoek worden omschreven. In paragraaf 5.2 is 
de opzet van de enquête te zien, waarna in paragraaf 5.3 en 5.4 het veldwerk en het verslag van 
het veldwerk te lezen zijn. Als laatste zullen in paragraaf 5.5 de populatie, steekproef en respons 
van het gehouden onderzoek worden besproken. 

5.1 Onderzoekseenheid 

In dit onderzoek staat de zelfstandige detaillist in wijkwinkelcentra in Nederland centraal. Om mee 
te mogen doen aan het onderzoek mag de zelfstandige detaillist niet aangesloten zijn bij een 
bepaalde samenwerkingsvorm. Hierbij is de afbakening zoals vermeld in paragraaf 2.2.3 
aangehouden: 

o De zelfstandige detaillist met één winkelvestiging 
o De zelfstandige detaillist met maximaal tien vestigingen 

De onderzoekseenheid is de zelfstandige detaillist werkzaam in alle branches die voorkomen in 
het wijkwinkelcentrum, namelijk dagelijks (levensmiddelen en persoonlijke verzorging) en niet
dagelijks (huishoudelijke en luxe artikelen, plant en dier, schoenen en lederwaren, auto en fiets, 
kleding en mode, bruin- en witgoed, juwelier en optiek, doe-het-zelf, sport en spel, wonen, 
hobby, media en detailhandel overig). 

5.2 De enquête 

De enquête begint met een inleidende brief. In deze brief wordt een toelichting gegeven over het 
doel van het onderzoek. 

In het eerste gedeelte van de enquête worden de kenmerken van de zelfstandige detaillist 
achterhaald . In het tweede gedeelte wordt gevraagd naar de factoren die de bedrijfsvoering van 
de zelfstandige detaillist bepalen. Vervolgens wordt gevraagd bij welke factoren de zelfstandige 
detaillist problemen ondervindt bij de bedrijfsvoering. De zelfstandige detaillist wordt vervolgens 
gevraagd om een oordeel te geven over de huidige vestigingsplaats. Tenslotte wordt gevraagd 
om de omzetontwikkeling van de afgelopen 3 jaar en de komende 3 jaar te schetsen en toe te 
lichten. 

De enquête wordt afgesloten met een aantal stellingen. Deze stellingen zijn geformuleerd aan de 
hand van de gelezen literatuur en gehouden interviews. Hiermee kunnen de hoofdonderwerpen 
uit de enquête extra worden uitgediept. In de stellingen wordt gevraagd naar huurprijs, belang 
van de koopavond, functioneren van de gemeente en de beheerder, regelgeving en de rol van 
zelfstandige detaillist in wijkwinkelcentra in Nederland. De enquête is terug te vinden in bijlage 3. 
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5.3 Veldwerk 

De gehele populatie (alle wijkwinkelcentra in Nederland) bestaat uit 437 wijkwinkelcentra. De 
wijkwinkelcentra in Nederland zijn onder te verdelen in wijkwinkelcentra groot en 
wijkwinkelcentra klein, zie hiervoor paragraaf 2.1.1. De verhouding wijkwinkelcentrum groot: 
wijkwinkelcentrum klein is ongeveer 1: 1. In het tijdsbestek van dit onderzoek was het onmogelijk 
om de gehele populatie te benaderen, daarom is besloten om een gedeelte van de populatie te 
benaderen. Er is besloten om in 5 wijkwinkelcentra in Nederland onderzoek te doen. Kijkend naar 
de gehouden analyses in paragraaf 2.2.3 is gebleken dat er geen groot verschil is tussen de 
positie van de zelfstandige detaillist in wijkwinkelcentrum groot en de positie van de zelfstandige 
detaillist in wijkwinkelcentrum klein. Daarom is ervoor gekozen om het onderzoek uit te zetten in 
5 wijkwinkelcentra met een groot aantal verkooppunten om een zo groot mogelijke populatie te 
verkrijgen. Dit zijn wijkwinkelcentra met een totale oppervlakte tussen 5.000 -10.000 m2 BVO en 
30-50 verkooppunten. Bij de keuze van de wijkwinkelcentra is geprobeerd om wijkwinkelcentra te 
selecteren waar een goede verdeling van de dagelijkse en niet-dagelijkse sector onder de 
zelfstandige detaillisten aanwezig is, zodat goede uitspraken kunnen worden gedaan over de 
zelfstandige detaillist in de dagelijkse en niet-dagelijkse sector aanwezig in wijkwinkelcentra in 
Nederland. De volgende wijkwinkelcentra zijn uitgekozen [NRW Register 2006]: 

Wijkwinkelcentrum Wagnerplein in Tilburg 
Openingsjaar: 
Renovatie/uitbreiding: 
Totale oppervlakte: 
Totaal aantal verkooppunten: 
Aantal verkooppunten zelfstandige detaillist: 
Trekkers: Albert Heijn 

Blokker 
C1000 
DA drogist 
EM TE 
Etos drogist 

Wijkwinkelcentrum Lange Voort in Oegstgeest 
Openingsjaar: 
Renovatie/uitbreiding: 
Totale oppervlakte: 
Totaal aantal verkooppunten: 
Aantal verkooppunten zelfstandige detaillist: 
Trekkers: Albert Heijn 

Blokker 
ClOOO 
Etos drogist 
Hem a 
Kruidvat 

Wijkwinkelcentrum Groenhof in Amstelveen 
Openingsjaar: 
Laatste renovatie/uitbreiding: 
Totale oppervlakte: 
Totaal aantal verkooppunten: 
Aantal verkooppunten zelfstandige detaillist: 
Trekkers: Albert Heijn 

Blokker 
Dio Drogist 
Jumbo 

1973 
2006 
12.000 m2 BVO 
46 
21 

Figuur 5.1: Wijkwinkelcentrum Wagnerplein 

1967 
2006 
14.000 m2 BVO 
39 
22 

1972 
1992 
6.700 m2 BVO 
29 
11 

Figuur 5.2: Wijkwinkelcentrum Lange Voort 

Figuur 5.3 : Wijkwinkelcentrum Groenhof 
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Wijkwinkelcentrum Makado in Purmerend 
Openingsjaar: 
Laatste renovatie/uitbreiding 
Totale oppervlakte: 
Totaal aantal verkooppunten: 
Aantal verkooppunten zelfstandige detaillist: 
Trekkers: Deen supermarkt 

Deka supermarkt 
Marskramer 

Wijkwinkelcentrum Vaartbroek in Eindhoven 
Openingsjaar: 
Laatste renovatie/uitbreiding: 
Totale oppervlakte: 
Verkooppunten zelfstandige detaillisten: 
Aantal verkooppunten zelfstandige detaillist: 
Trekkers: Albert Heijn 

Etos Drogist 
Marskramer 

Populatie onderzoek: 79 zelfstandige detaillisten 

1965 
2005 
6.500 m2 BVO 
30 
15 

1970 
2007 
5.550 m2 BVO 
29 
10 
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Figuur 5.4: Wijkwinkelcentrum Makado 

Figuur 5.5: Wijkwinkelcentrum Vaartbroek 

Bij de keuze van de wijkwinkelcentra is gebruik gemaakt van de contacten van Strabo met 
beheerders van wijkwinkelcentra. Daardoor was het makkelijker om toestemming te krijgen om 
de enquêtes uit te zetten in desbetreffende centra. De beheerder (Actys Retail bv) van 
wijkwinkelcentrum Makado te Purmerend heeft zelfs alle zelfstandige detaillisten aanwezig in het 
centrum van te voren ingelicht met een brief over het onderzoek. Dit maakte het uitvoeren van 
het onderzoek een stuk gemakkelijker en is de uiteindelijke respons alleen maar ten goede 
gekomen. 

Er zijn uiteindelijk minder enquêtes uitgedeeld dan verwacht, de oorzaken hiervoor waren: 

Bij het uitdelen van de enquête bleken meer detaillisten aangesloten te zijn bij een bepaalde 
samenwerkingsvorm (vooral inkoopvereniging), waarvan van te voren gedacht werd dat ze wel 
konden worden meegenomen in de steekproef; 
Per wijkwinkelcentrum waren gemiddeld genomen 2 zelfstandige detaillisten die weigerden om 
aan een enquête deel te nemen; 
Bij de zelfstandige detaillisten met meer dan één winkelvestiging was het vaak problematisch om 
de geschikte persoon te vinden voor het invullen van de enquête. De enquête bevat toch 
specifieke vragen die door de hoogstverantwoordelijke of leidinggevende persoon dienen te 
worden beantwoord. Deze waren vaak niet aanwezig; 
Daarnaast waren bij 2 wijkwinkelcentra buitenlandse winkels aanwezig (halal slager/ 
groentewinkel 1 supermarkt). Bij deze winkels bleek de taal een barrière te zijn waardoor de 
enquête niet kon worden ingevuld. 

Hierdoor is de uiteindelijke steekproef van het onderzoek: 70 zelfstandige detaillisten. 
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5.4 Verslag veldwerk 

Op basis van de ruime expertise van Strabo met ondernemersonderzoeken was de verwachting 
dat de response zou uitkomen op 60% tot 65%. Van de 5 wijkwinkelcentra samen wordt daarom 
voldoende respons verwacht om redelijke betrouwbare uitspraken te kunnen doen over de positie 
van de zelfstandige detaillist in wijkwinkelcentra in Nederland. 

Om een zo hoog mogelijke respons te behalen is besloten om de enquêtes met brief persoonlijk 
uit te delen bij de zelfstandige detaillisten. Dit is ook de methode waarmee Strabo werkt. 

Een week later zijn de enquêtes weer persoonlijk opgehaald. 

In de eerste week van november 2007 zijn op dinsdag, woensdag en donderdag de enquêtes 
uitgedeeld. Bij het uitdelen werd toegelicht wat het doel van het onderzoek was en om welke 
reden het onderzoek werd gehouden. Hierbij werd vermeld dat de enquête een week later zou 
worden opgehaald. 

In de tweede week van november 2007 zijn op dinsdag en woensdag de enquêtes opgehaald. Als 
de enquête nog niet was ingevuld, werd gevraagd of men dit misschien alsnog wilde doen en is 
een antwoordenveloppe overhandigd zodat de enquête alsnog per post kon worden 
geretourneerd. 

Uiteindelijk zijn in de tweede week van november 2007 32 enquêtes opgehaald bij de zelfstandige 
detaillisten. Daarna zijn in de derde week van november 2007 op woensdag alle ondernemers, die 
nog niet per post hadden gereageerd, telefonisch benaderd met het verzoek of ze de enquête 
alsnog per post wilden retourneren of per fax wilden opsturen. Uiteindelijk zijn per post en fax 
nog 10 enquêtes geretourneerd. 

Daardoor is de uiteindelijke respons (60%): 42 respondenten 

5.5 Populatie, steekproef en respons 

De dagelijkse sector voert qua winkelvloeroppervlakte (WVO) de boventoon in wijkwinkelcentra in 
Nederland. Met name de supermarkten nemen het grootste WVO in beslag (zie ook paragraaf 
2.1.3). Voor het aantal verkooppunten zijn alleen gegevens beschikbaar van het totale aantal 
verkooppunten in wijkwinkelcentra in Nederland (formule en zelfstandige detaillisten). Als naar 
deze gegevens wordt gekeken (zie afbeelding 5.1) blijkt dat het aantal verkooppunten dagelijks 
(33%) minder is dan het aantal verkooppunten niet-dagelijks. 
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Figuur 5.6: Percentage aantal verkooppunten (formule + zelfstandige detaillist) vs. dagelijks 1 niet-dagelijks, 
Bron: NRW Register, 2006 
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Voor de zelfstandige detaillisten (niet aangesloten bij een samenwerkingsvorm) wordt ervan 
uitgegaan dat hierbij sprake is van dezelfde verhouding dagelijks/niet-dagelijks. Als wordt 
gekeken naar aantal verkooppunten, is het aantal verkooppunten zelfstandige detaillisten in de 
dagelijkse sector minder dan het aantal verkooppunten van zelfstandige detaillisten in de niet
dagelijkse sector. Daardoor zal het percentage zelfstandige detaillisten in de dagelijkse sector in 
de uiteindelijke steekproef en uiteindelijke respons lager zijn dan het percentage zelfstandige 
detaillisten in de niet-dagelijkse sector. 

In afbeelding 5.2 is te zien dat 69% van de detaillisten uit de steekproef werkzaam is in de niet
dagelijkse sector. De percentages zijn in overeenstemming met de percentages in de populatie. 
De steekproef is dus wat betreft de verdeling dagelijks/niet-dagelijks representatief te noemen. 
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Figuur 5. 7: Percentage steekproef en percentage response vs. dagelijks 1 niet-dagelijks 
Bron: NRW Register 2006 

In afbeelding 5.2 is te zien dat bij de uiteindelijke respons sprake is van een 
oververtegenwoordiging in de niet-dagelijkse sector. In de steekproef is dit percentage 69% en 
bij de respons is dit percentage 83%. 

Mogelijke oorzaken van oververtegenwoordiging in de niet-dagelijkse sector zijn: 
o Detaillisten in niet-dagelijkse sector hebben over het algemeen meer tijd om enquêtes in te 

vullen. Ze hebben meestal minder klanten in de winkel, deze detaillisten moeten het hebben 
van grotere aankopen per klant (kleding en mode, media, huishoudelijke en luxe artikelen); 

o Bij de levensmiddelenzaken was veelal sprake van zelfstandige detaillisten die meerdere 
filialen in het bezit hadden, waardoor het problematisch was om de enquête uiteindelijk bij de 
goede persoon te krijgen. 
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6 Resultaten onderzoek 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek beschreven. Er wordt onderzocht welke 
verbanden verondersteld in het conceptueel model in figuur 4.2 daadwerkelijk te onderscheiden 
zijn. De verbanden die opvallen zullen worden omschreven. Achtereenvolgens worden de 
kenmerken van de respondenten, de bedrijfsvoering zelfstandige detaillist, de factoren op 
wijkwinkelcentrumniveau, de trends en ontwikkelingen, oordeel vestigingsplaats en de 
omzetontwikkeling geanalyseerd. Om zo in paragraaf 6. 7 uitspraken te kunnen doen over welke 
verbanden interessant kunnen zijn voor vastgoedmanagers om uiteindelijk te komen tot 
mogelijkheden voor de toekomst. 

6.1 Kenmerken respondenten 

In deze paragraaf worden de kenmerken van de zelfstandige detaillisten uitgewerkt (branche, 
type detaillist, vestigingsduur, oppervlakte vestiging (WVO)), zodat een duidelijk beeld van de 
respondenten kan worden gevormd. Deze kenmerken van de zelfstandige detaillisten worden bij 
elk verband dat wordt onderzocht als variabele meegenomen. De kenmerken van de zelfstandige 
detaillisten kunnen namelijk ook bepalend zijn voor de positie van de zelfstandige detaillist. 

Branche 
De verdeling naar branche in de populatie kenmerkt zich door een hoog percentage 
levensmiddelen (29%), kleding en mode (27%). Verder zijn de branches plant en dier (11 %), 
juwelier en optiek (9%) en ambacht (5%) sterk vertegenwoordigd. Een vergelijking tussen de 
brancheverdeling van de populatie en de brancheverdeling van de uiteindelijke respons laat zien 
dat er in de niet-dagelijkse sector in alle branches sprake is van een oververtegenwoordiging. In 
de dagelijkse sector is de levensmiddelenbranche ondervertegenwoordigd (17%). 

Brandles in 5 OQ~erzochte wijk!'i~kelcentra * 
Populatie (aantal) Respons (aantal) 

Dagelijks 
Leversnlddelen 23 7 
Persoonll~ verzorging 0 0 

Niet -dagelijks 
KledfYJ & mode 21 11 
Sctx>enen a lederwaren 1 1 
Juwelie' & optiek 7 1 
Huishoudelijke- & luxe artikelen 1 1 
Sport & spel 1 0 
Hobby 3 2 
Media 2 2 
Plant & dier 9 6 
Bn.in- & witgoed 3 2 
Auto & fiels 2 2 
Doe-Het-Zelf 2 2 
Ambacht 4 3 
Totaal 79 40 
• wijkwinkelcentrum Wagnerplein nt>urg, wijkwinkelcentrum Lange Voort Oegstgeest, 
wijkwinkelcentrum Makado Purmerend, wijkwinkelcentrum Groenhof Amstelveen en 

wijkwinkelcentrum Vaartbroek Eindhoven 

Tabel 6.1: Brancheverdeling populatie vs. response(% van aantal verkooppunten) 

47 



) TU/e :-: 

Type zelfstandige detaillist 
83% van de respondenten is zelfstandig detaillist met 1 filiaal. Bij de overige 17% is sprake van 
zelfstandige detaillisten met meer dan 1 filiaal, zie figuur 6.1. 
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Figuur 6.1: Type detaillist vs. dagelijks I niet-dagelijks(%) 

Vestigingsduur 
De gemiddelde vestigingsduur in de 5 onderzochte wijkwinkelcentra is 18 jaar. Toch kent ruim 
38% van alle respondenten een vestigingsduur van minder dan 10 jaar. Van een vestigingsduur 
minder dan 10 jaar is vooral sprake bij de respondenten in wijkwinkelcentrum Lange Voort in 
Oegstgeest en wijkwinkelcentrum Vaartbroek in Eindhoven. Een verklaring voor de relatief kortere 
vestigingsduur van deze respondenten is: 
o Wijkwinkelcentrum Lange Voort is in 2006 gerenoveerd en uitgebreid. De respondenten 

gevestigd in het nieuwe gedeelte zijn hier pas sinds één jaar gevestigd. 
o Wijkwinkelcentrum Vaartbroek is in 2007 geheel gerenoveerd. Ondanks de renovatie is in 

wijkwinkelcentrum Vaartbroek toch sprake van leegstand van enkele winkels en van 
ondernemingen die pas kort gevestigd zijn. Wijkwinkelcentrum Vaartbroek kent veel 
concurrentie uit de omgeving, op enkele kilometers afstand ligt stadsdeelcentrum Woensel en 
wijkwinkelcentrum Eckart. Toch blijkt, kijkend naar de gemiddeld korte vestigingsduur van de 
zelfstandige detaillisten, dat er vertrouwen is in het functioneren van wijkwinkelcentrum 
Vaartbroek. Er zijn zelfs 3 respondenten die pas sinds 2007 zijn gevestigd in 
wijkwinkelcentrum Vaartbroek. 

