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Samenvatting 

De demografische samenstelling van de Nederlandse bevolking is sterk aan het veranderen, waarbij de 
vergrijzing een belangrijke rol speelt. In de afgelopen tien jaar is het aandeel65-plussers in Nederland met 
4,1% toegenomen tot bijna 27,5%. Door de gestegen levensverwachting, de geboortegolf in de jaren 
1954-1970 en de positieve migratiesaldi blijft het aandeel 65-plussers tot zeker 2035 toenemen. In de 
detailhandel zijn de gevolgen van de sterk toenemende vergrijzing vooral merkbaar voor de 
wijkwinkelcentra, omdat wijkwinkelcentra een sterk afgebakend verzorgingsgebied kennen met een grote 
koopkrachtbinding, waardoor veranderingen in de samenstelling van de bevolking snel merkbaar zijn. 
Hoewel het voor iedereen duidelijk is dat de in omvang toenemende groep 65-plussers van groot belang is 
voor de winkelvastgoedsector, is deze groep echter nog nooit echt goed onderzocht. Opmerkelijk, 
aangezien regelmatig wordt gesuggereerd dat het winkelgedrag van de 65-plusser onderscheidend is van 
andere leeftijdsgroepen. Dus wat zijn nou de voorkeuren van de 65-plusser met betrekking tot 
wijkwinkelcentra, in hoeverre wordt hieraan voldaan en welke maatregelen dienen er te worden 
genomen om wijkwinkelcentra beter af te stemmen op de 65-plusser? Dit zijn de vragen die centraal 
staan in dit onderzoek. Op basis van Strabo-onderzoeken is hiervoor allereerst het winkelgedrag van de 
65-plusser in beeld gebracht. Vervolgens zijn aan de hand van 113 enquêtes, die zijn afgenomen in twee 
wijkwinkelcentra met een relatief hoog aandeel 65-plussers in het verzorgingsgebied, de voorkeuren van 
65-plussers onderzocht. Hierdoor werd inzichtelijk in hoeverre er aan deze voorkeuren in de onderzochte 
wijkwinkelcentra wordt voldaan, en waarin de onderzochte wijkwinkelcentra en wijkwinkelcentra in het 
algemeen zich nog kunnen verbeteren. 

Het winkelgedrag van de 65-plusser 
Doordat Strabo passantenonderzoeken verricht in tal van wijkwinkelcentra, was het mogelijk het 
winkelgedrag van de 65-plusser te analyseren. Hierbij is onderzocht in hoeverre dit winkelgedrag afwijkt 
van andere leeftijdsgroepen. Met betrekking tot de keuze voor wijkwinkelcentrum, vervoerwijze, 
samenstelling van bezoekeenheid, bezoekfrequentie, aantal bezochte winkels, bestedingsniveau en 
beoordeling, bleek inderdaad significant verschil te zijn tussen het gedrag van de 65-plusser en dat van 
andere leeftijdsgroepen. De 65-plusser blijkt vaker gebruik te maken van het wijkwinkelcentrum dat in de 
eigen wijk is gelegen. Andere leeftijdsgroepen blijken daarentegen vaker wijkwinkelcentra uit andere 
stadsdelen of zelfs woonplaatsen te bezoeken. Wanneer de 65-plusser naar het wijkwinkelcentrum gaat, 
kiest hij er ten opzichte van andere leeftijdsgroepen vaker voor dit lopend te doen. De mate waarin de 
(brom-) fiets wordt gebruikt is enigszins vergelijkbaar, eveneens als het gebruik van openbaar vervoer, 
taxi en invalidenwagen. De 65-plusser gebruikt echter minder frequent de auto voor een bezoek aan het 
wijkwinkelcentrum. De 65-plusser bezoekt het wijkwinkelcentrum ten opzichte van andere 
leeftijdsgroepen vaker gezamenlijk met de partner, en uiteraard minder vaak met kinderen. Hierbij wordt 
het wijkwinkelcentrum over het algemeen frequenter bezocht, zonder soms ook daadwerkelijk winkels te 
bezoeken en dus iets te kopen. Het bestedingsniveau van de 65-plusser is, onder andere hierdoor, lager 
dan andere leeftijdsgroepen. Een groot deel van de 65-plussers heeft aangegeven elke dag wel een 
bezoek te brengen aan het wijkwinkelcentrum. Tot slot is gebleken dat de 65-plusser positief is ingesteld 
met betrekking tot de beoordeling van het wijkwinkelcentrum. Voornamelijk een ruime keuze aan winkels 
worden goed beoordeeld door de 65-plusser. 

De voorkeuren van 65-plussers 
Met betrekking tot de voorkeuren van de 65-plusser voor wijkwinkelcentra, is in de enquêtes onderscheid 
gemaakt tussen voorkeuren voor supermarktaanbod, winkelaanbod, diensten en voorzieningen, inrichting 
en toegankelijkheid en parkeergelegenheid. Door te vragen naar de mate van voorkeur voor deze 
aspecten, en de beoordeling ervan in het wijkwinkelcentrum waar de enquête werd afgenomen, is 
inzichtelijk geworden wat de belangrijkste voorkeuren van 65-plussers met betrekking tot 
wijkwinkelcentra zijn. 



Supermarktaanbod: De 65-plusser blijkt voorkeur te hebben voor 'service formules', die zich kenmerken 
door kwaliteit, gemak, service en een ruim assortiment, wat gepaard gaat met een prijsstelling die boven 
het gemiddelde ligt. Tot deze service formules behoren bijvoorbeeld de Albert Heijn, Super de Boer en 
Spar. De 65-plusser blijkt daarnaast wel de voorkeur voor supermarktformule aan te passen aan het 
bestaande aanbod. Met betrekking tot de aankoop van versproducten, met uitzondering van vis, gaat de 
voorkeur van de 65-plusser uit naar de supermarkt ten koste van de versspeciaalzaken. De hoogte van het 
inkomen kan invloed hebben op deze keuze voor aankoopplaats van versproducten, waar bij een hoger 
inkomen vaker voor de versspeciaalzaak wordt gekozen. 

Overig winke/aanbod: Met betrekking tot het overig winkelaanbod in het wijkwinkelcentrum, blijkt de 65-
plusser voornamelijk voorkeur te hebben voor een drogist, een winkel met huishoudelijke artikelen, een 
boekhandel en een bloemenzaak. Ook de opticien kent voorkeur van de 65-plusser, waarbij een hogere 
leeftijd bijdraagt aan de mate van voorkeur hiervoor. Een schoenenzaak en een kledingzaak, zijn winkels 
die ook de voorkeur hebben en ook daadwerkelijk worden gemist in het wijkwinkelcentrum. Over het 
algemeen blijkt de 65-plusser de voorkeur te hebben voor een groot winkelaanbod, waarbij geen 
onderscheidende voorkeur wordt aangegeven in de aanwezigheid van landelijke filiaalbedrijven of 
zelfstandige ondernemers. Vriendelijk personeel in de winkels, dat een individuele behandeling en 
interactie biedt, en een grote variëteit aan winkels hebben met betrekking tot het overige winkelaanbod 
ook de voorkeur van 65-plussers. 

Diensten en voorzieningen: De aanwezigheid van een postkantoor en een bank kennen met betrekking tot 
de diensten en voorzieningen in een wijkwinkelcentrum sterke voorkeur van de 65-plusser. Ook sociale 
voorzieningen als rustbankjes, openbare toiletten, een lunchroom en ontmoetingsplek hebben de 
voorkeur van 65-plussers. Er wordt nog te matig voorzien in openbare toiletten, wat door de 65-plusser 
als negatief wordt ervaren. Met betrekking tot de locatie van de pinautomaat dient opgemerkt te worden 
dat de 65-plusser de voorkeur heeft voor een zichtbare locatie met voldoende verlichting, om het gevoel 
van veiligheid te waarborgen. 

Inrichting: Met betrekking tot de inrichting van het wijkwinkelcentrum hebben de 65-plussers een sterke 
voorkeur voor een veilig gevoel, overdekking van het winkelcentrum, een gezellige sfeer, een schone 
omgeving, goede verlichting en een fraaie vormgeving. 

Toegankelijkheid en parkeergelegenheid: Tot slot hebben de 65-plussers met betrekking tot de 
toegankelijkheid en parkeergelegenheid de voorkeur voor nabijheid van het wijkwinkelcentrum ten 
opzichte van de woning, doordat zij vaker lopend of met de (brom)fiets boodschappen gaan doen. Ook 
een goede bereikbaarheid met het openbaarvervoer kent een sterke voorkeur, wat uiteraard gerelateerd 
is aan het gebruik ervan. Wanneer de 65-plusser met de auto het wijkwinkelcentrum bezoekt, heeft deze 
de voorkeur voor nabij gelegen en gratis parkeervoorzieningen. Over het algemeen heeft de 65-plusser 
met betrekking tot de toegankelijkheid en parkeervoorzieningen de voorkeur voor veilige wandelroutes, 
waarbij tevens hoogteverschillen zijn geminimaliseerd. 

Over het algemeen zijn 65-plussers meer tevreden over kenmerken van het wijkwinkelcentrum, waar zij 
een sterkere voorkeur voor hebben. Dit geldt echter niet voor de aanwezigheid van schoenenzaken en 
openbare toiletten. Deze worden beiden van zeer groot belang geacht, maar krijgen een slechte 
beoordeling omdat ze niet in de onderzochte wijkwinkelcentra aanwezig waren. Daarentegen zijn, 
ondanks de goede beoordeling, de dierenzaak, de speelgoedwinkel, de poelier, de slijterij, de 
afhaalvoorzieningen, de zorgvoorzieningen, het reisbureau en ruime openingstijden van de supermarkt 
minder relevant voor de 65-plusser. 



Een betere afstemming van het wijkwinkelcentrum 
Wanneer een betere afstemming van het wijkwinkelcentrum op de 65-plusser is gewenst, wordt 
aanbevolen een 'service formule' te vestigen in het winkelcentrum. De 'service formule' kenmerkt zich 
door kwaliteit, gemak, service en een ruim assortiment, wat gepaard gaat met een prijsstelling die boven 
het gemiddelde ligt. Tot deze service formules behoren bijvoorbeeld de Albert Heijn, Super de Boer en 
Spar. Hierbij dient de toegankelijkheid een belangrijke rol te spelen, wat kan worden gerealiseerd door 
brede gangpaden en het minimaliseren van drempels. Omdat versproducten door de 65-plusser 
overwegend in de supermarkt worden gekocht, wordt tevens aanbevolen een passend assortiment hierin 
aan te bieden. Met betrekking tot het overig winkelaanbod wordt aanbevolen een groot winkelaanbod in 
het wijkwinkelcentrum te bieden. Hiertoe dienen in ieder geval een drogist, winkel met huishoudelijke 
artikelen, boekhandel en bloemenzaak te behoren. Ook een opticien, kledingzaak en schoenenzaak 
kunnen bijdragen aan een betere afstemming van het wijkwinkelcentrum op de 65-plusser. Voor de 
diensten wordt aanbevolen een postkantoor en bank in het wijkwinkelcentrum te vestigen. Ook sociale 
voorzieningen verdienen de aandacht, waarbij vooral de aanwezigheid van rustbankjes, openbare 
toiletten, een lunchroom en ontmoetingsplek worden aanbevolen. Met betrekking to de inrichting wordt 
aanbevolen het wijkwinkelcentrum zoveel mogelijk te overdekken, waardoor een prettige leefomgeving 
voor de 65-plusser wordt gecreëerd. Tot slot is het gebleken dat de nabijheid van het wijkwinkelcentrum 
ten opzichte van de woning een belangrijke rol speelt voor de 65-plusser. Hierdoor bezoeken de 65-
plussers het wijkwinkelcentrum vaak lopend. Het wordt daarom aanbevolen veilige wandelroutes, waarbij 
hoogteverschillen worden geminimaliseerd, te realiseren. 

Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 
Omdat in dit onderzoek is gebleken dat het wijkwinkelcentrum een zeer belangrijke rol speelt voor de 65· 
plusser, en dit tevens een zeer goed te onderzoeken doelgroep is door de hoge respons die kan worden 
behaald, wordt het aanbevolen vervolgonderzoek te doen. Vervolgonderzoek zou zich meer kunnen 
richten op welke kansen er zijn voor de detaillisten in het wijkwinkelcentrum, oftewel hoe kunnen de 
'hangouderen' worden getransformeerd in 'consumerende ouderen'. Dit onderzoek biedt hiervoor een 
perfecte basis, doordat het winkelgedrag, mogelijke voorkeuren en aanbevelingen voor een betere 
afstemming van het wijkwinkelcentrum in kaart zijn gebracht. Observatie of een experiment zijn 
onderzoeksmethoden die voor verder onderzoek worden aanbevolen. Hierdoor kan feitelijk gedrag 
worden vastgesteld. Tot slot wordt aanbevolen naast de 65-plussers ook andere leeftijdsgroepen mee te 
nemen in het onderzoek. Hierdoor kunnen er namelijk ook uitspraken worden gedaan over het verschil in 
voorkeuren tussen beide leeftijdsgroepen. 



Voorwoord 

Voor het afronden van de Master Real Estate Management and Development aan de TU Eindhoven, heb 
ik onderzoek gedaan naar de voorkeuren van 65-plussers met betrekking tot wijkwinkelcentra . Voor u ligt 
het verslag waarin de onderzoeksresultaten staan beschreven. 

Ik kijk terug op een bewogen afstudeerperiode, waardoor ik een hoop heb geleerd . Gedurende deze 
periode heb ik genoten van een uitstekende begeleiding van lngrid Janssen van de TU Eindhoven. Zij wist 
me niet alleen inhoudelijk bij mijn scriptie te begeleiden, maar mij ook mentaal hierbij te ondersteunen. 
Hiervoor wil ik graag mijn dank overbrengen. Daarnaast heb ik halverwege mijn afstuderen begeleiding 
gekregen van Jeroen van der Weerd namens Strabo. Ook hem wil ik heel erg bedanken voor zijn bijdrage 
aan mijn scriptie en de gezellige en leerzame tijd die ik bij Strabo heb gehad . Tot slot wil ik graag Astrid 
Kernperman bedanken, die op het laatste moment werd ingeschakeld maar alsnog alle inzet heeft 
getoond om mijn scriptie tot een volwaardig eind te brengen. 

Een bewogen afstudeerperiode; een periode waarin een verre reis, een verhuizing en een onbekend 
samenwonend en werkend leven zich met elkaar hebben afgewisseld. Door deze periode liep mijn 
afstuderen als rode draad door mijn leven. Raar om dat nu te moeten loslaten ... 

Met heel veel plezier heb ik me verdiept in de 
voorkeuren van de 65-plussers, en heb bovenal 
geleerd dat deze groep een praatgrage groep is, 
die vooral gek is op koffie! Aan mijn enquêtes 
hebben zij daarom met veel plezier meegewerkt, 
soms enigszins teleurgesteld dat we na een half 
uur 'al' door moesten. Met 'we' bedoel ik de 
enquêteurs die mij hebben geholpen bij het 
afnemen van de enquêtes. Papa, Frans-Paul, 
Karen, Bert, lnger, Corné en Nonja, ontzettend 
bedankt voor jullie hulp! Leuke, interessante en 
met name grappige herinneringen houd ik over 
aan deze dagen. 

Ik hoop dat mijn onderzoek bruikbaar blijkt te zijn om het Nederlandse winkelvastgoed beter af te 
stemmen op de 65-plussers, en wellicht kansen te zien door de toename van de omvang van deze groep. 
Want zoals blijkt uit mijn onderzoek en zoals Achmea in haar reclame zegt: 'Vergrijzing is geen 

probleem .. !' 

Ellen Zwetheul 

Woerden, 13 mei 2009 
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1. Inleiding 

In dit eerste hoofdstuk zal de aanleiding voor het onderzoek worden toegelicht met de bijbehorende 
doelstelling, probleemstelling, onderzoeksvragen en onderzoeksopzet. 

1.1 Aanleiding 

De demografische samenstelling van de Nederlandse bevolking is sterk aan het veranderen. Een 
belangrijke en omvangrijke verandering waarmee Nederland te maken heeft, is de vergrijzing van de 
bevolking. In de afgelopen tien jaar is het aandeel 65-plussers in Nederland met 4,1% toegenomen tot 
bijna 27,5%. Deze groep van ongeveer 4,5 miljoen mensen groeit de komende decennia met 22% tot bijna 
5,5 miljoen mensen (Centraal Bureau voor Statistiek, 2009). Nu de gevolgen van de vergrijzing langzaam 
zichtbaar worden, wordt door de vastgoedsector steeds meer aandacht besteed aan deze specifieke 
doelgroep. Voornamelijk is er onderzoek verricht met betrekking tot de woningmarkt, en zijn er inmiddels 
innovatieve concepten voor seniorenwoningen ontwikkeld. Ook de gevolgen van de vergrijzing voor de in 
omvang afnemende arbeidsmarkt en de toename in de vraag naar zorg worden steeds beter in beeld 
gebracht. 

De groep 65-plussers wordt door de vergrijzing en hun koopkracht een belangrijk segment voor de 
detailhandel (Lumpkin & Hite, 1988). Uit onderzoek is tevens gebleken dat 65-plussers het meest 
winkelen ten opzichte van andere leeftijdsgroepen (Stichting Studiecentrum Marktontwikkeling 
Retailplatform, 2008). Er dient echter te worden opgemerkt dat deze groep specifieke voorkeuren heeft 
met betrekking tot hun winkelbezoek. Zo is het bijvoorbeeld voor de 65-plussers van groot belang dat zij 
hun dagelijkse boodschappen in hun buurt kunnen blijven doen, waarbij wellicht aanpassingen in het 
ontwerp van het wijkwinkelcentrum noodzakelijk zijn (Galle & Van derWagt, 2007). Daarnaast biedt het 
inspelen op de vergrijzing kansen voor het eventueel toevoegen van branches of functies aan het 
wijkwinkelcentrum; ouderen zijn tegenwoordig langer vitaal en hebben daardoor meer behoefte aan 
verschillende vormen van vrijetijdsbesteding (Hoofdbedrijfschap Detailhandel, 2004). 

Onderzoeken naar 65-plussers, hoewel het aantal van deze onderzoeken beperkt is, hebben aangetoond 
dat het winkelgedrag van deze consumenten verschilt van andere leeftijdsgroepen. Er is tevens bewijs dat 
er nog niet tegemoet wordt gekomen aan de voorkeuren van de 65-plusser (Kim, Kang & Kim, 2005). 
Hierbij kan het gaan om voorkeuren gerelateerd aan bijvoorbeeld het winkelaanbod of het ontwerp van 
het wijkwinkelcentrum. 

Door spelers in de winkelvastgoedmarkt wordt de vergrijzing wel geconstateerd, maar hier blijft het 
verder bij (Wiersma, Maas & De Bakker, 2006). Dit is opmerkelijk gezien het feit dat de eindgebruiker van 
dit winkelvastgoed de consument betreft, waarin de groep 65-plussers een groot aandeel heeft en dit 
aandeel door de vergrijzing steeds verder toeneemt. Wanneer er wordt gekeken naar wijkwinkelcentra, 
zou je kunnen verwachten dat zij zeker zullen worden geconfronteerd met gevolgen van de vergrijzing. Dit 
is omdat wijkwinkelcentra een sterk afgebakend verzorgingsgebied kennen met een grote 
koopkrachtbinding, waardoor veranderingen in de samenstelling van de bevolking sneller merkbaar zijn 
dan bij winkelcentra met een groter verzorgingsgebied (Bolt, 2003). 

In dit onderzoek wordt daarom aandacht besteed aan de 65-plusser in relatie met het wijkwinkelcentrum. 
Hiervoor zullen de voorkeuren met betrekking tot kenmerken van wijkwinkelcentra worden onderzocht, 
en zal er worden nagegaan in hoeverre er hieraan wordt voldaan en welke maatregelen er dienen te 
worden genomen om wijkwinkelcentra beter af te stemmen op de 65-plusser. 
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1.2 Doelstelling 

Dit onderzoek is gebaseerd op de verwachting dat 65-plussers andere voorkeuren hebben met betrekking 
tot kenmerken van wijkwinkelcentra dan andere leeftijdsgroepen. Door middel van dit onderzoek zullen 
deze voorkeuren worden beschreven, waarna een aanbeveling kan worden gedaan over hoe het 
wijkwinkelcentrum om dient te gaan met het groeiend aantal65-plussers. 

1.3 Probleemstelling 

De probleemstelling die hieruit kan worden gesteld, is als volgt: 

Wat zijn de voorkeuren van de 65-plusser met betrekking tot kenmerken van wijkwinkelcentra en welke 
maatregelen dienen er te worden genamen om hierin te voorzien? 

1.4 Onderzoeksvragen 

De probleemstelling kan worden gesplitst in twee te onderzoeken factoren, namelijk 'de kenmerken van 
de 65-plusser' en 'de voorkeuren met betrekking tot wijkwinkelcentra'. Deze twee factoren zijn 
weergegeven in onderstaand conceptueel model. 

Kenmerken van de 65-plusser 

Figuur Ll Conceptueel model 

Kenmerken van het 
wijkwinkelcentrum 

Het conceptueel model geeft de structuur van het onderzoek weer. Separaat van elkaar zullen de 
kenmerken van de 65-plusser en de voorkeuren met betrekking tot wijkwinkelcentra worden onderzocht. 
Voor de kenmerken van de 65-plusser wordt onderzoek verricht naar de structurele en economische 
kenmerken en kenmerken met betrekking tot de medische gezondheid. De voorkeuren voor 
wijkwinkelcentra beperken zich tot het supermarktaanbod, het overig winkelaanbod, de diensten en 
voorzieningen, de inrichting en de toegankelijkheid en parkeergelegenheid. Deze kenmerken zijn 
gebaseerd op de vijf dimensies van het wijkwinkelcentrum, die in paragraaf 3.5 zullen worden toegelicht. 
De vijf dimensies vatten alle kenmerken van het wijkwinkelcentrum samen in zeven categorieën. 
Wanneer deze factoren zijn onderzocht, kan vervolgens de relatie tussen deze twee factoren worden 
gelegd. Hierbij gaat het dus om de relatie van het de 65-plusser met het wijkwinkelcentrum, waarbij de 
invloed van de kenmerken van de 65-plusser op de voorkeuren voor kenmerken van het 
wijkwinkelcentrum wordt onderzocht. 

Door de uitwerking van het hierboven beschreven conceptueel model, is het mogelijk gericht te 
onderzoeken wat de voorkeuren van 65-plussers met betrekking tot het supermarktaanbod, het overig 
winkelaanbod, de diensten en voorzieningen, de inrichting en de toegankelijkheid en parkeergelegenheid 
van wijkwinkelcentra zijn. 

Als de voorkeuren van de 65-plusser met betrekking tot wijkwinkelcentra zijn geformuleerd, kan worden 
onderzocht in hoeverre er wordt voorzien in deze voorkeuren. Door dit inzicht is het mogelijk een betere 
afstemming van het wijkwinkelcentrum op de 65-plussers te realiseren. 
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De deelvragen die ten grondslag liggen aan het onderzoek, zijn: 

1. Wat zijn de voorkeuren van de 65-plusser met betrekking tot het supermarktaanbod, het overig 
winkelaanbod, de diensten en voorzieningen, de inrichting en de toegankelijkheid en 
parkeergelegenheid van wijkwinkelcentra? 

2. In hoeverre wordt in wijkwinkelcentra voldaan aan de voorkeuren van 65-plussers? 
3. Welke aanbevelingen voor de winkelvastgoedsector kunnen worden gedaan teneinde de 

wijkwinkelcentra beter af te stemmen op 65-plussers? 

1.5 Onderzoeksopzet 

Het onderzoek bestaat uit vier onderdelen, die zijn gebaseerd op de drie deelvragen zoals deze in 
paragraaf 1.4 zijn beschreven. De eerste deelvraag bestaat hierbij uit twee delen, de tweede en derde 
deelvraag beslaan ieder nog een deel. 

1. Ten eerste zullen de voorkeuren van 65-plussers met betrekking tot de kenmerken van 
wijkwinkelcentra worden achterhaald. Om deze voorkeuren te kunnen achterhalen, dienen de 
volgende drie fases doorlopen te worden: 

Allereerst dienen de kenmerken van de 65-plusser, zoals deze zijn beschreven in paragraaf 1.4, te 
worden geformuleerd. De informatie die hiervoor nodig is, kan worden verkregen uit literatuur. 
Vervolgens zullen de kenmerken met betrekking tot het wijkwinkelcentrum moeten worden 
onderzocht. Ook de informatie die hiervoor nodig is, kan worden verkregen uit literatuur. 
Wanneer deze twee factoren zijn onderzocht, zal de relatie worden gelegd tussen de kenmerken 
van 65-plussers en de kenmerken met betrekking tot het wijkwinkelcentrum. De informatie die 
hiervoor nodig is, kan ook worden verkregen uit literatuur. Daarnaast kan gebruik worden 
gemaakt van data die beschikbaar worden gesteld door Strabo. Deze data bieden inzicht in het 
winkelgedrag van de 65-plusser in wijkwinkelcentra, bijvoorbeeld hoe het winkelcentrum wordt 
bezocht en wat men waar uitgeeft. 

2. Vervolgens is het mogelijk gericht onderzoek te verrichten naar de voorkeuren van de 65-plusser 
met betrekking tot de kenmerken van wijkwinkelcentra, waarvan nog geen informatie is terug 
gevonden in de literatuur. De data die hiervoor nodig zijn, zijn dus nog niet beschikbaar en zullen 
daarom moeten worden geïnventariseerd bij de doelgroep. 

3. Het volgende onderdeel is het onderzoeken in hoeverre er wordt voorzien in de voorkeuren van 
de 65-plusser met betrekking tot wijkwinkelcentra. Ook deze data zijn nog niet beschikbaar. Deze 
data kan worden geïnventariseerd bij de doelgroep, of kan worden verkregen door middel van 
observaties. 

4. Het laatste onderdeel betreft de aanbeveling voor wijkwinkelcentra over hoe zij het 
wijkwinkelcentrum beter kunnen afstemmen op de 65-plusser. 

Figuur 1.2 biedt een overzicht van de verschillende facetten van het onderzoek waarbij tevens de 
bijbehorende volgorde wordt aangegeven. 
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Deel1: Verkenning onderzoeksfactoren 

Kenmerken van de 65-plusser (H2) 

Kenmerken wijkwinkelcentrum (H3) 

De 65-plusser en het wijkwinkelcentrum (H4) 

Wat zijn de voorkeuren van de 65-plusser met betrekking tot wijkwinkelcentra (H5)? 

In hoeverre wordt voorzien in de voorkeuren van 65-plussers met betrekking tot 
wijkwinkelcentra (H6)? 

Hoe kan het wijkwinkelcentrum beter worden afgestemd op de 65-plusser (H7)? 

Figuur 1.2 Onderzoeksopzet 
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2. De 65-plusser 

Omdat dit onderzoek zich richt op de 65-plusser van Nederland, is het van belang deze doelgroep verder 
te onderzoeken . Allereerst zal hiervoor de vergrijzing in Nederland in kaart worden gebracht. Vervolgens 
zal er specifieker op de doelgroep worden ingegaan, door de kenmerken van 65-plussers en de 
bijbehorende trends te formuleren. 

2.1 Vergrijzing in het algemeen 

Voordat er ingegaan zal worden op de gevolgen van de vergrijzing, zullen eerst de oorzaken van de 
vergrijzing in kaart gebracht moeten worden. Tot deze oorzaken behoren de gestegen levensverwachting, 
de geboortegolf in de jaren 1954-1970 en de positieve migratiesaldi. De gestegen levensverwachting leidt 
tot een bredere range 65-plussers en daarmee een groter aandeel ten opzichte van andere 
leeftijdsgroepen . Door de gestegen levensverwachting doet de vergrijzing zich inmiddels al vijftig jaar 
voor. In de komende jaren doet zich echter een aanzienlijk sterkere vergrijzing voor, als gevolg van de 
geboortegolf die in de jaren 1945-1970 in Nederland plaats vond. Dit maakt vergrijzing momenteel een 
actuele trend, aangezien de eerste 'babyboomers' vanaf 2010 de leeftijd van 65 jaar zullen bereiken . Tot 
slot draagt ook de positieve migratiesaldi bij aan de vergrijzing (Hooimeijer, 2007). 

In onderstaande figuren is de vergrijzing veroorzaakt door de geboortegolf door middel van een 
bevolkingspiramide weergegeven. Door de huidige gegevens van leeftijdsopbouw in Nederland te 
vergelijken met een prognose voor 2025, is de oprukkende vergrijzing goed te zien. In figuur 2.1 is waar te 
nemen dat de eerste 'babyboomers' in 2008 een leeftijd rond de zestig jaar hebben. In figuur 2.2 is waar 
te nemen dat de leeftijd van de 'babyboomers' is verschoven naar gemiddeld vijfenzestig jaar, waarbij de 
eerste 'babyboomers' inmiddels een leeftijd van bijna tachtig hebben bereikt (Centraal Bureau voor 
Statistiek, 2009). 

lnrt:Jd 

100 ~ '50 100 50 50 100 150 2CO 

Figuur 2.1 Leeftijdsopbouw Nederland 2008 
(Centraal Bureau voor Statistiek, 2009) 

2~0 ISO ~00 50 50 100 150 2CO 

Figuur 2.2 Leeftijdsopbouw Nederland 2025 
(Centraal Bureau voor Statistiek, 2009) 

Zoals al eerder is vermeld, is het aandeel 65-plussers in Nederland in de afgelopen tien jaar met 4,1% 
toegenomen tot bijna 27,5%. Deze groep van ongeveer 4,5 miljoen mensen groeit de komende decennia 
tot bijna 5,5 miljoen mensen (Centraal Bureau voor Statistiek, 2009). Een groep waarvan de omvang dus 
aanzienlijk toeneemt en daardoor dus van steeds groter belang wordt. 

Gemiddeld genomen is het aandeel 65-plussers in de grote steden de laatste jaren, in tegenstelling tot het 
landelijk beeld, gëdaald. Dit komt doordat veel 65-plussers perifere locaties, zoals voorsteden en dorpen, 
hebben geprefereerd boven de stad. Nog steeds verlaten relatief veel 65-plussers de grote steden, 
ondanks het feit dat hier ruime ~eus bestaat in voorzieningen. Het lijkt er daarom op dat de grote steden 
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op het gebied van attractieve woonmilieus tekortschieten, waardoor de 6S-plussers de door hen 
gewenste kwaliteiten in de periferie zoeken (Sievers, De Groot & Penninx, 2007). Naast het onderscheid in 
vergrijzing in steden en de periferie, verschilt de vergrijzing ook sterk per regio. In 200S had de provincie 
Zeeland te maken met de sterkst vergrijsde bevolking (17 procent), gevolgd door de provincies Limburg en 
Drenthe (beiden 16 procent). De provincie Flevoland had daarentegen te maken met een gemiddeld laag 
vergrijsde bevolking (9 procent). Het is te verwachten dat in 202S de provincie Limburg te maken heeft 
met de sterkst vergrijsde bevolking (2S procent), gevolgd door de provincies Zeeland en Drenthe (beiden 
23 procent). Ook de provincie Utrecht zal in 202S een opmerkelijk grote rol spelen in de vergrijzing, met 
19 procent. De provincie Flevoland zal in 202S nog steeds te maken hebben met de minst sterk vergrijsde 
bevolking, ondanks dat dit percentage zal toenemen tot 16 procent (Van Duin, de Jong & Broekman, 
2006). 