Bij wijkwinkelcentrum Groenhof in Amstelveen is sprake van een vestigingsduur die rond het 
gemiddelde ligt (18 jaar), terwijl bij wijkwinkelcentrum Makado in Purmerend en 
wijkwinkelcentrum Wagnerplein in Tilburg sprake is van een hogere gemiddelde vestigingsduur. 
Deze centra zijn in 1970 en 1973 geopend en daarmee ook de oudste centra die zijn opgenomen 
in de steekproef. Bij een hoog percentage van deze respondenten is sprake van zelfstandige 
detaillisten die al vanaf de opening van de wijkwinkelcentra gevestigd zijn. 

Vestigingsgrootte 
43% van de respondenten beschikt over een winkel met een totale oppervlakte van minder dan 
100 m2

• 45% heeft tussen de 100 en 200 m2 tot zijn beschikking en 12% heeft de beschikking 
over een winkel met meer dan 200m2

. Bij de respondenten is dus over het algemeen sprake van 
een kleine tot middelgrote vestiging. 

De respondenten in de dagelijkse sector hebben een gemiddeld winkelvloeroppervlakte (WVO) 
van 55m2 en de respondenten in de niet-dagelijkse sector hebben een gemiddeld WVO van 101 
m2

. De respondenten in de dagelijkse sector hebben dus een kleiner gemidd~ld WVO dan de 
respondenten in de niet-dagelijkse sector. Dit is een logisch resultaat omdat de versspeciaalzaken 
over het algemeen een diep assortiment voeren. Bij dit type assortiment is over het algemeen 
minder WVO nodig. 
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Kijkend naar de gemiddelde overige ruimte voor opslag en kantoor beschikken de respondenten 
in de dagelijkse sector gemiddeld over 30 m2

• De respondenten in de niet-dagelijkse sector 
beschikken over gemiddeld 27m2

• De winkels in de dagelijkse sector hebben dus een veel kleiner 
gemiddeld WVO maar ze beschikken wel over een net iets grotere overige ruimte dan de niet
dagelijkse sector. Dit komt doordat de winkels in de dagelijkse sector extra ruimte nodig hebben 
voor opslag en bereiding van hun producten, zoals de slagers, visspeciaalzaken en bakkers. 

Aan de respondenten is gevraagd hoeveel bruto vloeroppervlakte (BVO) men eigenlijk zou willen 
hebben. Ruim 60% van de respondenten is tevreden over de situatie hoe die nu is. Bij de overige 
respondenten, varieert de oppervlakte die men eigenlijk zou willen hebben enorm. 60% van de 
respondenten die meer BVO wil hebben geeft aan slechts tientallen (van 10 tot 50 m2

) erbij te 
willen hebben. Dit zijn respondenten werkzaam in de branches versspeciaalzaken 
(levensmiddelen), kleding en mode, media, hobby en plant en dier. 40% van deze respondenten 
geeft aan interesse te hebben in een enorme uitbreiding (verdubbeling van bestaande m2

). Door 
deze respondenten, werkzaam in de branches auto en fiets en media wordt aangegeven dat men 
zich realiseert dat het wijkwinkelcentrum deze grote oppervlaktes niet kan ondervangen. 

Eigendom 
85% van de respondenten huurt het winkelpand. Dat het percentage huur hoger is onder de 
zelfstandige detaillisten is te verklaren doordat in de wijkwinkelcentra vaak sprake is van geheel 
eigendom van de belegger, bij een dergelijk geval is vaak helmaal geen mogelijkheid tot koop. Bij 
de wijkwinkelcentra in de steekproef is bij 3 centra sprake van geheel eigendom van een belegger 
en bij 2 centra sprake van versnipperd eigendom (WE). Bij versnipperd eigendom kan sprake zijn 
van gedeeltelijk eigendom belegger met overig eigendom detaillisten. Het kan ook zo zijn dat er 
sprake is van eigendom van verschillende eigenaren waarvan de detaillisten huren samen met 
eigendom pand van zelfstandige detaillisten. 

Bij de respondenten met een vestigingsduur van minder dan 10 jaar (38%) is sprake van 100% 
huur, zie figuur 6.2. Bij de categorieën tussen de 10 en 20 jaar en 20 en 30 jaar vestigingsduur 
(33% van de respondenten) is sprake is van 29% eigendom. Bij een vestigingsduur van meer dan 
30 jaar (29% van de respondenten) is bij 17% sprake van eigendom van het pand. Dus bij een 
langere vestigingsduur is sprake van een hoger percentage eigendom. 20/30 jaar geleden werden 
de winkelpanden te koop aangeboden aan de zelfstandige detaillisten. Dus er was een 
mogelijkheid tot koop voor de zelfstandige detaillisten. Tegenwoordig blijft het gehele 
wijkwinkelcentrum in eigendom van de belegger. Daardoor hebben de zelfstandige detaillisten 
met een vestigingsduur van minder dan 10 jaar niet de mogelijkheid tot koop. 

tussen 20 en 30 jaar 

0% 20% 40% 

Figuur 6.2: Eigendomsituatie vs. vestigingsduur 
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6.2 Analyse van de bedrijfsvoering zelfstandige detaillist 

In deze paragraaf wordt een analyse van de bedrijfsvoering van de zelfstandige detaillist 
gemaakt. Daarnaast wordt gekeken of er een verband is tussen de kenmerken van de 
zelfstandige detaillist (branche, type detaillist, vestigingsduur, oppervlakte vestiging (WVO)) en de 
bedrijfsvoering zelfstandige detaillist (prijsstelling, personeel, product, promotie, toekomst 
aansluiting samenwerkingsvorm). 

6.2.1 De bedrijfsvoering van de zelfstandige detaillist 

Personeel ( bedieningsvorm) 
100% van de respondenten in de dagelijkse sector geeft aan een full-service bedieningsvorm te 
hebben. In de niet-dagelijkse sector is bij 17% van de respondenten sprake van zelfkeuze 
bedieningsvorm en bij 83% sprake van full-service bedieningsvorm, zie figuur 6.3. 
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Figuur 6.3: Bedieningsvorm vs. dagelijks I niet-dagelijks 

Ter ondersteuning van deze vraag is de respondenten gevraagd om de mening te geven over de 
stelling: 

o Service en kwaliteit zorgen voor meerwaarde voor de zelfstandige detaillist. 

100% van de respondenten is het eens met deze stelling. De zelfstandige detaillist probeert zich 
dus in beide sectoren door het geven van extra service te onderscheiden van de grote 
supermarkten, meerwaarde te bieden aan de klant en daardoor een sterkere positie ten opzichte 
van de supermarkten (dagelijkse sector) of concurrerende centra (niet-dagelijkse sector) te 
verkrijgen. 

Prijsstelling 
100% van de respondenten in de dagelijkse sector geeft aan een hoog-exclusieve prijsstelling te 
voeren. In de niet-dagelijkse sector is bij 73% van de respondenten sprake van een discount
midden prijsstelling en bij 27% sprake van een hoog-exclusieve prijsstelling, zie figuur 6.4. Dit 
resultaat kan worden verklaard door de producten die verkrijgbaar zijn bij de branches die 
voorkomen in de niet-dagelijkse sector. Deze zijn over het algemeen ook verkrijgbaar bij 
filiaalbedrijven of detaillisten, aangesloten bij een samenwerkingsvorm die producten door 
grootschalige inkoop goedkoper kan aanbieden, dankzij schaalvoordelen. Daardoor zullen deze 
winkels over het algemeen afhankelijk zijn van adviesprijzen of prijsstelling van de concurrent. De 
respondenten is gevraagd om de mening te geven over de stelling: 

o De klant is bereid om meer te betalen voor service, ambachtelijkheid en kwaliteit. 
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100% van de respondenten is het met deze stelling eens. In de dagelijkse sector is bij 100% van 
de respondenten sprake van een hoog-exclusieve prijsstelling. Kijkend naar de stelling kan 
worden verondersteld dat de respondenten in de dagelijkse sector, de consument ambachtelijke 
en kwalitatieve producten aanbieden, waarvoor de klant in hun ogen meer wil betalen. 
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Figuur 6.4: Prijsstelling vs. dagelijks I niet-dagelijks 

De respondenten met een discount-midden prijstelling hebben over het algemeen een kleinere 
winkel dan de respondenten met een hoog-exclusieve prijsstelling. 52% van de respondenten 
heeft een winkel met een winkelvloeroppervlakte (WVO) van minder dan 100 m2

, zie figuur 6.6. 
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Figuur 6.5: Prijsstelling vs. winkelvloeroppervlakte (WVO) 

• ninder dan I 00 m2 
• tussen 100 en 200 m2 
IJ rreer dan 200m2 

Dit resultaat is opvallend, in de dagelijkse sector is sprake van 100% hoog-exclusieve prijsstelling, 
en deze hebben dus een grotere winkel dan midden-discount prijsstelling. Daardoor zou je juist 
andersom verwachten. Dit resultaat is als volgt te verklaren: de respondenten met een hoog
exclusieve prijsstelling werkzaam in de niet-dagelijkse sector (media, bruin- en witgoed, auto en 
fiets) die over het algemeen meer oppervlakte nodig hebben halen het gemiddelde WVO omhoog. 
Bij 52% van de respondenten met een discount-midden prijsstelling en bij 29% met een hoog
exclusieve prijstelling is sprake van een totaal winkeloppervlakte (WVO) van minder dan 100m2

. 

Bij 59% van de respondenten met een hoog-exclusieve prijstelling en 36% met een discount
midden prijsstelling is sprake van een oppervlakte tussen de 100 en 200m2

• 

Als alleen wordt gekeken naar WVO van de versspeciaalzaken, heeft 57% van de respondenten 
een WVO van minder dan 100 m2 en bij de overige 43% is sprake van een oppervlakte tussen 
100 en 200 m2

• Bij deze detaillisten is dus nog sprake van kleinere winkelunits; dit zijn winkels 
tussen de 50 en 200m2 (zie ook paragraaf 2.1.3). 

51 



) 

Product (assortiment) 

Type assortiment 
In de dagelijkse sector voert 57% van de respondenten een breed en diep assortiment, gevolgd 
door 29% dat een breed assortiment voert en slechts 14% dat alleen een diep assortiment voert, 
zie figuur 6.6. Dit is een opvallende uitkomst omdat in de dagelijkse sector met de 
versspeciaalzaken juist een hoog percentage diep assortiment zou worden verwacht. Hieruit kan 
worden geconcludeerd dat de versspeciaalzaken ook bezig zijn met (specialistische) 
assortimentuitbreiding. 

In de niet-dagelijkse sector heeft 51% van de respondenten een breed assortiment, gevolgd door 
31% met beiden en 18% met een diep assortiment. In de dagelijkse sector is het logisch dat het 
percentage van breed assortiment hoger is. Dit komt doordat in deze sector sprake is van winkels 
met meerdere assortimentsgroepen, bijvoorbeeld de branche kleding en mode, een winkel die 
heren- en dameskleding verkoopt (verschillende assortimentgroepen) en per assortimentgroep 
bovenkleding, onderkleding, schoenen en accessoires verkoopt (verschillende artikelgroepen). Dit 
geldt ook voor de branches doe-het-zelf, media, bruin- en witgoed, auto en fiets en ambacht. 
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Figuur 6.6: Type assortiment vs. dagelijks/ niet-dagelijks 

Aandeel branchevreemd assortiment 
Kijkend naar het aandeel branchevreemd is te zien dat 36% van de respondenten in de niet
dagelijkse sector en 29% van de respondenten in de dagelijkse sector branchevreemde artikelen 
in het assortiment heeft, zie figuur 6.7. In de niet-dagelijkse sector is dus sprake van een hoger 
aandeel branchevreemde producten. 

De respondenten in de dagelijkse sector zijn dus minder bezig met de verkoop van 
branchevreemde producten. 

Branche
vreemde 

producten 
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Figuur 6.7: Aandeel branchevreemdtaandeel geen branchevreemde producten vs. dagelijks/niet-dagelijks 

In de dagelijkse sector is het aandeel branchevreemd gemidd~ld 3,7 m2 en in de niet-dagelijkse 
sector is het aandeel branchevreemd gemiddeld 3,3 m2

• Opvallend is dat het gemiddelde 
vloeroppervlakte branchevreemd in de dagelijkse sector hoger is, terwijl het percentage 
respondenten dat aangeeft bezig te zijn met verkoop van branchevreemde producten lager is. Als 
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de zelfstandige detaillist in de dagelijkse sector aan verkoop van branchevreemde producten doet, 
is er dus meteen sprake van relatief grotere verkoop branchevreemde producten. Een andere, 
misschien logischere verklaring van dit resultaat, is dat de definitie branchevreemd door de 
respondenten verschillend is opgevat. De ene kaasboer vindt de verkoop van bakjes en schalen 
om de kaas op te serveren, de verkoop van branchevreemde producten, terwijl een andere 
kaasboer dit ziet als verkoop van aanverwante producten. 

Doelgroepen winkelformules 
Bij de resultaten van de doelgroepen moet worden opgemerkt dat ze erg afhankelijk zijn van het 
verzorgingsgebied. 

Leeftijdsgroep 
In figuur 6.8 is te zien dat de respondenten in beide sectoren zich niet voornamelijk richten op 
een specifieke leeftijdsgroep (60%). Gevolgd door de middengroep (43%), ouder publiek (36%) 
en jong publiek (29%). De respondenten proberen dus de hele markt te bedienen. 
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Figuur 6.8: Richten de winkelformules zich op de doelgroepen: leeftijdsgroep 

Fase gezinscyc/us 
In figuur 6. 9 is te zien dat de respondenten in beide sectoren zich voornamelijk richten op 
tweepersoonshuishoudens (74%), gezinnen met kinderen jonger dan 18 jaar (76%) en gezinnen 
met kinderen ouder dan 18 jaar (71 %). Dit is een logisch resultaat, aangezien dit ook de drie 
gezinsvormen zijn die het meeste voorkomen in Nederland [CBS, 2008]. 
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Figuur 6.9: Richten de winkelformules zich op de doelgroepen: fase gezinscyclus 

1 = Eenpersoonshuishouden 
3 = Gezin met kinderen jonger dan 18 jaar 
5= Eenoudergezin 

2= Tweepersoonshuishouden 
4= Gezin met kinderen ouder dan 18 jaar 
6= Overige gezinsvormen 
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Over het algemeen kan worden geconcludeerd dat de respondenten zich op een zo breed 
mogelijk publiek richten (60% geen specifieke doelgroep). Als wordt gekeken naar de fase 
gezinscyclus richt men zich op de gezinsvormen die het meeste voorkomen in Nederland. 

Slechts enkele typen winkels hebben een specifieke doelgroep, zoals een kinderkledingzaak heeft 
aangegeven zich vooral te richten op jong publiek (leeftijdsgroep) en gezinnen met kinderen 
jonger dan 18 jaar (fase gezinscyclus). Bij dit type winkels worden duidelijke doelgroepen 
aangegeven. Het grootste percentage respondenten richt zich dus niet speciaal op een bepaalde 
doelgroep, maar probeert elk type doelgroep van dienst te zijn. 

Promotie 
In de dagelijkse sector doet 71% van de respondenten aan promotionele activiteiten en in de 
niet-dagelijkse sector doet 69% van de respondenten aan promotionele activiteiten. Er is dus 
geen duidelijk verschil tussen de dagelijkse en niet-dagelijkse sector. Er is wel een verschil in type 
promotionele activiteiten, zie tabel 6.2. 

In de dagelijkse sector valt op dat men vooral bezig is met interne promotie (promotionele 
activiteiten in de winkel) . In de niet-dagelijkse sector is men vooral bezig met externe promotie 
op het gebied van media (website en direct mail naar klanten). 

Promotionele activiteiten dagelijkse sector 

Adverteren (regionale krant) 
Folders 
Sloepborden 
Proeverijen 
Verfroop Wililll in win!GeV voor deur 

Promotionele activiteiten in de niet·dagelijkse sector 

Adverteren (regionale krant en vakbladen) 
Folders 
Website 
Direct mail n;lilr klanten 
Actie posters 
Klantenkilart 
Radioreclame 

Tabel 6.2: Type promotionele activiteiten vs. dagelijks/ niet-dagelijks 

Bij respondenten met een vestigingsduur minder dan 10 jaar en de respondenten met een 
vestigingsduur meer dan 30 jaar is sprake van het hoogste percentage promotionele activiteiten. 
Dat de respondenten met een vestigingsduur minder dan 10 jaar aan promotionele activiteiten 
doet, is een logisch resultaat. Startende ondernemers maken vaak reclame om naamsbekendheid 
te krijgen. De promotionele activiteiten waar deze respondenten zich mee bezig houden zijn: 
o adverteren; 
o websites; 
o direct mail naar klanten; 
o klantenkaarten; 
o posters. 

Een opvallend verschil in promotionele activiteiten tussen de startende ondernemers 
(vestigingsduur minder dan 10 jaar) en de meer ervaren ondernemers (vestigingsduur langer dan 
30 jaar) is dat de startende ondernemers aan promotie via de computer doen (website en mail), 
hier is bij langer gevestigde respondenten geen sprake van. 

Aangesloten bij winkeliersvereniging 
93% van de respondenten is aangesloten bij een winkeliersvereniging en 84% van deze 
respondenten geeft aan dat aansluiting de bedrijfsvoering ten goede komt. 

De 84% van de aangesloten respondenten die zegt dat aansluiting de bedrijfsvoering ten goede 
komt, geeft hiervoor als redenen (redenen gegeven door respondenten in alle onderzochten 
wijkwinkelcentra): 
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o Samen sta je sterker dan alleen; 
o Bevordert aantrekkelijkheid winkelgebied (versieringen en activiteiten). 
De overige 16% die zegt dat aansluiting de bedrijfsvoering niet ten goede komt, geeft hiervoor 
als redenen: 
o Is verplicht (respondenten in wijkwinkelcentrum Wagnerplein); 
o Wel aangesloten, geen profijt (respondent in wijkwinkelcentrum Lange Voort); 
o De winkeliersvereniging doet te weinig (respondent in wijkwinkelcentrum Vaartbroek). 

Uit deze resultaten kan worden geconcludeerd dat het grootste percentage respondenten vindt 
dat aansluiting bij een winkeliersvereniging de bedrijfsvoering ten goede komt. Slechts een klein 
percentage dat is aangesloten (16%) is sceptisch over de aansluiting bij de winkeliersvereniging. 

Toekomst samenwerking 
43% van de respondenten in de dagelijkse sector en 34% in de niet-dagelijkse sector geeft aan 
interesse te hebben in aansluiting bij een samenwerkingsvorm om het bedrijfsresultaat te 
verbeteren, zie figuur 6.10. Van deze respondenten wordt door 77% voorkeur gegeven aan een 
inkoopvereniging. 

Van de respondenten werkzaam in de dagelijkse sector heeft een iets hoger percentage interesse 
in aansluiting bij een samenwerkingvorm. De positie van de respondenten in deze sector staat 
onder druk door de supermarkten aanwezig in het wijkwinkelcentrum (zie ook hoofdstuk 2). De 
respondenten geven als redenen voor eventuele aansluiting: 
o collectief reclame voeren; 
o gezamenlijke inkoop; 
o verbeteren bedrijfsresultaat. 

Respondenten in de niet-dagelijkse sector die zich in de toekomst willen aansluiten, geven over 
het algemeen dezelfde redenen voor aansluiting als in de dagelijkse sector. Zij kennen een minder 
grote concurrentie binnen het wijkwinkelcentrum, maar meer concurrentie door andere 
winkelgebieden in de omgeving. 

De respondenten in beide sectoren voelen dus druk om zich te verenigingen tegen het 
grootwinkelbedrijf. 
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Figuur 6.10: Toekomst samenwerking vs. dagelijks/ niet-dagelijks 
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6.3 Analyse van het wijkwinkelcentrumniveau 

In deze paragraaf wordt een analyse gemaakt van de factoren op wijkwinkelcentrumniveau. 
Daarnaast worden de resultaten wat betreft de betrokken partijen uitgewerkt, de respondenten is 
namelijk gevraagd hun mening te geven over het functioneren van betrokken partijen (gemeente 
belegger en/of beheerder), deze partijen kunnen de externe factoren namelijk beïnvloeden. Als 
laatste wordt nog gekeken of er een verband is tussen de kenmerken van de zelfstandige detaillist 
(branche, type detaillist, vestigingsduur, oppervlakte vestiging (WVO)) en de factoren op 
wijkwinkelcentrumniveau (bereikbaarheid wijkwinkelcentrum, winkelaanbod en kwaliteit, 
stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit). De resultaten die opvallen, zullen worden 
beschreven. 

6.3.1 Factoren van invloed op wijkwinkelcentrumniveau 

Bij de factoren die vallen onder de bereikbaarheid van het wijkwinkelcentrum, is te zien dat 24% 
van de respondenten problemen ondervindt bij de bedrijfsvoering door de aanwezige 
parkeergelegenheid, zie figuur 6.11. De parkeergelegenheid van een winkelgebied is voor de 
huidige mobiele consument heel bel<ngrijk (zie hoofdstuk 3). De respondenten die aangeven dat 
de aanwezige parkeergelegenheid niet voldoet geven als toelichting: 
o Op marktdagen (respondenten wijkwinkelcentrum Lange Voort); 
o Geregeld tekort aan parkeerplaatsen (respondenten wijkwinkelcentrum Groenhof); 
o Op drukke dagen (respondenten alle wijkwinkelcentra). 
Aan de hand van de gegeven toelichtingen kan worden geconcludeerd dat de parkeergelegenheid 
vooral niet voldoet op drukke dagen. Op 'normale' doordeweekse dagen voldoet de aanwezige 
parkeergelegenheid wel. 

Auto bereikbaarheid van Overige bereikbaarheid 
het winkelcentrum van het winkelcentrum 

Bereikbaarheid 
bevoorrading 

Figuur 6.11: Bereikbaarheid van het winkelcentrum 

Parkeergelegenheid 

Bij de factoren die vallen onder winkelaanbod en kwaliteit, is te zien dat 24% van de 
respondenten problemen ondervindt bij de bedrijfsvoering door het aanwezige winkelaanbod van 
het winkelcentrum, zie figuur 6.12. Voor het aanwezige winkelaanbod is de compleetheid, variatie 
in aanbod en variatie in prijsniveau erg belangrijk (zie hoofdstuk 3). De respondenten die 
aangeven dat het winkelaanbod niet voldoet geven als toelichting: 
o Veelleegstand (respondenten wijkwinkelcentrum Vaartbroek); 
o Meer variatie in het algemeen (respondenten wijkwinkelcentrum Groenhof, Vaartbroek en 

Makado); 
o Meer variatie teveel goedkope branches (wijkwinkelcentrum Makado). 
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Aan de hand van de gegeven toelichtingen kan dus worden geconcludeerd dat volgens de 
respondenten van wijkwinkelcentrum Vaartbroek, wijkwinkelcentrum Groenhoef en 
wijkwinkelcentrum Makado het aanwezige winkelaanbod kan worden verbeterd. 
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Winkelaanbod van het Grootte van het winkelcentrum 

winkelcentrum 

Figuur 6.12: Winkelaanbod en kwaliteit winkelcentrum 

Bij de factoren die vallen onder stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit van het 
winkelcentrum is te zien dat 24% van de respondenten problemen ondervindt bij de 
aantrekkelijkheid van het winkelcentrum, zie figuur 6.13. De aantrekkelijkheid van het 
winkelcentrum heeft te maken met het ontwerp, de staat van onderhoud, de decoratie van het 
openbaar gebied en de organisatie van activiteiten. Ondanks dat 4 van de 5 onderzochte 
wijkwinkelcentra recentelijk gerenoveerd zijn is dit opvallend. Hierbij kan worden geconcludeerd 
dat: 
o De renovaties in de onderzochte wijkwinkelcentra niet zo hebben uitgepakt dat de 

aantrekkelijkheid van het winkelgebied is verbeterd; 
o In de onderzochte wijkwinkelcentra sprake is van weinig activiteiten die het voor de 

consument aantrekkelijk maken om een bezoek aan een bepaald winkelgebied te brengen. Dit 
soort activiteiten wordt over het algemeen door de aanwezige winkeliersverenigingen 
georganiseerd, terwijl de respondenten aangeven dat aansluiting bij een winkeliersvereniging 
de bedrijfsvoering ten goede komt (zie paragraaf 6.2). Er is dus wel sprake van organisatie 
van activiteiten en decoratie van openbaar gebied. 

Lay-out winkelcentrum Aantrekkel~kheid 

winkelcentrum 
Sociale veiligheid van het 

winkelcentrum 

Figuur 6.13: Stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit winkelcentrum 
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6.3.2 Betrokkenen op wijkwinkelcentrumniveau 

Beheerder 
Vaak wordt gezegd dat de beheerders van wijkwinkelcentra in Nederland niet actief bezig zijn met 
het beheer van het winkelcentrum. Om dit te achterhalen is de respondenten gevraagd om hun 
mening te geven over de stelling: 

o De beheerder stelt zich actief op ter behoud van de positie van de zelfstandige detaillist 

61% van de respondenten is het eens met deze stelling. Opvallend bij deze resultaten is dat 
100% van de respondenten waar sprake is van een pand in eigendom zegt dat de beheerder zich 
actief opstelt om de positie van de zelfstandige detaillist te verbeteren. Terwijl bij de 
respondenten waar sprake is van een huurpand slechts 42% zegt dat de beheerder zich actief 
opstelt. De twee wijkwinkelcentra waar sprake is van panden in eigendom van de zelfstandige 
detaillisten zijn wijkwinkelcentrum Groenhof in Amstelveen en wijkwinkelcentrum Wagnerplein in 
Tilburg. Bij wijkwinkelcentrum Groenhof in Amstelveen is bij 20% van de respondenten een pand 
in eigendom en bij wijkwinkelcentrum Wagnerplein Tilburg is bij 50% van de respondenten een 
pand in eigendom. Kijkend naar tabel 6.3 is te zien dat 60% van de respondenten in 
wijkwinkelcentrum Groenhof vindt dat de beheerder zich actief opstelt om de positie van de 
zelfstandige detaillisten te v2rbeteren. Bij wijkwinkelcentrum Wagnerplein is dit slechts 50% van 
de respondenten (dit zijn allen respondenten met een pand in eigendom). De respondenten met 
een pand in eigendom zijn bij het functioneren onafhankelijker van de beheerder dan de 
respondenten met een huurpand. De respondenten met een huurpand hebben te maken met 
huurstijgingen en zijn bij onderhoud van het pand afhankelijk van beheerder. Daardoor zullen de 
respondenten met een pand in eigendom het functioneren van de beheerder positiever 
beoordelen. 

Toch zijn de respondenten met een pand in eigendom ook afhankelijk van het functioneren van 
de beheerder, bijvoorbeeld wanneer bij het gehele wijkwinkelcentrum sprake is van slecht 
onderhoud en slecht winkelaanbod waarvoor de beheerder ook verantwoordelijk is. Dit is nadelig 
voor het gehele winkelcentrum, dus ook voor de respondenten met een pand in eigendom. 

Het totale resultaat (61% respondenten eens met stelling) wüst erop dat beheerders zich redelijk 
actief opstellen ter behoud van de zelfstandige detaillist in het wijkwinkelcentrum, zie tabel 6.3. 
Verder kijkend per wijkwinkelcentrum zijn de resultaten van wijkwinkelcentrum Vaartbroek en 
wijkwinkelcentrum Lange Voort veel minder positief. Bij deze wijkwinkelcentra zullen de 
beheerders een actievere rol moeten innemen bij het beheer van hun wijkwinkelcentrum. Bij 
wijkwinkelcentrum Makado in Purmerend daarentegen zijn de zelfstandige detaillisten heel positief 
(86% eens met stelling) over de beheerder. 

eens 
oneens 

Huur 

Ma kado 

86% 
14% 

Groenhof 

60% 
40% 

Wagnerplein Vaartbroek Lange Voort 

40% 
60% 

33% 
67% 

Tabel 6.3: wijkwinkelcentrum naar stelling over beheerder 

totaal 

De huurprijzen die betaald moeten worden zijn altijd een hekel punt. De zelfstandige detaillisten 
vinden dat ze teveel moeten betalen, terwijl de beheerder vindt dat de huurprijzen goed zijn of 
eigenlijk best nog wel iets hoger kunnen. Daarom is de respondenten gevraagd om de mening te 
geven over de stelling: 

o De huurprijzen zijn goed op te brengen door de zelfstandige detaillist. 

69% van de respondenten is het oneens met deze stelling. Hieruit kan worden geconcludeerd dat 
de zelfstandige detaillisten inderdaad vinden dat ze te hoge huren moeten betalen. Om de 
zelfstandige detaillisten tegemoet te komen zijn er verschillende speciale huurvormen (zie 
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paragraaf 3.2). Een speciale huurvorm waar veel over wordt gesproken is omzetgerelateerde 
huur. Deze huurvorm wordt nog niet veel toegepast maar wordt wel vaak als oplossing genoemd 
voor het huurprijzenprobleem. Als er sprake is van een slechte omzet, moet minder huur worden 
betaald. Als er sprake is van een goede omzet, moet meer huur worden betaald. Daardoor is de 
beheerder er zelf bij gebaat als het goed gaat met de omzet en is daardoor meer betrokken. Of 
deze huurvorm daadwerkelijk een oplossing kan zijn, moet in toekomst nog blijken. De 
respondenten is gevraagd of men interesse heeft in de huurvorm omzetgerelateerde huur. 86% 
van de respondenten geeft aan geen interesse te hebben in de huurvorm omzetgerelateerde 
huur, zie figuur 6.14. Hierbij is als toelichting gegeven: 
o Moet je winst delen; 
o Ben tevreden zoals het nu is; 
o Niet aantrekkelijk; 
o Liever vaste huur i.v.m. vast uitgavenpatroon; 
o Te omslachtig privé. 

Van de respondenten (14%) die wel interesse hebben in de huurvorm omzetgerelateerde huur, is 
het opvallend dat bij deze respondenten sprake is van een positieve omzetontwikkeling. Ze 
hebben hierbij als toelichting gegeven: 
o Alleen als er plafond is voor maandhuur; 
o Bij start onderneming kan de groei beter op gang komen; 
o Sprake van risicodeling en dat is aantrekkelijk; 
o Afhankelijk van basishuur. 

Over het algemeen kan worden gesteld dat de respondenten dus niet geïnteresseerd zijn in de 
huurvorm omzetgerelateerde huur. Wel is opvallend dat de respondenten die geïnteresseerd zijn 
ondernemers zijn met een positieve omzetontwikkeling. Hier zou juist verwacht worden, dat bij 
deze respondenten sprake zou zijn van een negatieve omzetontwikkeling. Het grootste gedeelte 
van de respondenten (69%) vindt dan wel dat ze teveel betalen, maar is zelf niet bereid om mee 
te gaan in een huurvorm, waarbij de beheerder de zelfstandige detaillist tegemoet komt ten tijde 
van slechtere omzetten. 

100% 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 
dagelijks niet-dagelijks totaal 

Figuur 6.14: dagelijks/niet dagelijks v.s. omzetgerelateerde huur 

In figuur 6.15 is te zien dat in de dagelijkse sector 40% van de respondenten interesse heeft in 
de huurvorm omzetgerelateerde huur. In de niet-dagelijkse sector heeft slechts 10% van de 
respondenten interesse in de huurvorm omzetgerelateerde huur. De respondenten (met een 
positieve omzetontwikkeling) in de dagelijkse sector zien dus wel de voordelen van 
omzetgerelateerde huur. 
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rrinder dan 10 jaar tussen 10 en 20 tussen 20 en 30 meer dan 30 jaar totaal 
jaar jaar 

Figuur 6.15: vestigingsduur v.s. omzetgerelateerde huur 

In figuur 6.15 is te zien dat 20% van de respondenten met een vestigingsduur minder dan 10 jaar 
en een vestigingsduur tussen 10 en 20 jaar interesse heeft in de huurvorm omzetgerelateerde 
huur. Bij een vestigingsduur tussen 20 en 30 jaar heeft 0% interesse. Bij een vestigingsduur van 
meer dan 30 jaar heeft slechts 11% interesse. Respondenten met een kortere vestigingsduur 
hebben meer interesse in omzetgerelateerde huur. De toelichting bij de respondenten die 
interesse hebben in omzetgerelateerde huur bevestigt dit ook. Door deze huurvorm toe te passen 
is een startende ondernemer beter in staat om te groeien en een goede positie binnen het 
wijkwinkelcentrum te bemachtigen. 

De gemeente 
De Nota Ruimte 2005 legt de verantwoordelijkheid van een gezonde winkelvoorzieningenstructuur 
bij de gemeente neer. Een gezonde winkelvoorzieningenstructuur houdt in dat serieus wordt 
omgegaan met de (her)ontwikkeling van winkelgebieden. De gemeente heeft hierin een sociaal
maatschappelijke rol, hierbij is behoud van de zelfstandige detaillist in winkelgebieden van groot 
belang. Om te achterhalen of de gemeente hier actief mee bezig is, is de respondenten gevraagd 
de mening te geven over de stelling: 

o De gemeente stelt zich actief op ter behoud van de positie van de zelfstandige detaillist 

76% van respondenten is het hier niet mee eens. Hierdoor kan worden geconcludeerd dat de 
gemeente zich niet actief opstelt ter behoud van een goede winkelvoorzieningenstructuur en ook 
niet ter behoud van de zelfstandige detaillist. De gemeente moet dus een actievere rol innemen 
ter behoud van een goede winkelvoorzieningenstructuur en ter behoud van de zelfstandige 
detaillist. 

Regelgeving 
Ook wordt vaak geklaagd over de wetten en regels die de zelfstandige detaillisten beperken in het 
goed functioneren. Daarom is de respondenten gevraagd de mening te geven over de volgende 
stelling: 

o Regelgeving beperkt mij in mijn bedrijfsvoering. 

48% van de totale respondenten is het eens met deze stelling. Kijkend per sector valt op dat in 
de dagelijkse sector 71% het eens is met deze stelling, terwijl in de niet-dagelijkse sector slechts 
43% het eens is met deze stelling. In de niet-dagelijkse sector ondervinden de zelfstandige 
detaillisten dus meer problemen door wetten en regels. Bij wetten en regels waar de zelfstandige 
detaillist problemen ondervindt moet worden gedacht aan de openingstijdenwet, ziektewet en 
eisen gesteld in de CAO 1

• 

1 Interview gehouden 13-09-2007 G. Sluiskes MKB Nederland 
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6.4 Analyse van trends en ontwikkelingen 

In deze paragraaf worden de trends en ontwikkelingen, van invloed op positie van zelfstandige 
detaillist, geanalyseerd. Dit zijn trends en ontwikkelingen op de winkelmarkt die van invloed 
kunnen zijn op de positie van de zelfstandige detaillist. Daarnaast wordt gekeken of er een 
verband is tussen de kenmerken van de zelfstandige detaillist (branche, type detaillist, 
vestigingsduur, oppervlakte vestiging (VNO)) en de trends en ontwikkelingen (in de vraagzijde en 
in de aanbodzijde). 