De vergrijzing heeft invloed op de samenstelling van de Nederlandse bevolking. Door de toenemende 
vergrijzing neemt de beroepsbevolking, die bestaat uit de leeftijdsklasse van 20 tot 6S jaar, namelijk af. De 
afname van de beroepsbevolking verschilt uiteraard gelijk aan de vergrijzing per provincie (Van Duin, de 
Jong & Broekman, 2006). 

Uit de bevolkingsprognoses kan worden geconcludeerd dat de vergrijzing tot circa 203S zal toenemen, 
waarna een geringe afname van het aantal 6S-plussers zal volgen . De vergrijzende bevolking blijft dus ook 
na 203S een belangrijke en omvangrijke doelgroep. 

2.2 Kenmerken van de 65-plusser 

Onderzoek heeft aangetoond dat 6S-plussers beschikken over specifieke kenmerken, waardoor zij zich 
onderscheiden van andere leeftijdsgroepen. Daarnaast is de groep 6S-plussers, ondanks dat zij tot een 
omvangrijk en bereikbaar segment behoren, verre van homogeen (Sun & Morrison, 2007). Heterogeniteit 
maakt dat het lastiger is uitspraken te doen over de gehele groep 6S-plussers (Pettigrew, Mizerski & 
Donovan, 200S). Daarom is het van groot belang de kenmerken waarin 6S-plussers van andere 
leeftijdsgroepen en onderling van elkaar kunnen verschillen, inzichtelijk te maken, waarna segmentatie 
binnen de groep 6S-plussers toegepast kan worden. In deze paragraaf worden deze kenmerken met 
bijbehorende trends beschreven. Hierbij is onderscheid gemaakt in structurele kenmerken, economische 
kenmerken en kenmerken ten aanzien van de vrijetijdsbesteding. In de conclusie zullen de kenmerken die 
van grote invloed zijn op de heterogeniteit binnen de groep 6S-plussers en daarmee de leidraad vormen 
voor de segmentatie worden toegelicht. 

2.2.1 Structurele kenmerken 

Geslacht: Het aandeel vrouwelijke 6S-plussers 
(SS%) ten opzichte van mannelijk 6S-plussers 
(4S%) is iets groter. Wanneer de leeftijd 
toeneemt, neemt hiermee tevens het aandeel 
vrouwen ten opzichte van het aandeel mannen 
toe (Goumans, Mandemaker, e.a., 200S). Dit is 
ook terug te zien in figuur 2.3, waarin de 
verdeling in het aandeel mannen en vrouwen 
naar leeftijd is weergegeven en waarbij tevens 
de groep 6S-plussers door middel van de rode 
arcering is aangegeven (Centraal Bureau voor 
Statistiek, 2009). Hierin is tevens te zien dat tot 
en met de leeftijdscategorie 60 tot 70 jaar, de 
verdeling tussen mannen en vrouwen ongeveer 
gelijk is. 

Verdeling geslacht 

.90 jaar of ouder 

80 - 90 jaar ••••• •••• llllj 

70 - 80jaar ········-· 60· 70 iao ' 

50-60 jaar 

40 - SOjaa r ······-·-· 

30-40jaa r ~-·······-~ 
20·30jaar ····~·-·-~ 10 - 20jaar ,. ....... .... . 

Jonger dan 10 jaar ~!!!!I!!!!!!!!!!~~!!!!!!! 

Figuur 2.3 Verdeling geslacht naar leeftijd (CBS, 2009) 

• Mannen 

• Vrouwen 
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Medische gezondheid : De medische gezondheid van de 65-plusser is een essentieel kenmerk, omdat dit 
de mate van afhankelijkheid van de 65-plusser bepaalt. Met afhankelijkheid wordt de behoefte aan 
hulpmiddelen ter ondersteuning van het lichamelijk functioneren als gevolg van lichamelijke klachten 
bedoeld . Lichamelijke klachten van 65-plussers, zoals gezichtsverlies en doofheid, verslechteren de 
medische gezondheid en vergroten daardoor de afhankelijkheid (Sun & Morrison, 2007) . 

De mate van afhankelijkheid heeft grote invloed op het winkelgedrag van de 65-plusser. De volgende 
categorieën met betrekking tot de medische gezondheid zullen in dit onderzoek worden onderscheiden 
(Goumans, Mandemaker, e.a. , 2005): 

• Actief: Tot de 'actieve' groep behoren 65-plussers die geen lichamelijke klachten hebben, en 
daarom geen beperkingen kennen in activiteiten die worden ondernomen in het dagelijkse leven . 
De afhankelijkheid van deze groep 65 -plussers is minimaal. 

• Actief met beperkingen: Deze groep 65-plussers hebben wel eens te maken met lichamelijke 
klachten, ofwel de klachten zijn van minimale omvang. Het dagelijkse leven ondervindt er echter 
geen grote hinder van. Activiteiten kunnen, soms door enige aanpassingen, blijven plaatsvinden. 
Door de lichamelijke klachten is deze groep 65-plussers enigszins afhankelijk. 

• Hulpbehoevend: Bij deze groep 65-plussers leidt de gezondheid wel tot beperkingen in het 
dagelijkse leven . Alleen door aanpassingen kunnen activiteiten worden ondernomen. Hiermee is 
deze groep sterk afhankelijk. 

In figuur 2.4 is te zien in welke mate de 
medische gezondheid gerelateerd is aan 
de leeftijd . Wanneer de leeftijd 
toeneemt, neemt de zelfgerapporteerde 
medische gezondheid af. Zo beoordeelt 
ongeveer 34% van de ondervraagden in 
de leeftijdscategorie 65 tot 75 jaar zijn 
medische gezondheid als minder dan 
goed. Wanneer de leeftijd toeneemt 
naar de leeftijdscategorie 75 jaar en 
ouder, neemt het aandeel 
ondervraagden dat zijn medische 
gezondheid als minder dan goed 
beoordeelt toe tot ongeveer 46% 
(Centraal Bureau voor Statistiek, 2009). 

Zelfgerapporteerde medische gezondheid 

75 jaar of ouder ]::::c=::==~=iiitïliiiïijiiiiiiiiiil~ 
65-75 jaar ~=r=!:==:;:==~---~ 
55 -6Sjaar ~=~==~==~:JI~--~ 
45-55 jaar ~=~==:::==~=:Ijl••~! 
35 - 45 jaar ~==::::c==::==~==::::::JI-~~ 
25-35 jaa r ~==::=r::=::==~==:::=J-Ij 
18 - 25 Jaar t===::=:c=::==!===:::::::J-· 
12- 18 jaar ~==:::=J=::::==~==::=-~ 

"'" 60% 100% 
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DGoed 

• Minder dan goe-d 

Figuur 2.4 Zelfgerapporteerde medische gezondheid (CBS, 2009) 

De mate van afhankelijkheid, en daarmee de behoefte aa,n zorg, neemt toe, naarmate 65-plussers een 
hogere leeftijd bereiken en daardoor vaker te maken krijgen met lichamelijke klachten . De mate van 
afhankelijkheid is van grote invloed op de voorkeuren van de 65-plusser. Echter omdat de zelfbeoordeling 
van de gezondheid van 65-plussers niet goed is te vergelijken, en daarnaast is gebleken dat er een relatie 
is tussen gezondheid en leeftijd, zal de leeftijd van de 65-plusser als kenmerk worden gebruikt om 
segmentatie binnen de groep 65-plusser mogelijk te maken. 

Toegenomen levensverwachting: De levensverwachting van 65-plussers is toegenomen, zowel voor 
mannen als voor vrouwen. Mannen worden gemiddeld 76 jaar oud en vrouwen gemiddeld 81 jaar. In 
twintig jaar zijn deze verwachtingen toegenomen met 3,1 en 1,4 jaar. Reden hiervoor is de vooruitgang in 
de medische wetenschap (Goumans, Mandemaker, e.a., 2005). Het aandeel vrouwelijk 65-plussers ten 
opzichte van mannelijke 65-plussers zal komende jaren dalen, wat te wijten is aan het afnemende verschil 
in levensverwachting tussen mannen en vrouwen (Goumans, Mandemaker, e.a ., 2005). De 65-plusser is 
wel vaker alleenstaand, wat het gevolg is van de toename van echtscheidingen in het verleden 
(Hooimeijer, 2007). 
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Langer zelfstandig wonen : Door de toegenomen levensverwachting, neemt het aantal 65-plussers dat 
zelfstandig woont ook steeds meer toe (Galle & Van der Wagt, 2007). De woonomgeving van de 65-
plusser wordt hierdoor van steeds groter belang, omdat daar hun dagelijkse leven afspeelt . Steeds 
belangrijker wordt het dus ook, dat deze woonomgeving begaanbaar is en voorzieningen bereikbaar en 
toegankelijk zijn (Galle & Van der Wagt, 2007) . Naast de toegenomen levensverwachting, speelt de 
toenemende behoefte aan onafhankelijkheid ook een rol bij het toenemende aantal zelfstandig wonende 
65-plussers (Goumans & Mandemaker & Van Overbeek & Penninx & Schippers, 2005) . Dit houdt in dat de 
65-plusser minder snel toegeeft aan het gebruik van hulpmiddelen ter ondersteuning van het lichamelijk 
functioneren als gevolg van lichamelijke klachten. 

Hoger opleidingsniveau: Er kan worden opgemerkt dat de komende groep 65-plussers zich onderscheiden 
van de huidige 65-plussers, doordat zij veelal hoger zijn opgeleid (Weits, 2007; Hoofdbedrijfschap 
Detailhandel, 2004) . Daarnaast is tevens de differentiatie in opleidingsniveau en arbeidsparticipatie 
toegenomen, wat van invloed is op het vrijetijdsgedrag (Hooimeijer, 2007). 

Toenemend aantal allochtone 65-plussers: Het aandeel allochtone 65-plussers ten opzichte van 
autochtone 65-plussers bestaat met ruim 300.000 allochtone 65-plussers momenteel uit 12%. In figuur 
2.5 is het aantal allochtonen naar leeftijd in 2008 weergegeven (Centraal Bureau voor Statistiek, 2009). 
Wanneer er een prognose voor 2028 wordt gemaakt, welke is weergegeven in figuur 2.6, is te zien dat dit 
aantal aanzienlijk toeneemt. Er dient daarom te worden opgemerkt dat het van groot belang is dat de 
voorkeuren van de allochtone 65-plusser worden onderzocht, omdat het aannemelijk is dat deze andere 
voorkeuren heeft dan de autochtone 65-plusser. 

Aantal allochtonen In 2008 Prognose aantal allochtonen in 2028 
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Figuur 2.5 Aantal allochtonen naar leeftijd (CBS, 2009) Figuur 2.6 Prognose allochtonen in 2028 (CBS, 2009) 

Toenemende mobiliteit: Er is sprake van toenemende mobiliteit met betrekking tot 65-plussers. Zij 
hebben namelijk in toenemende mate de besch ikking over een auto, en deze wordt ook steeds frequenter 
en tot steeds hogere leeftijd gebruikt. Door het toegenomen autobezit en autogebruik zouden sommige 
65-plussers minder afhankelijk van het openbaar vervoer kunnen zijn (Hooimeijer, 2007) . 
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Toenemend digitaal : De 65-plusser is in toenemende mate 
digitaal. Het toenemend belang van internet bij het kopen 
van producten voor consumenten is inmiddels een feit 
(Hooimeijer, 2007) . Het aantal ouderen dat dit medium 
gebruikt om zich te informeren over een product of een 
product aan te schaffen, neemt aanzienlijk toe (Hooimeijer, 
2007). Daarnaast neemt het gebruik van een gsm onder 65-
plussers toe. Inmiddels heeft 70% van de 65-plussers een 
mobiele telefoon, een percentage dat slechts 16% onder de 
totale bevolking ligt (Vandercammen & Aupaix, 2007). 

Toenemende diversiteit: Tot slot is er sprake van 

toenemende diversiteit onder 65-plussers, zowel in 
kwantitatief als kwalitatief opzicht. Hierdoor zullen 
afhankelijke, hulpbehoevende, mondige, zelfredzame 65-

plusser in toenemende mate naast elkaar bestaan 
{Hooijmeijer, 2007), en is het daardoor steeds minder goed 

mogelijk uitspraken te doen over de gemiddelde 65-plusser. Figuur 2.7 De digitale 65-plusser (gettyimages.com) 

2.2.2 Economische kenmerken 

Inkomen: In figuur 2.8 is het gemiddelde inkomen naar leeftijd weergegeven, waaruit blijkt dat 65-
plussers beschikken over een r--- ---- --- ---------------, 

PersoonliJk inkomen in 2006 

gemiddeld laag inkomen {Centraal 
Bureau voor Statistiek, 2009), waarbij 
circa 11% van de huishoudens 
langdurig van een relatief laag 
inkomen moet leven (Goumans, 
Mandemaker, e.a., 2005). Ondanks dit 
gemiddeld lage inkomen beschikken 
65-plussers vaak over een relatief 
hoog bestedingsniveau (Van den Brink, 
Heemskerk, e.a., 2006) . De 65-plusser 
hoeft namelijk van dit lagere inkomen 
minder gezinsleden te verzorgen 
(Goumans, Mandemaker, e.a., 2.005). 
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Figuur 2.8 Gemiddeld inkomen naar leeftijd (CBS, 2009). 

Ondanks dat de 65-plusser ten opzichte van andere leeftijdsgroepen over een lager vermogen beschikt, is 
de trend dat het vermogen van de 65-plusser steeds meer toeneemt. De 65-plussers zijn over het 
algemeen steeds meer vermogend, doordat zij via de AOW verzekerd zijn van een inkomen waarmee zij 
kunnen voorzien in de dagelijkse behoeften. Het aandeel dat door een aanvullend pensioen wat meer te 
besteden heeft, neemt daarnaast toe (Hooimeijer, 2007; Verwey-Jonker Instituut, 2006; Goumans, 
Mandemaker, e.a., 2005). De 65-plusser is opgegroeid met materiële welvaart en heeft daardoor een 
hoger bestedingsniveau, wat in de toekomst tevens zal blijven toenemen (Hoofdbedrijfschap 
Detailhandel, 2004) . 
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2.2.3 Kenmerken vrijetijdsbesteding 

Hoeveelheid vrij te besteden tijd: De Nederlandse bevolking heeft minder vrij te besteden tijd in 
vergelijking met een aantal jaar geleden. Voor 65-plussers geldt dit ook, maar dan in mindere mate. Ten 
opzichte van andere leeftijdsgroepen heeft de 65-plusser namelijk meer vrij te besteden tijd. Naarmate de 
leeftijd van de 65-plusser toeneemt, neemt ook de hoeveelheid vrij te besteden tijd toe. Daarnaast 
hebben het pensioen, verandering in de sociale omgeving en de medische gezondheid ook invloed op de 
hoeveelheid vrij te besteden tijd van de 65-plusser. 

Vrijetijdsbesteding: De 65-plusser blijft steeds langer actief door een combinatie van deze hoeveelheid vrij 
te besteden tijd, een betere medische gezondheid en een toenemend vermogen. Hierdoor wordt de 
behoefte van de 65-plusser om de vrij te besteden tijd zinvol te besteden, door bijvoorbeeld deel te 
nemen aan recreatie, vrijwilligerswerk of studie, steeds groter (Vossen & Engelen, 2002). Kenmerkend 
voor 65-plussers is dat zij hun vrije tijd meer divers besteden dan andere leeftijdsgroepen, waarbij meer 
verschillende activiteiten worden ondernomen (Vossen & Engelen, 2002). 

Het ontmoeten van leeftijdsgenoten wordt van steeds groter belang voor de 65-plusser, omdat de sociale 
omgeving van de 65-plusser steeds meer inkrimpt naarmate een hogere leeftijd wordt bereikt (Goumans, 
Mandemaker, e.a., 2005). Dit houdt in dat het aantal sociale contacten van de 65-plusser naarmate het 
ouder worden afneemt. De 65-plussers vinden het daarom belangrijk dat ze de mogelijkheid hebben om 
naar buiten te kunnen, andere mensen te ontmoeten en leuke en nuttige dingen te doen (Goumans, 
Mandemaker, e.a., 2005). De nabijheid van winkels en (recreatieve) voorzieningen zou hierop goed 
kunnen aansluiten. 

Op landelijk niveau is de hoeveelheid tijd die de 65-plussers besteed aan sport of beweging toegenomen. 
Hiertoe behoren voornamelijk het bewegen in de vorm van fietsen en wandelen. Er bestaat een verband 
tussen de hoeveelheid tijd dat er besteedt wordt aan sport of beweging en de leeftijd van de 65-plusser. 
Hoe ouder de 65-plusser is, hoe minder vaak deze een actieve sport beoefent. Hierbij speelt de medische 
gezondheid van de 65-plusser tevens een belangrijke rol (Vossen & Engelen, 2002). 

Toenemende individualisering: Een andere trend met betrekking tot de vrijetijdsbesteding van 65-plussers 
is de toenemende individualisering. Hierdoor is verwacht dat senioren steeds meer op eigen initiatief 
activiteiten ondernemen en minder in clubverband (Vossen & Engelen, 2002). 
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2.3 Conclusie 

Tot circa 2023 heeft Nederland te maken met een sterke vergrijzing van de bevolking als gevolg van de 
gestegen levensverwachting, de geboortegolf in de jaren 1954-1970 en de positieve migratiesaldi. 
Hierdoor wordt de groep 65-plussers een steeds belangrijkere groep. Het aandeel 65-plussers zal 
toenemen tot ongeveer een kwart van de totale bevolking. Voornamelijk in de provincies Zeeland, 
Limburg en Drenthe is de vergrijzing goed terug te zien. 

De groep 65-plussers is een zeer heterogene groep, waardoor het van groot belang is segmentatie binnen 
deze groep aan te brengen. Factoren die een sterke invloed hebben op de heterogeniteit zijn geslacht, 
medische gezondheid, woonsituatie, afkomst, mobiliteit, inkomen en vrijetijdsbesteding. 

Geslacht: Het aandeel vrouwelijke 65-plussers ten opzichte van mannelijke 65-plussers is iets 
groter. Dit verschil in aandeel wordt veroorzaakt doordat vrouwen een hogere 
leeftijdsverwachting hebben. 
Medische gezondheid : De medische gezondheid bepaalt de mate van afhankelijkheid van de 65-
plusser, die een verband vertoont met de leeftijd. Hoe ouder de 65-plusser is, hoe minder goed 
de medische gezondheid en daarmee groter de afhankelijkheid is . 
Woonsituatie: De 65-plusser woont door de toegenomen levensverwachting langer zelfstandig. 
Hierdoor wordt de leefomgeving, met de bijbehorende voorzieningen, van groter belang. 
Afkomst : Het aandeel allochtone 65-plussers ten opzichte van autochtone 65-plussers bestaat 
momenteel uit 12%. Prognose toont aan dat dit aantal de komende jaren aanzienlijk zal 
toenemen. 
Mobiliteit: De 65-plusser heeft in toenemende mate de beschikking over een auto. Deze wordt 
daarnaast frequenter en tot hogere leeftijd gebruikt. 
Inkomen: De 65-plusser beschikt over een gemiddeld laag inkomen, maar een relatief hoog 
bestedingniveau. Met het inkomen hoeven namelijk minder gezinsleden te worden verzorgd . De 
trend is dat het inkomen van de 65-plussers toeneemt. 
Vrijetijdsbesteding: Kenmerkend voor 65-plussers is dat zij hun vrije tijd meer divers besteden, 
waarbij het ontmoeten van leeftijdsgenoten van steeds groter belang wordt. 
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3. Het wijkwinkelcentrum 

Omdat dit onderzoek zich specifiek richt op de voorkeuren van 65-plussers met betrekking tot 
wijkwinkelcentra, is het van groot belang dit type winkellocatie inzichtelijk te maken. Dit hoofdstuk zal 
daarom aanvangen met de ontstaansgeschiedenis van het wijkwinkelcentrum, waardoor tevens de positie 
van het wijkwinkelcentrum ten opzichte van andere winkellocaties duidelijk wordt. Vervolgens zal een 
definitie van het wijkwinkelcentrum worden gegeven en zal de functie van het wijkwinkelcentrum worden 
toegelicht. Tot slot zijn de trends gerelateerd aan het wijkwinkelcentrum beschreven en zijn de 
kenmerken van het wijkwinkelcentrum, welke zijn samengevat in vijf dimensies, geformuleerd . 

3.1 Ontstaansgeschiedenis van het wijkwinkelcentrum 

Voor de Tweede Wereldoorlog was er in Nederland vrijwel geen sprake van planmatig ontwikkelde 
winkelvoorzieningen, omdat het ruimtelijk ordenen toen nog niet van belang was. Wanneer uitbreiding 
nodig was, werd dit gerealiseerd door nieuwe bebouwing aan bestaande bebouwing te breien. Het 
clusteren van winkelvoorzieningen was nog een geheel onbekend verschijnsel, daar winkelvoorzieningen 
willekeurig over de woonwijken waren verspreid (Gantvoort, 1990). 

Na de Tweede Wereldoorlog ontstond er veel behoefte aan nieuwe locaties voor winkels door de opbouw 
van het land en een snelle demografische groei. Hiermee nam ook de behoefte aan een restrictief beleid 
vanuit de overheid bij de realisatie van deze nieuwe winkels toe (Evers & Van Hoorn & Van Oort, 2005). 
Voor het eerst werden winkelcentra ontwikkeld, waarbij winkels werden samengebracht tot 
concentraties, en diende er nagedacht te worden over het onderling verband tussen functie, omvang en 
situering van de winkelcentra (Gantvoort, 1990). 

De theorie van de geograaf Christalier werd hiervoor als leidraad genomen, die een rangorde onder 
winkelcentra aanbracht. Hierbij werd als uitgangspunt genomen dat om in de detailhandel een product 
rendabel aan te kunnen bieden, een bepaald vraagniveau noodzakelijk is. Het noodzakelijke vraagniveau 
verschilt hierbij per product. Zo kan het consumentendraagvlak klein zijn wanneer er wordt gekeken naar 
dagelijkse boodschappen. Maar voor producten die minder vaak worden aangeschaft, zoals kleding, zijn 
grotere consumentendraagvlakken nodig. Volgens Christalier vormen branches met producten met 
hetzelfde benodigde vraagniveau samen een bepaald type centrum. Zo ontstaat er binnen een gewest 
een functionele hiërarchie van winkelconcentraties, waarbij elke winkelconcentratie een eigen functie 
heeft voor een bepaalde deelmarkt binnen dat gebied (Bolt, 2003). 

Bovenaan de hiërarchische indeling 
van de detailhandelstructuur bevindt 
zich de "winkelconcentratie van 
eerste orde" met het grootste aantal 
winkels en omvangrijkste 
winkelverkoopvloeroppervlak . Een 
dergelijk centrum heeft binnen het 
gewest, naast het aanbod van 
alledaagse artikelen, een 
complementair aanbod ten opzichte 
van dat in minder grote 
winkelconcentraties met minder 
omvangrijke verzorgingsgebieden. 
Onderaan de hiërarchische indeling 

® 
0 • 0 

Stad'iwinkelcentrull'l 
Stad'Sdeelwlnkelcerltrum 
Wijkwinkelcentrum 
Buurtwinkelcentrum 
Individuele zelhtandtge de-tallll~te-n 

Figuur 3.1 Hiërarchische indeling Christalier (Bron: foldrajz.ttk.pte.hu) 

zijn de lokaal verzorgende dorpscentra te vinden. Zo ontstaat binnen een gewest volgens Christalier een 
indeling van stadswinkelcentra, stadsdeelwinkelcentra, wijkwinkelcentra, buurtwinkelcentra en 
individuele zelfstandige detaillisten (Bolt, 2003). In figuur 3.1 is de verzorgingsstructuur volgens Christalier 
weergegeven, waarbij de positie van het wijkwinkelcentrum is aangeduid . 
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Christalier maakt ook een verdeling in centrale en ondersteunende winkelgebieden . De stadswinkelcentra 
behoren hierbij tot de centrale winkelgebieden, en de stadsdeelwinkelcentra, wijkwinkelcentra en 
buurtwinkelcentra behoren tot de ondersteunende winkelgebieden (Bolt, 2003) . Sinds de jaren '70 is een 
nieuw fenomeen toegevoegd aan de detailhandelstructuur, namelijk de perifere detailhandelslocaties, die 
zich onderscheiden door hun ligging aan de rand van de steden en volumineuze aanbod . Figuur 3.2 geeft 
een schematisch overzicht van de huid ige detailhandelstructuur, waarbij tevens is aangegeven wat hierin 
de positie is van het wijkwinkelcent rum. 

I Nederlandse detailhandel I 

Centrale winkelgebieden ~ r- Ondersteunende n Perifeer aanbod 
winkelgebieden 

Binnensteden 
(> 400 winkels) - r- Stadsdeelcentra Grootschalige 

(> 50 winkels) r- concentraties 
(wvo > 500 m2

) 

Hoofdwinkelgebieden 
(100-400 winkels) - - Wijkwinkelcentra 

(15-50 winkels) Speciale winkelgebieden 
'--

(wvo < 500 m2
) 

Kernverzorgende 
winkelgebieden Buurcentra 

- -
(<100 winkels) (> 15 winkels) 

Figuur 3.2 De hiërarchische detailhandelstructuur in Nederland 

3.2 Definitie van het wijkwinkelcentrum 

Omdat dit onderzoek zich beperkt tot de voorkeuren van 65-plussers gerelateerd aan uitsluitend 
wijkwinkelcentra, is het van belang hiervoor een duidelijke definitie te formuleren . Uit de structuur van de 
Nederlandse detailhandel die in paragraaf 3.1 is beschreven, blijkt dat wijkwinkelcentra behoren tot de 
winkelconcentraties van de derde orde. Hiermee onderscheiden zij zich van andere winkelconcentraties 
door middel van drie kenmerken, namelijk in grootte van de winkelconcentratie, benodigd vraagniveau en 
daarmee de samenstelling van het winkelaanbod (Bolt, 2003). 

Met betrekking tot de grootte van het wijkwinkelcentrum kan worden vastgesteld dat deze over 15 tot 50 
winkels beschikt, waarmee het een winkelvloeroppervlak heeft van 3.000 tot 12.000 m2

. Hiermee is het 
wijkwinkelcentrum aanzienl ijk kleiner dan het stadsdeelcentrum (50 tot 100 winkels en 12.000 tot 24.000 
m2 winkelvloeroppervlak) en aanzienlijk groter dan het buurtcentrum (5 tot 15 winkels en 1.500 tot 3.000 
m2 winkelvloeroppervlak). Het benodigd vraagniveau gebaseerd op aantal inwoners in de wijk voor 
wijkwinkelcentra, is gelegen tussen 10.000 en 30.000 inwoners. Dit vraagniveau is hiermee lager dan voor 
stadsdeelcentra (circa 40.000 inwoners) en hoger dan voor buurtcentra (tussen 5.000 en 10.000 
inwoners) . Tot slot bestaat de samenstelling van het winkelaanbod van wijkwinkelcentra voor 40 tot 50% 
uit ' food', ofwel dagelijkse benodigdheden . In stadsdeelcentra is dit aandeel aanzienlijk lager (20 tot 30%) 
en in buurtcentra daarentegen aanzienlijk hoger (circa 60%) (Bolt, 2003). 
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De definitie van een wijkwinkelcentrum die voortvloeit uit voorgaande benadering is als volgt: Een 
wijkwinkelcentrum is een ondersteunende winkelconcentratie met een omvang van 15 tot 50 winkels, 
ofwel 3.000 tot 12.000 m2 winkelvloeroppervlak, een vraagniveau van 10.000 tot 30.000 inwoners binnen 
de wijk en een samenstelling van winkelaanbod dat voor 40 tot 50% uit dagelijkse benodigdheden 
bestaat. 

3.3 De functie van het wijkwinkelcentrum 

Nu het ontstaan en de definitie van het wijkwinkelcentrum zijn toegelicht, zal er dieper op de functie van 
het wijkwinkelcentrum worden ingegaan. Hiervoor zal inzichtelijk gemaakt worden waarvoor de 
consument het wijkwinkelcentrum gebruikt en wat kenmerkend is voor het wijkwinkelcentrum. 

Zoals in paragraaf 2.2 al is beschreven, beschikken de wijkwinkelcentra over het algemeen over 10 tot 50 
winkels. Gemiddeld beschikt een wijkwinkelcentrum over 24 winkels verspreid over gemiddeld 5520 m2 

bruto vloeroppervlak (Nederlandse Raad van Winkelvastgoed, 2008). De wijkwinkelcentra zijn vrijwel 
altijd voorzien van voldoende en gratis parkeervoorzieningen. Gemiddeld beschikt een wijkwinkelcentrum 
over circa 180 parkeerplaatsen (Nederlandse Raad van Winkelvastgoed, 2008). 

In paragraaf 3.1 is de ontstaansgeschiedenis 
van het wijkwinkelcentrum beschreven, 
waaruit blijkt dat de grootste ontwikkelingen 
met betrekking tot winkelvastgoed hebben 
plaatsgevonden na de Tweede 
Wereldoorlog. Dit is ook terug te zien in 
figuur 3.3, die het aantal ontwikkelde 
wijkwinkelcentra per jaar weergeeft. Rond 
de jaren '70-'75 zijn de meeste 
wijkwinkelcentra ontwikkeld, gemiddeld 
ongeveer 13 wijkwinkelcentra per jaar. Na 
circa 1985 neemt het aantal 
wijkwinkelcentra dat per jaar ontwikkeld 
wordt langzaam af, tot gemiddeld ongeveer 
3 wijkwinkelcentra ,per jaar (Nederlandse 
Raad van Winkelvastgoed, 2008) . 

Ontwikkeling wijkwinkelcentra 

zo r--r~----~=========r----------------, 

~ ~ ~ ~ ç ~ # ~ # 
'"' 

Figuur 3.3 Ontwikkeling wijkwinkelcentra (NRW, 2008) 

De consument bezoekt het wijkwinkelcentrum met het doel om efficiënt te winkelen. Een goede 
bereikbaarheid en een eenvoudige stedenbouwkundige opzet van het wijkwinkelcentrum zijn hierbij van 
groot belang en worden over het algemeen teruggevonden in het wijkwinkelcentrum (Commissie 
Ontwikkeling Bedrijven, 1991). 

Zoals de definitie in paragraaf 3.2 al aangaf, is de samenstelling van het winkelaanbod in wijkwinkelcentra 
kenmerkend door een omvangrijk aandeel in dagelijkse benodigdheden . De supermarkt vormt daarom 
ook de trekker van het wijkwinkelcentrum (Commissie Ontwikkeling Bedrijven, 1991). Vaak zijn er in 
wijkwinkelcentra twee supermarkten gevestigd. Wanneer deze supermarkten complementair zijn, wordt 
de koopkracht in dagelijkse benodigdheden positief beinvloed (Bolt, 2003). Wolf (2004) onderscheidt drie 
formuletypes die een complementaire werking op elkaar hebben. Ten eerste zijn dit de 'Service formules', 
waarbij kwaliteit, gemak, service en een ruim assortiment centraal staan . Een prijsstelling die boven het 
gemiddelde ligt gaat hiermee gepaard. Supermarkten die hiertoe behoren zijn onder andere Albert Heijn, 
Super de Boer en Spar. Vervolgens zijn 'Value-for-money formules' te typeren, door een gemiddeld 
serviceniveau en daarmee gemiddeld tot lage prijsstelling. Voorbeelden van supermarkten die hiertoe 
behoren zijn onder andere C1000, Edah, Jumbo en Vomar. Tot slot kenmerken de 'First-price formules' 
zich door de lage prijzen, wat gepaard gaat met een gemiddeld tot laag service niveau. Tot deze formules 
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behoren bijvoorbeeld Aldi, Lidi, Dirk van de Broek en Bas van der Heijden (Wolf, 2004). De keuze van 
formule van de supermarkt is van groot belang, omdat deze moet aansluiten bij de wensen van de 
inwoners van het verzorgingsgebied van het wijkwinkelcentrum. Wanneer dit niet het geval is, heeft dit 
negatieve gevolgen voor het functioneren van het wijkwinkelcentrum (Commissie Ontwikkeling Bedrijven, 
1991). 