6.4.1 Trends en ontwikkelingen in de vraagzijde 

De respondenten ondervinden problemen door onderstaande trends en ontwikkelingen in de 
vraagzijde (zie figuur 6.16): 
o Toename aantal ouderen (31 %); 
o Toename culturele diversiteit (36%); 
o Veranderingen in koopgedrag consumenten (43%). 
Het koopgedrag van de moderne consument verandert snel. Samen met de aankomende 
vergrijzing en toename van culturele diversiteit (zie hoofdstuk 2), is het heel moeilijk om 
voortdurend op het veranderende koopgedrag in te spelen. Het veranderende koopgedrag en 
toename culturele diversiteit staan dus in verband met elkaar. Als detaillist is het belangrijk om de 
markt in de gaten te houden en met behulp van de winkelformule voortdurend op de 
veranderingen in te spelen. Inspelen op de veranderingen is moeilijk en gaat vaak gepaard met 
extra kosten (aanpassing winkelformule). 

Toch hoeft het bovenstaande niet alleen als probleem te worden gezien. Het veranderende 
publiek kan juist ook als kans worden gezien. De percentages bevestigen dat het grootste deel 
van de respondenten dit ook als kans ziet. De percentages 'geen problemen' zijn hoger dan de 
percentages 'wel problemen'. 

Figuur 6.16: Trends en ontwikkelingen in de vraagzijde 

1 = Afname draagvlak in verzorgingsgebied 2 = Toename aantal ouderen (vergrijzing) 
3 = Afname aantal jongeren (ontgroening) 4 = Toename culturele diversiteit 
5 = Veranderingen in koopgedrag consumenten 
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6.4.2 Trends en ontwikkelingen in de aanbodzijde 

36% van de respondenten geeft aan problemen te ondervinden bij de bedrijfsvoering door de 
filialisering van het winkellandschap. Van deze respondenten is 73% werkzaam in de niet
dagelijkse sector. Een logische verklaring is dat de respondenten in de niet-dagelijkse sector 
problemen ondervinden door het inkoopvoordeel dat het filiaalbedrijf en de zelfstandige detaillist 
aangesloten bij een samenwerkingsvorm wel heeft, zie hiervoor ook paragraaf 6.2.1. 

Opvallend zijn de resultaten van concurrentie. Kijkend naar de dagelijkse sector werd grote 
concurrentie binnen het wijkwinkelcentrum verwacht door filialisering winkellandschap 
(concurrentie van grote supermarkten en/of concurrentie van winkels werkzaam in dezelfde 
branche). Maar dit blijkt in de praktijk niet zo te zijn. In de dagelijkse sector werd ook 
concurrentie door concurrerende winkelgebieden (= supermarkten aan de rand van de stad en 
winkels op drukke verkeersknooppunten) verwacht. Maar hier kunnen geen goede uitspraken over 
worden gedaan want in de nabije omgeving van de wijkwinkelcentra in de steekproef was geen 
sprake van deze concurrerende winkelgebieden. 

In de niet-dagelijkse sector werd een grote concurrentie verwacht door omliggende winkelcentra, 
maar dit c'ijkt kijkend naar de resultaten in de praktijk ook mee te vallen. 

Fiiaisering willeelandschap COflQJrrentle door oirliggende Concurrentie door winkels in 
winkelcentra winkelcentrum 

Figuur 6.17: Trends en ontwikkelingen in de aanbodzijde 
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6.5 Analyse van de vestigingsplaats 

In deze paragraaf wordt het oordeel dat de respondenten over de vestigingsplaats hebben 
gegeven geanalyseerd. Het oordeel van de vestigingsplaats is opgebouwd uit de variabelen 
oordeel huidige vestigingsplaats, redenen vestiging, interesse in andere locatie en oordeel over 
toekomst wijkwinkelcentrum. Bij deze analyse wordt gekeken of een verband bestaat tussen de 
factoren van invloed op de positie (bedrijfsvoering zelfstandige detaillist, externe factoren en 
trends en ontwikkelingen) met oordeel vestigingsplaats. 

Oordeel huidige vestigingsplaats 
71% van de respondenten in de dagelijkse en niet-dagelijkse sector beoordeelt de huidige 
vestigingsplaats over het algemeen als goed, 29% in de dagelijkse sector en 23% in de niet
dagelijkse sector met matig. Slechts 6% in de niet-dagelijkse sector beoordeelt de huidige 
vestigingslocatie met slecht, zie figuur 6.19. Bij een goede beoordeling is als toelichting gegeven: 
o Gunstigere huur ten opzichte van andere locaties (respondenten wijkwinkelcentrum 

Vaartbroek) 
o Deze winkel bestaat allang en is bekend (respondenten wijkwinkelcentrum Vaartbroek en 

Wagnerplein); 
o Parkeervoorziening is goed (respondenten wijkwinkelcentra Vaartbroek, Makado en Lange 

Voort); 
o Levensmiddelenzaken zitten bij elkaar (respondenten wijkwinkelcentra Wagnerplein en Lange 

Voort); 
o Inloop van winkelend publiek (respondenten wijkwinkelcentra Makado en Lange Voort). 
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Figuur 6.18: beoordeling huidige vestigingsplaats vs. dagelijks/niet-dagelijks 

Bij de respondenten die hun huidige vestigingsplaats als slecht beoordelen, is als toelichting 
gegeven: 
o Vergrijzing bevolking en toename allochtonen (respondenten wijkwinkelcentra Wagnerplein, 

Groenhof en Makado); 
De respondenten die veranderend publiek als toelichting hebben gegeven bij de slechte 
beoordeling van de huidige vestigingsplaats, hebben bij de trends en ontwikkelingen van invloed 
op de positie ook aangegeven problemen hiervan te ondervinden. Zie voor de toelichting bij het 
veranderende publiek, paragraaf 6.4.1 trends en ontwikkelingen in de vraagzijde. 
o Winkelligt op een te rustig stuk in het winkelcentrum (respondenten wijkwinkelcentra Makado 

en Lange Voort). 
'De winkel ligt op een te rustig stuk in het wijkwinkelcentrum' is door respondenten gelegen op 
een B-locatie in het wijkwinkelcentrum geantwoord, waardoor op deze locaties minder 
langslopend publiek is. De gedeelten in het wijkwinkelcentrum waar de meeste loop van het 
publiek is, zijn de routes tussen de trekkers (A-locatie in wijkwinkelcentrum). Op de overige 
gedeelten bevindt zich over het algemeen minder langslopend publiek (B-Iocatie in 
wijkwinkelcentrum). De winkels gelegen op een B-locatie moeten het dus niet alleen hebben van 
het langslopende publiek, ze zullen ook meer aan promotie en klantenbinding moeten doen om 
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mensen naar de winkel te trekken. Daardoor is het voor deze zelfstandige detaillisten moeilijker 
en zullen ze het wijkwinkelcentrum slechter beoordelen. 

Redenen vestiging 
In de jaren 70 van de vorige eeuw was sprake van de opbouw van veel wijken in Nederland. De 
steden in Nederland werden van winkelvoorzieningen voorzien volgens de theorie van Christaller. 
In deze periode zijn de meeste wijkwinkelcentra gebouwd, ook de wijkwinkelcentra in het 
onderzoek (zie paragraaf 5.3). In deze tijd was het hebben van een winkel relatief eenvoudig, de 
detaillist bepaalde zelf welke producten in de winkel werden aangeboden, want ze werden toch 
wel verkocht omdat de consumenten minder mobiel waren en de dichtstbijzijnde 
winkelvoorziening bezochten. De vestigingsreden door respondenten met een vestigingsduur 
tussen 20 en 30 jaar en meer dan 30 jaar bevestigen dit: 
o Wijk in opbouw; 
o Bouw van nieuw winkelcentrum. 

Tegenwoordig is de consument mobieler en is het winkelaanbod uitgebreid (zie hoofdstuk 2). De 
consument heeft veel meer keuzemogelijkheden en bezoekt gemakkelijk een ander run 
winkelgebied, nabij het werk of onderweg tussen woon- en werkverkeer (zie paragraaf 3.1). De 
consument bepaalt wat, wanneer en waar (bij welke winkel) hij zijn producten aanschaft. 
Caardoor is het op de huidige winkelmarkt veel moeilijker om een goed functionerende winkel te 
hebben. Er is sprake van een toegenomen concurrentie. De startende ondernemers of 
ondernemers die op een nieuwe locatie een winkel willen openen moeten bezig zijn met 
marketing. Is dit een goede locatie? Hoe is mijn concurrentiepositie? De vestigingsredenen door 
respondenten met een vestigingsduur van minder dan 10 jaar bevestigen dit: 
o Goed commercieel punt; 
o Toplocatie in het winkelcentrum. 

Interesse in andere locatie 
In de dagelijkse sector heeft 57% van de respondenten interesse in vestiging op een andere 
locatie, terwijl dit in de niet-dagelijkse sector slechts 23% is, zie figuur 6.20. De respondenten in 
de dagelijkse sector hebben dus meer interesse in vestiging op een andere locatie. Uit onderzoek 
is gebleken dat het voor een goed functioneren van het wijkwinkelcentrum belangrijk is dat de 
trekkers op de uiteinden worden gesitueerd en dat de tussenliggende loop wordt opgevuld met de 
winkels van de zelfstandige detaillisten. Zo ontstaat er een loop tussen de trekkers en langs de 
zelfstandige detaillisten (zie paragraaf 3.1). De toelichtingen bij interesse in andere locatie, 
bevestigen dat de respondenten dit ook zo zien. De toelichtingen die worden gegeven bij 
interesse in vestiging op andere locatie zijn: 
o Langs routing; 
o Naast supermarkt; 
o Naast goede winkels. 
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Figuur 6.19: Andere locatie vs. dagelijks/niet-dagelijks 
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Hoe langer de vestigingsduur, hoe hoger het percentage dat aangeeft geen interesse te hebben 
in vestiging op een andere locatie; tussen 10 en 20 jaar (71 %), tussen 20 en 30 jaar (86%) en 
meer dan 30 jaar (73%). Van de respondenten waar sprake is van een vestigingsduur van minder 
dan 10 jaar heeft 38% interesse in een andere locatie. Deze uitkomst is logisch: de respondenten 
met een langere vestigingsduur hebben een naam opgebouwd en de consument weet de winkel 
wel te vinden. Dat detaillisten met een kortere vestigingsduur meer interesse hebben in vestiging 
op een andere plek is logisch. 
o Bij bestaande wijkwinkelcentra vullen zij meestal de plekken op van detaillisten die hun winkel 

hebben moeten beëindigen. Deze zullen over het algemeen niet op de beste plek in het 
winkelcentrum liggen; 

o Bij gedeeltelijk nieuwe wijkwinkelcentra (respondenten in wijkwinkelcentrum Lange Voort) 
moeten de consumenten het nieuwe gedeelte nog in hun route opnemen, dit duurt over het 
algemeen een paar jaar. Deze respondenten zullen liever in het 'oude' gedeelte gevestigd zijn. 

Oordeel over toekomst wijkwinkelcentrum 
De respondenten in de niet-dagelijkse sector (77%) zijn iets positiever over de toekomst van het 
wijkwinkelcentrum ten opzichte van de respondenten in de dagelijkse sector (71 %), zie figuur 
6.21. De respondenten in beide sectoren zijn dus positief over de toekomst van het 
wijkwinkelcentrum. 
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Figuur 6.20: Toekomst winkelcentrum vs. dagelijks/ niet-dagelijks 
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Kijkend naar de vestigingsduur vallen enkele zaken op. De respondenten met een korte 
vestigingsduur (minder dan 10 jaar) hebben het meeste vertrouwen in de toekomst van het 
wijkwinkelcentrum, 88% van de respondenten beoordeelt de toekomst van het wijkwinkelcentrum 
met goed. Dit is ook een logisch resultaat, een groot percentage van deze respondenten is pas 
een jaar gevestigd. Als men geen vertrouwen zou hebben in de toekomst van het 
wijkwinkelcentrum, zou men geen onderneming gestart zijn in het wijkwinkelcentrum. 

De respondenten met een korte vestigingsduur worden gevolgd door de respondenten met een 
vestigingsduur van meer dan 30 jaar, 82% beoordeelt de toekomst van het wijkwinkelcentrum 
met goed. Deze respondenten zijn al lang gevestigd en hebben nog steeds vertrouwen in het 
wijkwinkelcentrum, dit is zeer positief te noemen! 
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6.6 Analyse van de omzetontwikkeling 

In deze paragraaf wordt een analyse gemaakt van de omzetontwikkeling van de respondenten. 
De omzetontwikkeling is opgebouwd uit de variabelen omzetontwikkeling van de afgelopen 3 jaar 
en de omzetontwikkeling van de komende 3 jaar. Bij deze analyse wordt gekeken of een verband 
bestaat tussen de factoren van invloed op de positie (bedrijfsvoering zelfstandige detaillist, de 
factoren op wijkwinkelcentrumniveau en de trends en ontwikkelingen) met de omzetontwikkeling. 

Omzetontwikkeling afgelopen 3 jaar 
Over het algemeen hebben de respondenten te maken met een positieve omzetontwikkeling, zie 
tabel 6.3. Bij 67% van de respondenten in de dagelijkse sector is de afgelopen 3 jaar sprake 
geweest van een omzetstijging. Bij slechts 17% van de respondenten in de dagelijkse sector is 
sprake geweest van een omzetdaling. In de niet-dagelijkse sector is bij 48% van de respondenten 
sprake geweest van een omzetstijging. Bij 18% van de respondenten in de niet-dagelijkse sector 
is sprake geweest van een omzetdaling. Bij de respondenten in de dagelijkse sector is dus sprake 
geweest van een positievere omzetontwikkeling. 
Toelichtingen op de omzetstijging zijn: 
o Uitbreiding assortiment; 
o Specialisatie; 
o Inspelen op vergrijzing; 
o Prijsverhoging van de producten; 
o Economische vooruitgang; 
De belangrijkste toelichting op de omzetstijging is, zoals ook uit de literatuur naar voren 
gekomen, voortdurend inspelen op de veranderende markt door middel van specialisatie en 
assortimentsaanpassing (zie ook hoofdstuk 3) . In de praktijk blijkt dit dus ook te gelden. 

De respondenten waarbij de afgelopen 3 jaar sprake is geweest van een omzetdaling geven als 
toelichting: 
o Grote concurrentie. 
De respondenten in beide sectoren ondervinden dus problemen door concurrentie; in de 
dagelijkse sector, de supermarkten in het wijkwinkelcentrum en in de niet-dagelijkse sector 
concurrentie door andere winkelgebieden (zie hoofdstuk 2). 

Dage ij s Niet-dagelijks 
Afgelopen 3 jaar Komende 3 jaar Afgelopen 3 jaar Komende 3 jaar 

Sterke stijging (gemiddeld meer dan So/o per jaar) 
Lichte stijging (gemiddeld 2% tot 5% per jaar) 
Ongeveer getiJ!< gebleven 
Lichte daling (gemiddeld 2% tot 5% per jaar) 
Sterke daling (gemiddeld meer dan 5% per jaar) 

50% 29o/o 12% 14% 
17% 43% 36% 51% 
17% 29% 33% 26% 
17% 0% 12% 6% 
0% ~~ 6% 3% 

totaal ------------------~--~10~0%~--~--~1~~~ ~--~1~00%~ 100% 

Tabel 6.4: Omzetontwikkeling afgelopen 3 jaar en komende 3 jaar vs. dagelijks I niet-dagelijks 

Omzetverwachting komende 3 jaar 
Als wordt gekeken naar omzetverwachting van de komende 3 jaar, blijkt dat de respondenten 
over het algemeen zeer positief zijn. In de dagelijkse sector verwacht 72% van de respondenten 
een omzetstijging. In de niet-dagelijkse sector verwacht 65% van de respondenten een 
omzetstijging. 

Bij de omzetontwikkeling van de afgelopen 3 jaar was de omzetontwikkeling in de dagelijkse 
sector ook al hoger. Voor de toekomst blijken de respondenten in deze sector ook iets positiever. 
Een verklaring hiervoor is dat de kaalslag onder de zelfstandige detaillisten, niet aangesloten bij 
een samenwerkingsvorm, in de dagelijkse sector al jaren geleden heeft plaatsgevonden (in de 
~aren voor 2002: zie ook hoofdstuk 2). In deze sector zijn het de zelfstandige detaillisten, niet 
aangesloten bij een samenwerkingsvorm, die zich staande weten te houden naast het 
grootwinkelbedrijf. 
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In de niet-dagelijkse sector is nu sprake van verslechtering van de positie. In de niet-dagelijkse 
sector verwacht namelijk 10% van de respondenten de komende jaren een omzetdaling. Dit zijn 
de respondenten werkzaam in de branches media en ambacht (zie bijlage 2 volledige branche
indeling), met een discount en midden prijsstelling. De respondenten in de branche media geven 
hierbij aan dat de verkoop in de mediabranche de afgelopen jaren enorm is gedaald en de 
komende jaren alleen nog maar verder zal dalen! 

6.7 Conclusie 

Alle verbanden zoals verondersteld in het conceptuele model (zie figuur 6.21) zijn onderzocht en 
de resultaten die opvallend waren zijn omschreven. 

Bedrijfsvoering zelfstandige 
detaillist 

o Prijsstelling; 
0 P$"50neel; 
o Product; 
o Promotie; 
o Toekomst aansluiting 

samenwerkingsvorm. 

Factoren van invloed op 
wijkwinkelcentrumniveau 

o Bereikbaarheld wijkwlnkek:entruni; 
o Winkelaanbod en kwaliteit; 
o Stedenbouwkundige en architectonische 

kwaliteit. 

Trends en ontwikkelingen 

o Afname van het draagvlak; 
o Toename aantal jongeren; 
o Toename rulturele diversiteit; 
o Veranderingen 1n koopgedrag van 

consument 
o Concurrentie door~ centra; 
o Branchevervaging en schaalvergroting; 
o Alialiserino van het wlnkellandschao. 

Posi e zelfstandige detaillist 

Oordeel vestlglllg&plllts 
o Tevredenheld vestiglugslocatle; 
0 Andere locatie; 
o Toekomst~; 
0 Redenen YeSUglng. 

Omzetontwikklllng 
o Omzaontwllckellng ilfgelopen 3 jaar; 
o On~zetontwlldcellng komende 3 jaar. 

Figuur 6.21 : conceptueel model onderzoek 

Tijdens het onderzoek is gebleken dat er minder opvallende resultaten naar voren kwamen dan in 
eerste instantie werden verwacht. Dit is te wijten aan de te beperkte steekproef. De steekproef 
zou groter moeten zijn om goede uitspraken te kunnen doen over welke factoren daadwerkelijk 
grote invloed hebben op de positie van de zelfstandige detaillist. Desondanks zijn er genoeg 
resultaten uit het onderzoek naar voren gekomen die interessant kunnen zijn voor 
vastgoedmanagers. Deze worden hier nog eens op een rijtje gezet, om zo in hoofdstuk 7 tot 
mogelijkheden voor de toekomst te komen om de partijen die betrokken zijn bij het functioneren 
van een wijkwinkelcentrum en dus bij het functioneren van de zelfstandige detaillist, handvaten 
aan te reiken hoe om te gaan met de zelfstandige detaillist in wijkwinkelcentra in Nederland. De 
belangrijkste resultaten zijn: 

o Ruim een derde van de respondenten heeft interesse in meer bruto vloeroppervlakte (BVO). 
60% van deze respondenten geeft aan slechts tientallen (van 10 tot 50 m2) erbij te willen 
hebben. 40% van deze respondenten geeft aan interesse te hebben in een enorme 
uitbreiding (verdubbeling van bestaande m2). De vraag naar meer bruto vloeroppervlakte 
heeft er waarschijnlijk mee te maken dat de zelfstandige detaillisten in beide sectoren bezig 
zijn met de verkoop van branchevreemde producten. In de niet-dagelijkse sector verkoopt 
36% van de respondenten branchevreemde producten, in de dagelijkse sector is dit 29%. 
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o 57% procent van de zelfstandige detaillisten in de dagelijkse sector geeft aan interesse te 
hebben in vestiging op een andere locatie. In de niet niet-dagelijkse sector is dit 23% 
procent. Hierbij is voornamelijk interesse in verplaatsing naar een betere locatie. 

o De zelfstandige detaillisten in beide sectoren voelen druk om zich te verenigingen tegen het 
grootwinkelbedrijf. 43% van de respondenten in de dagelijkse sector en 34% in de niet
dagelijkse sector geeft namelijk aan interesse te hebben in aansluiting bij een 
samenwerkingsvorm om het bedrijfsresultaat te verbeteren. Van deze respondenten wordt 
door 77% aan een inkoopvereniging de voorkeur gegeven. Dit wordt nog eens bevestigd 
doordat 36% van de respondenten aangeeft problemen te ondervinden bij de bedrijfsvoering 
door de filialisering van het winkellandschap. Van deze respondenten is 73% werkzaam in de 
niet-dagelijkse sector. De respondenten in de niet-dagelijkse sector ondervinden dus grote 
problemen door het inkoopvoordeel dat het filiaalbedrijf en de zelfstandige detaillist 
aangesloten bij een samenwerkingsvorm wel hebben. 

o De meeste zelfstandige detaillisten (69%) vinden dat ze teveel huur betalen. Om de 
zelfstandige detaillisten in dit probleem tegemoet te komen kan de huurvorm 
omzetgerelateerde huur interessant zijn. 86% van de respondenten geeft aan geen interesse 
te hebben in de huurvorm omzetgerelateerde huur. Over het algemeen kan worden gesteld 
dat de respondenten dus niet geïnteresseerd zijn in de huurvorm omzetgerelateerde huur. 
Met behulp van de toelichting die gegeven is door de respondenten, moet deze speciale 
huurvorm nog verder en beter worden uitgewerkt. Bij betere uitwerking hebben wellicht meer 
zelfstandige detaillisten interesse in deze speciale huurvorm. 

o Uit de resultaten blijkt dat aansluiting bij een winkeliersvereniging de bedrijfsvoering van de 
zelfstandige detaillist ten goede komt. 93% van de respondenten is aangesloten bij een 
winkeliersvereniging en 84% van deze respondenten geeft aan dat aansluiting de 
bedrijfsvoering ten goede komt. 

o De zelfstandige detaillisten ondervinden in de vraagzijde vooral problemen door toename 
aantal ouderen (31 %), toename culturele diversiteit (36%) en veranderingen in koopgedrag 
van consumenten (43%). Als detaillist is het belangrijk om de markt in de gaten te houden en 
met behulp van de winkelformule voortdurend op de veranderingen in te spelen. Inspelen op 
de veranderingen is moeilijk en gaat vaak gepaard met extra kosten (aanpassing 
winkelformule), daardoor wordt toename aantal ouderen, culturele diversiteit en 
veranderingen in koopgedrag als probleem genoemd. Toch behoeft het niet alleen als 
probleem te worden gezien. Het veranderende publiek kan juist ook als kans worden gezien 
voor de zelfstandige detaillisten, de toelichting die is gegeven bij de omzetstijging bevestigt 
dit ook. 

o 39% van de respondenten vindt dat de beheerder zich niet actief opstelt ter behoud van de 
zelfstandige detaillist in wijkwinkelcentra in Nederland. De tevredenheid over de beheerder 
verschilt hierbij per wijkwinkelcentrum enorm. 

o Over het algemeen hebben de respondenten te maken gehad met een positieve 
omzetontwikkeling. Bij 67% van de respondenten in de dagelijkse sector is de afgelopen 3 
jaar sprake geweest van een omzetstijging. Bij slechts 17% van de respondenten in de 
dagelijkse sector is sprake geweest van een omzetdaling. In de niet-dagelijkse sector is bij 
48% van de respondenten sprake geweest van een omzetstijging. Bij 18% van de 
respondenten in de niet-dagelijkse sector is sprake geweest van een omzetdaling. Bij de 
respondenten in de dagelijkse sector is dus sprake geweest van een positievere 
omzetontwikkeling. 

o Als wordt gekeken naar omzetverwachting van de komende 3 jaar, blijkt dat de respondenten 
over het algemeen zeer positief zijn. In de dagelijkse sector verwacht 72% van de 
respondenten een omzetstijging. In de niet-dagelijkse sector verwacht 65% van de 
respondenten een omzetstijging. 
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7 Mogelijkheden voor de toekomst 

In dit hoofdstuk worden op basis van de resultaten van het veldonderzoek, de literatuurstudie en 
de gehouden interviews, mogelijkheden voor de toekomst van de zelfstandige detaillist in 
wijkwinkelcentra in Nederland uitgewerkt. Dit wordt gedaan om de partijen die betrokken zijn bij 
het functioneren van een wijkwinkelcentrum en dus bij het functioneren van de zelfstandige 
detaillist, handvaten aan te reiken hoe om te gaan met de zelfstandige detaillist in 
wijkwinkelcentra in Nederland. Bij elke mogelijkheid zal worden uitgelegd op welke resultaten uit 
het onderzoek die gebaseerd is, vervolgens zal worden verklaard wat de mogelijkheid inhoudt en 
als laatste wordt advies gegeven aan vastgoedpartijen wat hun rol zou moeten zijn ter behoud 
van de zelfstandige detaillisten in wijkwinkelcentra in Nederland. In paragraaf 7.1 tot 7.6 zullen 6 
mogelijkheden voor de toekomst worden uitgewerkt. 

7.1 De zelfstandige detaillist versterkt zijn positie door 
mee te doen aan trends als schaalvergroting en 
branchevervaging 

In het onderzoek is naar voren gekomen dat ongeveer een derde van de zelfstandige detaillisten 
interesse heeft in meer winkelvloeroppervlakte. Bij ruim negentig procent van deze zelfstandige 
detaillisten is ook sprake van verkoop van branchevreemde producten. Bij deze detaillisten is te 
zien dat er sprake is van een positieve omzetontwikkeling en een positieve omzetverwachting 
voor de toekomst. Ook wordt uitbreiding van het assortiment (branchevervaging) door enkele 
zelfstandige detaillisten als reden voor de omzetstijging gegeven. 

Ondanks de benauwde positie van de zelfstandige detaillisten, kan schaalvergroting en 
branchevervaging dus ook de sleutel naar succes zijn voor de zelfstandige detaillisten, ook al gaat 
dit gepaard met een groter benodigd winkelvloeroppervlakte (WVO) (tegen weliswaar hogere 
huurkosten) en het inzetten van extra personeel (tegen weliswaar hogere personeelskosten). Met 
behulp van de grotere winkelvloeroppervlakte is men in staat om meer bedrijfsactiviteiten te 
ontplooien; het publiek kan zich meer bewegen en oriënteren in de winkel, hetgeen uiteindelijk 
kan leiden tot een hogere omzet, ondanks de extra kosten. 

Voor de aanbieders van vastgoed is het belangrijk dat de zelfstandige detaillist behouden blijft in 
het wijkwinkelcentrum, de zelfstandige detaillisten zorgen voor een gevarieerd branchepatroon, 
dit zorgt voor een sterkere concurrentiepositie van het gehele wijkwinkelcentrum. Het blijkt dus 
dat niet alleen het grootwinkelbedrijf vraagt naar gemiddeld grotere winkelvloeroppervlakte 
(BVO). Ook bij de zelfstandige detaillisten lijkt vraag te ontstaan naar een groter gemiddeld 
winkelvloeroppervlakte. Om de zelfstandige detaillisten in het wijkwinkelcentrum te behouden is 
het dus belangrijk voor het functioneren van de zelfstandige detaillisten dat aanbieders van 
vastgoed hier bij de (her)ontwikkeling van wijkwinkelcentra rekening mee houden, of zorgen 
voor relocatie in het wijkwinkelcentrum (voor zover mogelijk). Het gemiddelde BVO dat de 
zelfstandige detaillisten graag erbij zouden willen hebben om meer bedrijfsactiviteiten te 
ontplooien verschilt enorm. 60% van de zelfstandige detaillisten dat aangeeft meer m2 erbij te 
willen, geeft aan behoefte te hebben aan slechts tientallen m2 (van 10 tot 50 m2

) erbij. Dit zijn 
zelfstandige detaillisten werkzaam in de branches versspeciaalzaken (levensmiddelen), kleding en 
mode, media, hobby en plant en dier. De overige 40% geeft aan interesse te hebben in enorme 
uitbreiding (verdubbeling van bestaande m2

). Dit zijn detaillisten werkzaam in de branches bruin
en witgoed en fiets- en autoaccessoires. Maar het aantal m2 dat de zelfstandige detaillisten 
daadwerkelijk erbij zouden willen hebben, verschilt natuurlijk per wijkwinkelcentrum en per 
zelfstandige detaillist. 
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7.2 Flexibele huurvormen kunnen de sleutel zijn tot 
handhaving van de zelfstandige detaillist 

Bijna driekwart van de zelfstandige detaillisten in het onderzoek vindt dat de huurprijzen niet 
(meer) op te brengen zijn. Doordat er bij de zelfstandige detaillisten sprake is van een lagere 
winstmarge op de producten (geen voordeel bij inkoop, waarvan bij het grootwinkelbedrijf en 
samenwerkingsvormen wel sprake is). Daardoor hebben ze minder bestedingsruimte en zijn de 
hoge huurprijzen (die het grootwinkelbedrijf wel kan betalen) vaak niet op te brengen. 

Het toepassen van een speciale huurvorm wordt in dit geval vaak genoemd als oplossing ter 
behoud van de zelfstandige detaillist. Er zijn enkele huurvormen ontwikkeld waarbü de beheerder 
en/of belegger de zelfstandige detaillisten tegemoet kan komen in de hoge huurprijzen. Deze 
huurvormen zijn: 

Inqroeihuur: vooral aantrekkelijk bij de start van een nieuwe onderneming. 
Bij ingroeihuur is het voor de zelfstandige detaillist mogelijk om in bijvoorbeeld 3 jaar tijd naar de 
juiste huur door te groeien. Dit wordt vaker bij nieuwe winkelcentra toegepast, bij de start van 
een nieuwe onderneming worden heel veel kosten gemaakt, op deze manier kunnen deze worden 
opgevangen door in het begin minder huur te hoeven betalen. Bij de verkoop van een 
wijkwinkelcentrum van de ontwikkelaar aan de belegger, wordt voor de huurstroomcalculatie deze 
stijging van huurprijs meegenomen waardoor voor de ontwikkelaar toch nog een gunstige 
verkoopprijs kan worden bepaald. 

Huurorijscorrectie: de branchering blijft compleet en dit is belangrijk voor het functioneren van 
het gehele wijkwinkelcentrum. 
Huurprijscorrectie houdt in dat de zelfstandige ondernemers een discount I correctie krijgen op de 
huurprijs, waardoor de zelfstandige detaillisten levensvatbaar kunnen zijn. Alleen heeft dit invloed 
op het rendement van het wijkwinkelcentrum. De belegger weet waarvoor een winkelcentrum in 
de boeken staat. Als ze genoeg verdienen (winst maken) aan een winkelcentrum, kunnen ze er 
voor kiezen om minder huur te vragen, maar wel nog net te voldoen aan hun rendementseisen 
om de aandeelhouders tevreden te stellen. Het belangrijkste hierbij is dat de zelfstandige detaillist 
op deze manier behouden blijft in een wijkwinkelcentrum, de branchering van het 
wijkwinkelcentrum compleet is en dat er variatie in het aanbod is. 

Omzetgerelateerde huur: alle partijen worden betrokken bij het functioneren van het 
wijkwinkelcentrum. 
Er zijn verschillende vormen van omzetgerelateerde huur: 
o Bij de eerste vorm wordt de hoogte van de huur bepaald aan de hand van de omzet van de 

winkel. Meer omzet: meer huur, maar ook minder omzet: minder huur; 
o Of de combinatie van een vaste basishuurprijs en een variabel deel op het omzet gebaseerde 

gedeelte en hierbij geldt dan dus ook, meer omzet: meer huur, maar ook minder omzet: 
minder huur. 

Bij de huurvorm omzetgerelateerde huur worden alle partijen meer betrokken bij het functioneren 
van het winkelgebied. De beheerderen/of belegger is er zelf bij gebaat als het goed gaat met de 
omzet. Als ook de beheerder en/of belegger zijn rendement kan verbeteren door een hogere 
omzet van de huurder, zal ook meer belang worden gehecht aan een goed management van het 
winkelcentrum. Daarom is in dit onderzoek extra aandacht aan deze huurvorm besteed en is in 
het onderzoek gevraagd of de zelfstandige detaillisten interesse hebben in deze huurvorm. 

De resultaten zijn opvallend, slechts 14% van de respondenten geeft aan interesse te hebben in 
de huurvorm omzetgerelateerde huur. De 86% die geen interesse heeft in de huurvorm 
omzetgerelateerde huur, vindt de omzetontwikkeling privé, heeft geen zin om de winst te delen of 
heeft liever een vaste huur in verband met een vast uitgavenpatroon. De zelfstandige detaillisten 
die wel interesse hebben in omzetgerelateerde huur geven aan dat er wel een plafond moet zijn 
voor de maandhuur en dat ze het alleen aantrekkelijk vinden bij een realistische basishuur. 
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Opvallend hierbij is dat bij de zelfstandige detaillisten die interesse hebben in omzetgerelateerde 
huur, sprake is van een positieve omzetontwikkeling. De zelfstandige detaillisten waarbij sprake is 
van een positieve omzetontwikkeling, zien dus voordelen in de huurvorm omzetgerelateerde. 
Daarom zou de huurvorm omzetgerelateerde huur goed moeten worden uitgewerkt, er is nu nog 
teveel onduidelijkheid met betrekking tot deze huurvorm. Bij goede uitwerking (vaste basishuur 
en plafond voor maandhuur) en goede samenwerking van beide partijen zouden beide partijen 
hun voordelen uit deze huurvorm kunnen halen. Hierbij is het van belang om te starten met een 
pilot project, waardoor meer duidelijkheid ontstaat van het toepassen van omzetgerelateerde 
huur in de praktijk. 

Het lijkt alsof de aanbieders van vastgoed door het toepassen van een van deze speciale 
huurvormen alleen maar minder huurinkomsten hebben en daardoor dus minder winst maken. 
Toepassing van een speciale huurvorm moet anders worden gezien. Door toepassing van een van 
bovenstaande speciale huurvormen is er sprake van behoud van de zelfstandige detaillist en dus 
een compleet en gevarieerd aanbod. Daarnaast hebben de zelfstandige detaillisten door het 
betalen van minder huur, meer bestedingsruimte en zijn ze beter in staat om actief op de 
veranderende winkelmarkt in te spelen en bezig te zijn met vernieuwing. Dit alles verhoogt de 
aantrekkelijkheid van het wijkwinkelcentrum, hetgeen uiteindelijk kan leiden tot verlenging van de 
verblijfsduur en verhoging van de bezoekfrequentie van de consument. De toename van het 
bezoekersaantal zorgt voor omzetverhoging bij de gevestigde detaillisten waardoor de beheerder 
en/of belegger bij huurprijsherzieningen bij het grootwinkelbedrijf huurprijsverhogingen kan 
doorvoeren. Bij een winkelcentrum waar sprake is van een hoge bezettingsgraad zal het 
rendement toe gaan nemen, hetgeen uiteindelijk moet leiden tot een hoger uit te keren dividend 
dat ten goede komt aan de aandeelhouders [Buvelöt, 2002]. 

7.3 De positie van de zelfstandige detaillist kan versterkt 
worden door relocatie in het wijkwinkelcentrum 

57% procent van de zelfstandige detaillisten in de dagelijkse sector geeft aan interesse te hebben 
in vestiging op een andere locatie. In de niet-dagelijkse sector is dit 23% procent. Uit onderzoek 
is gebleken dat winkels met soortgelijke koopwaar betere zaken doen indien deze winkelformules 
in elkaars nabijheid zijn gevestigd, dan wanneer ze verspreid liggen. Het concentreren van 
winkels heeft dus een marktvergrotend effect [Bolt, 2003]. Daarom zijn de zelfstandige 
detaillisten in de dagelijkse sector erbij gebaat om dicht bij de supermarkt gelegen te zijn of in 
ieder geval in de loop van het winkelende publiek. In het onderzoek komt ook naar voren dat 
geclusterde ligging van de versspeciaalzaken nabij de grote supermarkten positief uitpakt voor de 
omzetontwikkeling van de zelfstandige detaillisten. In wijkwinkelcentrum Lange Voort in het 
onderzoek was hier sprake van, deze zelfstandige detaillisten beoordelen hun huidige 
vestigingsplaats dan ook met goed. Bij de overige wijkwinkelcentra lagen de versspeciaalzaken 
verspreid door het winkelcentrum. 