Naast winkelaanbod in dagelijkse benodigdheden bestaat, zeker in vergelijking met buurtcentra, ook een 
groot deel van het winkelaanbod in wijkwinkelcentra uit niet-dagelijkse benodigdheden, zoals mode en 
huishoudelijke artikelen (Bolt, 2003). Wijkwinkelcentra worden tevens gekenmerkt door de omvangrijke 
aanwezigheid van (vers) speciaalzaken, dat door de consument als positief wordt ervaren. Deze (vers) 
speciaalzaken worden door de consumenten gewaardeerd door de service en kwaliteit die deze bieden 
(Buvelót & Van der Weerd, 2008). 

3.4 Trends en het wiJkwinkelcentrum 

Nu de functie van het wijkwinkelcentrum is beschreven, is het van belang op te merken dat ook 
wijkwinkelcentra te maken hebben met trends. In deze paragraaf worden deze trends beschreven. 

Nieuwe winkelconcepten op locaties met een goede bereikbaarheid: De Nederlandse fijnmazige 
detailhandelstructuur ondervindt druk door de ontwikkeling van nieuwe winkelconcepten. Voornamelijk 
de buurt- en wijkwinkelcentra hebben hieronder te lijden. De consument vraagt een winkelstructuur die 
beter past bij de koopmotieven. Hierdoor worden aankopen van dagelijkse benodigdheden steeds meer 
aan randen van de bebouwde kom gedaan, omdat deze locaties met de auto goed te bereiken zijn. Ook 
ontstaan er winkellocaties op plaatsen die een hoge passantenstroom kennen, zoals bij stations of 
ziekenhuizen (NEPROM, 2007). 

Schaalvergroting: Daarnaast vindt er in de detailhandel, dus ook in wijkwinkelcentra, schaalvergroting 
plaats. Schaalvergroting is een reactie op de hoge eisen die consumenten stellen met betrekking tot een 
compleet aanbod, omdat zij zo efficiënt mogelijk willen winkelen (Wolf, 2004). Om hieraan te kunnen 
voldoen, breiden detaillisten hun aanbod uit waardoor de noodzakelijke massa toeneemt. Een gevolg 
hiervan is dat buurtcentra verdwijnen en wijkwinkelcentra in aantal blijven toenemen. In de 
wijkwinkelcentra zelf is het gevolg van schaalvergroting terug te zien in de omvang van de supermarkten, 
die tegenwoordig tussen de 1.200 en 1.600 m2 groot zijn en hierdoor een groter vraagniveau nodig 
hebben (Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuidoost, 2007; Hoofdbedrijfschap Detailhandel, 2004). Een 
voorbeeld van een supermarkt waar schaalvergroting zichtbaar heeft plaatsgevonden, is de Albert Heijn 
XL, die een breed assortiment aanbiedt, met zowel verse producten als huishoudelijke artikelen, en 
tevens goede parkeermogelijkheden en goede bereikbaarheid garandeert. 

Branchevervaging: Naast schaalvergroting is ook branchevervaging een belangrijke trend in de 
detailhandel, en daarmee ook in wijkwinkelcentra. Door branchevervaging verbreden detaillisten hun 
assortiment. Een voorbeeld van een winkel waarbij branchevervaging goed is terug te zien, is Kruidvat. 
Van oorsprong is Kruidvat namelijk een drogisterij, maar tegenwoordig wordt er onder andere ook 
speelgoed en muziek verkocht. Een nieuwe trend naast branchevervaging is het segmenteren van het 
aanbod, door het richten op een specifieke doelgroep, thema of kooporiëntatie (Gemeente Amsterdam 
Stadsdeel Zuidoost, 2007). Dit is echter nog niet van toepassing op wijkwinkelcentra. 

Toenemend belang supermarkt: De supermarkt speelt overigens een steeds belangrijkere rol voor het 
wijkwinkelcentrum, omdat de kwaliteit en omvang bepalend zijn voor de trekkracht van het gehele 
wijkwinkelcentrum. De totale bestedingen in supermarkten zijn sterk toegenomen, wat ten koste is 
gegaan van de (vers) speciaalzaken (Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuidoost, 2007). 
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Veranderende doelgroep: Door de veranderende bevolkingssamenstelling, waar naast vergrijzing ook de 
toename van allochtonen een grote rol speelt, verandert de vraag naar winkelformules. Het wordt voor 
detaillisten van steeds groter belang om zich te richten op hun veranderende doelgroep, en hun 
winkelaanbod hierop aan te passen (Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuidoost, 2007). 

Toenemend recreatief karakter: Het winkelen krijgt voor de consument een steeds meer recreatief 
karakter. Hierdoor wordt er van de detaillisten verlangd dat zij creatief zijn om de consument te 
interesseren in hun winkelaanbod en hun tot aankoop over te halen (Gemeente Amsterdam Stadsdeel 
Zuidoost, 2007). 

3.5 De viif dimensies van het wilkwinkelcentrum 

In deze paragraaf zijn de kenmerken van het wijkwinkelcentrum, vertaald in vijf dimensies, beschreven. 
Deze kenmerken zijn gebaseerd op het onderzoek 'Look, Listen and Learn' van Stichting Studiecentrum 
Marktontwikkeling Retailplatform (2003 en 2008) en zullen de leidraad vormen voor dit onderzoek. 
Stichting Studiecentrum Marktontwikkeling Retailplatform heeft op basis van interviews met 
consumenten kenmerken van winkelcentra geformuleerd, waarvan een beoordeling door de consument 
kan worden gevraagd. Vervolgens is onderzocht welke kenmerken onderlinge samenhang met elkaar 
vertoonden, doordat er in significante mate toegekende belang aan het ene kenmerk waar te nemen is, 
welke samengaat met het toegekende belang aan het andere kenmerk. Hierdoor is het mogelijk de 
kenmerken van winkelgebieden samen te vatten in dimensies. Voor dit onderzoek zijn de dimensies zoals 
deze zijn beschreven in 'Look, Listen and Learn' aangepast op het wijkwinkelcentrum. Hiervoor zijn 
allereerst alle kenmerken bepaald die betrekking hebben op het wijkwinkelcentrum, en relevant zijn met 
betrekking tot 65-plussers. Vervolgens zijn de kenmerken aangevuld met informatie verkregen uit het 
literatuuronderzoek. De kenmerken, zoals deze zijn geformuleerd in 'Look, Listen and Learn' (2008), zijn 
geherformuleerd tot nieuwe kenmerken. In bijlage 2 is een overzicht van deze kenmerken gegeven, 
waarbij tevens is aangegeven welke kenmerken zijn toegevoegd, ofwel zijn verwijderd. In figuur 3.4 is een 
overzicht gegeven van de kenmerken die in dit onderzoek worden behandeld. 

De kenmerken zijn volgens het onderzoek 'Look, Listen and Learn' in zeven dimensies samen te vatten. 
Met betrekking tot dit onderzoek worden er vijf dimensies gehanteerd. De dimensie 'bijzondere winkels' 
is verwijderd, aangezien de kenmerken behorend tot deze dimensie geen relevantie hebben met 
betrekking tot wijkwinkelcentra. Tevens zijn de dimensies 'toegankelijkheid' en 'parkeergelegenheid', 
gezien overlapping in betekenis voor het wijkwinkelcentrum, samengebracht tot één dimensie. De vijf 
dimensie van het wijkwinkelcentrum die in dit onderzoek worden toegepast, zijn daardoor als volgt te 
beschrijven: 

1. Supermarktaanbod: Het supermarkt aanbod is een zelfstandige dimensie, en behoort niet tot het 
winkelaanbod, aangezien een supermarkt een zeer sterke relevantie met betrekking tot 
wijkwinkelcentra kent. Tot het supermarktaanbod behoren de kenmerken supermarktformule, 
complementariteit en aanbod in versproducten. 

2. Overig winkefaanbod: Het winkelaanbod bevat zowel de kenmerken van de winkels als de 
branchering van het wijkwinkelcentrum. Kenmerken van de winkels zijn hierbij de vriendelijkheid 
van het personeel, de volledigheid van het productaanbod, de kwaliteit, hoeveelheid en variëteit 
van de winkels, het prijsniveau en het aanbod in zelfstandige winkels. De branchering van het 
wijkwinkelcentrum richt zich op de gevestigde branches, waaronder kleding en schoenen, 
drogist, bloemenzaak, chocolaterie, winkels met huishoudelijke artikelen, opticien, 
speelgoedwinkel, dierenspeciaalzaak, kapper, schoonheidsspecialist en (vers) speciaalzaken. Tot 
de (vers) speciaalzaken behoren de bakker, slager, groenteboer, poelier en vishandel. 
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3. Diensten en voorzieningen: De dimensie 'diensten en voorzieningen' bestaat uit de aanwezigheid 
van een wijkcentrum, openbare toiletten en rustplekken, locatie pinautomaat, organisatie van 
evenementen, horeca, commerciële voorzieningen en zorgvoorzieningen. Met betrekking tot de 
organisatie van evenementen wordt onderscheid gemaakt in de organisatie van een braderie en 
een rommelmarkt. Tot de commerciële voorzieningen behoren een postkantoor, bank, 
reisbureau en makelaar. Tot de zorgvoorzieningen behoren een zorgwinkel, apotheek, huisarts, 
tandarts en fysiotherapeut. 

4. Inrichting: De dimensie 'inrichting' biedt inzicht in de uitstraling van het wijkwinkelcentrum. De 
volgende kenmerken behoren hiertoe: reinheid en netheid omgeving, verlichting, sfeer, 
beveiliging, vormgeving en architectuur en overdekking. 

5. Toegankelijkheid en parkeergelegenheid: De toegankelijkheid en parkeergelegenheid bevatten de 
kenmerken bereikbaarheid, goed en toegankelijk openbaar vervoer, routing I oriëntatie, 
nabijheid ten opzichte van de woning, ruime openingstijden, hoeveelheid parkeergelegenheid, 
kosten parkeergelegenheid en de veiligheid van de wandelroutes. 

l.Supennanrtaanbod 2. Overill 3. Diensten en 4. lnrichtin11 5. Toegankelijkheid en 
winkelaanbod voorzieningen parkeerple11enheid 

Supermarktformule Vriendelijkheid Horecagelegenheid Reinheid en netheid Bereikbaarheid 
personeel omgeving 

Complementariteit Volledigheid Commerciële Verlichting Goed en toegankelijk 
productaanbod voorzieningen ov 

Aanbod versproducten Kwaliteit winkels Organisatie Sfeer Routing I oriëntatie 
evenementen 

Hoeveelheid winkels Wijkcentrum/hobbyclub Beveiliging Nabijheid 

Variëteit aan winkels Openbare toiletten Vormgeving en Ruime openingstijden 
architectuur 

Prijsniveau Ontmoetingsplek Overdekking Hoeveelheid 
parkeergelegenheid 

Aanwezigheid Rustplekken (bankjes) Gratis 
zelfstandige winkels parkeervoorzieningen 

Serviceniveau Zorgvoorzieningen Nabijheid 
parkeervoorzieningen 

Branches Locatie pinautomaat Veiligheid wandelroutes 

Minimalisatie 
hoogteverschillen 

Figuur 3.4 Overzicht van te onderzoeken kenmerken van het wijkwinkelcentrum gegroepeerd per dimensie 
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3.6 Conclusie 

De Nederlandse detailhandelstructuur onderscheidt zich van andere Europese landen door haar 
fijnmazigheid. Het wijkwinkelcentrum heeft hierdoor een unieke positie met specifieke kenmerken ten 
opzichte van andere winkellocaties. Zo is de grootte van het wijkwinkelcentrum kenmerken, en behoren 
hiertoe vaak winkelconcentraties met een omvang van 15 tot 50 winkels of een winkelvloeroppervlak van 
3.000 tot 12.000 m2• Het vraagniveau omvangt daarnaast meestal 10.000 tot 30.000 inwoners. Tot slot 
bestaat het winkelaanbod in het wijkwinkelcentrum voor 40% tot 50% uit dagelijkse benodigdheden. 

Door de unieke positie van het wijkwinkelcentrum, beschikt het wijkwinkelcentrum tevens over specifieke 
functies. Zo is de belangrijkste functie van het wijkwinkelcentrum het voorzien in dagelijkse 
benodigdheden, waarvoor de supermarkt zeer bepalend is. Vaak zijn er daarom twee complementaire 
supermarkten in het wijkwinkelcentrum gevestigd. Daarnaast voorziet het wijkwinkelcentrum ook voor 
een groot deel in niet-dagelijkse behoeften, zoals mode en huishoudelijke artikelen. Tot slot biedt het 
wijkwinkelcentrum relatief veel (vers) speciaalzaken. 

Het wijkwinkelcentrum heeft te maken met verschillende trends, die invloed hebben op zowel de positie 
als de functie van het wijkwinkelcentrum. Zo heeft het wijkwinkelcentrum te maken met nieuwe, 
concurrerende winkelconcepten, zoals het ontstaan van nieuwe winkelconcentraties op locaties met een 
hoge passantenstroom. Ook heeft het wijkwinkelcentrum te maken met schaalvergroting, wat 
voornamelijk terug te zien is bij de in omvang toenemende supermarkten, die daardoor ook steeds 
belangrijker worden. Naast schaalvergroting is ook branchevervaging een trend waarmee 
wijkwinkelcentra te maken hebben. Tot slot dient het winkelaanbod steeds meer te worden aangepast 
aan de veranderende consument, door demografische veranderingen in de Nederlandse bevolking zoals 
de vergrijzing en toename van allochtonen. 

Om achter de voorkeuren van 65-plussers met betrekking tot de kenmerken van wijkwinkelcentra te 
komen, dienen de kenmerken van het wijkwinkelcentrum die hiervoor relevant zijn te worden 
onderzocht. Hiervoor zijn de kenmerken gebruikt die zijn gebaseerd op het onderzoek 'Look, Listen and 
Learn' van Stichting Studiecentrum Marktontwikkeling Retailplatform (2008). De kenmerken van het 
wijkwinkelcentrum zijn samen te vatten in vijf dimensies, namelijk het supermarktaanbod, het overig 
winkelaan bod, de diensten en voorzieningen, de inrichting en de toegankelijkheid en parkeergelegenheid. 

21 



4. De 65-plusser en het wijkwinkelcentrum 
In dit hoofdstuk wordt de relatie gelegd tussen de 65-plusser en het wijkwinkelcentrum. Hiervoor is 
allereerst de betekenis van het wijkwinkelcentrum voor de 65-plusser beschreven, gevolgd door het 
bijbehorende winkelgedrag. Tot slot zijn de mogelijke voorkeuren van de 65-plusser met betrekking tot 
het wijkwinkelcentrum geformuleerd, die zijn gebaseerd op bestaande literatuur. Hiervoor zijn de 
kenmerken uit het onderzoek 'look, listen and learn' van Stichting Studiecentrum Marktontwikkeling 
Retailplatform (2008) als leidraad genomen. 

4.1 Betekenjs yan het wijkwinkelcentrum voor de 65-p!usser 

Net als voor andere leeftijdsgroepen, staat het wijkwinkelcentrum voor de 65-plusser voornamelijk voor 
het voorzien in de dagelijkse behoeften. Hierbij speelt de supermarkt de meest essentiële rol. Daarnaast is 
het efficiënt winkelen kenmerkend voor het wijkwinkelcentrum. De goede bereikbaarheid van het 
wijkwinkelcentrum is een belangrijke reden dat het wijkwinkelcentrum voor de aankoop van dagelijkse 
boodschappen wordt gekozen. Het wijkwinkelcentrum kan voor 65-plussers echter nog wat meer 
betekenen. 

Door het inkrimpen van hun sociale omgeving kunnen 65-plussers steeds meer de behoefte hebben om 
naar buiten te gaan en mensen te ontmoeten (Goumans, Mandemaker, e.a., 2005). Het winkelbezoek 
biedt voor veel 65-plussers een uitkomst om te voorzien in hun sociale behoefte (Kim, Kang & Kim, 2005), 
waarbij voornamelijk overdekte wijkwinkelcentra en de aanwezigheid van recreatieve voorzieningen erg 
worden gewaardeerd (Galle & Van der Wagt, 2007). 

Een variëteit aan activiteiten die in een wijkwinkelcentrum worden aangeboden, kan dus bijdragen aan de 
sociale behoefte van de 65-plusser verlichten. Het doel van het winkelbezoek betreft daarom dan ook niet 
alleen het doen van aankopen, maar is ook gericht op sociale aspecten, zoals het ontmoeten van mensen 
(Kim, Kang & Kim, 2005). 

Tot slot is het gebleken dat de tevredenheid onder 65-plussers met betrekking tot het wijkwinkelcentrum 
minder is gebaseerd op het aanschaffen van producten zelf, maar op de beleving van het winkelbezoek. 
Een gevolg hiervan is dat wanneer een 65-plusser het wijkwinkelcentrum bezoekt om te voorzien in zijn 
sociale behoefte, de 65-plusser het wijkwinkelcentrum verlaat, zonder dat hij hier geld heeft gespendeerd 
(Kim, Kang & Kim, 2005). 

4.2 Het winkelgedrag van de 65-plusser in het wiikwinkelcentrum 

Zoals in de inleiding is aangegeven, is gebleken dat het winkelgedrag van de 65-plusser onderscheidend is 
van het winkelgedrag van andere leeftijdsgroepen. Met winkelgedrag wordt de manier waarop iemand 
zich gedraagt met betrekking tot het winkelbezoek bedoeld, zoals de frequentie van het winkelbezoek of 
het aantal bezochte winkels. In deze paragraaf wordt het winkelgedrag van de 65-plusser met betrekking 
tot hun bezoek aan het wijkwinkelcentrum onderzocht aan de hand van door Strabo beschikbaar gestelde 
data. Allereerst zal de onderzoeksopzet van deze data-analyse worden toegelicht, gevolgd door de 
onderzoeksresultaten. Tot slot worden in de conclusie de belangrijkste kenmerken van het winkelgedrag 
van 65-plussers met betrekking tot hun bezoek aan het wijkwinkelcentrum gegeven. 
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4.2.1 Onderzoeksopzet 

De data die door Strabo beschikbaar zijn gesteld, bestaan uit afgenomen enquêtes onder bezoekers van 
tien verschillende wijkwinkelcentra in Nederland. Deze wijkwinkelcentra zijn representatief voor het 
'gemiddelde' wijkwinkelcentrum in Nederland. Er is een selectie gemaakt van tien wijkwinkelcentra 
waarbij steeds gekeken is of deze qua kenmerken (redelijk) goed overeenkomt met die van het 
'gemiddelde' wijkwinkelcentrum, zoals omschreven in paragraaf 3.3. In totaal zijn er in de tien 
geselecteerde wijkwinkelcentra 4.347 enquêtes afgenomen, waarvan het aandeel 65-plussers zo'n 21,3% 
bedraagt met ruim 924 65-plussers. De enquêtes hadden van oorsprong het doel het functioneren van het 
wijkwinkelcentrum in kaart te brengen. In dit onderzoek zullen de enquêtes opnieuw worden gebruikt, 
maar nu om het onderscheid in winkelgedrag van de 65-plusser ten opzichte van andere leeftijdsgroepen 
te onderzoeken. 

Om het onderscheid in winkelgedrag van de 65-plusser ten opzichte van andere leeftijdsgroepen te 
onderzoeken, heeft er allereerst een hercodering van de onafhankelijke variabele 'leeftijd' 
plaatsgevonden. Hierdoor is het mogelijk een onderscheid te maken in geënquêteerden van 64 jaar en 
jonger, en geënquêteerden van 65 jaar en ouder. 

Vervolgens heeft er een selectie van variabelen plaatsgevonden, welke relevant zijn voor de analyse van 
het winkelgedrag van de 65-plusser in het wijkwinkelcentrum. De variabelen geslacht, herkomst, 
vervoermiddel, bezoekeenheid, aantal bezochte winkels, bezoekduur, bezoekfrequentie, 
bestedingsniveau en totale indruk, zijn hiervoor geselecteerd. Ook deze variabelen zijn eerst 
gehercodeerd, waarbij antwoordmogelijkheden als 'weet niet' en 'anders' als missing values zijn 
geformuleerd. Ook zijn er door middel van hercoderingen, indien nodig, antwoordmogelijkheden 
samengevoegd in klassen. Tot slot is er van elke variabele een beschrijvende analyse gemaakt, door 
middel van een frequentietabel en histogram. Door deze analyse is het mogelijk uitspraken te doen over 
de verdeling en de aard van de variabele. In bijlage 1 zijn deze analyses weergegeven. 

In onderstaand tabel, figuur 4.1, is een overzicht gegeven van de te analyseren variabelen. Per variabele is 
aangegeven uit hoeveel antwoordcategorieën deze bestaat, met welke onafhankelijke variabele deze 
wordt getest en uit hoeveel antwoordcategorieën deze variabele bestaat, hoe de verdeling en meetniveau 
is te benoemen en welke test er daarom afgenomen zal worden. 

Afhankelijke variabelen Onafhankelijke variabele Verdeling en meetniveau Test 

Inkomen (5) Leeftijd (2) Niet normaal, ordinaal Mann Whitney 

I Geslacht (2) Leeftijd (2) Niet normaal, nominaal Chi-kwad raattoets 

Herkomst (3) Leeftijd (2) Niet normaal, nominaal Chi-kwadraattoets 

Vervoermiddel (7) Leeftijd (2) Niet normaal, nominaal Chi-kwadraattoets 

Bezoekeenheid (7} Leeftijd (2) Niet normaal, nominaal Chi-kwadraattoets 

Aantal bezochte winkels (7} Leeftijd (2) Niet normaal, ratio Mann Whitney 

Bezoekduur Leeftijd (2) Niet normaal, ordinaal Mann Whitney 

Bezoekfrequentie (9) Leeftijd (2) Niet normaal, ordinaal Mann Whitney 

Bestedingsniveau {6) Leeftijd (2) Niet normaal, ordinaal Mann Whitney 

Indruk (5) Leeftijd (2} Niet normaal, ordinaal Mann Whitney 

Figuur 4.1 Onderzoeksopzet data-analyse Strabo 
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4.2.2 Onderzoeksresultaten 

In vorige subparagraaf is beschreven welke tests in SPSS zullen worden uitgevoerd, om te onderzoeken in 
hoeverre het verschil in winkelgedrag tussen 6S·plussers en andere leeftijdsgroepen significant is. In 
onderstaand tabel zijn de onderzoeksresultaten hiervan weergegeven. Een compleet overzicht van de 
onderzoeksresultaten is weergegeven in bijlage 2. 

Afhankelijke variabelen Onafhankelijke variabele Significantie 

Inkomen Leeftijd 0,000 
Geslacht Leeftijd Niet significant 
Herkomst Leeftijd 0,000 
Vervoermiddel Leeftijd Chi·k 0,000 
Bezoekeenheid Leeftijd Chi-kwadraattoets o,ooo I 0,001 
Aantal bezochte winkels Leeftijd Mann Whitney 0,003 
Bezoekduur Leeftijd Mann Whitney Niet significant 
Bezoekfrequentie Leeftijd Mann Whitney 0,000 
Bestedingsniveau Leeftijd Mann Whitney 0,000 
Indruk Leeftijd Mann Whitney 0,000 

Figuur 4.2 Onderzoeksresultaten Winkelgedrag 

Uit de tabel blijkt dat er veel verschil is in winkelgedrag in wijkwinkelcentra tussen 65-plussers en andere 
leeftijdsgroepen. Van de 10 variabelen die zijn getest in SPSS, blijken 8 variabelen een significant verschil 
aan te tonen. Alleen met betrekking tot de variabelen geslacht en bezoekduur blijkt geen verschil te zijn 
tussen 65-plussers en andere leeftijdsgroepen. 

Nu het inzichtelijk is welke variabelen er significant verschil aantonen tussen 65-plussers en andere 
leeftijdsgroepen, kan door middel van de geanalyseerde frequenties en verdeling worden achterhaald wat 
dit verschil is. Per variabele wordt dit verschil beschreven. 

Inkomen: Uit het onderzoek kan worden geconcludeerd dat er een significant verschil is in het inkomen 
van 65-plussers en het inkomen van andere leeftijdsgroepen. De 65-plusser beschikt hierbij over een lager 
inkomen dan andere leeftijdsgroepen. 

Herkomst: Er blijkt tevens significant verschil te zijn in de herkomst van 65-plussers en andere 
leeftijdsgroepen. Met herkomst wordt hiermee de afstand die wordt afgelegd tot het wijkwinkelcentrum 
bedoeld. De 65-plusser blijkt vaker gebruik te maken van het wijkwinkelcentrum dat in de eigen wijk is 
gelegen. Andere leeftijdsgroepen blijken daarentegen vaker wijkwinkelcentra uit andere stadsdelen of 
woonplaatsen te bezoeken. 

Keuze voor vervoermiddel: Significant verschil tussen de 65-plussers en andere leeftijdgroepen is er ook 
met betrekking tot de keuze van vervoermiddel om het wijkwinkelcentrum te bezoeken. Het blijkt dat de 
65-plusser vaker het wijkwinkelcentrum lopend bezoekt dan andere leeftijdsgroepen. De mate waarin de 
(brom-) fiets wordt gebruikt is enigszins vergelijkbaar. De 65-plusser gebruikt daarentegen minder 
frequent de auto voor een bezoek aan het wijkwinkelcentrum. De mate waarin gebruik gemaakt wordt 
van openbaar vervoer, een taxi of invalidenwagen is ook enigszins gelijk bij de 65-plussers en andere 
leeftijdsgroepen. Echter is het aandeel dat hiervan gebruik maakt zeer beperkt. 
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Samenstelling van bezoekeenheid: Het significante verschil in samenstelling van bezoekeenheid is 
voornamelijk terug te zien in de samenstelling 'vrouw en kinderen' en 'man en vrouw'. Bij 65-plussers 
komt het aanzienlijk minder vaak voor dat een vrouw met kinderen het wijkwinkelcentrum bezoekt. 
Daarentegen gaan de 65-plussers vaker dan andere leeftijdsgroepen met partner naar het 
wijkwinkelcentrum. In de data van Strabo is de optie 'vrouw of man met kleinkind(eren)' niet 
meegenomen. Een optie waarvan echter wel zou kunnen worden verwacht dat dit aandeel groot zou 
kunnen zijn, en tevens bepalend voor de voorkeuren van de 65-plusser met betrekking tot het 
wijkwinkelcentrum. 

Aantal bezochte winkels: Met betrekking tot het aantal bezochte winkels bij het bezoek aan het 
wijkwinkelcentrum, blijkt er significant verschil te zijn welke voornamelijk is te verklaren door de keuze 
van de 65-plusser om geen winkels te bezoeken. Hierbij wordt het wijkwinkelcentrum dus bezocht zonder 
doel er aankopen te doen. Wanneer er wel winkels worden bezocht blijkt het aantal enigszins 
vergelijkbaar te zijn bij zowel 65-plussers als de andere leeftijdsgroepen. 

Frequentie van het winkelbezoek: Significant verschil is ook op te merken met betrekking tot de 
frequentie dat het wijkwinkelcentrum wordt bezocht. Hierbij blijkt de 65-plusser het wijkwinkelcentrum 
frequenter te bezoeken dan de andere leeftijdsgroepen. Een groot deel van de 65-plussers heeft hierbij 
aangegeven elke dag een bezoek te brengen aan het wijkwinkelcentrum. 

Bestedingsniveau: Er blijkt significant verschil in bestedingsniveau van 65-plussers en de andere 
leeftijdsgroepen te zijn, wat zich op twee manieren sterk uit. Ten eerste blijkt het aandeel 65-plussers dat 
helemaal niets uitgeeft bij het bezoek aan het wijkwinkelcentrum hoger te zijn dan het aandeel van 
andere leeftijdsgroepen dat het wijkwinkelcentrum bezoekt zonder dat zij er geld spenderen. Daarnaast 
blijkt dat het aandeel 65-plussers dat meer dan vijftig euro uitgeeft bij het bezoek aan het 
wijkwinkelcentrum aanzienlijk lager is. 

Totale indruk: Tot slot blijkt er significant verschil te zijn in de totale indruk van het wijkwinkelcentrum. 
Hierbij blijkt dat over het algemeen 65-plussers positiever zijn bij de beoordeling van het 
wijkwinkelcentrum dan andere leeftijdgroepen. 

4.2.3 Conclusie 

Door middel van de Strabo data-analyse is het mogelijk uitspraken te doen over de kenmerken van de 65-
plusser die winkelt in het wijkwinkelcentrum. Hierbij is geanalyseerd in welke mate dit onderscheidend is 
van kenmerken van andere leeftijdsgroepen. De in het wijkwinkelcentrum winkelende 65-plusser typeert 
zich door: 

• Lager inkomen 
• Keuze voor nabij de woning gelegen wijkwinkelcentrum 
• Groot aandeel voetgangers en beperkter gebruik van de auto 
• Winkelbezoek gezamenlijk met partner 
• Bezoek van het wijkwinkelcentrum zonder daadwerkelijk winkels te bezoeken 
• Relatief laag bestedingsniveau in combinatie met een hoge bezoekfrequentie 
• Positief ingesteld, voornamelijk met betrekking tot de keuze aan winkels 
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4.3 Voorkeuren uit de literatuur 

In deze paragraaf zijn de voorkeuren van 65-plussers met betrekking tot de kenmerken van 
wijkwinkelcentra beschreven, welke zijn gebaseerd op bestaande literatuur. Hiervoor is de indeling van de 
vijf dimensies van het wijkwinkelcentrum, zoals deze is beschreven in paragraaf 3.5, als leidraad genomen. 
Per kenmerk is beschreven wat hierover bekend is, met betrekking tot de voorkeuren van 65-plussers. 

4.3.1 Voorkeuren voor supermarktaanbod 

Supermarktformule: Met betrekking tot de drie supermarkt formules die Wolf (2004) typeert en 
die zijn beschreven in paragraaf 3.3, hebben 65-plussers voornamelijk de voorkeur voor 'Service 
formules' (Wolf, 2004; Elsevier Retail, 2009). De 'Service formules' kenmerken zich door 
kwaliteit, gemak, service en een ruim assortiment, wat gepaard gaat met een prijsstelling die 
boven het gemiddelde ligt (Wolf, 2004). Hierbij hebben 65-plussers tevens de voorkeur voor 
winkelpersoneel dat efficiënt, hoffelijk en vriendelijk is, en vinden zij het menselijke aspect van 
het bezoek aan de supermarkt het belangrijkst (Pettigrew, Mizerski & Donovan, 2005). 
Uit de supermarktsteekproef van de PCOB is gebleken dat de 65-plusser geen behoefte heeft aan 
een speciale 'ouderen' supermarkt (PCOB, 2009). Wel hebben zij een specifieke voorkeur voor 
een goede bereikbaarheid van de producten, zowel in de schappen en vrieskasten (Pettigrew, 
Mizerski & Donovan, 2005), als door middel van brede gangpaden (Goumans, Mandemaker, e.a., 
2005). 