Het is voor de beheerder en/of belegger en ontwikkelaar bij de (her)ontwikkeling van een 
wijkwinkelcentrum dan ook belangrijk om hier serieus mee om te gaan. Er is natuurlijk een 
verschil in detaillisten, er zijn hele goede detaillisten, maar er zijn ook iets minder goede 
detaillisten. De goede detaillisten zullen minder afhankelijk zijn van de vestigingsplaats in het 
wijkwinkelcentrum, zij kunnen over het algemeen op een slechte vestigingsplaats ook goed 
functioneren. Een slechte detaillist zal afhankelijker zijn van de vestigingsplaats in het 
wijkwinkelcentrum en over het algemeen op een slechte plek niet functioneren en op een goede 
plek wel functioneren. 
Daarom is het voor het functioneren van een wijkwinkelcentrum belangrijk om goed na te denken 
over de lay-out en routings van het winkelende publiek en het bijhorende branchepatroon. Als 
hier goed over na wordt gedacht kan dit het behoud van alle soorten detaillisten bevorderen. 
Het is van belang om rekening te houden met: 
o Clustering van zelfstandige detaillisten werkzaam in dagelijkse sector, nabij de supermarkten 

of in loop tussen de twee supermarkten 
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o Plaatsing van de trekkers, dit is belangrijk voor de zelfstandige detaillisten in de dagelijkse en 
niet-dagelijkse sector. Tussen de trekkers van het wijkwinkelcentrum is de loop van het 
winkelende publiek. Proberen zoveel mogelijk zelfstandige detaillisten in deze loop te situeren. 

Bij het ontwerp van een nieuw wijkwinkelcentrum kan hier rekening mee worden gehouden. Men 
moet zorgen dat trekkers op de koppen van het wijkwinkelcentrum gelegen zijn en dat kleinere 
winkelunits voor de zelfstandige detaillisten tussen deze trekkers gelegen zijn (in de loop van het 
winkelende publiek). 

Bij een bestaand wijkwinkelcentrum moet de beheerder en/of belegger kijken welk gedeelte van 
het wijkwinkelcentrum niet goed functioneert. Als er sprake is van leegstand van winkels, moet 
worden onderzocht wat hiervan de reden kan zijn (misschien een te rustig stuk in 
wijkwinkelcentrum) en hoe dit kan worden opgelost. Misschien kan door een kleine aanpassing in 
het ontwerp van het wijkwinkelcentrum toch een loop worden gecreëerd in het te rustige deel van 
het wijkwinkelcentrum. Of misschien kan de (her)plaatsing van trekkers en/of zelfstandige 
detaillisten al voor een oplossing zorgen. Hier goed over nadenken kan het hele functioneren van 
het wijkwinkelcentrum ten goede komen en daarbij het functioneren van de goede en slechte 
zelfstandige detaillist. 

7.4 Door de filialisering van het winkellandschap is er 
behoefte aan maatwerk; dit biedt volop kansen voor de 
zelfstandige detaillist 

Bij de omzetontwikkeling wordt als reden van de omzetstijging bij ruim een derde van de 
zelfstandige detaillist specialisatie van het aanbod genoemd. Het grootwinkelbedrijf richt zich met 
haar winkelformules vaak op landelijke gemiddelden waardoor op lokaal niveau vaak niet aan alle 
behoeften in het verzorgingsgebied tegemoet wordt gekomen. Hier kan de zelfstandige detaillist 
met passend aanbod op de lokale markt voor zorgen. Dit wordt ook wel een nichemarkt 
genoemd, een nichemarkt kan worden ontwikkeld in een reeds bestaande markt waarbinnen niet 
aan elke vorm van vraag tegemoet wordt gekomen. Voor de zelfstandige detaillisten zou dit 
winstgevend kunnen uitpakken doordat het grootwinkelbedrijf vaak niet in specifieke niche 
geïnteresseerd is, ze hebben niet deze doelstellingen of ze zijn zich niet bewust van een bepaalde 
niche. De sleutel van succes in het verkrijgen van een niche is om een nichemarkt te vinden, deze 
niche op de juiste manier op de markt zetten ( marketingmix elementen) en te controleren of deze 
niche nog niet door een gevestigde aanbieder wordt geclaimd. 

Door de zelfstandige detaillisten in het onderzoek wordt specialisatie door in te spelen op de 
doelgroepen in het verzorgingsgebied genoemd en specialisatie door aanpassing van het 
assortiment [Van der Kind, 2004]. 

Ten eerste is het interessant voor de zelfstandige detaillisten om te kijken welke doelgroepen in 
het verzorgingsgebied de overhand hebben, te kijken wat de behoeften van deze doelgroepen zijn 
en hier met de hele winkelformule ( marketingmix elementen) op in te spelen. Er zijn verschillende 
kenmerken van de bevolkingssamenstelling waarmee de behoeften van consumenten in het 
verzorgingsgebied kunnen worden bepaald en waar de zelfstandige detaillist met behulp van de 
winkelformule op kan inspelen en specialiseren. 

Bijvoorbeeld de ouderen (de Nederlandse bevolking vergrijst, SO% van de bevolking is in 2010 
SS-plus [CBS, 2007]) zijn wel mobieler geworden maar willen toch graag hun boodschappen naast 
de deur doen. Voor de ouderen is een winkel een ontmoetingsplaats. Door deze specifieke 
doelgroep extra service te geven (full-service bedieningsvorm) en het assortiment aan te passen 
op hun wensen, kan de zelfstandige detaillist met deze groep mensen goede zaken doen. Een 
voorbeeld van een winkel uit het onderzoek: 
o Een versspeciaalzaak die zich richtte op consumenten die van het Bourgondische leven 

houden en dus luxe kaasproducten, hapjes en wijnen verkocht. 
De SS-plussers hebben over het algemeen genoeg geld te besteden en voldoende tijd om dit 
soort speciaalzaken te bezoeken en ook interesse in deze luxe en exclusieve producten. 
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Daarnaast zijn er wijken in Nederland waar veel allochtonen (in 2010 kent Nederland ruim 2 
miljoen allochtone inwoners [CBS,2007]) wonen, de zogenaamde gekleurde wijken. De 
consumenten uit deze wijken hebben weer meer behoefte aan (vers)speciaalzaken, de allochtone 
bewoners zijn bereid om meerdere winkels te bezoeken. Vooral winkels die aansluiten bij de eigen 
cultuur worden veelal bezocht. Een voorbeeld van een winkel uit het onderzoek: 
o De buitenlandse supermarkt met hallal vlees, groenten en buitenlandse producten. 

Consumenten hebben behoefte om producten uit het land van herkomst te kunnen kopen. 

In een wijk met veel starters (tweeverdieners of singles) zal weer meer behoefte zijn aan grote 
supermarkten, zij willen graag de auto voor de deur parkeren en zo min mogelijk tijd kwijt zijn 
aan het boodschappen doen. Bij deze doelgroep zullen de zelfstandige detaillisten over het 
algemeen minder goede zaken doen, terwijl een moeder met twee kinderen over het algemeen 
meer tijd heeft om meerdere keren per week verschillende supermarkten en/of winkels te 
bezoeken. In een wijk met veel gezinnen met kinderen zal daardoor weer meer behoefte zijn aan 
verschillende winkels en supermarkten, maar ook bijvoorbeeld kinderkledingwinkels en 
speelgoedwinkels. Een voorbeeld van een winkel uit het onderzoek: 
o Een kinderkledingwinkel, gericht op kinderen van 0 tot en met 12 jaar. 

Het kan dus een kans zijn voor de zelfstandige detaillist om op een bepaalde bevolkingsgroep met 
behulp van de winkelformule in te spelen. 

Ten tweede kan een specifieke branchespecialisatie ook succesvol zijn voor de zelfstandige 
detaillisten. Voorbeelden van dit soort specialisaties die hebben geleid tot omzetstijging uit het 
onderzoek zijn: 
o Een sleutelspeciaalzaak, de zelfstandige detaillist noemde zicht 'de sleutelspecialist' van 

Noord-Brabant. De consumenten moeten dus bij hem zijn voor het laten maken van sleutels; 
o Een heren- en dameskledingzaak speciaal voor grote maten. Consumenten met een maatje 

meer kunnen hier dus terecht voor het kopen van hun kleding; 

Voor belegger en/of beheerder van een wijkwinkelcentrum kan dit ook heel interessant zijn. Als 
het wijkwinkelcentrum goed aansluit op de behoefte in de wijk, zal het wijkwinkelcentrum sneller 
worden bezocht. De belegger en/of beheerder kan onderzoek doen naar de niches in de markt 
voor een bepaald wijkwinkelcentrum, niches afgestemd op de behoeften van de inwoners van het 
verzorgingsgebied. Dit kan door de doelgroepen in de wijk in kaart te brengen of een 
consumentenonderzoek in het wijkwinkelcentrum te houden. Wat zijn de wensen van de 
consumenten die het wijkwinkelcentrum bezoeken? Daardoor is de belegger en/of beheerder in 
staat om zelfstandige detaillisten aan te trekken die gespecialiseerd zijn in een bepaalde niche in 
de markt, of hij kan de zittende zelfstandige detaillisten inzage geven in de resultaten en hen 
adviseren welke niche in hun branche, bij dit specifieke verzorgingsgebied succesvol kan zijn. Als 
de zelfstandige detaillisten op een goede manier op de niches in de markt inspelen, zal dit een 
positieve omzetontwikkeling bij de zelfstandige detaillisten tot gevolg hebben (zie resultaten 
onderzoek) en blijft de zelfstandige detaillist behouden in het wijkwinkelcentrum. 

7.5 Zelfstandige detaillist sluit zich meer aan bij 
samenwerkingsvorm 

Ruim een derde van de zelfstandige detaillisten in het onderzoek geeft aan interesse te hebben in 
aansluiting bij een samenwerkingsvorm om het bedrijfsresultaat te verbeteren. De belangrijkste 
redenen die worden gegeven zijn collectief reclame voeren, gezamenlijke inkoop en het 
verbeteren van het bedrijfsresultaat. 

De meeste zelfstandige detaillisten geven de voorkeur aan de samenwerkingvorm 
inkoopvereniging. In principe verandert er voor de consumenten bij deze samenwerkingvorm niks. 
De inrichting van de winkel en de producten die worden verkocht blijven hetzelfde waardoor 
variatie is in het straatbeeld en niet overal eenvormige wijkwinkelcentra ontstaan. Voor de 
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zelfstandige detaillisten daarentegen verandert heel veel. Het accent ligt bij deze 
samenwerkingvorm op gezamenlijk dingen doen om kostenvoordelen te behalen. Door aansluiting 
bij deze samenwerkingsvorm hebben de zelfstandige detaillisten ook de voordelen van inkoop die 
het grootwinkelbedrijf heeft, waardoor de winstmarge op de producten groter wordt en het 
bedrijfsresultaat uiteindelijk positiever zal uitvallen waardoor de zelfstandige detaillisten weer 
beter in staat zijn om te kunnen overleven naast het grootwinkelbedrijf. 

Hierbij is het vooral de samenwerkingsvorm inkoopvereniging die kansen biedt voor de toekomst 
van de zelfstandige detaillisten en waarbij ze in principe zelfstandig kunnen blijven opereren. Bij 
de samenwerkingsvorm franchising zijn ze veel meer aan regels gebonden en zijn ze vaak 
gebonden aan de inrichting van de winkel7 zoals de franchisegever voorschrijft. Het straatbeeld 
zal dan eenvormig zijn en voor de consumenten is er geen verschil meer te ontdekken tussen het 
grootwinkelbedrijf en de zelfstandige detaillist aangesloten bij een samenwerkingsvorm. 

De belegger en/of beheerder van een wijkwinkelcentrum is voor het functioneren van het gehele 
wijkwinkelcentrum erbij gebaat dat er sprake is van een gevarieerd aanbod. Met een gevarieerd 
aanbod (met zelfstandige detaillisten) wordt extra trekkracht gecreëerd voor het 
wijkwinkelcentrum als geheel. Behoud van de zelfstandige detaillist is voor variatie in het aanbod 
erg belangrijk. Doordat de positie van de zelfstandige detaillisten door de opmars van het 
grootwinkelbedrijf, trends en ontwikkelingen op de winkelmarkt onder druk staat, maken de 
zelfstandige detaillisten lange dagen en hebben ze over het algemeen geen tijd over, ze hebben 
het druk ter behoud van hun winkel. Hier ligt een kans voor de belegger en/of beheerder; zij 
willen dat de zelfstandige detaillist behouden blijft in het wijkwinkelcentrum. Hierbij is het 
belangrijk voor de belegger en/of beheerder om de retailkennis uit te breiden. Welke trends en 
ontwikkelingen zijn er op de winkelmarkt te ontdekken, bij welke branches kan dit een positieve 
of negatieve invloed hebben op de omzetontwikkeling? De belegger en/of beheerder moet de 
trends en ontwikkelingen op de winkelmarkt dus voortdurend in de gaten houden om te 
achterhalen welke branches onder druk staan. Hierdoor kan de belegger en/of beheerder deze 
detaillisten begeleiden en eventueel aansporen voor aansluiting bij een samenwerkingsvorm om 
het bedrijfsresultaat te verbeteren, waardoor de zelfstandige detaillist uiteindelijk behouden blijft 
in het wijkwinkelcentrum. 

7.6 Aansluiting bij winkeliersvereniging komt de 
bedrijfsvoering van zelfstandige detaillist ten goede 

93% van de respondenten is aangesloten bij een winkeliersvereniging en 84% van deze 
respondenten geeft aan dat aansluiting de bedrijfsvoering ten goede komt. 

In veel winkelgebieden in Nederland bundelen de aanwezige winkeliers hun krachten om samen 
aan projecten te werken om hun winkelgebied te promoten. Hierbij moet worden gedacht aan de 
organisatie van braderijen of thema-evenementen en de aanwezigheid van decoratie zoals 
Sinterklaasversiering en kerstverlichting. Ook worden regelmatig gezamenlijk acties 
georganiseerd, gezamenlijke advertenties geplaatst en een gezamenlijke website gemaakt. Samen 
kan meer worden bereikt dan alleen. Dit soort promotie wordt ook wel externe promotie genoemd 
en is erop gericht om de belangstelling en koopintentie van de consumenten in het 
verzorgingsgebied voor de winkel te verhogen [Van der Kind, 2004]. 

De zelfstandige detaillisten die positief tegenover aansluiting bij een winkeliersvereniging staan 
geven als redenen dat je samen sterker staat dan alleen en dat het de aantrekkelijkheid van het 
winkelgebied bevordert. De zelfstandige detaillisten die negatief tegenover aansluiting bij een 
winkeliersvereniging staan geven als redenen de verplichting, het gebrek aan profijt en het feit 
dat de winkeliersvereniging te weinig actie onderneemt. 

Uit deze resultaten kan worden geconcludeerd dat het grootste percentage respondenten vindt 
dat aansluiting bij een winkeliersvereniging de bedrijfsvoering ten goede kan komen. Slechts een 
klein percentage dat is aangesloten is sceptisch over de aansluiting bij de winkeliersvereniging. 
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Hier ligt dan ook een kans voor beheerder en/of belegger van het winkelgebied. Om de 
aantrekkelijkheid van het hele winkelgebied te bevorderen wordt extra trekkracht voor het 
wijkwinkelcentrum als geheel gecreëerd. 

Daardoor is het voor de beheerder enjof belegger van een winkelgebied van belang om de 
aantrekkelijkheid van een winkelgebied te bevorderen, dit kan door als beheerder actief betrokken 
te zijn bij het functioneren van een winkeliersvereniging of wanneer geen winkeliersvereniging in 
het winkelgebied aanwezig is, samen met de zelfstandige detaillisten een winkeliersvereniging op 
te starten. Hierdoor blijf je als beheerderen/of belegger op de hoogte van alles wat speelt in het 
winkelgebied. Hierdoor wordt ook meer 'goodwill' getoond bij de zelfstandige detaillisten. 39% 
van de zelfstandige detaillisten in het onderzoek geeft namelijk aan dat ze vinden dat de 
beheerder zich niet actief opstelt; door actieve deelname in een winkeliersvereniging kan de 
beheerder en/of belegger het tegendeel bewijzen. 
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8 Conclusies en aanbevelingen 

In paragraaf 8.1 wordt de hoofdvraag van het onderzoek beantwoord en conclusies getrokken, 
waarna in paragraaf 8.2 en 8.3 aan de hand van de resultaten en conclusies de aanbevelingen 
voor vastgoedpartijen worden gegeven en aanbevelingen voor vervolgonderzoek worden 
gegeven. 

8.1 Conclusie 

De positie van de zelfstandige detaillist in wijkwinkelcentra in Nederland is door de toegenomen 
concurrentie op de winkelmarkt, de opmars van het grootwinkelbedrijf (filialisering en oneigenlijke 
filialisering), veranderingen in koopgedrag van consumenten en de voortdurende 
branchevervaging en schaalvergroting in de detailhandel onder druk komen te staan. De 
landelijke cijfers bevestigen deze toegenomen druk; het aantal zelfstandige detaillisten is de 
laatste jaren afgenomen. 

In de dagelijkse sector is het aandeel winkelvloeroppervlakte (WVO) van de zelfstandige detaillist 
laag (ongeveer 20% van totale WVO in wijkwinkelcentra in Nederland). Het overige deel wordt 
ingevuld door supermarkten van het grootwinkelbedrijf of detaillisten, aangesloten bij een 
samenwerkingsvorm. Hierdoor lijkt het alsof de positie van de zelfstandige detaillist in de 
dagelijkse sector slecht is. Er is voornamelijk afname onder de zelfstandige detaillisten in de 
branches slager, kaas, groente/fruit en zoetwaren. Hierbij is sprake van aansluiting bij een 
samenwerkingsvorm maar bij het merendeel is sprake van sluiting van de winkel. De producten 
die in deze branches verkrijgbaar zijn, zijn ook bij de supermarkten te krijgen. De zelfstandige 
detaillisten in de dagelijkse sector verliezen dus voornamelijk draagvlak aan de grotere 
supermarkten. 