De 65-plusser heeft de voorkeur voor Serviceformules, zoals Albert Heijn, Super de Boer en Spar. Met 
betrekking tot de voorkeur van 65-plussers voor de mate van complementariteit van supermarkten in een 
wijkwinkelcentrum en het aanbod in versproducten dat er wordt aangeboden, is geen literatuur terug 
gevonden. 

4.3.2 Voorkeuren voor winkelaanbod 

Vriendelijkheid personeel: De 65-plusser heeft de voorkeur voor een individuele behandeling bij 
hun winkelbezoek, en zijn bereid hiervoor meer geld uit te geven. Daarnaast hebben ze de 
voorkeur voor interactie met het verkopend personeel, om zo hun eenzaamheid te verlichten 
(Kim, Kang & Kim, 2005). Ook belangrijk zijn de sociale aspecten van de winkelbeleving. Winkelen 
kan 65-plussers voorzien in vermaak, en voor degene die een sociale behoefte voelen kan het 
tevens sociale interactie bieden (Pettigrew, Mizerski & Donovan, 2005). 
Variëteit aan winkels: verscheidenheid aan keuzemogelijkheden (Gantvoort, 1990). Door het 
toenemend fenomeen van eenzaamheid onder de 65-plussers, beschreven in paragraaf 3.5, 
krijgen 65-plussers de voorkeur voor variëteit, zowel met betrekking tot producten als winkels, 
en service (Kim, Kang & Kim, 2005). De diversiteit speelt men name een rol wanneer de mobiliteit 
van de 65-plusser een probleem blijkt te zijn. De 65-plusser krijgt dan de voorkeur voor een 
grotere variëteit aan producten in één winkel en een grotere variëteit aan winkels die dicht bij 
elkaar zijn gelegen. Zo kan de bezoekfrequentie van het wijkwinkelcentrum met als doel 
boodschappen doen worden geminimaliseerd (Lumpkin & Hite, 1988). 
Prijsniveau: Over het algemeen geldt voor al het winkelaanbod in het wijkwinkelcentrum, dat de 
65-plusser de voorkeur heeft voor winkels met een scherp prijsniveau, ofwel een juiste prijs
kwaliteit verhouding (Pettigrew & Mizerski & Donovan, 2005). Tegenstrijdig aan deze informatie 
is de voorkeur voor supermarktformule, waaruit is gebleken dat 65-plussers bereid zijn een hoger 
prijsniveau te accepteren, wanneer er een hoger serviceniveau kan worden geboden. 
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Aanwezigheid zelfstandige winkels: Het wijkwinkelcentrum biedt ten opzichte van andere 
winkellocaties relatief veel zelfstandige winkels, zoals (vers) speciaalzaken. De totale besteding in 
de supermarkt is toegenomen, wat ten koste is gegaan van de zelfstandige winkels. Toch heeft de 
65-plusser met betrekking tot de keuze voor voedingsproduct de voorkeur voor versheid, 
kwaliteit, smaak en geur (Vandercammen & Aupaix, 2007), wat de zelfstandige winkels bieden. 
Het is daarom te verwachten dat de 65-plusser de voorkeur heeft voor de aanwezigheid van 
zelfstandige winkels 
Serviceniveau: De service waaraan de 65-plusser de voorkeur geeft, kan geboden worden door 
aandacht aan deze groep te geven, gemak te bieden, zoals onder andere zitmogelijkheden, 
bezorgservice, en goede garantie- en reparatieservice te bieden (Hoofdbedrijfschap Detailhandel, 
2004). 
Branchering: Met betrekking tot de voorkeur 
voor branchering is gekeken waaraan de 65-
plusser zijn geld uitgeeft. Hieruit is gebleken 
dat op huishoudniveau en met betrekking 
tot mode en ontspanning de groep 65-
plussers iets minder besteedt dan andere 
leeftijdsgroepen. Daarentegen geeft de 65-
plusser in verhouding meer geld uit aan de 
woning (Van den Brink e.a., 2006; Centraal 
Bureau voor Statistiek, 2009). Ook blijken 
65-plussers veel geld uit te geven aan 
hygiëne en geneeskundige verzorging 
(Manning, 2007; Centraal Bureau voor 
Statistiek, 2009). Met betrekking tot het 
winkelaanbod hebben 65-plussers tot slot 
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Figuur 4.3 Verdeling bestedingen (CBS, 2009) 

ook de voorkeur voor 'natuurlijke' producten, technologie en gezondheids- en sportartikelen 
(Hoofdbedrijfschap Detailhandel, 2004). In figuur 4.3 zijn de voorkeuren met betrekking tot de 
branchering weergegeven. 

De 65-plusser heeft de voorkeur voor vriendelijk personeel, waaraan een individuele behandeling bij kan 
dragen. Tevens heeft de 65-plusser de voorkeur voor een ruime variëteit aan winkels, zowel in het 
wijkwinkelcentrum als in de winkels zelf. De informatie uit de literatuur wat betreft de voorkeur voor 
prijsniveau is discutabel. Hierover kunnen dus geen uitspraken gedaan worden. Met betrekking tot de 
aanwezigheid van zelfstandige winkels wordt verwacht dat de 65-plusser hier de voorkeur voor heeft. 
Omdat dit echter niet is bewezen, is ook de waarheid hiervan discutabel. Ook over de voorkeuren van 65-
plussers voor de het serviceniveau en de branchering binnen het wijkwinkelcentrum is onvoldoende 
literatuur aanwezig om hierover uitspraken te doen. Met betrekking tot voorkeuren van de 65-plussers 
voor de kenmerken 'volledigheid productaanbod', 'kwaliteit winkels' en 'hoeveelheid winkels' is helemaal 
geen literatuur terug gevonden. 

4.3.3 Voorkeuren voor diensten en voorzieningen 

Horecagelegenheid: Omdat het winkelbezoek een steeds meer recreatief karakter krijgt, en 
daarnaast veel 65-plussers het belangrijk vinden om mensen tegen te komen, kunnen recreatieve 
voorzieningen in het wijkwinkelcentrum de voorkeur hebben van 65-plussers (Jansen, 
Ploegmakers & Verplanke, 1997; Green, 1999). De 65-plusser ziet recreatieve voorzieningen 
namelijk als een zeer goede mogelijkheid om het ontmoeten van mensen te stimuleren (Galle & 
Van der Wagt, 2007). Voorbeelden van recreatieve voorzieningen in het wijkwinkelcentrum zijn 
een lunchroom, cafetaria of dorpshuis (Gal Ie & Van der Wagt, 2007). 
Commerciële voorzieningen: De 65-plusser heeft met betrekking tot voorzieningen in het 
wijkwinkelcentrum de voorkeur voor de aanwezigheid van een bank en postkantoor de voorkeur 
van de 65-plusser (Lumpkin & Hite, 1988). 
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Wijkcentrum I hobbyclub: De zelfontplooiing en zingeving worden belangrijk gevonden door de 
65-plussers; het achter zich laten van de arbeidsfase biedt 65-plussers namelijk de mogelijkheid 
tot het ontwikkelen en ontplooien van nieuwe ambities (Verwey-Jonker Instituut, 2006}. 
Verenigingen, hobbyclubs en sportfaciliteiten zijn belangrijk elementen die het ontmoeten 
mogelijk maken en bijdragen aan zelfontplooiing en zingeving, en hebben daardoor de voorkeur 
van 65-plussers (Sievers & Bogers, 2004). 
Openbare toiletten: De aanwezigheid van goede toiletvoorzieningen in het wijkwinkelcentrum 
zijn essentieel voor 65-plussers (Wiersma, Maas & De Bakker, 2006). 
Ontmoetingsplek: Zoals in paragraaf 3.5 is aangegeven, krijgt het winkelbezoek van de 65-plusser 
een steeds meer sociaal karakter, omdat het voor de 65-plusser belangrijk is om mensen tegen te 
komen en daarmee te voorzien in hun sociale behoeften (Kim, Kang & Kim, 2005). Een 
ontmoetingsplek in het wijkwinkelcentrum zou hier optimaal op aan kunnen sluiten. 
Rustplekken: De aanwezigheid van rustplekken in het wijkwinkelcentrum wordt door de 65-
plussers van groot belang gevonden (Wiersma, Maas & De Bakker, 2006). 
Zorgvoorzieningen: Voorzieningen spelen een grote rol waar het gaat om aansluiting op 65-
plussers. Er is daarom vanuit de 65-plusser de voorkeur voor de aanwezigheid hiervan in het 
wijkwinkelcentrum. Hierbij kan gedacht worden aan zorgvoorzieningen, daar de behoefte 
hieraan, naarmate de leeftijd toeneemt, groter wordt (Wiersma, Maas & De Bakker, 2006}. 
Mogelijke zorgvoorzieningen waaraan kan worden gedacht zijn onder andere een huisarts, 
fysiotherapeut en een tandarts (Wiersma, Maas & De Bakker, 2006). Maar ook de aanwezigheid 
van zorgwinkels, zoals hoorwinkels en opticiens, kunnen de voorkeur hebben van de 65-plusser 
(Lumpkin & Hite, 1988}. 
Locatie pinautomaat: De 65-plusser blijkt moeite te hebben met pinnen. De pintransactie zelf kan 
worden uitgevoerd, echter bij meer dan de helft moeten meerdere pogingen worden 
ondernomen om de transactie goed af te ronden. Het invoeren van de pinpas, de locatie van het 
pinapparaat en gebrekkige verlichting en leesbaarheid zijn aspecten die het pinnen vermoeilijken 
(Algemeen Dagblad, 2009}. Het wijkwinkelcentrum kan hierop inspelen door een zichtbare 
locatie met goede verlichting te creëren voor de pinautomaat. Goede verlichting draagt tevens 
bij aan het gevoel van veiligheid, wat essentieel is bij het pinnen. 

Wat betreft de locatie van de pinautomaat kan worden geconcludeerd dat de 65-plusser de voorkeur 
heeft voor een zichtbare locatie met goede verlichting. Daarnaast wordt gesuggereerd dat recreatieve 
voorzieningen, wijkcentra of hobbyclubs, een ontmoetingsplek en zorgvoorzieningen de voorkeur 
behoeven van 65-plussers. Omdat dit slechts gesuggereerd wordt, kan deze informatie niet als waarheid 
worden aangenomen. Met betrekking tot de commerciële voorzieningen, openbare toiletten en 
rustplekken, is de voorkeur van 65-plussers teven terug gevonden in de literatuur. Echter de actualiteit en 
significantie ervan is discutabel. Over de voorkeur voor de organisatie van evenementen in het 
wijkwinkelcentrum is geen informatie terug te vinden in de literatuur. 

4.3.4 Voorkeuren voor inrichting 

Verlichting: Goede verlichting in het wijkwinkelcentrum heeft de voorkeur van de 65-plusser. Bij 
goede verlichting kan worden gedacht aan straatverlichting en verlichting in het 
wijkwinkelcentrum (Goumans, Mandemaker, e.a., 2005). 
Beveiliging: Daarnaast is het gevoel van veiligheid van belang voor de 65-plusser, waarbij zij 
hangplekken van jongeren mijden (Galle & Van der Wagt, 2007). Door het gevoel van veiligheid 
wordt vrijheid gecreëerd (Sievers, De Groot & Penninx, 2007). 
Vormgeving en architectuur: Esthetica in het wijkwinkelcentrum speelt een rol voor de 65-
plusser. Esthetische ambiance kan worden gecreëerd door een attractief interieur welke is 
aangepast op de voorkeur van de 65-plusser (Kim, Kang & Kim, 2005). 
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Overdekking: Daarnaast geeft de 65-plusser met betrekking tot veiligheid en comfort ook de 
voorkeur aan overdekking van het wijkwinkelcentrum. Door deze overdekking ondervinden zij 
namelijk geen hinder van slechte weeromstandigheden en wordt tevens het gevoel van sociale 
veiligheid bevorderd (Galle & Van der Wagt, 2007). 

Het blijkt dus dat goede verlichting en de vormgeving en architectuur van het wijkwinkelcentrum 
belangrijk worden gevonden door de 65-plusser. Tevens wordt er aangegeven dat de 65-plussers het 
gevoel van veiligheid belangrijk vinden bij het bezoek aan het wijkwinkelcentrum. Hierbij kan echter de 
vraag gesteld worden welke elementen bijdragen aan het gevoel van veiligheid voor de 65-plusser. De 
voorkeur voor overdekking van het wijkwinkelcentrum speelt een dermate grote rol, dat de voorkeur van 
65-plusser ervoor nogmaals dient te worden onderzocht. Met betrekking tot de kenmerken reinheid en 
netheid van de omgeving en de sfeer is tot slot geen informatie terug gevonden in de literatuur. 

4.3.5 Voorkeuren voor toegankelijkheid en parkeergelegenheid 

Goed en toegankelijk openbaar vervoer: Veiligheid en comfort worden steeds belangrijker 
bevonden door 65-plussers. Goed en toegankelijk openbaar vervoer naar wijkwinkelcentra 
zouden hierop goed in kunnen spelen (Lumpkin & Hite, 1988; Sievers, De Groot & Penninx, 2007). 
Uit de analyse van de data van Strabo, zoals beschreven in paragraaf 4.2, is echter geconcludeerd 
dat de 65-plusser niet significant meer gebruik maakt van openbaar vervoer. 
Nabijheid: De 65-plusser gaat in vergelijking met andere leeftijdsgroepen vaker te voet en per 
fiets boodschappen doen, en gebruikt daardoor minder vaak de auto (Gantvoort, 1990). Door 
deze keuze van vervoermiddel en omdat de 65-plusser te maken heeft met een verminderde 
mobiliteit, hebben zij de voorkeur voor winkelvoorzieningen die nabij de woning zijn gelegen 
(Galle & Van der Wagt, 2007). Ook de analyse van de data van Strabo, zoals beschreven in 
paragraaf 4.2, heeft de voorkeur van 65-plussers voor nabijgelegen wijkwinkelcentra 
aangetoond. 
Nabijheid parkeervoorzieningen: Hoewel de 65-plusser in vergelijking met andere 
leeftijdsgroepen vaker te voet en per fiets boodschappen doet, en daardoor minder vaak de auto 
gebruikt {Gantvoort, 1990), heeft deze door de verminderde mobiliteit toch de behoefte aan 
goede parkeervoorzieningen. Wanneer de 65-plusser toch voor de auto kiest bij het bezoek aan 
het wijkwinkelcentrum, heeft deze door zijn behoefte aan veiligheid en comfort de voorkeur voor 
parkeervoorzieningen die nabij het wijkwinkelcentrum zijn gelegen {Sievers, De Groot & Penninx, 
2007). 
Veiligheid wandelroutes: Een goede toegankelijkheid van het wijkwinkelcentrum is essentieel 
voor 65-plussers. Hierdoor hebben zij het gevoel zelf regie te kunnen blijven voeren en 
maatschappelijk betrokken te zijn {Sievers, De Groot & Penninx, 2007). De veiligheid van 
wandelroutes en veilige oversteekplaatsen dragen bij aan een goede toegankelijkheid van het 
wijkwinkelcentrum {Goumans, Mandemaker, e.a., 2005). 
Minimalisatie hoogteverschillen: Een goede toegankelijkheid van het wijkwinkelcentrum kan 
tevens worden gerealiseerd door hoogteverschillen van wandelroutes te reduceren (Galle & Van 
der Wagt, 2007). 

Het is gebleken dat de 65-plusser de voorkeur heeft voor een nabij de woning gelegen wijkwinkelcentrum, 
met nabij gelegen parkeervoorzieningen en met veilige wandelroutes en een minimalisatie aan 
hoogteverschillen. Omdat er tegenstrijdige informatie is gevonden met betrekking tot de voorkeur van 65-
plussers voor goed en toegankelijk openbaar vervoer, kan er over dit kenmerk geen uitspraken worden 
gedaan. Met betrekking tot de voorkeuren van 65-plussers voor de kenmerken bereikbaarheid, routing of 
oriëntatie, openingstijden, hoeveelheid parkeervoorzieningen en de kosten voor parkeervoorzieningen is 
geen informatie in literatuur terug gevonden. 
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4.4 Conclusie 

Het wijkwinkelcentrum heeft voor een groot deel dezelfde functie voor 65-plussers als voor andere 
leeftijdsgroepen. Zo wordt er op een efficiënte wijze voorzien in de dagelijkse behoefte, waarbij de 
supermarkt een essentiële rol speelt. Veel 65-plussers gebruiken het wijkwinkelcentrum daarnaast tevens 
om te voorzien in hun sociale behoefte. Zo kan de 65-plusser in het wijkwinkelcentrum mensen 
ontmoeten en kan er gebruik gemaakt worden van (recreatieve) voorzieningen. Dit bezoekmotief heeft 
echter wel tot gevolg dat een hoge bezoekfrequentie gepaard gaat met een laag bestedingsniveau, en 
komt het voor dat de 65-plusser tijd spendeert in hetwijkwinkelcentrum, zonder dat er kosten worden 
gemaakt. 

Daarnaast zijn er, zoals blijkt uit de analyse van data van Strabo, nog meer opmerkelijke waarnemingen te 
constateren, wanneer er wordt gekeken naar het winkelgedrag van de 65-plusser in het 
wijkwinkelcentrum. Zo blijkt dat het winkelgedrag van de 65-plusser in het wijkwinkelcentrum wat betreft 
diverse kenmerken onderscheidend te zijn van andere leeftijdsgroepen. Er wordt minder vaak gebruik 
gemaakt van de auto bij het bezoeken van het wijkwinkelcentrum, in tegenstelling tot de frequent 
gemaakte keuze om te voet boodschappen te gaan doen. Waarschijnlijk gepaard hieraan, wordt door de 
65-plusser vaker de keuze gemaakt voor een nabij de woning gelegen wijkwinkelcentrum. Gemiddeld 
heeft de 65-plusser een lager inkomen en lager bestedingsniveau, maar is de bezoekfrequentie onder 65-
plussers juist hoger. De 65-plusser bezoekt het wijkwinkelcentrum vaker met partner, en minder vaak met 
kinderen. Tot slot blijkt dat de 65-plusser over het algemeen een positief oordeel heeft met betrekking tot 
het wijkwinkelcentrum, voornamelijk wat betreft de keuze aan winkels. 

Tot slot kunnen er diverse voorkeuren van 65-plussers met betrekking tot de kenmerken van 
wijkwinkelcentra worden geformuleerd, welke gebaseerd zijn op bestaande literatuur. De volgende 
voorkeuren zijn door middel van literatuur achterhaald: 

Serviceformule: De 65-plussers hebben voornamelijk de voorkeur voor 'Service formules', die 
zich kenmerken door kwaliteit, gemak, service en een ruim assortiment, wat gepaard gaat met 
een prijsstelling die boven het gemiddelde ligt. Voorbeelden hiervan zijn Albert Heijn, Super de 
Boer en Spar. 
Vriendelijkheid personeel: De 65-plusser heeft een voorkeur voor vriendelijk personeel, waaraan 
een individuele behandeling bijdraagt. Interactie met verkopend personeel wordt hierbij van 
belang gevonden. 
Variëteit aan winkels: Zowel een ruime variëteit aan producten in één winkels als een ruime 
variëteit aan winkels die dicht bij elkaar zijn gelegen, hebben de voorkeur van de 65-plusser. De 
mate van verminderde mobiliteit heeft invloed op deze voorkeur. 
Locatie pinautomaat: De 65-plusser heeft de voorkeur voor een zichtbare locatie van de 
pinautomaat waarbij tevens voldoende verlichting aanwezig is. 
Verlichting: De 65-plusser heeft de voorkeur voor goede verlichting in het gehele 
wijkwinkelcentrum. 
Vormgeving en architectuur: De 65-plusser heeft de voorkeur voor een fraaie vormgeving en 
architectuur, welke kan worden verkregen door een attractief interieur. 
Nabijheid: Doordat 65-plussers vaker te voet en per fiets boodschappen gaat doen, hebben zij de 
voorkeur voor winkelvoorzieningen die nabij de woning zijn gelegen. 
Nabijheid parkeervoorzieningen: Door de verminderde mobiliteit heeft de 65-plusser de 
behoefte aan goede, nabij gelegen parkeervoorzieningen. 
Veiligheid wandelroutes: Veilige wandelroutes dragen bij aan een goede toegankelijkheid van het 
wijkwinkelcentrum, en behoeven daardoor de voorkeur van 65-plussers. 
Minimalisatie hoogteverschillen: Ook de reductie van hoogteverschillen draagt bij aan een goede 
toegankelijkheid van het wijkwinkelcentrum, en behoeven daardoor de voorkeur van 65-
plussers. 
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s. Onderzoeksopzet 
Om inzicht te krijgen in alle voorkeuren van 65-plussers met betrekking tot wijkwinkelcentra, dient verder 
onderzoek plaats te vinden. In dit hoofdstuk wordt de onderzoeksopzet hiervan beschreven. Allereerst zal 
de keuze voor het onderzoekstype worden toegelicht. Vervolgens zat de inhoud van de enquête worden 
onderbouwd en zullen de geselecteerde onderzoekslocaties worden beschreven. Tot slot zal er een 
verslag worden gegeven van het veldwerk en de respondenten die hebben meegewerkt aan het 
onderzoek. 

5.1 Keuze onderzoekstype 

Zoals in hoofdstuk vier is gebleken, zijn verschillende voorkeuren uit de literatuur te halen. Echter is er 
met betrekking tot diverse kenmerken van het wijkwinkelcentrum geen informatie uit literatuur te 
verkrijgen. Om antwoord te kunnen geven op de in hoofdstuk één gestelde deelvragen, dient er daarom 
verder onderzoek plaats te vinden. Om de data te verkrijgen die benodigd zijn om uitspraken te kunnen 
doen over de voorkeuren van 65-plussers met betrekking tot wijkwinkelcentra, is ervoor gekozen gebruik 
te maken van enquêtes. Hierdoor kan in een korte tijd en tegen lage kosten relatief veel informatie 
worden verkregen over de voorkeuren van 65-plussers met betrekking tot wijkwinkelcentra, waarvan is 
gebleken dat hierover nog informatie benodigd is. Door het gebruik van enquêtes kunnen tevens veel 
verschillende 65-plussers worden bereikt. 

De enquêtes zullen mondeling worden afgenomen, waardoor de enquêtes direct verwerkt kunnen 
worden. Tevens kan door de enquêteurs invloed worden uitgeoefend op de verdeling binnen de 
steekproef en kunnen eventuele vragen direct worden beantwoord. Er dient echter getracht te worden de 
te enquêteren 65-plussers niet te beïnvloeden. 

Er zal in de enquête voornamelijk gebruik gemaakt worden van gesloten vragen, omdat de antwoorden 
hierop door middel van SPSS goed te analyseren zijn. Door tevens open vragen te gebruiken, kunnen de te 
enquêteren 65-plussers aanvullende informatie geven. 

5.2 Ontwikkeling enquête 

Er zal gebruik gemaakt worden van enquêtes om antwoord te geven op de in hoofdstuk één gestelde 
deelvragen. Hiervoor is het van belang eerst terug te kijken naar het conceptueel model, welke bestaat uit 
twee onderdelen. Enerzijds betreffen dit de kenmerken van de 65-plussers, anderzijds betreffen dit de 
voorkeuren voor kenmerken van wijkwinkelcentra. Door echter tevens de tevredenheid met betrekking 
tot de kenmerken van het wijkwinkelcentrum en de algemene tevredenheid te onderzoeken, kan worden 
getoetst of de voorkeuren voor kenmerken van het wijkwinkelcentrum ook daadwerkelijk invloed hebben 
op de tevredenheid. De uitbreiding van het conceptueel model is weergegeven in figuur 5.1. Door middel 
van dit conceptueel model zijn vier verbanden te analyseren, die vervolgens zijn beschreven. 
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Figuur 5.1 Aangepast conceptueel model 

1. Voorkeuren: Door middel van deze informatie kunnen er uitspraken gedaan worden over de 
invloed van kenmerken van 65-plussers op de voorkeuren voor kenmerken van wijkwinkelcentra. 

2. Tevredenheid kenmerken: Door middel van deze informatie kunnen uitspraken worden gedaan 
over de invloed van kenmerken van 65-plussers op de tevredenheid van kenmerken van het 
wijkwinkelcentrum. 

3. Invloed voorkeuren: Door middel van deze informatie kunnen uitspraken gedaan worden over 
de invloed van de voorkeur voor kenmerken op de tevredenheid ervan. 

4. Belang tevredenheid: Door middel van deze informatie kunnen uitspraken gedaan worden over 
het belang van kenmerken van het wijkwinkelcentrum op de algemene tevredenheid. 

De enquête bestaat door middel van het aangepaste conceptueel model uit drie onderdelen, namelijk de 
kenmerken van de 65-plusser, de voorkeuren en tevredenheid met betrekking tot kenmerken van het 
wijkwinkelcentrum en de algemene tevredenheid van het wijkwinkelcentrum. Per onderdeel zal worden 
toegelicht hoe dit in de enquête is verwerkt. In bijlage 4 is het operationalisatieschema terug te vinden, 
welke inzicht geeft in de onderzochte onderzoeksvariabelen met het bijbehorende meetniveau en 
antwoordmogelijkheden. In bijlage 5 is de enquête zelf terug te vinden. 

Kenmerken 65-plussers 
De kenmerken die zullen worden gevraagd in de enquête zijn gebaseerd op de kenmerken die uit 
hoofdstuk twee naar voren zijn gekomen. Tot deze kenmerken behoren het geslacht, de medische 
gezondheid (leeftijd), woonsituatie, afkomst, mobiliteit, inkomen, vrijetijdsbesteding. Met betrekking tot 
de vrijetijdsbesteding zal uitsluitend getracht worden te onderzoeken welke rol het wijkwinkelcentrum 
hierin speelt. Hiervoor zal daarom gevraagd worden naar bezoekfrequentie en de samenstelling van 
bezoekeenheid, waaruit kan blijken of het wijkwinkelcentrum inderdaad een rol speelt in de 
vrijetijdsbesteding van de 65-plusser. Wanneer de bezoekfrequentie hoog is, kan dit namelijk betekenen 
dat het wijkwinkelcentrum een belangrijke rol speelt in de dagelijkse vrijetijdsbesteding. Wanneer het 
wijkwinkelcentrum daarnaast vaak samen wordt bezocht, kan dit aangeven in hoeverre het 
wijkwinkelcentrum als recreatie wordt gezien. Daarentegen kan voor alleenstaanden het 
wijkwinkelcentrum juist voorzien in een sociale behoefte. 

Voorkeuren en tevredenheid wijkwinkelcentra 
Door middel van het afnemen van enquêtes dient er informatie te worden verkregen over de voorkeuren 
van 65-plussers met betrekking tot wijkwinkelcentra, waarvan in hoofdstuk vier is gebleken dat er geen 
informatie in literatuur beschikbaar is, ofwel de gevonden informatie discutabel, incompleet of niet meer 
actueel is. In figuur 5.2, op de volgende pagina, zijn deze onderzoeksvariabelen weergegeven. Om te 
achterhalen in hoeverre de 65-plussers voorkeur hebben voor de kenmerken van wijkwinkelcentra, zal 
gevraagd worden in hoeverre zij het voor zichzelf belangrijk vinden dat de kenmerken aanwezig zijn in het 
wijkwinkelcentrum. Hierbij kunnen de 65-plussers een keuze maken uit een vijfpuntsschaal voor de mate 
van belangrijkheid. Om tevens de tevredenheid te kunnen achterhalen, zal worden gevraagd naar een 
rapportcijfer voor het huidige aanbod van de kenmerken van het wijkwinkelcentrum. Er is gekozen voor 
twee verschillende antwoordmogelijkheden, om de te enquêteren 65-plussers te blijven stimuleren tot 
het geven van voor hun passende antwoorden. 
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Dimensie Onvoldoende informatie Geen informatie 

1. Supermarktaanbod Supermarktformule Mate van complementariteit 
Aan bod versproducten 

2. Overig winkelaanbod Prijsniveau Volledigheid productaanbod 
Zelfstandige winkels Kwaliteit winkels 
Branchering Hoeveelheid winkels 

3. Diensten en voorzieningen Recreatieve voorzieningen Organisatie van evenementen 
Commerciële voorzieningen 
Ontmoetingsplek 
Zorgvoorzieningen 
Openbare toiletten 
Rustplekken 

4. Inrichting Beveiliging Reinheid en netheid omgeving 
Overdekking Sfeer 

5. Toegankelijkheid en Goed en toegankelijk OV Bereikbaarheid 
parkeergelegenheid 

Ruime openingstijden 
Hoeveelheid parkeervoorzieningen 
Kosten parkeervoorzieningen 

Figuur 5.2 lnformat,ie overzicht onderzoeksvariabelen 

Algemene tevredenheid 

Voor de algemene tevredenheid van het wijkwinkelcentrum zal worden gevraagd naar een rapportcijfer. 

Hiervoor is gekozen omdat dit voor de geënquêteerden het best in te schatten is, en de tevredenheid 

nauwkeurig kan worden aangegeven. 

5.3 Beschrijving onderzoekslocaties 

Er zijn twee wijkwinkelcentra geselecteerd waarvan de kenmerken overeenkomen met die van het 

'gemiddelde' wijkwinkelcentrum, zoals deze is beschreven in paragraaf 3.3, en waarvan het 

verzorgingsgebied bestaat uit een groot aandeel 65-plussers. Door twee wijkwinkelcentra te gebruiken 

voor de enquêtes, kunnen onderzoeksresultaten met elkaar worden vergeleken, maar kan ook verschil 

tussen de wijkwinkelcentra worden 

aangetoond. De wijkwinkelcentra Heren hof, Vergrijzing in verzorgingsgebieden ten opzichte van Nederland 

gelegen in de wijk Ridderhof te Alphen aan 

den Rijn, en Groenhof, gelegen in de wijk 

Groenelaan te Amstelveen, zijn voor het 

afnemen van de enquêtes gebruikt. De wijk 

Groenelaan in Amstelveen kent ten opzichte 

van het beeld in Nederland een zeer sterke 

vergrijzing. De wijk Ridderhof in Alphen aan 

den Rijn heeft daarentegen te maken met 

vergriJZing die vergelijkbaar is met de 

gemiddelde vergrijzing in Nederland (Centraal 

Bureau voor Statistiek, 2009). Van beide 

wijkwinkelcentra zal allereerst een 

beschrijving van het verzorgingsgebied en een 

beschrijving van het betreffende 

wijkwinkelcentrum worden gegeven. 

35,00% ,-------------------- -, 

30,00% 
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Herenhof (Alphen aan Groenhof Gemiddelde 
den Rijn) (Amstelveen) Nederland 

Figuur 5.3 Vergrijzing in Alphen aan den Rijn, Amstelveen en Nederland 
(Cbs, 2009) 
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Wijkwinkelcentrum Herenhof te Alphen aan den Rijn 
Alphen aan den Rijn kent een gemiddeld inkomen dat hoger ligt dan het Nederlands gemiddelde. Het 
gemiddelde inkomen in de wijk Herenhof, ligt hierbij op het gemiddelde van Alphen aan den Rijn. Het 
besteedbaar inkomen in de wijk Herenhof per inwoner bedraagt gemiddeld €13.300 euro. De wijk 
Ridderhof kent een vergrijzingspercentage van 14,2% wat hoger ligt dan het gemiddelde in Alphen aan 
den Rijn. Er zijn relatief veel één tot tweepersoons huishoudens gevestigd in de wijk. Van alle huishoudens 
bestaat 70% uit alleenstaanden of samenwonend zonder kinderen. Het percentage allochtonen in de wijk 
Ridderhof bedraagt 23%, en is daarmee de meest gekleurde wijk van Alphen aan den Rijn (Gemeente 
Alphen aan den Rijn, 2008). 

p 

Figuur 5.4 Plattegrond Herenhof te Alphen aan de Rijn 

Wijkwinkelcentrum Groenhof te Amstelveen 

Er zijn drie wijkwinkelcentra in Alphen aan den Rijn 
gevestigd, waarvan Herenhof en Ridderhof beiden het 
noordelijke deel van Alphen aan den Rijn voorzien in 
de dagelijkse boodschappen. Het wijkwinkelcentrum 
Herenhof te Alphen aan den Rijn beschikt met 48 
verkooppunten over 8.400 m2 b.v.o. De belangrijkste 
winkels in het wijkwinkelcentrum Herenhof zijn de 
Albert Heijn, C1000, DA drogist en Marskramer. De 
branchering binnen het wijkwinkelcentrum bestaat 
voornamelijk uit dagelijkse benodigdheden en mode. 
Daarnaast hebben de branches diensten en vrije tijd 
ook een relatief groot aandeel. Het wijkwinkelcentrum 
is gedeeltelijk overdekt en gedeeltelijk voorzien van 
een droogloop. Bij het wijkwinkelcentrum zijn circa 400 
parkeerplaatsen gelegen waarvan kosteloos gebruik 
gemaakt kan worden. 

De gemeente Amstelveen wordt positief beoordeeld op sociaal-economische aspecten, door haar lage 
werkloosheid, hoog percentage hoogopgeleiden, weinig armoede en een laag bijstandpercentage. Het 
wijkwinkelcentrum Groenhof is gelegen in de wijk Groenelaan te Amstelveen. Deze wijk kenmerkt zich 
door een groot aandeel 65-plussers met bijna 33%, en is daarom zeer geschikt voor het afnemen van de 
enquête. Prognoses hebben aangetoond dat het aandeel ouderen in Amstelveen de komende zal blijven 
toenemen. Het gemiddeld besteedbaar inkomen per huishouden in de wijk Groenelaan ligt met € 14.600 
euro boven het gemiddel1de van Amstelveen (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2003). 

Alle wijken in Amstelveen hebben hun eigen 
voorzieningen met betrekking tot detailhandel, waarbij de 
wijkwinkelcentra in Amstelveen variëren in opzet en 
omvang. Het wijkwinkelcentrum Groenhof te Amstelveen 
beschikt met 30 verkooppunten over 6.060 m2 b.v.o. De 
belangrijkste winkels in het wijkwinkelcentrum Groenhof 
zijn de Albert Heijn, de Jumbo en de Blokker. De 
branchering binnen het wijkwinkelcentrum bestaat voor 
het grootste deel uit dagelijkse benodigdheden. 
Daarnaast hebben de branches mode, diensten en leisure 
ook een groot aandeel. Het wijkwinkelcentrum is geheel 
overdekt en voorzien van twee entrees. Bij het 
wijkwinkelcentrum zijn circa 200 parkeerplaatsen 
gelegen, waarvan een gedeelte betaald parkeren betreft 
(Nederlandse Raad van Winkelvastgoed, 2008). 

Gfiièühaf 

Figuur 5.5 Plattegrond wijkwinkelcentrum Groenhof 
(www.groenhof.nl) 
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5.4 Verslag veldwerk 

Ten behoeve van het onderzoek is op dinsdag 24 februari in wijkwinkelcentrum Herenhof te Alphen aan 
den Rijn en zaterdag 7 maart in wijkwinkelcentrum Groenhof te Amstelveen veldwerk verricht . In de 
wijkwinkelcentra Herenhof te Alphen aan den Rijn en Groenhof te Amstelveen zijn in totaal 113 enquêtes 
afgenomen, waarvan 43 in Alphen aan den Rijn en 70 in Amstelveen . Hierbij was de respons, zoals ook 
terug te zien is aan de verdeling, aanzienlijk hoger in Amstelveen. Ongeveer 80% van de 65-plussers die 
zijn aangesproken, waren bereid medewerking te verlenen aan het onderzoek. In Alphen aan den Rijn 
heeft ongeveer 50% van de aangesproken 65-plussers medewerking verleend . De omstandigheden van de 
dagen waarop veldwerk is verricht waren als volgt: 

Dinsdag 24 februari : Herenhof te Alphen aan den Rijn 
Op een koude doordeweekse dag, is in de ochtend om half 
10 is gestart met enquêteren . Het team bestond die dag uit 
drie personen . Om circa drie uur 's middags is de laatste 
enquête afgenomen . De enquêtes zijn vrijwel allemaal 
afgenomen op het centrale plein, welke de hoogste 
passantenstroom kent. Enkele zijn afgenomen in de 
volledig overdekte passage. Zowel aankomende als 
vertrekkende 65-plussers zijn aangesproken. 

5.7 Enquêteurs aan het werk 

5.6 Enquêteur aan het werk 

Zaterdag 7 maart: Groenhof te Amstelveen 
Op deze zaterdag is met een team van zes personen 
gestart met enquêteren om 10.00 uur. Voor de 65-
plussers die medewerking verleenden aan het onderzoek 
was koffie beschikbaar gesteld . Hierdoor was de respons 
aanzienlijk hoger dan in Alphen aan den Rijn . De enquêtes 
zijn afgenomen in het centrum van het 
wijkwinkelcentrum, dat volledig overdekt is en is voorzien 
van verschillende bankjes. Ook dit heeft bijgedragen aan 
de hoge respons. Tot ongeveer 15.00 uur zijn de enquêtes 
afgenomen. 

Omdat op dinsdag 24 februari het respons relatief laag was, is ervoor gekozen op een zaterdag de tweede 
dag van het veldwerk te laten plaatsvinden. Zowel het aantal bezoekers in het wijkwinkelcentrum als het 
aantal enqueteurs waren bij de keuze voor een zaterdag hoger dan bij de keuze van een doordeweekse 
dag. De kenmerken van de geënquêteerde 65-plussers kunnen hierdoor wel iets verschillen per dag. 
Hierin dient daarom nuance aangebracht te worden bij het doen van uitspraken, wanneer onderscheid 
gemaakt worden tussen het wijkwinkelcentrum Herenhof en het wijkwinkelcentrum Groenhof. 
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5.5 Respondenten 

In deze paragraaf zullen de kenmerken van de respondenten worden toegelicht. Hierbij komt de leeftijd, 
het geslacht, de nationaliteit, inkomen, woonsituatie, mobiliteit, samenstelling bezoekeenheid en 
bezoekfrequentie aan de orde. Om na te gaan in hoeverre de verkregen data representatief zijn, is voor 
elke kenmerk een vergelijking gemaakt met de in paragraaf 4.2 gebruikte data van Strabo. Omdat hierbij 
ruim 4.000 enquêtes zijn gebruikt verspreid over 10 wijkwinkelcentra, kan worden aangenomen dat dit 
een goed beeld geeft van de 65-plussers in Nederland. 

Leeftijd 
De gemiddelde leeftijd van de 
geënquêteerde 65-plussers in 
wijkwinkelcentrum Herenhof te 
Alphen aan den Rijn en Groenhof te 
Amstelveen is 74 jaar, waarbij de 
jongste geënquêteerde 65 jaar was 
en de oudste geënquêteerde 95 
jaar. Het bereik in leeftijd van de 
respondenten bestaat dus uit 30 
jaar. In het wijkwinkelcentrum 
Herenhof bestaan de respondenten 
voornamelijk uit 'jongere' 65-
plussers, waarvan de helft jonger is 
dan 70 jaar. In het 

Hereflhof 

Groenhof 

Leeftijd respondenten 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

wijkwinkelcentrum Groenhof Figuur 5.8 Leeftijd van de respondenten verdeeld naar wijkwinkelcentrum 

bestaat daarentegen 40% uit 

0 65-70 Jf 

1:1 70-80 jr 

• 80 en ouder 

geënquêteerden van 80 jaar en ouder. In figuur 5.8 is de verdeling in leeftijd in beiden wijkwinkelcentra 
weergegeven. Omdat door Strabo gebruik gemaakt is van leeftijdsklassen, waarbij 65-plussers tot één 
klasse behoren, kan er met betrekking tot het kenmerk leeftijd geen vergelijking plaatsvinden tussen 
beide data. 

Geslacht 
Het aandeel mannelijke geënquêteerden bedraagt 
respectievelijk 37,2% ten opzichte van het aandeel 
vrouwelijke geënquêteerden (62,8%). Voornamelijk 
in het wijkwinkelcentrum Herenhof zijn meer 
vrouwen (71,4%) ten opzichte van mannen (28,6%) 
geënquêteerd . In het wijkwinkelcentrum Groenhof 
was deze verdeling ongeveer gelijk. De data Strabo 
geeft een goed gemiddeld beeld van de data 
verkregen door middel van de enquêtes. In figuur 5.9 
is de verdeling mannen ten opzichte van vrouwen 
weergegeven. 

Nationaliteit 

Herenhof 

Groenhof 

Strabo 65+ 

geslacht respondenten 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Figuur 5.9 Geslacht van de respondenten 

a man 

Ovrouw 

Van de 113 geënquêteerden waren slechts zeven 65-plussers van niet Nederlandse afkomst. Dit geringe 
aandeel leidt ertoe dat er geen uitspraken gedaan kunnen worden over de voorkeuren van 65-plussers 
van niet Nederlandse afkomst met betrekking tot wijkwinkelcentra. Het aandeel komt tevens niet overeen 
met de verhouding in de wijken, namelijk 10% in Groenelaan te Amstelveen en 23% in Ridderveld te 
Alphen aan den Rijn . 
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Inkomen 
Inkomen respondenten Het grootste gedeelte van de geënquêteerde 

65-plussers, met 49,6%, heeft aangegeven 
dat het netto maandelijks inkomen van het 
huishouden overeenkomt met het 
Nederlands gemiddelde of lager. Van de 
respondenten geeft daarnaast 23% aan 
meer dan het gemiddelde inkomen van 
Nederland te beschikken. Tot slot heeft 
27,5% van de geënquêteerde 65-plussers 
aangegeven niet te weten wat het netto 
maandelijks inkomen van het huishouden is, 
of dit niet te willen beantwoorden. Wanneer 

Herenhof • minder dan ( 1.100 

• ( 1.100- ( 1.600 

[l ( 1.600- ( 2.100 

Groenhof 0 ( 2.1 00- ( 2.800 

0 meer dan ( 2.800 

0 weet niet 

Strabo 65+ • wi l nietzeggen 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Figuur 5.10 Inkomen van respondenten verdeeld naar wijkwinkelcentrum 

gekeken wordt naar de verdeling van dit inkomen per wijkwinkelcentrum, kan worden geconcludeerd dat 
de geënquêteerde 65-plussers in het wijkwinkelcentrum Herenhof over een aanzienlijk hoger inkomen 
beschikken dan de geënquêteerde 65-plussers in het wijkwinkelcentrum Groenhof. Dit komt overeen met 
het gemiddelde inkomen van de twee gemeentes zoals beschreven is in subparagraaf 5.1.3. De verdeling 
van het inkomen van de geënquêteerde 65-plussers is weergegeven in figuur 5.10. Het inkomensniveau 
van de data vanStraboen de data verkregen uit de enquêtes komen ongeveer overeen. De respondenten 
van het wijkwinkelcentrum Herenhof hebben echter vaker aangegeven over een hoger inkomen te 
beschikken, en minder vaak over een laag inkomen. Het verschil in inkomen tussen de wijkwinkelcentra is 
niet terug te zien in het gemiddelde inkomen per inwoner, zoals deze is beschreven in paragraaf 5.3. 

Woonsituatie 

Vrijwel alle geënquêteerden 65-plussers, zowel in het wijkwinkelcentrum Herenhof als Groenhof, gaven 
aan zelfstandig te wonen. Slechts enkele, in Herenhof 3 en Groenhof 5, hebben aangegeven in een 
aanleunwoning of verzorgingstehuis te wonen. 

Mobiliteit 

Het grootste gedeelte van de geënquêteerde 65-plussers, namelijk ruim 58%, heeft aangegeven het 
wijkwinkelcentrum lopend te bezoeken. Ook wordt er frequent gebruik gemaakt van de auto {21,2%) en 
de {brom-)fiets {13,3%). Slechts een klein gedeelte (7,1%) heeft aangegeven voor het bezoek aan het 
wijkwinkelcentrum gebruik te maken van het openbaar vervoer of overige mogelijkheden. Wanneer er 
wordt gekeken naar de verdeling tussen wijkwinkelcentrum Herenhof en Groenhof, kan worden 
opgemerkt dat de bezoekers van Groenhof veel vaker lopend het wijkwinkelcentrum bezoeken, wat ten 
koste gaat van alle andere mogelijkheden. Dit kan te maken hebben met de leeftijd van de geënquêteerde 
65-plussers, welke in Groenhof aanzienlijk hoger is. Ook een betere ligging ten opzichte van de woning of 
de dag van enquêteafname kan hierbij een rol spelen. In figuur 5.11 is deze verdeling door middel van een 
cirkeldiagram weergegeven. Met betrekking tot de keuze van vervoermiddel kan worden opgemerkt dat 
het gemiddelde van de twee wijkwinkelcentra enigszins overeenkomen met de data van Strabo. 
Voornamelijk Groenhof wijkt hier, door het hoge aantallopende bezoekers, vanaf. 

Mobiliteit Herenhof Mobiliteit Groenhof Mobiliteit Strabo 65+ 
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Figuur 5.11 Mobiliteit van de respondenten verdeeld naar wi1kwinkelcentrum 
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Samenstelling bezoekeenheid 
Van de geënquêteerde 65-plussers 
bezoekt bijna 65% alleen het 
wijkwinkelcentrum. Ook wordt het 
wijkwinkelcentrum frequent, namelijk 
door 31% van de geënquêteerde 65-
plussers, gezamenlijk met de partner 
bezocht. Slechts een klein gedeelte (4,5%) 
geeft aan samen met kinderen of een 
vriend of vriendin het wijkwinkelcentrum 
te bezoeken. Wanneer er wordt gekeken 

naar de verdel ing van de samenstelling 

Herenhof 

Groenhof 

Strabo 65+ 

0% 

Samenstelling bezoekeenheid respondenten 

20% 40% 60% 80% 100% 

van bezoekeenheid in het 
wijkwinkelcentrum Herenhof en 

Figuur 5.12 Samenstelling bezoekeenheid verdeeld naar wijkwinkelcentrum 

Groenhof, kan worden opgemerkt dat het wijkwinkelcentrum Herenhof vaker alleen, en het 
wijkwinkelcentrum Groenhof vaker gezamenlijk met de partner wordt bezocht. Dit onderscheid is echter 
niet heel groot. De verdeling is weergegeven in figuur 5.12. De samenstelling bestaat in de data van 
Strabo ten opzichte van de data verkregen door middel van dit onderzoek, minder vaak uit gezamenlijk 
met partner. Daarentegen kiezen deze geënquêteerden er iets vaker voor om alleen het 
wijkwinkelcentrum te bezoeken. 

Bezoekfrequentie 
De geënquêteerde 65-plussers bezoeken over het algemeen zeer frequent het wijkwinkelcentrum. Zo 
heeft slechts 26,6% aangegeven 1 à 2 keer per week het wijkwinkelcentrum te bezoeken, 33,6% 3 à 4 keer 
en maar liefst 39,9% 5 keer of meer. In figuur 5.9 is weergegeven hoe de bezoekfrequentie is verdeeld 
over de w ijkwinkelcentra Herenhof en Groenhof. Opvallend is dat het wijkwinkelcentrum Groenhof vaker 
frequent wordt bezocht, en wijkwinkelcentrum Herenhof vaker 1 tot 3 keer per week. In figuur 5.13 is 
deze verdeling weergegeven . Dit kan ook te maken hebben met de dag waarop de enquetes zijn 
afgenomen. Dit zou inhouden dat de 65-plussers die op zaterdag het wijkwinkelcentrum bezoeken, over 
het algemeen doordeweeks ook vaak het wijkwinkelcentrum bezoeken . Wanneer de data wordt 
vergeleken met de data van Strabo, blijkt dat de geënquêteerden door Strabo over het algemeen minder 
vaak elke dag naar het wijkwinkelcentrum gaan. Verder komen de onderzoekresultaten enigszins overeen 
met elkaar. 

Bezoekfrequentie respondenten 
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Figuur 5.13 Bezoekfrequentie respondenten 
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Relatie keuze vervoermiddel en bezoekfrequentie 
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Figuur 5.14 Keuze vervoermiddel versus bezoekfrequentie 

5.6 Conclusie 
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Wanneer gekeken wordt naar de relatie 
tussen de keuze voor vervoermiddel en 
de bezoekfrequentie, is op te merken 
dat wanneer het wijkwinkelcentrum 
vaker wordt bezocht, de 65-plusser vaak 
lopend het wijkwinkelcentrum bezoekt. 
Wanneer het wijkwinkelcentrum juist 
minder vaak wordt bezoekt, wordt 
vaker de auto of het openbaar vervoer 
gebruikt. De relatie tussen de keuze van 
vervoermiddel en bezoekfrequentie is 
weergegeven in figuur 5.14. 

In de wijkwinkelcentra Herenhof te Alphen aan den Rijn en Groenhof te Amstelveen zijn enquêtes 
afgenomen voor het verzamelen van data betreffende de kenmerken van 65-plussers, voorkeuren voor 
kenmerken van wijkwinkelwinkelcentra, de tevredenheid met betrekking tot de kenmerken van 
wijkwinkelcentra en de algemene tevredenheid . Op twee verschillende dagen heeft het veldwerk 
plaatsgevonden, waarbij in totaal 113 enquêtes zijn afgenomen verspreid over een doordeweekse dag en 
een dag in het weekend . De respons lag hierbij een stuk hoger in het wijkwinkelcentrum Groenhof, op de 
dag in het weekend, ten opzichte van wijkwinkelcentrum Herenhof, op een doordeweekse dag. 

Met betrekking tot de respondenten kan worden geconcludeerd dat in het wijkwinkelcentrum Groenhof 
meer oudere 65-plussers zijn geënquêteerd . In het wijkwinkelcentrum Herenhof zijn meer vrouwen 
geënquêteerd . Ongeveer de helft van alle respondenten beschikt over een inkomen dat overeen komt 
met het Nederlands gemiddelde, ofwel lager. Het grootste gedeelte van de respondenten, voornamelijk in 
wijkwinkelcentrum Groenhof, bezoekt het wijkwinkelcentrum lopend . Ook wordt de (brom)fiets en auto 
nog frequent gebruikt. De geënquêteerde 65-plussers komen overwegend alleen naar het 
wijkwinkelcentrum, waarbij tevens een hoge bezoekfrequentie kenmerkend is. De kenmerken van de 65-
plussers komen allen enigszins overeen met de kenmerken van de 65-plussers van eerder uitgevoerd 
onderzoek, aan de hand van data van Strabo en geven dus een aardig representatief beeld van de 
Nederlandse 65-plusser. 
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6. De 65-plusser en het wijkwinkelcentrum onderzocht 

In dit hoofdstuk worden de voorkeuren van de 65-plusser met betrekking tot het wijkwinkelcentrum, op 
basis van de in hoofdstuk 5 beschreven onderzoeksopzet, verder onderzocht. Allereerst zal er worden 
ingegaan op de onderzoeksresultaten, waaruit de voorkeuren van de 65-plussers met betrekking tot 
wijkwinkelcentra zullen blijken. Hierbij dient te worden aangemerkt dat de steekproefomvang bestaat uit 
113 enquêtes, welke zijn afgenomen en daarmee zijn gebaseerd op twee verschillende wijkwinkelcentra. 
De onderzoeksresultaten zijn daarom niet per definitie representatief voor de gemiddelde 65-plusser in 
Nederland . Na de onderzoeksresultaten zal de tevredenheid van de 65-plusser met betrekking tot 
wijkwinkelcentra worden beschreven, met de bijbehorende voorkeuren. Hierdoor is het tevens mogelijk 
uitspraken te doen over het belang van de voorkeuren ten opzichte van de tevredenheid. Tot slot vindt de 
analyse van het verband tussen de algemene beoordeling van het wijkwinkelcentrum en de 
beoordelingen van de verschillende kenmerken van het wijkwinkelcentrum plaats, waaruit blijkt welke 
kenmerken sterke invloed hebben op de algemene tevredenheid. De onderzoeksresultaten verkregen uit 
5PSS, waaruit onder andere verbanden blijken die in dit hoofdstuk zijn beschreven, zijn weergegeven in 
bijlage 6. 

6.1 Voorkeuren van 65-plussers met betrekking tot wijkwinkelcentra 

In deze paragraaf zullen de voorkeuren van de geënquêteerde 65-plussers met betrekking tot de aspecten 
die zijn behandeld in de enquete worden beschreven. Allereerst zullen de voorkeuren voor het 
supermarktaanbod worden beschreven, gevolgd door de voorkeuren voor het overig winkelaanbod, de 
diensten en voorzieningen, de inrichting van het wijkwinkelcentrum en de toegankelijkheid en 
parkeergelegenheid . 

Supermarktaanbod 
Zowel wijkwinkelcentrum 
Herenhof als Groenhof beschikt 
over een Albert Heijn. In het 
wijkwinkelcentrum Herenhof 
betreft de tweede supermarkt de 
ClOOO, in het wijkwinkelcentrum 
Groenhof betreft dit de Jumbo. 
Met betrekking tot het 
supermarktaanbod in de 
wijkwinkelcentra Herenhof en 
Groenhot geven de 
geënquêteerde 65-plussers aan de 
voorkeur te hebben voor het 
reeds aanwezige aanbod, waarbij 

Voorkeur supermarktformule 

Albert Heijn 

Jumbo 

Anders 

in Herenhof er een sterkere o% 1o% 2o% 30% 40% so% 60% 70% so% 9o% 10o% 

voorkeur is voor de Albert Heijn 
en in Groenhof een sterkere Figuur 6.1 Voorkeur 65-plussers voor supermarktformule 

voorkeur voor de Jumbo. Wanneer een tweede supermarkt wordt gevraagd wordt in Herenhof alsnog de 
ClOOO gekozen, en in Groenhof de Albert Heijn. Slechts een beperkt aantal 65-plussers heeft de voorkeur 
voor een alternatieve supermarktformule uitgesproken. Wanneer een alternatieve supermarktformule 
werd genoemd, was dit een supermarkt welke tevens in de buurt van het wijkwinkelcentrum is gevestigd. 
Hierdoor kan worden aangenomen dat de 65-plussers over het algemeen zijn voorkeuren met betrekking 
tot het supermarktaanbod aanpast aan het aanbod dat in het wijkwinkelcentrum of de omgeving is 
gevestigd . Voorkeur voor complementariteit in het supermarktaanbod is niet af te leiden uit de enquête. 
Wel kan worden geconcludeerd dat het inkomen geen significante invloed heeft op de keuze voor 
supermarktformule. De onderzoeksresultaten zijn weergegeven in bijlage 6.1. 
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Brood 

Vlees 

Met betrekking tot de aankoop van versproducten, bij de vraag of deze door de 65-plusser overwegend 
worden gekocht in de supermarkt of in de versspeciaalzaak, wordt met een ruime meerderheid 
aangegeven dat de voorkeur uitgaat naar de supermarkt. Alleen bij de aankoop van vis wordt de voorkeur 
voor een versspeciaalzaak aangegeven. Na analyse blijkt dat er wel enig verband is tussen het inkomen en 
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versproducten. Wanneer een 
huishouden beschikt over een 
modaal of hoger inkomen, kiest 
deze iets vaker voor een 
verspeciaalzaak. Deze onder
zoeksresultaten zijn terug te 
vinden in bijlage 6.2. Dit verband 
is vooral terug te zien bij de 
aankoop van brood en kaas, en 
enigszins oolk bij de aankoop van 
en vlees, groente en kip. Met 
betrekking tot de aankoop van 
vis gaat dit verband echter niet 
op. In figuur 6.2 is de voorkeur 
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Figuur 6.2 Aankoopplaats 65-plussers voor versproducten versproducten visueel 
weergegeven. 

Winkelaanbod 
Met betrekking tot de voorkeur voor het overig winkelaanbod is allereerst gevraagd naar de voorkeur van 
de 65-plusser voor de branchering in het wijkwinkelcentrum. In figuur 6.3 is aangegeven in hoeverre de 
geënquêteerde 65-plussers de genoemde winkels belangrijk vond in een willekeurig wijkwinkelcentrum. 
Hierbij zijn de genoemde winkels vervolgens gerangschikt, waardoor de winkel die het meest belangrijk 
wordt bevonden door de 65-plusser bovenaan staat. De winkel die het minst belangrijk wordt bevonden 
door de 65-plusser staat onderaan. 
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Figuur 6.3 Voorkeur voor branchering gerangschikt naar relevantie 
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Voor de 65-plusser zijn de drogist, een winkel waar huishoudelijke artikelen worden verkocht, een 
boekhandel en bloemenzaak het meest belangrijk in een wijkwinkelcentrum. Opmerkelijk is dat de 65-
plusser ook aangeeft de aanwezigheid van versspeciaalzaken belangrijk te vinden. Echter wanneer tot 
aankoop van versproducten wordt overgegaan wordt, zoals is gebleken, voornamelijk gekozen voor de 
supermarkt. Winkels die de 65-plusser niet belangrijk vindt in een wijkwinkelcentrum zijn een 
dierenspeciaalzaak en speelgoedwinkel. 

Met betrekking tot de opticien blijkt er een positieve samenhang te zijn met de voorkeur hiervoor en de 
leeftijd van de 65-plusser. Hoe hoger de leeftijd van de 65-plusser, des te belangrijker wordt de 
aanwezigheid van de opticien in het wijkwinkelcentrum gevonden. Met betrekking tot de slijterij en 
dierenspeciaalzaak blijkt daarentegen een sterke negatieve samenhang te zijn. Hoe hoger de leeftijd van 
de 65-plusser, des te minder belangrijk wordt de aanwezigheid van de slijterij en dierenspeciaalzaak 
gevonden. Ook met betrekking tot de bakker, slager en groenteboer blijkt er in beperkte mate sprake te 
zijn van een negatieve samenhang in voorkeur van de 65-plusser en de leeftijd. De onderzoeksresultaten 
zijn weergegeven in bijlage 6.3. 

Daarnaast is er tevens onderscheid in de voorkeuren van mannelijke 65-plussers en vrouwelijke 65-

plussers met betrekking tot de branchering. Zo hebben mannelijke 65-plussers over het algemeen een 
sterkere voorkeur voor een slijterij en een opticien. Vrouwelijk 65-plussers hebben daarentegen een 
stekere voorkeur voor een kledingzaak, schoenenzaak, bloemenzaak, winkel met huishoudelijke artikelen 
en een speelgoedwinkel. Ook deze onderzoeksresultaten zijn terug te vinden in bijlage 6.3. 
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gekeken 
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voorkeuren voor het 
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algemeen, kan worden 
opgemerkt dat vrijwel 
alle 65-plussers de 
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Figuur 6.4 Voorkeur voor winkelaanbod 

wijkwinkelcentra die voor de enquetes zijn gebruikt, zijn echter weinig winkels met lage prijzen gevestigd. 
Bij de open vraag of er nog winkels worden gemist in het wijkwinkelcentrum, worden echter geen winkels 
met lage prijzen genoemd. Tot slot is gevraagd naar de voorkeuren voor zelfstandige ondernemers en 
landelijke winkelbedrijven. De 65-plusser heeft hierbij aangegeven de aanwezigheid van beiden over het 
algemeen belangrijk te vinden. Er blijkt verder geen onderscheid te zijn in kenmerken van de 65-plussers 
gerelateerd aan de voorkeuren. In figuur 6.4 zijn de onderzoeksresultaten van de gevraagde aspecten met 
betrekking tot het winkelaanbod weergegeven. 
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Figuur 6.5 Ontbrekende winkels verdeeld naar wijkwinkelcentrum 

Ook zijn de geënquêteerde 65-plussers 
gevraagd naar winkels waarvan zij vinden dat 
ze ontbreken in het wijkwinkelcentrum. Van 
de 113 geënquêteerde 65-plussers gaf ruim 
36% aan geen winkels te missen in het 
wijkwinkelcentrum. Wanneer er wel een 
winkel werd gemist, was dit vooral een 
schoenenzaak. In beide wijkwinkelcentra 
waren ook geen schoenenzaken gevestigd. 
Ook een herenmodezaak is frequent genoemd 
als ontbrekende winkel, maar dan 
voornamelijk in wijkwinkelcentrum Groenhof 
waar geen herenmodezaak is gevestigd. 
Opmerkelijk is dat in deze wijkwinkelcentra 

vooral jongere 65-plussers, tot 70 jaar, voornamelijk behoefte hebben aan schoenenzaken. Daarentegen 
hebben voornamelijk oudere 65-plussers behoefte aan herenmodezaken. Verder ontbraken volgens de 
geënquêteerde 65-plussers ook een Hema, alternatieve kledingzaken, fournituren winkel, 
cadeautjeswinkel, doe-het-zelf zaak en lingeriezaak. In figuur 6.5 zijn tevens alle andere genoemde 
winkels weergegeven, die slechts één of twee keer zijn genoemd tijdens het afnemen van de enquetes. 

Diensten en voorzieningen 
Met betrekking tot de diensten en voorzieningen die worden aangeboden in wijkwinkelcentra, wordt de 
aanwezigheid van een postkantoor en een bank door de geënquêteerde 65-plussers het meest belangrijk 
gevonden. Hieraan werd vaak toegevoegd dat deze 65-plussers het erg jammer vinden dat de 
postkantoren in Nederland in aantal afnemen en uit het winkelbeeld verdwijnen. Naast het postkantoor 
en een bank worden ook de sociale voorzieningen, als rustbankjes, openenbare toiletten, een lunchroom, 
organiatie van evenementen en een ontmoetingsplek belangrijk gevonden. Voorzieningen die minder 
belangrijk worden gevonden door de geënquêteerde 65-plussers zijn afhaalmogelijkheden, 
zorgvoorzieningen, zoals een huisarts, tandarts of fysiotherapeut, en een reisbureau. 

Opmerkelijk is dat de sociale voorzieningen, als een ontmoetingsplek en rustbankjes, positief verband 
vertonen met de bezoekfrequentie. Wanneer de bezoekfrequentie relatief hoog is, wordt de 
aanwezigheid van een ontmoetingsplek en rustbankjes vaker als relevant ervaren. Ook blijkt dat over het 
algemeen mannelijke 65-plussers deze aspecten vaker belangrijker vinden dan vrouwelijke 65-plussers. 
Deze verbanden gaan echter niet op voor de organisatie van evenementen en de aanwezigheid van 
openbare toiletten en een lunchroom. 

De voorzieningen reisbureau en afhaalmogelijkheden, die door de 65-plussers als minder belangrijk 
worden gevonden, blijken een negatief verband te vertonen met de leeftijd. Wanneer een hogere leeftijd 
wordt bereikt, neemt de voorkeur voor een reisbureau en afhaalmogelijkheden namelijk af. Ook de 
voorkeur voor de organisatie van evenementen neemt bij het ouder worden af. Dit in tegenstelling tot 
een ontmoetingsplek, openbare toilletten en zorgvoorzieningen, waarbij een positief verband waar te 
nemen is. Wanneer een hogere leeftijd wordt bereikt, neemt de voorkeur hiervoor toe. 