In de niet-dagelijkse sector lijkt het er op dat de positie van de zelfstandige detaillist - kijkend 
naar oppervlaktes ten opzichte van het grootwinkelbedrijf - sterker is (ongeveer 45% van totale 
WVO in wijkwinkelcentra in Nederland). Toch staat de positie van enkele branches in de niet
dagelijkse sector onder druk. Deze sector ondervindt op dit moment vooral problemen door 
concurrentie uit andere winkelgebieden en het gebruik van internet. Twee branches vallen op in 
de niet-dagelijkse sector; de branche media (kent al jaren afname in de verkoop) en de branche 
fiets- en autoaccessoires (een branche die grotere oppervlaktes nodig heeft). Het 
wijkwinkelcentrum is echter niet geschikt om deze grote oppervlaktes te ondervangen. Dit zijn 
dus branches die wellicht onder de zelfstandige detaillisten nog verder zullen afnemen en in de 
toekomst uit het wijkwinkelcentrum zullen verdwijnen. 

Ondanks de afname van zelfstandige detaillisten in de dagelijkse sector, komt in het onderzoek 
naar voren dat bij 67% van deze detaillisten sprake is van een omzetstijging en bij 17% van deze 
detaillisten sprake is van een omzet die gelijk is gebleven. Voor de toekomst verwacht 71% van 
deze detaillisten een omzetstijging en de overige 29% verwacht dat de omzet gelijk blijft. De 
detaillisten in de dagelijkse sector zijn dus- kijkend naar de omzetontwikkeling- zeer positief over 
de toekomst. Bij de zelfstandige detaillisten in de niet-dagelijkse sector is bij 48% sprake van een 
omzetstijging en bij 33% sprake van een omzet die gelijk is gebleven. Voor de toekomst verwacht 
65% van deze detaillisten een omzetstijging en 26% van deze detaillisten verwacht dat de omzet 
gelijk blijft. De zelfstandige detaillisten in de niet-dagelijkse sector zijn dus - kijkend naar de 
omzetontwikkeling - minder positief over de toekomst dan in de dagelijkse sector. 

Het functioneren van de zelfstandige detaillist wordt door trends en ontwikkelingen op de 
winkelmarkt beïnvloed. 38% van de zelfstandige detaillisten geeft aan problemen te ondervinden 
door veranderingen in de doelgroepen (toename aantal ouderen, toename van de culturele 
diversiteit en verandering in het koopgedrag van de consument). Voor de zelfstandige detaillisten 
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is het moeilijk om voortdurend op de veranderingen in te spelen. De huidige moderne consument 
is grillig, ongrijpbaar en niet langer trouw aan een vast winkelgebied of een vaste winkel. De 
veranderende doelgroepen worden door veel zelfstandige detaillisten dan wel als probleem 
ervaren, toch ziet een groot deel van de zelfstandige detaillisten dit ook als kans. Inspelen op de 
veranderde doelgroepen en veranderende winkelmarkt wordt in het onderzoek door ruim 30% 
van de zelfstandige detaillisten als reden van de omzetontwikkeling genoemd. Dit doen ze door 
zich te onderscheiden van het grootwinkelbedrijf met behulp van het aanbod (specialisatie, 
uitbreiding assortiment en voortdurend inspelen op de markt) en het geven van extra service 
(full-service bedieningsvorm). De zelfstandige detaillisten in de dagelijkse sector blijken hier iets 
succesvoller in te zijn dan de zelfstandige detaillisten in de niet-dagelijkse sector. Dit komt 
doordat de zelfstandige detaillist in de niet-dagelijkse sector producten verkoopt die ook bij het 
grootwinkelbedrijf of bij detaillisten, aangesloten bij een samenwerkingsvorm, worden verkocht. 
De zelfstandige detaillisten in de niet-dagelijkse sector zijn daardoor afhankelijk van 
standaardprijzen of de prijzen waarvoor ze bij het filiaalbedrijf of detaillisten aangesloten bij een 
samenwerkingsvorm worden aangeboden. De zelfstandige detaillist in de niet-dagelijkse sector 
kan zich dus wel onderscheiden door extra service, maar niet door middel van de producten die 
worden verkocht. De zelfstandige detaillist in deze sector heeft dus minder 'tools' in handen om 
de positie ten opzichte van het grootwinkelbedrijf te versterken dan wel te behouden. Dit wordt 
nog eens bevestigd doordat 36% van de zelfstandige detaillisten aangeeft problemen te 
ondervinden bij de bedrijfsvoering door de filialisering van het winkellandschap; 73% van deze 
zelfstandige detaillisten is werkzaam in de niet-dagelijkse sector. 

Ook blijkt het meedoen met trends als schaalvergroting en branchevervaging voor de zelfstandige 
detaillisten in beide sectoren positief uit te pakken en een sleutel naar succes te zijn. 40% van de 
zelfstandige detaillisten geeft aan interesse te hebben in een grotere winkelruimte. Daarnaast is 
bij 33% van de zelfstandige detaillisten sprake van de verkoop van branchevreemde producten. 
De zelfstandige detaillisten proberen hun positie te versterken dan wel te behouden door zich te 
onderscheiden en mee te gaan met de veranderingen van het grootwinkelbedrijf. 

Daarnaast blijkt dat aansluiting bij een winkeliersvereniging de bedrijfsvoering van de zelfstandige 
detaillist ook ten goede komt. 93% van de zelfstandige detaillisten is aangesloten bij een 
winkeliersvereniging en 84% van deze respondenten geeft aan dat aansluiting de bedrijfsvoering 
ten goede komt. 

Kijkend naar deze resultaten valt de zelfstandige detaillist dus we1mg gebrek aan 
ondernemerschap te verwijten. Er is slechts in enkele branches sprake van een negatieve 
omzetontwikkeling. Daarnaast is te zien dat de zelfstandige detaillisten op alle mogelijke 
manieren, waaronder specialisatie (inspelen op de vraag in de markt), meedoen aan trends als 
schaalvergroting en branchevervaging en door zich aan te sluiten bij een winkeliersvereniging 
proberen hun positie te versterken. De positie staat voornamelijk onder druk door factoren 
waarop de zelfstandige detaillist zelf geen invloed op heeft. 

Het grootste gedeelte van de zelfstandige detaillisten (69%) vindt dat ze teveel huur betaalt. 
Ondanks dat geeft 86% van de zelfstandige detaillisten aan geen interesse te hebben in de 
huurvorm omzetgerelateerde huur. Terwijl de beheerder en/of belegger met de huurvorm de 
zelfstandige detaillist juist tegemoet komt in de te betalen huur. Dit resultaat komt vooral doordat 
er nog geen duidelijke uitwerking van omzetgerelateerde huur is. Bij betere uitwerking hebben 
wellicht meer zelfstandige detaillisten interesse in deze speciale huurvorm. 

Ook blijkt dat de zelfstandige detaillisten druk voelen door het grootwinkelbedrijf. 43% van de 
zelfstandige detaillisten in de dagelijkse sector en 34% in de niet-dagelijkse sector geeft aan 
interesse te hebben in aansluiting bij een samenwerkingsvorm om het bedrijfsresultaat te 
verbeteren. Hierbij wordt door 77% samenwerkingsvorm inkoopvereniging als voorkeur gegeven. 

De zelfstandige detaillisten zijn bij hun functioneren ook afhankelijk van het handelen van de 
beheerder en/of belegger. 39% van de zelfstandige detaillisten vindt dan ook dat de beheerder 
zich niet actief opstelt ter behoud van de zelfstandige detaillist in het wijkwinkelcentrum in 
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Nederland, terwijl goed functioneren van de zelfstandige detaillist het functioneren van het 
wijkwinkelcentrum als geheel alleen maar ten goede kan komen. Met de toegenomen 
concurrentie op de winkelmarkt is het belangrijk voor het wijkwinkelcentrum om zich te 
onderscheiden. Dit kan met behulp van de zelfstandige detaillist. Door de filialisering van het 
winkellandschap kan een wijkwinkelcentrum zich onderscheiden met behulp van een gevarieerd 
aanbod. Met een gevarieerd aanbod (met zelfstandige detaillist) wordt extra trekkracht gecreëerd 
voor het wijkwinkelcentrum als geheel, hetgeen het bedrijfsresultaat van het gehele 
wijkwinkelcentrum alleen maar ten goede kan komen. De aanbieders van vastgoed zijn er dus 
alles bij gebaat dat de zelfstandige detaillist behouden blijft in het wijkwinkelcentrum in 
Nederland. 

8.2 Aanbevelingen voor vastgoedpartijen 

Kijkend naar deze resultaten kunnen verschillende rollen zijn weggelegd voor de aanbieders van 
vastgoed (ontwikkelaar, beheerder en/of belegger) om de zelfstandige detaillist te behouden in 
wijkwinkelcentra in Nederland: 
o Doordat de zelfstandige detaillisten ook meedoen aan trends als schaalvergroting en 

branchevervaging zal de vraag naar grotere winkelvloeroppervlakte ontstaan. Aanbieders van 
vastgoed dienen hier bij de (her)ontwikkeling van wijkwinkelcentra rekening mee te houden, 
of (voor zo ver mogelijk) te zorgen voor relocatie in het wijkwinkelcentrum; 

o Door de filialisering van het winkellandschap ontstaat bij de consumenten behoefte aan 
maatwerk. Dit biedt volop kansen voor de zelfstandige detaillist. De zelfstandige detaillisten 
kunnen hier met behulp van aanpassing van hun winkelformule (marketingmix elementen) 
volledig op inspelen. Aanbieders van vastgoed kunnen de zelfstandige detaillist hierbij een 
handje helpen door de doelgroepen in de wijk in kaart te brengen (nichemarkten). Hierdoor 
kunnen ze de zittende zelfstandige detaillisten adviseren over welke mogelijke specialisatie in 
hun branche succesvol kan zijn. Of ze kunnen door het aantrekken van nieuwe zelfstandige 
detaillisten, die in een bepaalde branche zijn gespecialiseerd, zorgen voor een compleet 
aanbod in het winkelcentrum. 

o Doordat de huurprijzen voor veel zelfstandige detaillisten niet op te brengen zijn kan het 
toepassen van flexibele huurvormen een mogelijkheid zijn tot handhaving van de zelfstandige 
detaillist. Bij het toepassen van een speciale huurvorm krijgen de zelfstandige detaillisten 
meer bestedingsruimte en zijn ze beter in staat om op de veranderingen in de winkelmarkt in 
te spelen. Bij de huurvorm omzetgerelateerde huur (een combinatie van een vaste basishuur 
met een deel omzethuur), wordt de beheerder meer betrokken bij het goed functioneren van 
het wijkwinkelcentrum. Wel blijkt dat er nog veel onduidelijkheid heerst onder de zelfstandige 
detaillisten met betrekking tot deze huurvorm, een betere uitwerking van omzetgerelateerde 
huur is dus gewenst. Hierbij is het opstarten van een pilot project gewenst, waardoor 
duidelijkheid ontstaat over de huurvorm omzetgerelateerde huur. 

o De aansluiting van de zelfstandige detaillist bij een samenwerkingvorm zal in de toekomst 
doorgaan. Bij de samenwerkingsvorm inkoopvereniging verandert er voor de consument 
niets, voor het oog blijft er sprake van een winkel van de zelfstandige detaillist, maar voor de 
zelfstandige detaillist kan er sprake zijn van flinke schaalvoordelen. Hierdoor krijgt de 
zelfstandige detaillist meer bestedingsruimte en kan geld worden vrijgemaakt om op de 
veranderingen op de winkelmarkt in te spelen. Voor de aanbieders van vastgoed is het hierbij 
van belang om hun retailkennis uit te breiden, te kijken welke branches onder druk staan en 
deze branches eventueel aansporen tot aansluiting bij een samenwerkingvorm, hierdoor blijft 
de zelfstandige detaillist uiteindelijk behouden in het wijkwinkelcentrum. 

o Daarnaast kan de positie van de zelfstandige detaillist worden versterkt door relocatie in het 
wijkwinkelcentrum. De andere (betere) plek in het wijkwinkelcentrum kan het functioneren 
van de zelfstandige detaillist bevorderen. Hierbij moeten de aanbieders van vastgoed 
nadenken over de routing van het wijkwinkelcentrum, clustering van zelfstandige detaillisten, 
plaatsing van trekkers en de plaats van zelfstandige detaillist in dit geheel. Door hier bij de 
(her)structurering en het beheer van een wijkwinkelcentrum goed over na te denken kan dit 
het functioneren van het gehele wijkwinkelcentrum en het functioneren van de zelfstandige 
detaillist ten goede komen. 
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o Aansluiting bij winkeliersvereniging komt de bedrijfsvoering van de zelfstandige detaillist ten 
goede. Daardoor is het voor de beheerder en/of belegger van een winkelgebied van belang 
om de aantrekkelijkheid van een winkelgebied te bevorderen, dit kan door als beheerder 
actief betrokken te zijn bij het functioneren van een winkeliersvereniging of wanneer geen 
winkeliersvereniging in het winkelgebied aanwezig is, samen met de zelfstandige detaillisten 
een winkeliersvereniging op te starten. Hierdoor blijf je als beheerder en/of belegger op de 
hoogte van alles wat speelt in het winkelgebied. 

Door deze mogelijkheden op te pakken kunnen aanbieders van vastgoed zorgen voor versterking 
van de positie van de zelfstandige detaillist in wijkwinkelcentra in Nederland. 

8.3 Aanbevelingen voor verder onderzoek 

In het onderzoek worden verschillende rollen voor aanbieders van vastgoed omschreven ter 
behoud van de zelfstandige detaillist. Al deze rollen komen er op neer dat de aanbieders van 
vastgoed hun kennis van de winkelmarkt moeten uitbreiden en dan ook specifiek hun kennis 
uitbreiden met betrekking tot de zelfstandige detaillist. Het is belangrijk dat ze actief bezig zijn 
met het beheer van het wijkwinkelcentrum en de plaats van de zelfstandige detaillist hierin. In 
een vervolgonderzoek is het interessant om de omschreven mogelijkheden aan vastgoedpartijen 
voor te leggen en te kijken of deze rollen in de praktijk voor hun zijn weggelegd. Door de mening 
van deze partijen goed in kaart te brengen kunnen de meningen van de vastgoedpartijen en de 
resultaten van dit onderzoek worden gemactched en kan worden gekeken welke mogelijkheden 
voor beide partijen het meest gunstig zouden kunnen uitpakken, ter behoud van de zelfstandige 
detaillist in wijkwinkelcentra in Nederland. 

Ook is het interessant om niet vanuit de aanbodkant naar de positie van de zelfstandige detaillist 
te kijken maar vanuit de vraagkant Wat zijn de redenen van een consument om een bezoek aan 
de zelfstandige detaillist te brengen? Wat maakt voor de consument daadwerkelijk het verschil 
tussen de zelfstandige detaillist en het grootwinkelbedrijf? Kloppen de resultaten uit het 
onderzoek; vinden ze inderdaad specialisatie van producten, verandering van assortiment en 
extra service aantrekkelijk om een winkel te bezoeken? Of heeft het brengen van een bezoek aan 
de zelfstandige detaillist voor hun geen meerwaarde? De consument bepaalt tenslotte het succes 
van de zelfstandige detaillist en het succes van een winkelgebied. 

Vanwege het tijdsbestek is bij dit onderzoek in 5 wijkwinkelcentra onderzoek gedaan onder de 
zelfstandige detaillisten. Door de hoge respons (60%) zijn redelijk betrouwbare uitspraken gedaan 
over de positie van de zelfstandige detaillist in wijkwinkelcentra in Nederland. Om nog betere 
uitspraken te kunnen doen zou het interessant zijn om over meerdere wijkwinkelcentra een 
steekproef uit te zetten. Door de 'te kleine' steekproef waren bij de verbanden trends en 
ontwikkelingen, factoren van invloed op wijkwinkelcentrumniveau en bedrijfsvoering zelfstandige 
detaillist met de positie (oordeel vestigingsplaats en omzetontwikkeling) niet veel opvallende 
resultaten af te leiden. Bij een grotere steekproef worden hier interessantere resultaten verwacht. 
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Bijlage 1 Begrippenkader 

Branche: de gehanteerde definitie van het HBO van een branche: een groep van bedrijven die 
worden gekenmerkt door een bepaalde (dominante) assortimentsgroep of door veel voorkomende 
combinatie van assortimentsgroepen (bijvoorbeeld warenhuizen) 

Winkels met een overeenkomstig assortiment vormen dus een branche. Als branchehoofdgroepen 
gelden dagelijks versus niet-dagelijks [Bolt,2003]. 

Dagelijks: voedings- en genotmiddelen, papierwaren, cosmetische producten en was- en 
reinigingsmiddelen; 
Niet-dagelijks: duurzame en overige goederen minus papierwaren, cosmetische producten en 
was- en reinigingsmiddelen [Tol,2003]. 

Detailhandel: alle bedrijfsmatige verkoop van goederen en diensten aan de uiteindelijke 
gebruiker (final consument), exclusief verkoop die bestemd is voor consumptie ter plaatse. 

Onder detailhandel valt niet de verkoop van goederen en diensten waarvoor op grond van 
veiligheids-, gezondheids- of hygiëne-overwegingen bijzondere eisen worden gesteld. Horeca 
(consumptie ter plaatse) en apotheken (medicijnen) vallen niet onder het begrip detailhandel. 
Evenmin valt onder detailhandel de zuivere (zakelijke) dienstverlening zoals banken, 
uitzendbureaus en medische diensten [Wakke, 2006]. 