Tot slot blijkt dat wanneer de geënquêteerde 65-plussers overwegend gezamenlijk het wijkwinkelcentrum 
bezoeken, zij de sociale voorzieningen als een ontmoetingsplek en de organisatie van evenementen iets 
vaker belangrijk vinden. Met betrekking tot de sociale voorzieningen als openbare toiletten, rustbankjes 
en een lunchroom is geen verband waar te nemen. 

In figuur 6.6 zijn de onderzoeksresultaten van de gevraagde aspecten met betrekking tot de diensten en 
voorzieningen in het wijkwinkelcentrum weergegeven. De gevraagde aspecten zijn vervolgens 
gerangschikt op basis van relevantie voor de geënquêteerde 65-plussers. In bijlage 6.4 zijn de 
onderzoeksresultaten waaruit de bovengenoemde verbanden blijken terug te vinden. 
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Figuur 6.6 Voorkeur voor diensten en voorzieningen gerangschikt naar relevantie 
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Bij het vragen naar de relevantie van het gevoel van veiligheid, overdekking van het wijkwinkelcentrum, 
een gezellige sfeer en een schone omgeving, is door de geënquêteerde 65-plussers vrijwel unaniem met 
volle overtuiging aangegeven 
dat deze aspecten allemaal 
van groot belang zijn. In 
figuur 6.7 is af te lezen dat 
slechts 1 tot 3% van de 
geënquêteerde 65-plussers 
hier anders over dacht. Door 
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Figuur 6.7 Voorkeur voor inrichting 

Toegankelijkheid en parkeergelegenheid 
Met betrekking tot de toegankelijkheid en parkeergelegenheid van het wijkwinkelcentrum, wordt door de 
geënquêteerde 65-plussers de nabijheid ervan ten opzichte van de woning het meest frequent als 
belangrijk gevonden . Hierbij blijkt een verband te zijn met de keuze hoe het wijkwinkelcentrum wordt 
bezocht. Wanneer dit lopend op de (brom-)fiets wordt gedaan, wordt de nabijheid van het 
wijkwinkelcentrum ten opzichte van de woning vaker belangrijk gevonden. Wanneer men overwegend de 
auto of het openbaar vervoer gebruikt, wordt de nabijheid minder vaak belangrijk gevonden . Ook een 
goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer en de voorzieningen gerelateerd aan het parkeren van 
de auto worden vaak belangrijk gevonden, welke uiteraard verband vertonen met het gebruik ervan . 
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De ruime openingstijden van de supermarkt is voor de geënquêteerde 65-plussers minder vaak belangrijk . 
Hierbij dient te worden opgemerkt dat de 65-plusser snel geneigd is te antwoorden op basis van het 
belang voor anderen. Voornamelijk 65-plussers die het wijkwinkelcentrum overwegend met de auto 
bezoeken of gemiddeld slechts één keer per week het wijkwinkelcentrum bezoeken, hebben aangegeven 
ruime openingstijden van de supermarkt belangrijk te vinden. In figuur 6.8 zijn de onderzoeksresultaten 
van de gevraagde aspecten met betrekking tot de toegankelijkheid en parkeergelegenheid in het 
wijkwinkelcentrum weergegeven. De bijbehorende onderzoeksresultaten zijn weergegeven in bijlage 6.5. 
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6.2 Huidige afstemming wijkwinkelcentra op 65-plussers 

In deze paragraaf wordt de tevredenheid met betrekking tot de aspecten die zijn behandeld in de enquete 
beschreven. Allereerst zullen hiervoor wederom de kenmerken van het winkelaanbod worden behandeld, 
gevolgd door de kenmerken van de diensten en voorzieningen, de inrichting van het wijkwinkelcentrum 
en de toegankelijkheid en parkeergelegenheid. In de grafieken is het gemiddelde cijfer afgezet tegen het 
percentage dat de voorkeur heeft aangegeven, vertaald in een rapportcijfer. Hierdoor wordt een 
overzichtelijk beeld gegeven in de discrepanties met betrekking tot de verschillende kenmerken van het 
wijkwinkelcentrum . Echter dient te worden opgemerkt dat de voorkeur met meer variantie wordt 
aangeduid dan een rapportcijfer . Ook wordt door een algemeen beeld de variantie in discrepantie tussen 
de beoordeling en voorkeur niet weergegeven. 

Winkelaanbod 
Met betrekking tot de branchering in de wijkwinkelcentra waar de enquetes zijn afgenomen, zijn de 
geënquêteerde 65-plussers het minst tevreden over het aanbod in schoenenzaken . Een reden hiervoor is 
dat in beide wijkwinkelcentra geen schoenenzaken (meer) gevestigd waren. Ook de dierenspeciaalzaak en 
speelgoedwinkel worden over het algemeen iets minder goed beoordeeld. De geënquêteerde 65-plussers 
waren het meest positief over de kaasboer, drogist en huishoudelijke artikelen . De branchering in beide 
wijkwinkelcentra kreeg gemiddeld een 6,9. In figuur 6.9 is de tevredenheid van de geënquêteerde 65-
plussers per branche weergegeven . Tevens is aangegeven in hoeverre de 65-plussers het belangrijk 
vinden dat de branches aanwezig zijn in het wijkwinkelcentrum. 

Over het algemeen zijn de geënquêteerde vrouwelijke 65-plussers positiever over het aanbod in 
kledingzaken in de wijkwinkelcentra dan de mannelijke 65-plussers. Daarentegen zijn de mannelijke 65-
plussers wat positiever op het aanbod in opticiens dan de vrouwelijke 65-plussers. Met betrekking tot alle 
andere winkels komt de tevredenheid van de geenqueteeerde mannelijke en vrouwelijke 65-plussers 
enigszins overeen . 

Wanneer er wordt gekeken naar de relatie tussen de tevredenheid en het belang van de branches, 
beoordeeld door de 65-plussers, is op te merken dat de lichtstijgende lijn over het algemeen 
overeenkomt. Dit houdt in dat wanneer de 65-plusser een branche belangrijk vindt, deze vaak ook beter 
beoordeelt. Het aanbod in drogisterijen en winkels met huishoudelijke artikelen zou, in uitzondering op 
deze stelling, wat kunnen worden verbeterd. Daarentegen zijn de dierenspeciaalzaak, speelgoedwinkel, 
poelier en slijterij over het algemeen goed beoordeeld, maar worden minder belangrijk geacht door de 
65-plusser. De bijbehorende onderzoeksresultaten zijn weergegeven in bijlage 7.1. 
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Figuur 6.9 Rapportcijfer en voorkeur voor branchering 
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Ook met betrekking tot de aspecten 
gerelateerd aan het winkelaanbod geven de 
geënquêteerde 65-plussers aan tevreden te 
zijn . Gemiddeld geven zij hiervoor een 7,2. 
Vooral met betrekking tot de grootte van 
het winkelaanbod zijn de 65-plussers 
tevreden. Het minst goed wordt het aanbod 
van winkels met lage prijzen beoordeeld, 
met gemiddeld een 6.4. Wanneer gekeken 
wordt naar de relatie tussen de 
tevredenheid en voorkeur voor het 
winkelaanbod, is wederom een gepaarde 
stijgende lijn waar te nemen. Wanneer de 
65 -plusser dus kenmerken met betrekking 
tot het winkelaanbod belangrijker vindt, 
wordt dit over het algemeen ook positiever 
beoordeeld . In figuur 6.10 is dit door middel 
van een grafiek weergegeven . 
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Figu ur 6.10 Rapportcij fer en voorkeur voor w inkelaanbod 

Wanneer de geënquêteerde 65-plussers worden gevraagd naar de tevredenheid met betrekking tot de 
diensten en voorzieningen, blijkt dat zij het minst tevreden zijn over de openbare toiletten . In beide 
wijkwinkelcentra waren er geen openbare toiletten aanwezig, terwijl in vorige paragraaf is gebleken dat 
de 65-plussers dit wel belangrijk vinden. In het wijkwinkelcentrum Groenhof te Amstelveen is zelfs 
helemaal geen toilet aanwezig. Dit verklaart het lage cijfer dat hiervoor wordt gegeven . Over alle andere 
aspecten zijn de 65-plussers over het algemeen tevreden. Voorals over het postkantoor, de rustbankjes 
en de financiele bank zijn de geënquêteerde 65 -plussers tevreden. 

Er blijkt een positief verband te zijn tussen de tevredenheid over de ontmoetingsplek en openbare 
to iletten en bezoekfrequentie. Wanneer het wijkwinkelcentrum vaker per week wordt bezocht, zijn de 
geënquêteerde 65-plussers over het algemeen meer tevreden. Hetzelfde verband is terug te zien tussen 
de tevredenheid over de ontmoetingsplek en openbare toiletten en leeftijd. Hoe hoger de leeftijd van de 
geënquêteerde 65-plussers, des te meer tevreden zij hierover zijn . Deze onderzoeksresulaten zijn 
weergegeven in bijlage 7.2. 

Rapportcijfer en voorkeur diensten en voorzieningen 
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Figuur 6.11 Rapportci jfer en voorkeur voor diensten en voorzieningen 
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In figuur 6.11 is de tevredenheid van 
de geënquêteerde 65-plussers ten 
opzichte van de diensten en 
voorzieningen in de wijkwinkelcentra 
weergegeven. Tevens is daarin 
wederom de voorkeur van de 65-
plusser aangeduid. Hieruit blijkt dat de 
openbare toiletten slecht worden 
beoordeeld, maar wel een hoge 
voorkeur kennen . Ditzelfde geldt ook 
voor de aanwezigheid van een 
postkantoor. Daarentegen worden de 
afhaalmogelijkheden, zorgvoor
zieningen en reisbureau goed 
beoordeeld, maar kennen juist een 
lage voorkeur . Alle andere diensten en 
voorzieningen kennen wederom een 
gepaarde tevredenheid en voorkeur . 
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Inrichting 
Alle te onderzoeken aspecten gerelateerd aan de 
inrichting van het wijkwinkelcentrum worden door de 
geënquêteerde 65-plussers zeer positief beoordeeld. 
Gemiddeld krijgen de aspecten dan ook een 7,9. Er is 
vrijwel geen onderscheid waar te nemen in de 
waardering voor de aspecten gerelateerd aan de 
inrichting van het wijkwinkelcentrum en kenmerken van 
de geënquêteerde 65-plussers. Wanneer wordt gekeken 
naar de relatie van de tevredenheid en de voorkeur van 
65-plussers, kan worden opgemerkt dat de toename in 
waardering wederom overeenkomt met de toename in 
de voorkeur. In figuur 6.12 wordt dit door middel van 
een grafiek weergegeven. 
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Figuur 6.12 Rapportcijfer en voorkeur voor inrichting 
Toegankelijkheid en parkeergelegenheid 
Tot slot zijn de geënquêteerde 65-plussers gevraagd naar een rapportcijfer voor verschillende aspecten 
gerelateerd aan de toegankelijkheid en parkeergelegenheid van de wijkwinkelcentra. Hieruit blijkt dat de 
65-plussers het minst tevreden zijn over de aspecten gerelateerd aan het parkeren, welke ook een lagere 
voorkeur kennen. Daarentegen kennen de nabijheid van het wijkwinkelcentrum en de bereikbaarheid met 
het openbaar vervoer een zeer goede beoordeling, en worden tevens belangrijker gevonden. Een 
uitzondering geldt voor de ruime openingstijden van de supermarkt. Deze worden over het algemeen 
goed beoordeeld, maar kennen een minder sterke voorkeur van 65-plussers. 
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Figuur 6.13 Rapportcijfer en voorkeur voor toegankelijkheid en parkeergelegenheid 
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Opmerkelijk is dat wanneer wordt gekeken naar de beoordeling van de aspecten gerelateerd aan de 
parkeergelegenheid, hier een groot onderscheid is in 65-plussers die daadwerkelijk met de auto het 
wijkwinkelcentrum bezoeken en 65-plussers die op een alternatieve wijze naar het wijkwinkelcentrum 
komen. Zo blijkt dat de 65-plussers die overwegend met de auto naar het wijkwinkelcentrum komen, over 
het algemeen positiever zijn over de hoeveelheid parkeerplaatsen . Daarentegen beoordelen zij de kosten 
die worden gevraagd voor het parkeren een stuk slechter. Hierbij dient te worden opgemerkt dat voor 
een gedeelte van de parkeergelegenheid in Groenhof parkeerkosten worden gevraagd, waardoor men dit 
als minder goed kan beoordelen. Daarnaast blijkt dat de 65-plussers die overwegend lopend het 
wijkwinkelcentrum bezoeken, de nabijheid van het wijkwinkelcentrum ten opzichte van de woning het 
best beoordelen . 

Een relatie is ook terug te zien bij de bezoekfrequentie en de beoordeling voor de parkeergelegenheid, 
wanneer wordt gekeken naar de kosten voor parkeervoorzieiningen . Wanneer het wijkwinkelcentrum 
vaker wordt bezocht, blijken de geënquêteerde 65-plussers positiever over deze kosten te zijn, dan 
wanneer het wijkwinkelcentrum slechts één of twee keer in de week wordt bezocht. Met betrekking tot 
de parkeercapaciteit geven deze 65-plussers echter weer een hogere beoordeling. De 
onderzoeksresultaten behorende bij deze verbanden zijn weergegeven in bijlage 7.3. 

6.3 Belang beoordeling kenmerken voor algemene tevredenheid 

Om uitspraken te kunnen doen over in hoeverre de kenmerken van het wijkwinkelcentrum onafhankelijk 
van elkaar meewegen aan de totale tevredenheid van het wijkwinkelcentrum, is gebruik gemaakt van de 
regressie analyse. Door middel van een regressie analyse kan namelijk een oorzakelijk verband worden 
aangetoond, en kan tevens de mate van invloed worden onderzocht. In deze paragraaf worden de 
uitkomsten van deze regressie analyse beschreven. De regressie analyse is uitgevoerd voor de kenmerken 
met betrekking tot het winkelaanbod, diensten en voorzieningen, inrichting en toegankelijkheid en 
parkeergelegenheid, waarbij de algemene tevredenheid als afhankelijke variabele is genomen. Zo kan 
bijvoorbeeld worden onderzocht of de tevredenheid met betrekking tot de bakker invloed heeft op de 
totale beoordeling van het wijkwinkelcentrum. De invloed van het supermarktaanbod op de totale 
tevredenheid kan niet worden geanalyseerd, omdat deze gegevens niet uit de enquêtes zijn te halen. 

Omdat door een hoge correlatie geen regressie analyse mogelijk was voor de beoordeling van de 

verschillende branches in het wijkwinkelcentrum ten opzichte van de totale beoordeling, is ervoor 
gekozen eerst een factoranalyse uit te voeren . Door middel van een factoranalyse is het mogelijk groepen 
van variabelen te formuleren die een hoge correlatie vertonen. Ondanks de factoranalyse bleek er geen 
significantie invloed te zijn van de beoordeling van de verschillende branches in het wijkwinkelcentrum op 
de totale beoordeling van het wijkwinkelcentrum. 

Ook de regressie analyses die zijn uitgevoerd om de invloed van de beoordeling van de kenmerken met 
betrekking tot de diensten en voorzieningen, inrichting en toegankelijkheid en parkeergelegenheid op de 
totale beoordeling van het wijkwinkelcentrum te onderzoeken, blijken geen significantie te vertonen. In 
bijlage 8 zijn de onderzoeksresultaten van de regressie analyses weergegeven. 
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6.4 Een betere afstemming van het wijkwinkelcentrum op de 65-plusser 

Omdat Nederland te maken heeft met een sterke vergrijzing, is de aanbeveling op basis van dit onderzoek 
de wijkwinkelcentra in Nederland beter af te stemmen op de 65-plusser. Hierbij kan op de voorkeuren van 
65-plussers worden ingespeeld door het aanpassen of aanvullen van het supermarktaanbod, 
winkelaanbod, sociale voorzieningen, de inrichting en de toegankelijkheid en parkeergelegenheid. Ook 
kan de kwaliteit van de kenmerken waarvoor de 65-plusser voorkeur blijkt te hebben worden 
geoptimaliseerd. Wederom is hiervoor onderscheid gemaakt in de vijf dimensies van het 
wijkwinkelcentrum, namelijk het supermarktaanbod. Nadat er algemene aanbevelingen zijn gedaan om 
het wijkwinkelcentrum beter af te stemmen op 65-plussers, zullen er ook specifiek aanbevelingen worden 
gedaan voor de wijkwinkelcentra Herenhof en Groenhof, waar de enquêtes zijn afgenomen. Hierbij is 
gekozen alleen de voorkeuren te analyseren, omdat de variantie in tevredenheid minder groot is. 

Met betrekking tot het supermarktaanbod kan worden aanbevolen ten minste één 'serviceformule' in het 
wijkwinkelcentrum te laten vestigen. Hierbij dient het serviceniveau te worden geoptimaliseerd, en indien 
mogelijk te worden aangepast aan de 65-plusser. Tevens is het van belang, door de belangrijke rol die de 
supermarkt speelt voor de 65-plusser, te zorgen voor een goede toegankelijkheid in en om de 
supermarkt. Hierbij kan gedacht worden aan brede gangpaden en bereikbare schappen. 

Over het algemeen hebben 65-plussers grote voorkeur voor de aanwezigheid van een drogist, een winkel 
met huishoudelijke artikelen, een boekhandel en een bloemenzaak. Het wordt daarom aanbevolen deze 
winkels minimaal in het wijkwinkelcentrum aan te bieden. Daarnaast dient te worden opgemerkt dat het 
raadzaam is het assortiment aan te passen aan het budget van de 65-plusser, dat lager is dan het 
Nederlands gemiddelde. Wanneer de 65-plusser sterk afhankelijk is van het wijkwinkelcentrum, ontstaat 
tevens de voorkeur voor een kledingzaak, schoenenzaak en opticien. Wanneer veel oudere 65-plussers in 
het verzorgingsgebied wonen, wordt aanbevolen hierin te voorzien. Over het algemeen ziet de 65-plusser 
graag een uitgebreid en gevarieerd winkelaanbod. Het toevoegen van een klein warenhuis, zoals een 
Hema, zou hierop goed inspelen. 

Voor de diensten en voorzieningen in het wijkwinkelcentrum, is vooral een postkantoor belangrijk voor de 
65-plusser. Het wordt daarom aanbevolen deze te handhaven, ofwel toe te voegen. Ook de sociale 
voorzieningen spelen een belangrijke rol. Wijkwinkelcentra kunnen hier beter op inspelen door de 
openbare ruimte aantrekkelijker te maken, rustbankjes en horecavoorzieningen toe te voegen. Van heel 
groot belang is dat er openbare toiletten aanwezig zijn. Dit zal tevens de bezoekduur van de 65-plusser 
aanzienlijk verlengen. 

Met betrekking tot de inrichting van het wijkwinkelcentrum wordt aanbevolen om deze (gedeeltelijk) 
overdekt te maken. De 65-plusser komt vaak naar het wijkwinkelcentrum met een recreatief doeleind. 
Wanneer het slecht weer is, kan het wijkwinkelcentrum hier niet in voorzien. 

Omdat de 65-plusser voornamelijk lopend het wijkwinkelcentrum bezoekt, worden veilige wandelroutes 
waarbij hoogteverschillen zijn geminimaliseerd aanbevolen. Daarnaast wordt, gezien de hoge 
bezoekfrequentie, aanbevolen geen kosten in rekening te brengen voor parkeren en deze 
parkeervoorzieningen dicht bij het wijkwinkelcentrum te situeren. 

50 



a a nwezighC'id Iclf!.l:.ndlle 

6.4.1 Aanbeveling voor Herenhof 

Zoals te zien is in figuur 6.14, hebben in 
wijkwinkelcentrum Herenhof te Alphen aan 
den Rijn de drogist, de winkel met 
huishoudelijke artikelen, de boekhandel en 
bloemenzaak de voorkeur van de 65-plusser. 
Het huidige aanbod hierin voldoet reeds aan 
deze voorkeuren. Het wordt daarom 
aanbevolen dit aanbod te blijven waarborgen . 
Er dient er opgemerkt te worden dat de 
bloemenzaak ik veel gevallen niet voldoet aan 
het budget van de 65-plusser. Het wordt 
daarom aanbevolen de prijsklasse naar 
beneden bij te stellen . 
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Figuur 6.14 Voorkeur branchering Herenhof 
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Met betrekking tot het overige 
winkelaanbod, bestaat de voorkeur van 
de 65-plusser voornamelijk uit een groot 
winkelaanbod . Gezien het huidige 
aanbod in wijkwinkelcentrum Herenhof, 
wordt hieraan dus al voldaan. Ook met 
betrekking tot de andere kenmerken 
voor het overige winkelaanbod, zoals te 
zien is in figuur 6.15, zijn er geen 
aanbevelingen voor dit wijkwinkel
centrum . 

• niet belangrijk 
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Figuur 6.15 Voorkeur winkelaanbod 

Met betrekking tot de diensten en 
voorzieningen in het 
wijkwinkelcentrum Herenhof, kan 
worden opgemerkt dat het 
postkantoor de grootste voorkeur 
heeft. Deze zal echter in de toekomst 
verdwijnen. Het wordt daarom 
aanbevolen deze alsnog te behouden . 
Daarnaast wordt aanbevolen de 
kwaliteit van de lunchroom door 
middel van een buitenterras te 
verbeteren. Ook de ontmoetingsplek 
kan in kwaliteit worden verbeterd . Tot 
slot kan worden opgemerkt dat het de 
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voorzien in openbare toiletten. In Figuur 6.16 voorkeur diensten en voorzieningen Herenhof 
figuur 6.16 worden zijn de voorkeuren 
van de 65-plusser met betrekking tot de diensten en voorzieningen in het wijkwinkelcentrum Herenhof 

weergegeven. 
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Met betrekking tot de inrichting van 
het wijkwinkelcentrum Herenhof zijn 
geen aanbevelingen. Alle kenmerken 
hebben een sterke voorkeur van de 65-
plusser, en zijn allen terug te zien in het 
wijkwinkelcentrum. In figuur 6.17 zijn 
deze voorkeuren weergegeven. 
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Figuur 6.17 Voorkeur inrichting Herenhof 
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Figuur 6.18 Voorkeur toegankelijkheid en parkeergelegenheid Herenhof 

Voor de toegankelijkheid en 
parkeergelegenheid heeft de 65-plusse 
in het wijkwinkelcentrum vooral de 
voorkeur voor nabijheid van het 
wijkwinkelcentrum. Dit zal dan ook de 
reden zijn dat de 65-plusser voor dit 
wijkwinkelcentrum heeft gekozen. Met 
betrekking tot parkeren en de 
bereikbaarheid met het openbaar 
vervoer, zijn de voorkeuren allen 
ongeveer gelijk. Oe aanbeveling hierbij 
is het handhaven van de gratis 
parkeervoorzieningen. Wel werd door 

de 65-plusser opgemerkt dat ook de parkeervoorzieningen voor de (brom)fiets belangrijk zijn . In figuur 
6.18 zijn de voorkeuren met betrekking tot de toegankelijkheid en parkeergelegenheid in 
wijkwinkelcentrum Herenhof weergegeven. 

Winkels die door 65-plussers in het 
wijkwinkelcentrum Herenhof worden 
gemist, zijn voornamelijk een 
schoenenzaak en fourniturenzaak . Beiden 
hebben in het wijkwinkelcentrum 
gezeten, wat de behoefte aan deze 
winkels verklaart. Daarnaast zou de 65-
plusser ook graag een Hema in het 
wijkwinkelcentrum willen zien. In figuur 
6.19 is weergegeven welke ontbrekende 
winkels er in totaal zijn genoemd. 
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Figuur 6.19 Ontbrekende winkels in Herenhof 
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6.4.2 Aanbeveling voor Groenhof 

Met betrekking tot het wijkwinkelcentrum 
Groenhof, zoals te zien is in figuur 6.20, 
bestaan de belangrijkste voorkeuren van 65-
plusser uit de aanwezigheid van een drogist, 
huishoudelijke artikelen, boekhandel en 
bloemenzaak. Met betrekking tot dit aanbod 
is de 65-plusser al erg tevreden. Echter een 
herenmodezaak wordt door veel 65-plussers 
wel gemist, dit omdat er wel twee 
damesmodezaken zijn . Ook een 
schoenenzaak, cadeautjeswinkel en 
lingeriezaak vindt de 65-plusser nog 
ontbreken. De aanbeveling is daarom o.m de 
huidige branchering te behouden, en beter te 
voorzien in deze 'ontbrekende' winkels. 
Opmerkelijk is dat met betrekking tot de 
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Figuur 6.20 Voorkeur branches Groenhof 

aanwezige winkels, de vriendelijkheid van het personeel en de interactie hierbij van groot belang is. 
Verschillende keren is dan ook de behulpzaamheid in de supermarkt Jumbo genoemd, als een zeer 
positief aspect van het winkelen in wijkwinkelcentrum Groen hof. Ook veel andere winkels scoorden hierin 
erg goed. 

Voorkeur winkelaanbod Groenhof 
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Wanneer wordt gekeken naar de 
voorkeuren van de 65-plusser voor het 
overige winkelaanbod, kan worden 
geconcludeerd dat ook hier de 65-plusser 
voornamelijk een groot winkelaanbod 
belangrijk vindt. In figuur 6.21 zijn deze 
voorkeuren weergegeven. Omdat hierin 
al wordt voorzien, en ook in de andere 
kenmerken, zijn er verder geen 
aanbevelingen voor het winkelaanbod in 
het wijkwinkelcentrum Groen hof. 
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Figuur 6.21 Voorkeur winkelaanbod Groenhof 

Met betrekking tot de diensten en 
voorzieningen in wijkwinkelcentrum 
Groenhof, welke in figuur 6.22 zijn 
weergegeven, hebben de 65-plussers 
voornamelijk de voorkeur voor het 
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postkantoor. De aanbeveling is daarom deze 
zeker te handhaven. Daarnaast blijken alle 
sociale voorzieningen er belangrijk. Ook 
hierin wordt al voldoende voorzien, echter 
kan er beter op ingespeeld worden. Dit kan 
door het toevoegen van openbare toiletten, arhaarmagenikheden !=====:;::::::Je~•••••· .. ~ 
waardoor de verblijfsduur kan worden reisbureau t;;;;;~~~~~~~~~~~~~~ 
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organisatie van evenementen speciaal Figuur 6.22 Voorkeur diensten en voor2ieningen Groenhof 

voor de 65-plusser, dat een belangrijk aandeel heeft in het verzorgingsgebied van het wijkwinkelcentrum, 
kan hierop beter worden ingespeeld. 
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De kenmerken die onderzocht zijn voor 
de inrichting van het w ijkwinkel
centrum, blijken allen de voorkeur te 
hebben van de 65-plusser. Omdat 
hierin ook goed wordt voorzien, zijn er 
geen aanbevelingen te doen hiervoor, 
anders dan deze kenmerken te blijven 
handhaven . In figuur 6.23 zijn deze 
voorkeuren terug te zien . 
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Figuur 6. 23 Voorkeur inricht ing Groenhof 
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Met betrekking tot de toegankel ijkheid 
en parkeergelegenheid is de sterkste 
aanbeveling de parkeervoorzieningen 
kosteloos aan te bieden . Omdat de 
bezoekfrequentie en vaak ook -duur 
langer is dan van andere 
leeftijdsgroepen, worden zij benadeeld 
door deze parkeerkosten . In alle 
andere kenmerken wordt al voldoende 
voorzien . In figuur 6.24 worden deze 
voorkeuren weergegeven . 

Figuur 6.24 Voorkeur toegankelij kheid en parkeergelegenheid Groenhof 

In het wijkwinkelcentrum Groenhof 
worden voornamelijk een 
schoenenzaak, herenmodezaak en 
cadeautjeswinkel gemist door de 65-
plussers. Het wordt daarom 
aanbevolen het aanbod hiermee uit 
te breiden wanneer zich de 
mogelijkheid voordoet. In figuur 
6.25 is weergegeven welke 
ontbrekende winkels er verder nog 
meer zijn genoemd. 
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Figuur 6.25 Ontbrekende winkels in Herenhof 
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6.5 Conclusie 

Met betrekking tot het supermarktaanbod kan worden geconcludeerd dat de 65-plusser de voorkeur 
heeft voor het reeds aanwezige aanbod. Ook kan worden geconcludeerd dat de 65-plusser bij de aankoop 
van versproducten over het algemeen de voorkeur heeft voor de supermarkt in plaats van de 
versspeciaalzaken. Dit gaat echter niet op voor de aankoop van vis, waarvoor de 65-plusser wel naar de 
vishandel gaat. De reden hiervoor kan zijn dat de verkoop van vis in de supermarkt beperkt is. De keuze 
voor de supermarkt of de versspeciaalzaak blijkt verband te tonen met het inkomen. Wanneer er sprake is 
van een hoger inkomen, wordt bij aankoop van versproducten vaker gekozen voor de versspeciaalzaak. 

Wanneer gekeken wordt naar het overig winkelaanbod in het wijkwinkelcentrum, kan worden 
geconcludeerd dat de 65-plusser voornamelijk de voorkeur heeft voor een drogist, een winkel met 
huishoudelijke artikelen, een boekhandel en een bloemenzaak. Daarentegen heeft de 65-plusser geen 
voorkeur voor een dierenzaak en speelgoedwinkel. De aanwezigheid van de opticien blijkt leeftijd 
gerelateerd te zijn; hoe ouder de 65-plusser is, des te vaker deze voorkeur heeft voor de aanwezigheid 
ervan. Met betrekking tot de slijterij, dierenzaak, en de versspeciaalzaken bakker, slager en groenteboer, 
blijkt dit precies andersom te zijn. Daarnaast blijken mannen vaker de voorkeur te hebben voor een 
opticien en slijterij, en vrouwen juist voor een kledingzaak, schoenenzaak, bloemenzaak, speelgoedwinkel 
en een winkel met huishoudelijke artikelen. Wanneer wordt gevraagd welke winkels ontbreken in het 
wijkwinkelcentrum, wordt voornamelijk een schoenenzaak en een kledingzaak genoemd. Over het 
algemeen blijkt de 65-plusser de voorkeur te hebben voor een groot winkelaanbod, waarbij geen 
onderscheidende voorkeur wordt aangegeven in de aanwezigheid van landelijke filiaalbedrijven of 
zelfstandige ondernemers. De aanwezigheid van winkels met een laag prijsniveau kent een beperkte 
voorkeur. Als een 65-plusser een sterkere voorkeur heeft voor branches, blijkt dat over het algemeen de 
waardering ervan ook hoger is. Dit in uitzondering op het aanbod in drogisterijen en winkels met 
huishoudelijke artikelen dat door de 65-plusser in vergelijking met de aangegeven voorkeur minder goed 
wordt beoordeeld. Daarentegen worden de dierenzaak, speelgoedwinkel, poelier en slijterij wel goed 
beoordeeld, maar kennen een minder sterke voorkeur van de 65-plussers. 

De aanwezigheid van een postkantoor en een bank kennen met betrekking tot de diensten en 
voorzieningen in een wijkwinkelcentrum de sterkste voorkeur van de 65-plusser. Ook sociale 
voorzieningen als rustbankjes, openbare toiletten, een lunchroom en ontmoetingsplek hebben de 
voorkeur van 65-plussers. Hierbij zijn de aanwezigheid van rustbankjes en een ontmoetingsplek 
gerelateerd aan de bezoekfrequentie; hoe vaker het wijkwinkelcentrum wordt bezocht, des te vaker de 
voorkeur hiernaar uitgaat. Wanneer het wijkwinkelcentrum gezamenlijk wordt bezocht, blijkt dat er vaker 
voorkeur wordt geuit voor een ontmoetingsplek en de organisatie van evenementen. De aanwezigheid 
van een reisbureau, zorgvoorzieningen en afhaalmogelijkheden hebben minder sterk de voorkeur van 65-
plussers. Hierbij zijn de voorkeur voor een reisbureau en afhaalmogelijkheden leeftijd gerelateerd; des te 
hoger de leeftijd van de 65-plussers, hoe minder vaak de voorkeur hiernaar uitgaat. Dit in tegenstelling tot 
de zorgvoorzieningen en toiletvoorzieningen, waarbij de voorkeur juist toeneemt. Ook met betrekking tot 
de diensten en voorzieningen blijkt dat als er sprake is van een sterkere voorkeur, de waardering ervan 
ook hoger is. Er blijkt echter een sterke discrepantie te zijn met betrekking tot de aanwezigheid van 
openbare toiletten. Dit wordt zeer belangrijk gevonden door de 65-plusser en heeft dan ook een sterke 
voorkeur, echter de waardering ervan is minder goed. Tot slot kennen de afhaalmogelijkheden, 
zorgvoorzieningen en reisbureau een goede waardering, ondanks dat deze een minder sterke voorkeur 
kennen. 

Met betrekking tot de inrichting van het wijkwinkelcentrum hebben de 65-plussers een sterke voorkeur 
voor een veilig gevoel, overdekking van het winkelcentrum, een gezellige sfeer en een schone omgeving. 
Wanneer wordt gekeken naar de relatie van de tevredenheid en de voorkeur van 65-plussers, kan worden 
opgemerkt dat de toename in waardering wederom overeenkomt met de toename in de voorkeur. 
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Tot slot kan met betrekking tot de toegankelijkheid en parkeergelegenheid worden geconcludeerd dat de 
nabijheld van het wijkwinkelcentrum ten opzichte van de woning de sterkste voorkeur kent. Voornamelijk 
65-plussers die lopend of met de (brom)fiets het wijkwinkelcentrum bezoeken hebben hier een sterke 
voorkeur voor. Ook een goede bereikbaarheid met het openbaarvervoer kent een sterke voorkeur, wat 
uiteraard gerelateerd is aan het gebruik ervan. Oe 65-plusser heeft een minder sterke voorkeur voor 
ruime openingstijden van de supermarkt. Alleen 65-plussers die slechts één keer per week naar het 
wijkwinkelcentrum gaan, of overwegend met de auto het wijkwinkelcentrum bezoeken, hebben hier 
voorkeur voor. Wederom blijkt dat wanneer een 65-plusser een sterkere voorkeur heeft voor aspecten 
met betrekking tot de toegankelijkheid en parkeergelegenheid, over het algemeen de waardering ervan 
ook hoger is. Dit met uitzondering op de ruime openingstijden van de supermarkt, die positief worden 
beoordeeld maar een beperkte voorkeur kennen. 

Met betrekking tot het belang van de tevredenheid van de kenmerken van het wijkwinkelcentrum op de 
algemene tevredenheid, kan worden geconcludeerd dat alleen de kenmerken van het winkelaanbod 
invloed hebben hierop. Voornamelijk de beoordeling van het aanwezige aanbod is van grote invloed op de 
algemene beoordeling, waarbij de schoenenzaak de belangrijkste rol speelt. Ook de beoordeling van de 
vishandel, speelgoedwinkel, groenteboer, slager en bloemenzaak hebben invloed op de algemene 
beoordeling van het wljkwinkelcentrum. Met betrekking tot de overige kenmerken van het winkelaanbod 
hebben ook de beoordeling van de aanwezigheid van landelijke winkelbedrijven en zelfstandige 
ondernemers, en de grootte van het wijkwinkelaanbod invloed op de algemene beoordeling. 

Op basis van deze informatie kan worden geconcludeerd dat het wordt aanbevolen ten minste één 
'serviceformule' in het wijkwinkelcentrum te vestigen. Daarnaast wordt aanbevolen tevens een drogist, 
een winkel met huishoudelijke artikelen, een boekhandel en een bloemenzaak te vestigen in het 
wijkwinkelcentrum. Met betrekking tot dit aanbod dient het assortiment enigszins te worden aangepast 
aan het budget van de 65-plusser, dat lager is dan het Nederlands gemiddelde. Wanneer veel oudere 65-
plussers in het verzorgingsgebied wonen, wordt aanbevolen tevens te voorzien in een kledingzaak, 
schoenenzaak en opticien. Dit omdat de 65-plusser sterk afhankelijk is van het wijkwinkelcentrum. Voor 
de diensten en voorzieningen in het wijkwinkelcentrum wordt aanbevolen het postkantoor te handhaven, 
ofwel toe te voegen. Ook openbare toiletten, een aantrekkelijke openbare ruimte, rustbankjes en 
horecavoorzieningen worden aanbevolen in een wijkwinkelcentrum met veel 65-plussers. Met betrekking 
tot de inrichting van het wijkwinkelcentrum wordt aanbevolen om deze (gedeeltelijk) overdekt te maken 
en te voorzien van veilige wandelroutes. Tot slot wordt aanbevolen de parkeervoorzieningen dicht bij het 
wijkwinkelcentrum te situeren, en deze gratis aan te bieden. 
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7. Conclusies en aanbevelingen 
Het laatste hoofdstuk richt zich op de conclusie van het onderzoek. Hiervoor zullen allereerst de 
voorkeuren van 65-plussers met betrekking tot wijkwinkelcentra worden geformuleerd. Vervolgens zullen 
de discrepanties in voorkeur en tevredenheid van deze kenmerken worden beschreven. Tot slot wordt 
geconcludeerd wat de invloed van de beoordeling van de kenmerken op de algemene tevredenheid is. 

7.1 Conclusies 

Omdat Nederland tot circa 2023 te maken heeft met een sterke toenemende vergrijzing, worden de 65-
plussers een steeds belangrijkere groep. In de detailhandel zijn de gevolgen van de sterk toenemende 
vergrijzing vooral merkbaar voor de wijkwinkelcentra, omdat wijkwinkelcentra een sterk afgebakend 
verzorgingsgebied kennen met een grote koopkrachtbinding, waardoor veranderingen in de samenstelling 
van de bevolking snel merkbaar zijn. Door middel van dit onderzoek is inzicht verkregen in de voorkeuren 
van 65-plussers met betrekking tot wijkwinkelcentra. 

De kenmerken van het wijkwinkelcentrum zijn verdeeld in de vijf dimensies supermarktaanbod, overig 
winkelaanbod, diensten en voorzieningen, inrichting en toegankelijkheid en parkeergelegenheid. In twee 
wijkwinkelcentra zijn in totaal 113 enquêtes onder 65-plussers afgenomen, waarbij is gevraagd naar het 
belang en de waardering van kenmerken behorend tot deze vijf dimensies. Door de geringe 
steekproefomvang en onderzochte wijkwinkelcentra betreft het dus een beperkte validiteit wanneer de 
relatie wordt gelegd met de gemiddelde 65-plusser in Nederland. Op basis van deze onderzoeksresultaten 
is gebleken dat de 65-plusser de volgende voorkeuren heeft: 

1. Supermorktoanbod: De 65-plusser blijkt voorkeur te hebben voor 'Service formules', die zich 
kenmerken door kwaliteit, gemak, service en een ruim assortiment, wat gepaard gaat met een 
prijsstelling die boven het gemiddelde ligt. Tot deze service formules behoren de Albert Heijn, 
Super de Boer en Spar. De 65-plusser blijkt daarnaast wel de voorkeur voor supermarktformule 
aan te passen aan het bestaande aanbod. Met betrekking tot de aankoop van versproducten, 
met uitzondering van vis, gaat de voorkeur van de 65-plusser uit naar de supermarkt. De hoogte 
van het inkomen kan invloed hebben op deze keuze voor aankoopplaats van versproducten, 
waar bij een hoger inkomen vaker voor de bakker, slager, groenteboer, kaasboer en poelier 
wordt gekozen. 

2. Overig winkelaanbod: Met betrekking tot het overig winkelaanbod in het wijkwinkelcentrum, 
blijkt de 65-plusser voornamelijk voorkeur te hebben voor een drogist, een winkel met 
huishoudelijke artikelen, een boekhandel en een bloemenzaak. Ook de opticien kent voorkeur 
van de 65-plusser, waarbij een hogere leeftijd bijdraagt aan de mate van voorkeur hiervoor. Een 
schoenenzaak en een kledingzaak, zijn winkels die ook de voorkeur hebben en ook daadwerkelijk 
worden gemist in het wijkwinkelcentrum. Over het algemeen blijkt de 65-plusser de voorkeur te 
hebben voor een groot winkelaanbod, waarbij geen onderscheidende voorkeur wordt 
aangegeven in de aanwezigheid van landelijke filiaalbedrijven of zelfstandige ondernemers. 
Vriendelijk personeel in de winkels, dat een individuele behandeling en interactie biedt, en een 
grote variëteit aan winkels hebben met betrekking tot het overige winkelaanbod ook de 
voorkeur van 65-plussers. 

3. Diensten en voorzieningen: De aanwezigheid van een postkantoor en een bank kennen met 
betrekking tot de diensten en voorzieningen in een wijkwinkelcentrum sterke voorkeur van de 
65-plusser. Ook sociale voorzieningen als rustbankjes, openbare toiletten, een lunchroom en 
ontmoetingsplek hebben de voorkeur van 65-plussers. Er wordt te matig voorzien in openbare 
toiletten, wat door de 65-plusser als negatief wordt ervaren. Met betrekking tot de locatie van de 
pinautomaat dient opgemerkt te worden dat de 65-plusser de voorkeur heeft voor een zichtbare 
locatie met voldoende verlichting, om het gevoel van veiligheid te waarborgen. 
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4. Inrichting: Met betrekking tot de inrichting van het wijkwinkelcentrum hebben de 65-plussers 
een sterke voorkeur voor een veilig gevoel, overdekking van het winkelcentrum, een gezellige 
sfeer, een schone omgeving, goede verlichting en een fraaie vormgeving. 

5. Toegankelijkheid en parkeergelegenheid: Tot slot hebben de 65-plusser met betrekking tot de 
toegankelijkheid en parkeergelegenheid de voorkeur voor nabijheid van het wijkwinkelcentrum 
ten opzichte van de woning, doordat zij vaker lopend of met de (brom)fiets boodschappen gaan 
doen. Ook een goede bereikbaarheid met het openbaarvervoer kent een sterke voorkeur, wat 
uiteraard gerelateerd is aan het gebruik ervan. Wanneer de 65-plusser met de auto het 
wijkwinkelcentrum bezoekt, heeft deze de voorkeur voor nabij gelegen en gratis 
parkeervoorzieningen. Over het algemeen heeft de 65-plusser met betrekking tot de 
toegankelijkheid en parkeervoorzieningen de voorkeur voor veilige wandelroutes, waarbij tevens 
hoogteverschillen zijn geminimaliseerd. 

Over het algemeen zijn 65-plussers meer tevreden over kenmerken van het wijkwinkelcentrum, waar zij 
een sterkere voorkeur voor hebben. Dit geldt echter niet voor de aanwezigheid van schoenenzaken en 
openbare toiletten. Deze worden beiden van zeer groot belang geacht, maar krijgen een slechte 
beoordeling omdat ze niet in de bestudeerden wijkwinkelcentra aanwezig waren. Daarentegen zijn, 
ondanks de goede beoordeling, de dierenzaak, de speelgoedwinkel, de poelier, de slijterij, de 
afhaalvoorzieningen, de zorgvoorzieningen, het reisbureau en ruime openingstijden van de supermarkt 
minder relevant voor de 65-plusser. 
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7.2 Aanbevelingen 

In deze paragraaf zullen aanbevelingen worden gedaan. Allereerst worden aanbevelingen gedaan voor 
een betere afstemming van het wijkwinkelcentrum op de 65-plusser, welke zijn gebaseerd op de door dit 
onderzoek verkregen informatie. Wederom wordt dit gedaan aan de hand van de vijf dimensies van het 
wijkwinkelcentrum. Vervolgens zullen er aanbevelingen worden gedaan voor mogelijk verder onderzoek. 

7.2.1 Aanbevelingen voor een betere afstemming van het wijkwinkelcentrum 

1. Supermarktaanbod: Met betrekking tot het supermarktaanbod kan op basis van dit onderzoek 
worden aanbevolen ten minste een 'Service formule' te vestigen in het winkelcentrum. Deze 
supermarkten kenmerken zich door kwaliteit, gemak, service en een ruim assortiment, wat 
gepaard gaat met een prijsstelling die boven het gemiddelde ligt. Tot deze service formules 
behoren de Albert Heijn, Super de Boer en Spar. Hierbij dient de toegankelijkheid een belangrijke 
rol te spelen, wat kan worden gerealiseerd door brede gangpaden en het minimaliseren van 
drempels. Omdat versproducten door de 65-plusser overwegend in de supermarkt worden 
gekocht, wordt tevens aanbevolen een passend assortiment hierin aan te bieden. 

2. Overig winkelaanbod: Omdat de 65-plusser naarmate deze ouder wordt steeds meer afhankelijk 
wordt van het wijkwinkelcentrum, wordt aanbevolen een groot winkelaanbod in het 
wijkwinkelcentrum te bieden. Hiertoe dienen in ieder geval een drogist, winkel met 
huishoudelijke artikelen, boekhandel en bloemenzaak te behoren. Ook een opticien, kledingzaak 
en schoenenzaak kunnen bijdragen aan een betere afstemming van het wijkwinkelcentrum op de 
65-plusser. 

3. Diensten en voorzieningen: Met betrekking tot diensten wordt aanbevolen een postkantoor en 
bank in het wijkwinkelcentrum te vestigen. Ook sociale voorzieningen verdienen de aandacht, 
waarbij vooral de aanwezigheid van rustbankjes, openbare toiletten, een lunchroom en 
ontmoetingsplek worden aanbevolen. 

4. Inrichting: Het wordt aanbevolen het wijkwinkelcentrum zoveel mogelijk te overdekken, 
waardoor een prettige leefomgeving voor de 65-plusser wordt gecreëerd. Daarnaast is het van 
belang in een gezellige omgeving te voorzien. 

5. Toegankelijkheid en parkeergelegenheid: Het is gebleken dat de nabijheid van het 
wijkwinkelcentrum ten opzichte van de woning een belangrijke rol speelt voor de 65-plusser. 
Hierdoor bezoeken de 65-plussers het wijkwinkelcentrum vaak lopend. Het wordt daarom 
aanbevolen veilige wandelroutes, waarbij hoogteverschillen worden geminimaliseerd, te 
realiseren. 

7.2.2 Aanbevelingen voor verder onderzoek 

Het wordt aanbevolen verder onderzoek te doen naar de voorkeuren van de 65-plusser met betrekking 
tot wijkwinkelcentra. De doelgroep 65-plussers is een groep waarbij een hoog respons kan worden 
behaald, wanneer dit op de juiste manier wordt gedaan. Zo kan er positief worden terug gekeken op de 
respons behaald in het wijkwinkelcentrum Groenhof, door het aanbieden van koffie met versnapering. 
Het wordt daarom aanbevolen deze strategie bij verder onderzoek toe te passen. 

Door middel van de vragen die in de enquêtes zijn gebruikt, is in beperkte mate inzicht verkregen in de 
voorkeuren van de 65-plusser. Er is gebruik gemaakt van een vijfpuntsschaal bij de vraag in hoeverre de 
65-plusser diverse kenmerken belangrijk vond. De ervaring na het afnemen van de enquêtes is dat de 65-
plusser over het algemeen erg tevreden is met het huidige aanbod, en vrijwel alle aspecten enigszins 
belangrijk vindt. Wanneer veel kenmerken achter elkaar worden genoemd, zijn de geënquêteerde 65-
plussers nog meer geneigd bij elke vraag te antwoorden dat zij de aanwezigheid ervan belangrijk vinden. 
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Het wordt niet gemotiveerd goed na te denken over de daadwerkelijke relevantie. Ook leidt het gebruik 
van een rapportcijfer voor 65-plussers tot weinig inzicht in de daadwerkelijke tevredenheid. De variantie 
in cijfers die zijn gegeven is dermate beperkt, dat het minder goed mogelijk is te concluderen in hoeverre 
de 65-plusser echt (on)tevreden is over de kenmerken van het wijkwinkelcentrum. Wanneer een 65-
plusser bijvoorbeeld zeer ontevreden is, resulteert dit vaak in een zes. Daarentegen beoordeelt de 65-
plusser een kenmerk waarover deze zeer tevreden is, met slechts een acht. 

Observatie of een experiment zijn onderzoeksmethoden die voor verder onderzoek worden aanbevolen. 
Hierdoor kan feitelijk gedrag worden vastgesteld. Ook zouden vragen waarbij de geënquêteerde 
gedwongen wordt een afweging te maken beter toepasbaar zijn. Tot slot wordt aanbevolen naast de 65-
plussers ook andere leeftijdsgroepen mee te nemen in het onderzoek. Hierdoor zouden er namelijk ook 
uitspraken kunnen worden gedaan over het verschil in voorkeuren. Voor verder onderzoek is een grotere 
steekproefomvang en meerdere wijkwinkelcentra noodzakelijk. Hierdoor zal het mogelijk zijn significantie 
uitspraken te doen welke zijn gebaseerd op statistisch onderzoek. De validiteit van het onderzoek zal 
daarmee aanzienlijk toenemen. 

Het wordt aanbevolen verder onderzoek te doen naar de in omvang toenemende doelgroep met 
betrekking tot wijkwinkelcentra, omdat in dit onderzoek is gebleken dat het wijkwinkelcentrum een zeer 
belangrijke rol speelt voor de 65-plusser. Verder onderzoek zou zich meer kunnen richten op welke 
kansen er zijn voor de detaillisten in het wijkwinkelcentrum, oftewel hoe kunnen de 'hangouderen' 
worden getransformeerd in 'consumerende ouderen'. Dit onderzoek biedt hiervoor een perfecte basis, 
doordat het winkelgedrag, mogelijke voorkeuren en aanbevelingen voor een betere afstemming van het 
wijkwinkelcentrum in kaart zijn gebracht. 
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Biilage 1. BeschriJvende analyse onderzoeksvariabelen (Winkelgedrag) 

inkomen 

Frequencv Percent Valid Percent 

Va lid minder dan € 1.100,- 446 10,3 14,6 

€ 1.100,- tot € 1.600,- 572 13,2 18,7 

€ 1.600,- tot € 2.100,- 609 14,0 19,9 

€ 2.100,- tot € 2.800,- 640 14,7 20,9 

€ 2.800,- of meer 797 18,3 26,0 

Total 3064 70,5 100,0 

Missing weet niet 292 6,7 

wil niet zeggen 584 13,4 

System 407 9,4 

Total 1283 29,5 

Total 4347 100,0 

geslacht 

Frequency Percent Valid Percent 

Valid man 1456 :n,5 33,7 

vrouw 2869 66,0 66,3 

Total 4325 99,5 100,0 

Missing niet ingevuld 19 ,4 

System 3 ,1 

Total 22 ,5 

Total 4347 100,0 



Herkomst 

Frequency Percent Valid Percent 

Valid Wijk 2238 51,5 65,1 

Woonplaats 871 20,0 25,3 

Elders 330 7,6 9,6 

Total 3439 79,1 100,0 

Missing System 908 20,9 

Total 4347 100,0 

vervoermiddel 

Frequency Percent Valid Percent 

Valid lopend 1024 23,6 23,6 

(brom-)fiets 1298 29,9 29,9 

auto/motor 1883 43,3 43,4 

bus 70 1,6 1,6 

metro I trein 16 ,4 ,4 

afgezet/taxi 13 ,3 ,3 

rolstoel/invalidewagen 33 ,8 ,8 

Total 4337 99,8 100,0 

Missing niet ingevuld 8,2 

anders 2 ,0 

Total 10 ,2 

Total 4347 100,0 



samenstelling bezoekeenheid 

Frequency Percent Valid Percent 

Va lid vrouw alleen 1901 43,7 50,1 

vrouw en kind( eren) 306 7,0 8,1 

twee vrouwen 112 2,6 2,9 

manalleen 882 20,3 23,2 

manenvrouw 472 10,9 12,4 

man, vrouw en kind( eren) 93 2,1 2,4 

tweemannen 31 ,7 ,8 

Total 3797 87,3 100,0 

Missing anders 123 2,8 

System 427 9,8 

Total sso 12,7 

Total 4347 100,0 

aantal winkels 

Frequency Percent Valid Percent 

Valid geenwinkel 271 6,2 6,2 

1 winkel 2080 47,8 47,8 

2 winkels 1120 25,8 25,8 

3 winkels 543 12,5 12,5 

4winkels 228 5,2 5,2 

5 winkels 75 1,7 1,7 

6winkels 30 ,7 ,7 

Total 4347 100,0 100,0 



Bezoekduur 

Frequency Percent Valid Percent 

Valid Minder dan 30 minuten 2602 59,9 74,8 

Tussen 31- 60 minuten 684 15,7 19,7 

Tussen 61- 90 minuten 106 2,4 3,0 

Tussen 91- 120 minuten 53 1,2 1,5 

Meer dan 120 minuten 35 ,8 1,0 

Total 3480 80,1 100,0 

Missing 5ystem 867 19,9 

Total 4347 100,0 

bezoekfrequentie 

Frequency Percent Valid Percent 

Valid elke dag 1090 25,1 25,6 

3-5 keer per week 1532 35,2 35,9 

2 keer per week 769 17,7 18,0 

1 keer per week 532 12,2 12,5 

1 keer per 2 weken 142 3,3 3,3 

1 keer per maand 103 2,4 2,4 

1 keer per 2 maanden 55 1,3 1,3 

1 keer per 1/2 jaar 30,7 ,7 

1 keer per jaar 10,2 ,2 

Total 4263 98,1 100,0 

Missing niet ingevuld 9,2 

minder 21 ,5 

dit is dele keer 54 1,2 

Total 84 1,9 

Total 4347 100,0 



bestedingsniveau 

Frequency Percent Va lid Percent 

Va lid niets 863 19,9 24,2 

minder dan ( 10 1019 23,4 28,6 

( 10 tot ( 20 808 18,6 22,7 

( 20 tot ( 50 549 12,6 15,4 

( 50 tot ( 100 286 6,6 8,0 

meer dan ( 100 34,8 1,0 

Total 3559 81,9 100,0 

Missing geen antwoord 364 8,4 

5ystem 424 9,8 

Total 788 18,1 

Total 4347 100,0 

totale indruk 

Frequency Percent Va lid Percent 

Va lid zeer goed 281 6,5 6,5 

goed 3614 83,1 83,9 

matig 354 8,1 8,2 

slecht 52 1,2 1,2 

zeer slecht 7 ,2 ,2 

Total 4308 99,1 100,0 

Missing niet ingevuld 10 ,2 

weet niet 29 ,7 

Total 39 ,9 

Total 4347 100,0 



leeftijd 

Frequency Percent Valid Percent 

Va lid jonger dan 65 jaar 3413 78,5 78,7 

65 jaar of ouder 924 21,3 21,3 

Total 4337 99,8 100.0 

Missing System 10 ,2 

Total 4347 100,0 



Bijlage 2. Onderzoeksresultaten {Winkelgedrag) 

Inkomen - Leeftijd 

Ranks 

leeftijd N Mean Rank Sum of Ranks 

inkomen jonger dan 65 jaar 2459 c 1623,23 D 3991534,00 

65 jaar of ouder 602 1154,25 D 694857,00 

Tot al 3061 

Test Statistics' 

inkomen 

Mann-Whitney U 513354,000 

Wilcoxen W 694857,000 

z -11,936 

Asymp. Sig. (2-tailed) c ,000 D 
a. Grouping Variable: leeftijd 

Geslacht- Leeftijd 

Crosstab 

Count 

geslacht 

man vrouw Total 

leeftijd jonger dan 65 jaar 1131 2267 3398 

65 jaar of ouder 325 595 920 

Total 1456 2862 4318 



Chi-Square Tests 

Asymp. Sig. (2- Exact Sig. (2- Exact Sig. (1-

Value dl sided) sided) sided) 

Pearson Chi-Square 1,3508 1 ,245 

Continuity Correctionb 1,261 1 ,262 

Likelihood Ratio 1,343 1 ,246 

Fisher's Exact Test c ,254 ,131 

Linear-by-Linear Association 1,350 1 ,245 

N of Valid Cases 4318 

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 310,22. 

b. Computed only lor a 2x2 table 

Herkomst- Leeftijd 

Crosstab 

Count 

Herkomst 

Wijk Woonplaats Elders Total 

leeftijd jonger dan 65 jaar 1701 724 278 2703 

65 jaar of ouder 535 145 52 732 

Total 2236 869 330 3435. 

Chi·Square Tests 

Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 26,278' 2 ,000 

likelihoed Ratio 27,137 2 ,000 

Linear-by-linear Association 23,330 1 ,000 

N of Va lid Cases 3435 

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 70,32. 



Vervoermiddel- Leeftijd 

Crosstab 

Count I 
vervoermiddel 

lopend (brom-)fiets auto/motor bus metro I trein afgezet/taxi rolstoel/invalidewagen Total 

leeftijd jonger dan 65 jaar 648 1044 1621 53 15 10 16 3407 

65 jaar of ouder 372 251 260 17 1 2 17 920 

Total 1020 1295 1881 70 16 12 33 4327 

Chi-Square Tests 

Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 2,266E2 6 ,000 

Likelihoed Ratio 212,758 6 ,000 

Linear-by-Linear Association 94,167 1 ,000 

N of Va lid Cases 4327 

a. 2 cells (14,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,55. 

Bezoekeenheid- Leeftijd 

Crosstab 

Count 

samenstelling bezoekeenheid 

vrouw en man, vrouw en 

vrouw alleen kind( eren) twee vrouwen man alleen man en vrouw kind( eren) twee mannen Tot al 

leeftijd jonger dan 65 jaar 1460 296 97 660 325 88 28 2954 

65 jaar of ouder 438 10 14 222 146 5 3 838 

Total 1898 306 111 882 471 93 31 3792 



Chi-Square Tests 

Value df Asymp. Sig. (2·sided) 

Pearson Chi-Square 1, 143E2 6 ,000 

Likelihoed Ratio 145,645 6 ,000 

Linear-by-Linear Association 11,806 1 ,001 

N of Va lid Cases 3792 

a. 0 cel Is (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,85. 

Aantal bezochte winkels- Leeftijd 

Ranks 

leeftijd N Mean Rank Sum of Ranks 

aantal winkels jonger dan 65 jaar 3413 2196,55 D 7496819,00 

65 jaar of ouder 924 c 2067,24 ~ 1910134,00 

Total 4337 

Test Statistics' 

aantal winkels 

Mann-Whitney U 1482784,000 

Wilcoxen W 1910134,000 

z -2,984 

Asymp. Sig . (2-tailed) ( ,003 :) 
a. Grouping Varia bie : leeftijd 

Bezoekduur-Leeftijd 

Ranks 

leeftijd N Mean Rank Sum of Ranks 

Bezoekduur jonger dan 65 jaar 2706 G 738.99 :) 4705703,50 

65 jaar of ouder 765 c 1725,43 :) 1319952,50 

Total 3471 



Test Statistics' 

Bezoekduur 

Mann-Whitney U 102695 7,500 

Wilcoxon W 1319952,500 

z -,436 

Asymp. Sig. (2-tailed) c ,663 J 
a. Grouping Variable: leeftijd 

Bezoekfrequentie - Leeftijd 

Ranks 

leeftijd N Mean Rank Sum of Ranks 

bezoekfrequentie jonger dan 65 jaar 3338 c 2174,73 ) 7259250,00 

65 jaar of ouder 915 1952,88 ) 1786881,00 

Total 4253 

Test Statistics' 

bezoekfrequentie 

Mann-Whitney U 1367811,000 

Wilcoxon W 1786881,000 

z -5,024 

Asymp. Sig. (2-tailed) c . 000 

a. Grouping Variable: leeftijd 

Bestedingsniveau -Leeftijd 

Ranks 

leeftijd N Mean Rank Sum of Ranks 

besled ingsn ivea u jonger dan 65 jaar 2821 ( ...1 1!7 '! ' " 
) 5143712,00 

65 jaar of ouder 730 1592,96 1162864,00 

Total 3551 



Test Statistics' 

bestedingsniveau 

Mann-Whitney U 896049,000 

Wilcoxen W 1162864,000 

z -5,563 

Asymp. Sig. (2-tailed) c ,000 "") 

a. Grouping Variable: leeftijd 

Indruk - Leeftijd 

Ranks 

leeftijd N Mean Rank Sum of Ranks 

totale indruk jonger dan 65 jaar 3392 ( 2184,67 7410401,50 

65 jaar of ouder 910 c 2027,86 D 1845351,50 

Total 4302 

Test Statistics' 

totale indruk 

Mann-Whitney U 1430846,500 

Wilcoxen W 1845351,500 

z -5,286 

Asymp. Sig. (2-tailed) ( 000 ::> 
a. Grouping Variable: leeftijd 



Bijlage 3. Kenmerken van het wijkwinkelcentrum 

Kenmerken van het wijkwinkelcentrum 

Supermarktaanbod 

1. Supermarktformule 

2. Complementariteit 

3. Aanbod versproducten 

Overig winkelaçmbod 

4. Vriendelijkheid personeel 

5. Volledigheid productaanbod 

6. Kwaliteit winkels 

7. Hoeveelheid winke'ls 

8. Variëteit aan winkels 

9. Prijsniveau 

10. Aanwezigheid zelfstandige winkels 

11. Serviceniveau 

12. Branches* 

Diensten en voorzieningen 

13. Horecagelegenheid 

14. Commerciële voorzieningen 

15. Organisatie evenementen 

16. Wijkcentrum I hobbyclub 

17. Openbare toiletten 

18. Ontmoetingsplek* 

19. Rustplekken (bankjes)* 

20. Zorgvoorzieningen (zorgwinkel, apotheek, huisarts, tandarts, fysiotherapeut)* 

21. Locatie pinautomaat* 

Inrichting 

22. Reinheid en netheid omgeving 

23. Verlichting 

24. Sfeer 

25. Beveiliging 

26. Vormgeving en architectuur 

27. Overdekking* 

Toegankelijkheid en parkeergelegenheid 

28. Bereikbaarheid 

29. Goed en toegankelijk OV 

30. Routing I oriëntatie 

31. Nabijheid (ten opzichte van woning) 

32. Ruime openingstijden 

33. Hoeveelheid parkeergelegenheid 

34. Gratis parkeervoorzieningen 

35. Nabijheid parkeervoorzieningen * 
36. Veiligheid wandelroutes* 

37. Minimalisatie hoogteverschillen* 



Verschil ten opzichte van 'Look, Listen and Learn' 

* Toegevoegd aan overzicht van 'Look, Listen and Learn' (Op basis van literatuur) 

Serviceniveau (overig winkelaanbod) 

Branches (overig winkelaanbod) 

Ontmoetingsplek (diensten en voorzieningen) 

Rustplekken (diensten en voorzieningen) 
Zorgvoorzieningen (diensten en voorzieningen) 

Overdekking (inrichting) 