Ontwikkelaar: een ontwikkelaar is een professionele partij die de feitelijke ontwikkeling van een 
vastgoedobject ter hand neemt. Ze ontwikkelen voor eigen rekening en risico vastgoedprojecten 
voor de markt, van initiatief tot en met afzet. De ontwikkelaar (her-)ontwikkelt een 
vastgoedproject met als doel dit zo snel mogelijk af te stoten aan een nog onbekende afnemer. 
Ontwikkelaars kunnen zelfstandige ondernemingen zijn, maar kunnen ook onderdeel uitmaken 
van beleggers, bouwbedrijven, banken en corporaties [Oude Veldhuis, 1993]. 

Belegger: in sommige gevallen zal de ontwikkelaar, alvorens met het project een aanvang te 
nemen, op zoek gaan naar een belegger die het object van hem koopt en verder beheert. 
Beleggers stappen in wanneer duidelijk is dat een bepaald rendement kan worden behaald [Oude 
Veldhuis, 1993]. 

Ondernemer/detaillist: een samensteller en leverancier van op de consumentenbehoefte 
afgestemde, vraagverwante assortimenten, in een daartoe passende aanbodomgeving. 

Trend: een blijvende verandering in de houding van consumenten, vaak als reactie op structurele 
wijzigingen in het maatschappijbeeld [van der Kind, 2004] 

Ontwikkeling: gebeurtenis die invloed uitoefent op een proces [Van Dale groot woordenboek, 
2002] 

Factor: omstandigheid die invloed op de uitslag van iets uitoefent, medebepalend element [Van 
Dale groot woordenboek, 2002] 
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Winkel: is de detailhandelvorm met een voor publiek vrij toegankelijk pand dat hoofdzakelijk in 
gebruik of bedoeld is voor de verkoop van artikelen aan eindgebruikers en als zodanig door het 
publiek als zelfstandige commerciële ruimte ervaren wordt [Bolt ,2003]. 

Winkelformule: is sprake als marketinginstrumenten, zoals productkeuze, prijsstelling, 
personeel en vakbekwaamheid, wijze van presentatie en distrubutie alsmede vestigingsplaats op 
elkaar zijn afgestemd met als doel in te spelen op de behoeften van een of meer 
consumentendoelgroepen [Bolt, 2003]. 

WVO (winkelverkoopvloeroppervlakte of winkelverkoopoppervlakte): de in een winkel 
voorkomende oppervlakte bedoeld voor de uitstalling en de verkoop van de 
detailhandelsartikelen. Dit is in het algemeen de (inpandige) voor het publiek zichtbare 
toegankelijke vloeroppervlakte inclusief die van de eventueel voorkomende etalage, vitrine, 
tochtsluis, toonbank- en kassaruimte (inclusief loopruimte voor het personeel daarachter) alsmede 
de oppervlakte ten behoeve van schappen, paskamers, winkelwagens en lege dozen. Voorheen 
v.v.o .. genoemd. 

WGO (winkelgebruiksvloeroppervlakte): hierbij behoren nog de uitsluitend voor het personeel 
bedoelde ruimten en de ruimten betrekking hebbende op bedrijfskantoor, portiek, ambacht, 
reparatie, opslag, magazijn, sanitair en distributieruimten. Dit is in het algemeen gelijk aan de 
commercieel verhuurbare ruimte. 

Als de buitenmuren en dergelijke meegerekend worden, dan wordt gesproken over bruto 
vloeroppervlak (BVO). 

Marketing: alle activiteiten die te maken hebben met het maken en vasthouden van klanten, 
inspelen op de wensen en verlangens van klanten. 

Verzorgingsgebied: het verzorgingsgebied van een commercieel centrum komt overeen met de 
ruimte waarin het centrum gewoonlijk zijn consumenten vandaan trekt. Men kan 
twee soorten verzorgingsgebieden onderscheiden: 
o Het gebied, dat 60 % van de consumenten van het winkelcentrum verzamelt, en 

overeenstemt met het primaire verzorgingsgebied; 
o Het gebied, dat 90 % van het consumenten van het winkelcentrum verzamelt, en 

overeenstemt met het primaire en secundaire verzorgingsgebied. 

Winkelcentrum: een winkelcentrum is een winkelconcentratie vanaf een minimum van 5 
winkelvoorzieningen 

Operationaliseren: Het vertalen van een begrip in meetbare termen [Baarda en De Goede, 
2001] 

Steekproef: een deel van de populatie dat wordt benaderd [Baarda en De Goede, 2001]. 

Respons: dat deel van de steekproef dat meedoet aan het onderzoek [Baarda en De Goede, 
2001]. 

Uiteindelijke respons: dat deel van de steekproef dat aan het onderzoek meedoet, bruikbare 
gegevens heeft opgeleverd en dus in de data-analyse wordt benaderd (Baarda en De Goede, 
2001]. 
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Bijlage 2 Volledige branche- indeling 

Dagelijks 
Levensmlddelen Diepvriesartikelen 

Groente/Frult 

Bakker 
Vlaaien 
Bultenland overig 
Toko 

Chocola 
Koffie/Thee 
DerlOltessen 

kaas 
Minisuper 
Noten 
Poelier 
Reform 
Slagerij 
Slijter 
SUpermarkt 

Tabak/Lectuur 
Vis 
Zoetwaren 
Levensmiddelen overtg 

Persoonlijke verzorging Apotheek 
Drogist 
Parfumerie 
Persoonlijke verzorging overig 
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Niet-dagelijks 

Huishoudelijke & lUXe Glas en aardewerk Wonen Babywoonwinkel 
Huldhoudelljke artikelen Slaapkamer/bed 

uidhoudelijk linnen Keukens 
eau artikelen Meubelen 

ookwinkel Woonwarenhuis 
Plant & dier 1\uquari\ITls Keukens/badkamers 

J!loem en plant Badkamers 

Shoenen & lederwaren Verlichting 

Schoenen Parket/laminaat 

Auto & fiets Automaterialen 'Wonininginrichting 
Car HIFI Woningtextiel 
Rijwiel/bromfiets Woondecoratie 

Kleding & mode Beenmode Zonwering 
Bont Hobby Elektronica 
Bruidskle1ding Foto/fltm 
Damesmode Handvaardigheid 
Dames- en herenmode WoVhandwerk 
Herenmode Munten/postzegels 

indennode Muziekinstrumenten 
Leennode Naaimachines 

ngerte Stoffen 
Modeaccessoires Media Boekhandel 
Sportkleding Stripboeken 
Textielsuper Beeld/geluld 

Bruln & witgoed Radio & te Software/games 
Computers Kantoorartikelen 
HuiShoud onderhoud Poster/kaarten 
Telecom Boek & kantoor 
Witgoed In ktv u IIers 
Electra Ambacht Edelsmid 

Juwelier & optiek Juwelier Schoenreparatie 
uurwerken Kapper 
Optiek Tatoe/piercing 

Doe-Het-Zelf Bouwmarkt SchoonheidspectaNsme 
Bouwmatertaal Kledingreparatie 
Deurkozijn Stomerij 
Breedpakket Stoffeerderij 
Hout Kleermaker 
Ijzerwaren en gereedschap Pottenbakker 
Sa!'! ltalrmateria len Radio/tv reparatie 
Verf/behang Drukwerk/copy 

Sport& spel Buitensport Foto-ontwikkeling 
Ruitersport Sleutelservice 
SOeelaoed Hondentrims 
Modelbouw Lijstenmaker 
Sportzaak Ambacht overig 
Hengelsport 
Watersport 

ort en spet overig 
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Bijlage 3 De enquête 

6 november 2007 

Ondernemersonderzoek 

Geachte ondernemer, 

In samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven en onderzoeksbureau Strabo te 
Amsterdam verricht ik een onderzoek naar de positie van de zelfstandige detaillist in 
wijkwinkelcentra. Het doel van dit onderzoek is om te komen tot concrete handreikingen voor 
vastgoedpartijen om de positie van het MKB in wijkwinkelcentra te versterken. 

Wij verzoeken u vriendelijk om de vragenlijst volledig in te vullen. De vragenlijst zal persoonlijk bö 
u worden opgehaald, zodat eventuele vragen of onduidelijkheden betreffende de vragenlijst met u 
kunnen worden doorgenomen. Het invullen van de vragenlijst zal circa 10 minuten in beslag 
nemen. 

De vragenlijst zal op ...... .. .. .......... ................. ... .. .. . worden opgehaald. Indien u verhinderd bent 
kunt u de vragenlijst ook opsturen met de bijgeleverde antwoordenvelop. 

Strabo bv 
T.a.v. N.M.L Budé 
Antwoordnummer 11408 
1000 PG Amsterdam 

Bij voorbaat danken wij u voor uw medewerking! 

Met vriendelijke groeten, 

Nicole Budé 
Strabo BV 
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Ondernemersenquête 

Wij verzoeken u de volgende vragen volledig in te vullen op de stippenlijn, door het juiste antwoord te omdrkelen of het 
vakje aan te kruisen. 

Naam van de onderneming: ............................. ............... ...... ..................... .. ................... ... ...................................... .................. . 

Naam van de ondernemer: ... ....... .. ...... ....................................................................................................................................... . . 

Adres: ............ ...................................................... ..................... Telefoonnummer: .................. .......................... . 

In welke branche bent u werkzaam? 

2. Bent u een zelfstandige detaillist, met één winkelvestiging of zelfstandige detaillist met meerdere 
vestigingen? 

0 Zelfstandige detaillist met één winkelvestiging 
0 Zelfstandige detaillist met meerdere vestigingen 

Aantal vestigingen: ............ ........ .............. 

3. Wat is de prijsstelling van uw winkelformule? 

0 Discount- Midden 

0 Hoog_- Exclusief 

4. Wat is de bedieningsvorm van uw winkelformule? 

0 Full service 
0 Zelfkeuze 
0 Zelfbedieninq 

5. Op welke leeftijdgroep richt uw winkelformule zich? (meerdere antwoorden mogelijk) 

0 Jong publiek ( 15 tot 34 jaar) 
0 Middengroep (35 tot 54 jaar) 
0 Ouder publiek (55 jaar en ouder) 
0 Geen specifieke leeftijdsgroep 

6. Op welke fase van de gezinscyclus richt uw winkelformule zich? (meerdere antwoorden mogelijk} 
0 Eenpersoonshuishouden 
0 Tweep_ersoonshuishouden 
0 Gezin met kinderen ionger dan 18 i aar 
0 Gezin met kinderen ouder dan 18 iaar 
0 Eenoudergezin 
0 Overige gezinsvormen 

7A. Voert uw winkelformule een breed assortiment of een diep assortiment? 

0 Breed 
0 Diep 
0 Of beiden 

78. Welk aandeel in m2 is gereserveerd voor branchevreemde producten? 

......... ..... m2 

8. Doet u aan (extra) promotionele activiteiten om de verkoop te stimuleren, zo ja welke? 

oNee 

Promotionele activiteiten: ...................................................... ........................ ..................... ....................... ... .... . . 

9. Sinds wanneer is uw bedrijf op deze locatie gevestigd? 

Sinds ................ .. 
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10. Wat was de belangrijkste reden om u destijds op deze locatie te vestigen? 

Reden: 

11. Hoe beoordeelt u uw vestigingslocatie in dit winkelcentrum op dit moment? 

o Goed I oMatig I o Slecht 

Want: .................................................................................... ........................ .................................... ................................ . 

12. Zou u liever op een andere locatie in dit winkelcentrum gevestigd willen zijn? En zo ja, op welke 
locatie en wat is hiervan de reden? 
oNee 

Locatie: ... ......... .. .... .................. ...... ... .. .......... ...... omdat. .............. ............................................. ............ ................. . 

13. Hoe ziet u de toekomst van dit winkelcentrum? 

o Goed L o Matig_ I o Slecht 

Want: ...... .............. .. ........ .. ........................ .... .............. ................ ......... ..... .... ...... .. ......................................................... . 

14A. Hoe groot is op uw huidige adres de totale oppervlakte van: 

Voor het publiek toegankelijke ruimtes ................ m2 

Overige ruimtes (magazijn kantoor kantine e.d.) ... .. ........... m2 

148. Welke omvang zou de zaak bij voorkeur nweten hebben? 

.. .. .. ......... m2 (inclusief magazijn, kantoor, kantine e.d.) 

15A. Is het huidige pand eigendom van uw onderneming/ of is het pand gehuurd? 

o Eigendom 

o Gehuurd (zie vraag 158) 

158. Indien gehuurd: zou u gebruik maken van de huurvorm: omzetgerelateerde huur? 
(Omzetgerelateerde huur = een huurvorm waarbij een basishuur betaald moet worden met een variabele huur 
boven op de basishuur. Voor het gedeelte variabele huur geldt meer omzet: meer huur, maar ook minder 
omzet: minder huur) 

Ja 
0 

Reden: ... .. ... .. .... .......................... ........................ .......... ....................... .. ........... ....................... ................ ............ . 

Nee 
0 

Reden: ... ..... .. .................... ............... .. ............................... ................ .................... .................................... ......... . . 

16. I Hoe heeft de omzet van uw bedrijf zich de afgelopen 3 jaren ontwikkeld. 
En hoe denkt u dat de omzet zich de komende 3 iaar zal_g_aan ontwikkelen? 

Afgelopen 3 jaar 
Komende 3 jaar 

(prognose) 
sterke stijging (gemiddeld meer dan 5%_per jaarl_ 0 0 

Lichte stijging (gemiddeld 2% tot 5%_Q_er jaarl_ 0 0 

Ongeveer gelijk gebleven 0 0 

Lichte daling (gemiddeld 2% tot 5% oer iaar)_ 0 0 

Sterke daling (gemiddeld meer dan 5°/oper i aar)_ 0 0 
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17. 1 Kunt u de omzetontwikkeling toelichten en verklaren? 

18A. Zou u zich om uw bedrijfsresultaat te verbeteren, aansluiten bij een samenwerkingsvorm? 

o Nee 

0 

Ja (_zie vraag 188) 
188. Naar welke samenwerkingsvorm gaat uw voorkeur uit? 

o Franchising 

Reden: ........... ... ......... .. ............ ............... ........................................ ............................. ..................... .. .............. .. ...... . 
0 Filiaalbedrijf 

Reden: .................................... ............................................. ................. .......................................... ........................... . 
o Inkoopvereniging 

Reden : .................. ... .............. ..................... ...... .................................................. . · · · · · · · · · .. · · · · .. · · · · · · · .. · .. · .. · .. · · · · .. · · · · .... · · · · · 

19. Ondervindt u bij de bedrijfsvoering op deze locatie problemen m.b.t. onderstaande aspecten, en zo 
ja kunt u die toelichten? 

Lay-out van het winkelcentrum 

Aantrekkelijkheid van het winkelcentrum 

Sociale veiligheid van het winkelcentrum 

Auto bereikbaarheid van het winkelcentrum 

Overige bereikbaarheid van het winkelcentrum 

Bereikbaarheid van het winkelcentrum voor 
bevoorrading en ander zakelij k verkeer 

Parkeergelegenheid 

Winkelaanbod van het winkelcentrum 

Grootte van het winkelcentrum 

Concurrentie door omliggende winkelcentra 

Probleem? 
JA 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

NEE Toelichting 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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Concurrentie door winkels in winkelcentrum 0 0 

Andere problemen, namelijk 0 0 

20A. Bent u aangesloten bij een winkeliersvereniging? 

0 
Ja ( qa naar vraaq 20B) 

0 Nee (ga naar vraag 20C) 
208. Komt aansluiting bij een winkelierverenging uw bedrijfsvoering ten goede, kunt u uw antwoord 

toelichten? 
0 Ja (zie vraag 21) 

Toelichtinq antwoord: ............................................. ....................................... ........................................................ . 
0 Nee (zie vraag 21) 

Toelichting antwoord : .. ............ ...... ......................................... ....................................................... ....................... . 
20C. Wat is de reden dat u niet bij een winkeliersvereniging bent aangesloten? 

Reden ....................................................................................................................................................................... . 

21. I Kunt u aangeven of uw winkelformule van onderstaande ontwikkelingen op de winkelmarkt 
problemen ondervindt? 

Toename aantal ouderen (vergrijzing) o Ja o NVT in verzorgingsgebied 
oNee 

Afname aantal jongeren (ontgroening) o Ja o NVT in verzorgingsgebied 
oNee 

Toename culturele diversiteit o Ja o NVT in verzorgingsgebied 
oNee 

Afname draagvlak in verzorgingsgebied o Ja o NVT in verzorgingsgebied 
o Nee 

Veranderingen in het koopgedrag van consumenten o Ja o NVT in verzorgingsgebied 
o Nee 

Filialisering winkellandschap 

(Filialisering = toename percentage grootwinkelbedrijven t.o.v. het o Ja o NVT in verzorgingsgebied 
oNee 

percentage zelfstandige detaillisten) 

22. I Kunt u uw mening geven over onderstaande stellingen? 

De huurprijzen zijn qoed op te brenqen door zelfstandiqe detaillisten. o Juist o Onj uist 
De koopavond levert een positieve biidraqe aan mijn bedriifsvoerinq. o Juist o Oniuist 
De beheerder van het winkelcentrum stelt zich actief op om de positie van de zelfstandige o Juist o Onjuist 
detaillist in wij kwinkelcentra te behouden. 
De gemeente stelt zich actief op ter behoud van de ~ositie van de zelfstandige detaillist. o Juist o Onjuist 
Als zelfstandige detaillist moet je vaak bezig zijn met vernieuwing. o Juist o Onjuist 
Service en kwaliteit zorgen voor meerwaarde voor de zelfstandige detaillist. o Juist o Onj uist 
De klant is bereid om te betalen voor service ambachtelijkheid en kwaliteit. o Juist o Onj uist 
Regelgeving beperkt mij in mijn bedrij fsvoering. o Juist o Onjuist 
Voor mijn branche is geen toekomst meer in het wijkwinkelcentrum. o Juist o Onjuist 

23. Heeft u nog opmerkingen naar aanleiding van deze enquête? 

Hartelijk dank voor uw medewerking 
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