Nabijheid parkeervoorzieningen (toegankelijkheid en parkeergelegenheid) 

Veiligheid wandelroutes (toegankelijkheid en parkeergelegenheid) 

Minimalisatie hoogteverschillen (toegankelijkheid en parkeergelgenheid) 

Verwijderd uit overzicht van 'Look, Listen and Learn' 

Heeft een grote supermarkt- Geen relevantie (supermarktaanbod) 

Heeft een supermarkt met goed personeel- Overlap prijsklasse supermarkt (supermarktaanbod) 

Heeft een supermarkt met veel service- Overlap prijsklasse supermarkt (supermarktaanbod) 

Heeft een supermarkt met veel aanbiedingen- Overlap prijsklasse supermarkt (supermarktaanbod) 

Heeft een supermarkt met veel non food producten- Geen relevantie (supermarktaanbod) 
Heeft een supermarkt die je op ideeën brengt- Geen relevantie (supermarktaanbod) 

Kan ik alles kopen wat ik nodig heb- Overlap met volledigheid productaanbod (overig winkelaanbod) 

Word ik in de winkels goed geholpen- Overlap met serviceniveau (overig winkelaanbod) 

Heeft een warenmarkt-Geen relevantie (diensten en voorzieningen) 

Is altijd wel iets te beleven- Geen relevantie (diensten en voorzieningen) 

Heeft sportvoorzieningen zwembad, fitness etc- Geen relevantie (diensten en voorzieningen) 

Ziet er mooi uit- Overlap met vormgeving en architectuur (inrichting) 

Heeft winkels die bijzondere spullen verkopen- Dimensie verwijderd (bijzondere winkels) 

Heeft verrassende winkels- Dimensie verwijderd (bijzondere winkels) 

Ziet er ouderwets uit- Geen relevantie (niet behorend tot een dimensie) 

Heeft plezierige achtergrondmuziek- Geen relevantie (niet behorend tot een dimensie) 

Heeft veel historische elementen- Dimensie verwijderd (bijzondere winkels) 

Heeft kinderopvangmogelijkheden-Geen relevantie (niet behorend tot een dimensie) 



Bijlage 4. eperationalisatieschema 

Dee/1: Kenmerken van de 65-plusser 

Variabele/factor Als factor: Als abstract: Meetniveau Item Index 
variabelen indicatoren 

Geslacht Nominaal Man I vrouw 

Leeftijd Open vraag Aantal jaar 
~ Afkomst Nominaal Nederlands I Niet Nederlands Q) 
Vl 

Lopend I (Brom)fiets I Auto I Openbaar vervoer I Vl 
::> Mobiliteit Nominaal a. Anders .;., 

Zelfstandig I Aanleunwoning I Verzorgingstehuis I.D 
c Woonsituatie Nominaal 

/Inwonen bij familie I Anders Q) 

~ 
Inkomen Ordinaal Schaal (5) I Weet niet I Wil niet zeggen Q) 

E 
Samenstelling Alleen I Met partner I Met kind(eren I Met c 

Nominaal Q) 
~ bezoekeenheid vriend of vriendin 

Bezoekfrequentie Ordinaal 
1 keer I 2 keer /3 keer /4 keer I 5 keer /6 keer 
of meer 



Deel 2: Kenmerken van het wijkwinkelcentrum 

Variabele/factor Als factor: Als abstract: Meetniveau Item Index 
variabelen indicatoren 

Eerste voorkeur supermarkt Open vraag 

Tweede voorkeur supermarkt Open vraag 

Brood Nominaal 
Supermarkt I 
Speciaalzaak 

Vlees Nominaal Supermarkt I 
Speciaalzaak 

Supermarktaanbod 
Groente Nominaal Supermarkt I 

Speciaalzaak 
~ Aankoopplaats versproducten 

Kaas Nominaal Supermarkt I .... 
c 
Q) Speciaalzaak 
~ 
Q) Kip Nominaal Supermarkt I -" c 

Speciaalzaak ·~ 
-" Vis Nominaal Supermarkt I 
·~ 
c Speciaalzaak 
Q) 

Ontbrekende winkels Open vraag -t 
Q) 

Kledingzaak Ordinaal Schaal (5) + RC E 
c 

Schoenenzaak Ordinaal Schaal (5) + RC Q) 
~ 

Drogist Ordinaal Schaal (5) + RC 

Bloemenzaak Ordinaal Schaal (5) + RC 

Overig winkelaanbod 
Branches 

Slijterij Ordinaal Schaal (5) + RC 

Boekhandel Ordinaal Schaal (5) + RC 

Huishoudelijke artikelen Ordinaal Schaal (5) + RC 

Opticien Ordinaal Schaal (5) + RC 

Speelgoedwinkel Ordinaal Schaal (5) + RC 

Dierenspeciaa I zaak Ordinaal Schaal (5) + RC 



Bakker Ordinaal Schaal (5) + RC 

Slager Ordinaal Schaal (5) + RC 

Branches (vervolg) 
Groenteboer Ordinaal Schaal (5) + RC 

Kaasboer Ordinaal Schaal (5) + RC 

Overig winkelaanbod 
Poelier Ordinaal Schaal (5) + RC 

Vishandel Ordinaal Schaal (5) + RC 
(vervolg) 

Groot winkelaanbod Ordinaal Schaal (5) + RC 

Prijsniveau winkels Ordinaal Schaal (5) + RC 

Aanwezigheid zelfstandige winkels Ordinaal Schaal (5) + RC 

Aanwezigheid landelijke Ordinaal Schaal (5) + RC 

winkelbedrijven 

Ontmoetingsplek Ordinaal Schaal (5) + RC 

Openbare toiletten Ordinaal Schaal (5) + RC 

Rustplekken (bankjes) Ordinaal Schaal (5) + RC 

Zorgvoorzieningen Ordinaal Schaal (5) + RC 

Organisatie evenementen Ordinaal Schaal (5) + RC 
~ Diensten en voorzieningen Lunchroom Ordinaal Schaal (5) + RC ..., 
c 
Q) Afhaalmogelijkheden Ordinaal Schaal (5) + RC u 
Q) 

Postkantoor Ordinaal Schaal (5) + RC .::.!. 
c 
-~ Bank Ordinaal Schaal (5) + RC 
.::.!. 

Reisbureau Ordinaal Schaal (5) + RC 
-~ 

c Kapper Ordinaal Schaal (5) + RC 
Q) 

~ Schone omgeving Ordinaal Schaal (5) + RC 
Q) 

Gezellige sfeer Ordinaal Schaal (5) + RC E Inrichting c 
Overdekking Ordinaal Schaal (5) + RC Q) 

~ 

Gevoel van veiligheid Ordinaal Schaal (5) + RC 

Nabijheid Ordinaal Schaal (5) + RC 

Toegankelijkheid en Goede bereikbaarheid OV Ordinaal Schaal (5) + RC 

parkeergelegenheid Ruime openingstijden Ordinaal Schaal (5) + RC 

Gratis parkeervoorzieningen Ordinaal Schaal (5) + RC 



Bijlage 5. Enquête 

Voor onderzoek ten behoeve van de afronding van mijn studie aan de Technische Universiteit Eindhoven, 
zou ik graag uw mening willen weten over dit wijkwinkelcentrum. Mag ik u hiervoor enkele vragen 

stellen? De enquête zal ongeveer 5 minuten in beslag nemen . 

Algemene informatie 

1. Hoe beoordeelt u dit wijkwinkelcentrum over het geheel genomen? 

I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 7 8 9 10 

Kenmerken van het wijkwinkelcentrum 

2. In welke supermarkt zou u het liefst uw boodschappen doen? Dit hoeft niet de supermarkt te zijn 

die nu in dit winkelcentrum gevestigd is . 

0 Albert Heijn 0 Dirk van de Broek 0 Super de Boer 

0 Aldi BV 0 Jumbo 0 Vomar 

0 Bas van der Heijden 0 Lidi 0 Anders, namelijk 

0 C1000 0 SPAR ... ..... ..... ............ .................... .... . 

3. Indien u een tweede supermarkt zou willen, welke zou dat dan zijn? 

0 Albert Heijn 0 Dirk van de Broek 0 Super de Boer 

0 Aldi BV 0 Jumbo 0 Vomar 

0 Bas van der Heijden 0 Lidi OGeen 

0 C1000 0 SPAR 0 Anders, namelijk .. .. .... ... ....... 

4. Kunt u aangeven waar u overwegend uw versproducten koopt? 

Brood 0 Supermarkt 0 Bakker 

Vlees 0 Supermarkt 0 Slager 

Groente 0 Supermarkt 0 Groenteboer 

Kaas 0 Supermarkt 0 Kaasboer 

Kip 0 Supermarkt 0 Poelier 

Vis 0 Supermarkt 0 Vishandel 

5. Welke winkels missen nog in dit wijkwinkelcentrum volgens u? 



6. Hierna volgt een opsomming van winkels die in een wijkwinkelcentrum gevestigd kunnen zijn. 
Kunt u aangeven hoe belangrijk de aanwezigheid van deze winkels voor uw huishouden is? En 
kunt u het aanbod ervan in dit wijkwinkelcentrum beoordelen met een rapportcijfer? 

Belangrijk voor huishouden 

Heel Enigszins 
Neutraal 

Niet zo Helemaal niet 
belangrijk belangrijk belangrijk belangrijk 

Kledingzaak 

Schoenenzaak 

Drogist 

Bloemenzaak 

Slijterij 

Boekhandel 

Winkel met huishoudelijke 
artikelen 

Opticien 

Speelgoedwinkel 

Dierenspeciaalzaak 

Bakker 

Slager 

Groenteboer 

Kaasboer 

Poelier 

Vishandel 

7. Hierna volgt er een opsomming van kenmerken van het winkelaanbod in het wijkwinkelcentrum. 

I 

Kunt u aangeven hoe belangrijk u deze kenmerken vindt, en welk rapportcijfer u geeft voor het 
aanbod ervan in dit wijkwinkelcentrum? 

Belangrijk voor huishouden 

Heel Enigszins 
Neutraal 

Niet zo Helemaal niet 
belangrijk belangrijk belangrijk belangrijk 

Een groot winkelaanbod 

Winkels met lage prijzen 
(zoals Zeeman of Aldi) 

Aanwezigheid zelfstandige 
ondernemers 

Aanwezigheid van landelijke 
winkelbedrijven 

Cijfer 

Cijfer 



8. Hierna volgt er een opsomming van diensten en voorzieningen die in een wijkwinkelcentrum 
aanwezig kunnen zijn. Kunt u aangeven hoe belangrijk u deze diensten en voorzieningen vindt, 
en welk rapportcijfer u geeft voor het aanbod ervan in dit wijkwinkelcentrum? 

Belangrijk voor huishouden 
Heel Enigszins 

Neutraal 
Niet zo Helemaal niet 

belangrijk belangrijk belangrijk belangrijk 
Een ontmoetingsplek 

Openbare toiletten 

Rustplekken (bankjes) 

Zorgvoorzieningen (huisarts, 
tandarts of fysiotherapeut) 

Organisatie evenementen 
(zoals een braderie) 
Lunchroom 

Afhaalmogelijkheden 
(snackbar I chinees) 

Postkantoor 

Bank 

Reisbureau 
Kapper 

Schoonheidsspecialist 

9. Hierna volgt er een opsomming van kenmerken met betrekking tot de inrichting van het 
wijkwinkelcentrum. Kunt u aangeven hoe belangrijk u deze kenmerken vindt, en welk 
rapportcijfer u geeft voor het aanbod ervan in dit wijkwinkelcentrum? 

Belangrijk voor huishouden 
Heel Enigszins 

Neutraal 
Niet zo Helemaal niet 

belangrijk belangrijk belangrijk belangrijk 

Een schone omgeving 

Een gezellige sfeer 

Overdekking 
Het gevoel van veiligheid 

Cijfer 

Cijfer 



10. Hierna volgt er een opsomming van kenmerken met betrekking tot de toegankelijkheid en 
parkeergelegenheid van het wijkwinkelcentrum. Kunt u aangeven hoe belangrijk u deze 
kenmerken vindt, en welk rapportcijfer u geeft voor het aanbod ervan in dit wijkwinkelcentrum? 

Belangrijk voor huishouden 

Heel Enigszins 
Neutraal 

Niet zo Helemaal niet 
belangrijk belangrijk belangrijk belangrijk 

Nabijheid 

Goede bereikbaarheid met 
openbaar vervoer 

Ruime openingstijden 
supermarkt 

Gratis parkeervoorzieningen 

Kenmerken van de doelgroep 

11. Mag ik vragen naar uw leeftijd? 

12. Wat is uw woonsituatie? 

Cijfer 

I 0 Zelfstandig I 0 Aanleunwoning I 0 Verzorgingstehuis I 0 Inwonend bij familie I 0 Anders, namelijk 

13. Hoe bezoekt u meestal het wijkwinkelcentrum? 

I 0 Lopend I 0 (Brom)-fiets I 0 Auto I 0 Openbaar vervoer 0 Anders, namelijk ... 

14. Kunt u aangeven in welke klasse het netto inkomen van uw huishouden valt? 

0 Minder dan 
€1.100 

0 €1.600-
€2.100 

0 €2.100-
€2 .800 

0 Meer dan 
€2 .800 

15. In welke samenstelling bezoekt u meestal uw wijkwinkelcentrum? 

I 0 Alleen I 0 Met partner I 0 Met kind(eren) I 0 Met kleinkind(eren) 

16. Hoeveel keer per week gaat u gemiddeld naar uw wijkwinkelcentrum? 

0 Weet niet 0 Wil niet 
zeggen 

0 Met vriend of vriendin 

0 1 keer 0 2 keer 0 3 keer 0 4 keer I 0 5 keer 0 6 keer of meer 

EINDE 

Hartelijk dank voor uw medewerking! 

Enquêteur: 

17. Wat is de nationaliteit van de geënquêteerde I Waar bent u geboren (indien onzeker)? 

I 0 Nederlands I 0 Niet Nederlands 

18. Wat het geslacht van de geënquêteerde? 

I 0 Man 0 Vrouw 



Bijlage 6. Onderzoeksresultaten enquêtes 

6.1 Voorkeur supermarktaanbod 

ANOVA Table (Gemiddelde voorkeur- gemiddeld inkomen) 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1e voorkeur supermarkt * Inkomen Between Groups (Combined) 41,882 4 10,470 1,813 ,135 

Within Groups 444,570 77 5,774 

Total 486,451 81 

2e voorkeur supermarkt * Inkomen Between Groups (Combined) 105,831 4 26,458 1,914 ,117 

Within Groups 1064,608 77 13,826 

Total 1170,439 81 

6.2 Voorkeur aankoopplaats versproducten 

Inkomen * aankoopplaats brood Crosstabulation 

aankoopplaats brood 

supermarkt speciaalzaak Tot al 

Inkomen minder dan € 1.100 11 2 13 

€ 1.100- € 1.600 19 2 21 

€ 1.600- € 2.100 14 7 21 

€ 2.100- € 2.800 10 3 13 

meer dan € 2.800 6 7 13 

Total 60 21 81 

Inkomen * aankoopplaats vlees Crosstabu lation 

aankoopplaats vlees 

supermarkt speciaalzaak Total 

Inkomen minder dan € 1.100 8 5 13 

€ 1.100- € 1.600 16 4 20 

€ 1.600- € 2.100 9 11 20 

€ 2.100- € 2.800 7 5 12 



r--- meer dan € 2.800 

L_rotal 

7 

47 

4 

29 

Inkomen * aankoopplaats groente Crosstabu lation 

aankoopplaats groente 

supermarkt speciaalzaak 

Inkomen minder dan € 1.100 10 4 

€ 1.100- € 1.600 18 2 

€ 1.600- € 2.100 13 8 

€ 2.100- € 2.800 11 2 

meer dan € 2.800 9 3 

Total 61 19 

Inkomen * aankoopplaats kaas Crosstabulation 

aankoopplaats kaas 

supermarkt speciaalzaak 

Inkomen minder dan € 1.100 8 3 

€ 1.100 - € 1.600 13 5 

€ 1.600- € 2.100 8 13 

€ 2.100- € 2.800 8 3 

meer dan € 2.800 4 9 

Total 41 33 

11 

76 

Total 

14 

20 

21 

13 

12 

80 

Total 

11 

18 

21 

11 

13 

74 



Inkomen * aankoopplaats kip Crosstabulation 

aankoopplaats kip 

supermarkt speciaalzaak Total 

Inkomen minder dan € 1.100 6 4 10 

( 1.100 - ( 1.600 13 4 17 

( 1.600- ( 2.100 9 11 20 

( 2.100- ( 2.800 5 5 10 

meer dan € 2.800 5 6 11 

Total 38 30 68 

Inkomen * aankoopplaats vis Crosstabulation 

aankoopplaats vis 

supermarkt speciaalzaak Total 

Inkomen minder dan € 1.100 2 11 13 

( 1.100 - ( 1.600 5 14 19 

( 1.600- ( 2.100 4 15 19 

( 2.100- ( 2.800 1 10 11 

meer dan € 2.800 1 9 10 

Total 13 59 72 

ANOVA Table {Gemiddelde aankoopplaats-gemiddeld inkomen) 

Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

aankoopplaats brood * Inkomen Between Groups (Combined) 1,849 4 ,462 2,562 ,045 

Within Groups 13,707 76 ,180 

Total 15,556 80 

aankoopplaats vlees* Inkomen Between Groups (Combined) 1,245 4 ,311 1,324 ,269 

Within Groups 16,689 71 ,235 

Tot al 17,934 75 

aankoopplaats groente * Inkomen Between Groups (Combined) ,936 4 ,234 1,295 ,280 

Within Groups 13,552 75 ,181 

Total 14,488 79 



aankoopplaats kaas* Inkomen Between Groups (Combined) 2,587 4 ,647 2,844 ,030 

Within Groups 15,696 69 ,227 

Total 18,284 73 

aankoopplaats kip * Inkomen Between Groups (Combined) 1,129 4 ,282 1,137 ,347 

Within Groups 15,636 63 ,248 

Total 16,765 67 

aankoopplaats vis* Inkomen Between Groups (Combined) ,309 4 ,077 ,501 ,735 

Within Groups 10,344 67 ,154 

Total 10,653 71 



6.3 Voorkeur overig winkelaanbod 

Voorkeur voor branchering naar leeftijd 

65-70 jr 70-80 jr 80 en ouder totaal 

kledingzaak Belangrijk 70% 66% 72% 69% 

Neutraal 3% 2% 6% 4% 

Niet belangrijk 27% 32% 22% 27% 

schoenenzaak Belangrijk 65% 57% 56% 59% 

Neutraal 8% 5% 3% 5% 

Niet belangrijk 27% 38% 41% 35% 

drogist Belangrijk 97% 95% 91% 95% 

Neutraal 3% 1% 

Niet belangrijk 3% 5% 6% 4% 

bloemenzaak Belangrijk 89% 86% 69% 82% 

Neutraal 3% 5% 3% 4% 

Niet belangrijk 8% 9% 28% 14% 

slijterij Belangrijk 68% 59% 41% 57% 

Neutraal 5% 5% 4% 

Niet belangrijk 27% 36% 59% 40% 

boekhandel Belangrijk 92% 75% 84% 83% 

Neutraal 3% 3% 2% 

Niet belangrijk 5% 25% 12% 15% 

huishoudelijke artikelen Belangrijk 89% 95% 81% 89% 

Neutraal 3% 3% 2% 

Niet belangrijk 8% 5% 16% 9% 

opticien Belangrijk 68% 70% 84% 73% 

Neutraal 5% 7% 9% 7% 

Niet belangrijk 27% 23% 6% 19% 

speelgoedwinkel Belangrijk 43% 28% 16% 29% 

Neutraal 5% 14% 12% 11% 

Niet belangrijk 51% 58% 72% 60% 

dierenspeciaalzaak Belangrijk 38% 16% 19% 24% 

Neutraal 5% 7% 12% 8% 

Niet belangrijk 57% 77% 69% 68% 



bakker Belangrijk 84% 75% 69% 76% 

Neutraal 3% 7% 12% 7% 

Niet belangrijk 14% 18% 19% 17% 

slager Belangrijk 73% 70% 66% 70% 

Neutraal 3% 2% 9% 4% 

Niet belangrijk 24% 27% 25% 26% 

groenteboer Belangrijk 84% 66% 66% 72% 

Neutraal 5% 7% 9% 7% 

Niet belangrijk 11% 27% 25% 21% 

kaasboer Belangrijk 84% 61% 69% 71% 

Neutraal 3% 11% 9% 8% 

Niet belangrijk 14% 27% 22% 21% 

poelier Belangrijk 59% 33% 41% 44% 

Neutraal 5% 2% 9% 5% 

Niet belangrijk 35% 64% 50% 50% 

vishandel Belangrijk 84% 75% 75% 78% 

Neutraal 2% 6% 3% 

Niet belangrijk 16% 23% 19% 19% 



ANOVA Table (gemiddelde voorkeur branchering-gemiddelde leeftijd) 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

kledingzaak * Leeftijd Between Groups (Combined) 1,679 2 ,840 ,425 ,655 

Within Groups 217,259 110 1,975 

Total 218,938 112 

schoenenzaak * Leeftijd Between Groups (Combined) 1,461 2 ,730 ,296 ,744 

Within Groups 266,269 108 2,465 

Total 267,730 110 

drogist * Leeftijd Between Groups (Combined) ,200 2 ,100 ,192 ,825 

Within Groups 57,339 110 ,521 

Total 57,540 112 

bloemenzaak * Leeftijd Between Groups (Combined) 1,644 2 ,822 ,698 ,500 

Within Groups 129,489 110 1,177 

Total 131,133 112 

slijterij * Leeftijd Between Groups (Combined) 13,760 2 6,880 2,603 ,079 

Within Groups 290,736 110 2,643 

Total 304,496 112 

boekhandel* Leeftijd Between Groups (Combined) 6,261 2 3,130 2,326 ,102 

Within Groups 148,058 110 1,346 

Total 154,319 112 

huishoudelijke artikelen * Leeftijd Between Groups (Combined) 3,728 2 1,864 1,928 ,150 

Within Groups 106,343 110 ,967 

Total 110,071 112 

opticien * Leeftijd Between Groups (Combined) 7,661 2 3,831 2,288 ,106 

Within Groups 184,197 110 1,675 

Total 191,858 112 

speelgoedwinkel * Leeftijd Between Groups (Combined) 5,573 2 2,786 1,431 ,243 

Within Groups 212,204 109 1,947 

Total 217,777 111 



dierenspeciaalzaak * Leeftijd Between Groups (Combined) 10,365 2 5,183 2,409 .095 

Within Groups 236,697 110 2,152 

Total 247,062 112 

bakker * Leeftijd Between Groups (Combined) 2,442 2 1,221 ,725 ,487 

Within Groups 185,416 110 1,686 

Tot al 187,858 112 

slager* Leeftijd Between Groups (Combined) ,240 2 ,120 ,061 ,941 

Within Groups 218,202 110 1,984 

Total 218,442 112 

groenteboer * Leeftijd Between Groups (Combined) 4,923 2 2,461 1,496 ,228 

Within Groups 180,936 110 1,645 

Total 185,858 112 

kaasboer * Leeftijd Between Groups (Combined) 5,994 2 2,997 1,765 ,176 

Within Groups 186,784 110 1,698 

Total 192,779 112 

poelier * Leeftijd Between Groups (Combined) 12,221 2 6,110 2,787 ,066 

Within Groups 236,770 108 2,192 

Total 248,991 110 

vishandel * Leeftijd Between Groups (Combined) 1,223 2 ,612 ,358 ,700 

Within Groups 187,892 110 1,708 

Total 189,115 112 



Voorkeur voor branchering naar geslacht 

man vrouw totaal 

kledingzaak Belangrijk 57% 76% 69% 

Neutraal 7% 1% 4% 

Niet belangrijk 36% 23% 27% 

schoenenzaak Belangrijk 50% 65% 59% 

Neutraal 2% 7% 5% 

Niet belangrijk 48% 28% 35% 

drogist Belangrijk 90% 97% 95% 

Neutraal 1% 1% 

Niet belangrijk 10% 1% 4% 

bloemenzaak Belangrijk 71% 89% 82% 

Neutraal 7% 1% 4% 

Niet belangrijk 21% 10% 14% 

slijterij Belangrijk 64% 52% 57% 

Neutraal 5% 3% 4% 

Niet belangrijk 31% 45% 40% 

boekhandel Belangrijk 74% 89% 83% 

Neutraal 2% 1% 2% 

Niet belangrijk 24% 10% 15% 

huishoudelijke artikelen Belangrijk 79% 96% 89% 

Neutraal 2% 1% 2% 

Niet belangrijk 19% 3% 9% 

opticien Belangrijk 88% 65% 73% 

Neutraal 2% 10% 7% 

Niet belangrijk 10% 25% 19% 

speelgoedwinkel Belangrijk 20% 35% 29% 

Neutraal 15% 8% 11% 

Niet belangrijk 66% 56% 60% 

dierenspeciaalzaak Belangrijk 24% 24% 24% 

Neutraal 10% 7% 8% 

Niet belangrijk 67% 69% 68% 



bakker Belangrijk 74% 77% 76% 

Neutraal 7% 7% 7% 

Niet belangrijk 19% 15% 17% 

slager Belangrijk 67% 72% 70% 

Neutraal 5% 4% 4% 

Niet belangrijk 29% 24% 26% 

groenteboer Belangrijk 71% 72% 72% 

Neutraal 7% 7% 7% 

Niet belangrijk 21% 21% 21% 

kaasboer Belangrijk 76% 68% 71% 

Neutraal 7% 8% 8% 

Niet belangrijk 17% 24% 21% 

poelier Belangrijk 42% 45% 44% 

Neutraal 5% 6% 5% 

Niet belangrijk 52% 49% 50% 

vishandel Belangrijk 83% 75% 78% 

Neutraal 5% 1% 3% 

Niet belangrijk 12% 24% 19% 



ANOVA Table (gemiddelde voorkeur branchering-gemiddelde geslacht) 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

kledingzaak * Geslacht Between Groups {Combined) 4,674 1 4,674 2,421 ,123 

Within Groups 214,264 111 1,930 

Total 218,938 112 

schoenenzaak * Geslacht Between Groups (Combined) 9,283 1 9,283 3,915 ,050 

Within Groups 258,447 109 2,371 

Total 267,730 110 

drogist * Geslacht Between Groups {Combined) 1,148 1 1,148 2,260 ,136 

Within Groups 56,392 111 ,508 

Total 57,540 112 

bloemenzaak * Geslacht Between Groups (Combined) 6,103 1 6,103 5,418 ,022 

Within Groups 125,030 111 1,126 

Total 131,133 112 

slijterij • Geslacht Between Groups (Combined) 4,992 1 4,992 1,850 ,177 

Within Groups 299,503 111 2,698 

Total 304,496 112 

boekhandel * Geslacht Between Groups (Combined) 1,625 1 1,625 1,181 ,279 

Within Groups 152,693 111 1,376 

Total 154,319 112 

huishoudelijke artikelen • Geslacht Between Groups (Combined) 8,902 1 8,902 9,768 ,002 

Within Groups 101,168 111 ,911 

Total 110,071 112 

opticien * Geslacht Between Groups {Combined) 5,908 1 5,908 3,527 ,063 

Within Groups 185,950 111 1,675 

Total 191,858 112 

speelgoedwinkel * Geslacht Between Groups {Combined) 4,939 1 4,939 2,553 ,113 

Within Groups 212,838 110 1,935 

Total 217,777 111 



dierenspeciaalzaak * Geslacht Between Groups (Combined) ,220 1 ,220 ,099 ,754 

Within Groups 246,842 111 2,224 

Total 247,062 112 

bakker * Geslacht Between Groups (Combined) ,461 1 ,461 ,273 ,602 

Within Groups 187,398 111 1,688 

Total 187,858 112 

slager • Geslacht Between Groups (Combined) ,514 1 ,514 ,262 ,610 

Within Groups 217,929 111 1,963 

Total 218,442 112 

groenteboer • Geslacht Between Groups (Combined) ,010 1 ,010 ,006 ,939 

Within Groups 185,848 111 1,674 

Total 185,858 112 

kaasboer • Geslacht Between Groups (Combined) 1,301 1 1,301 ,754 ,387 

Within Groups 191,478 111 1,725 

Total 192,779 112 

poelier • Geslacht Between Groups (Combined) ,743 1 ,743 ,326 ,569 

Within Groups 248,248 109 2,278 

Total 248,991 110 

vishandel * Geslacht Between Groups (Combined) 2,010 1 2,010 1,192 ,277 

Within Groups 187,105 111 1,686 

Total 189,115 112 

Leeftijd • gemiste winkels Crosstabulation 

Schoenenzaak 

Leeftijd 65·70 jr 2 10 

70·80 jr 3 9 

80en ouder 
7 3 

Total 12 22 



6.4 Voorkeur diensten en voorzieningen 

Voorkeur voor diensten en voorzieningen naar leeftijd 

65-70 jr 70-80 jr BOen ouder totaal 

ontmoetingsplek Belangrijk 57% 61% 75% 64% 

Neutraal 3% 5% 6% 4% 

Niet belangrijk 41% 34% 19% 32% 

openbare toiletten Belangrijk 68% 70% 84% 73% 

Neutraal 8% 7% 6% 7% 

Niet belangrijk 24% 23% 9% 19% 

rustplekken Belangrijk 81% 82% 84% 82% 

Neutraal 2% 6% 3% 

Niet belangrijk 19% 16% 9% 15% 

zorgvoorzieningen Belangrijk 38% 45% 56% 46% 

Neutraal 11% 7% 9% 9% 

Niet belangrijk 51% 48% 34% 45% 

organisatie evenementen Belangrijk 84% 55% 59% 65% 

Neutraal 5% 11% 6% 

Niet belangrijk 11% 34% 41% 28% 

lunchroom Belangrijk 68% 66% 59% 65% 

Neutraal 5% 5% 6% 5% 

Niet belangrijk 27% 30% 34% 30% 

afhaalmogelijkheden Belangrijk 65% 50% 28% 49% 

Neutraal 8% 7% 16% 10% 

Niet belangrijk 27% 43% 56% 42% 

postkantoor Belangrijk 100% 95% 94% 96% 

Niet belangrijk 5% 6% 4% 

bank Belangrijk 92% 82% 72% 82% 

Neutraal 3% 2% 16% 6% 

Niet belangrijk 5% 16% 12% 12% 

reisbureau Belangrijk 51% 25% 25% 34% 

Neutraal 9% 12% 7% 

Niet belangrijk 49% 66% 62% 59% 



kapper Belangrijk 

Neutraal 

Niet belangrijk 

70% 

5% 

24% 

61% 

9% 

30% 

69% 66% 

6% 7% 

~--27_%_. 

ANOVA Table (gemiddelde voorkeur diensten & voorzieningen- gemiddelde leeftijd) 

Sumof Mean 

Squares df Square F Sig. 

ontmoetingsplek* leeftijd Between (Combined) 12,430 2 6,215 2,440 ,092 

Groups Within 
280,207 110 2,547 

Groups 

Total 292,637 112 

openbare toiletten * leeftijd Between (Combined) 9,615 2 4,808 2,695 ,072 

Groups Within 
196,243 110 1,784 

Groups 

Total 205,858 112 

rustplekken * leeftijd Between (Combined) 2,587 2 1,293 ,837 ,436 

Groups Within 

Groups 
169,874 110 1,544 

Tot al 172,460 112 

zorgvoorzieningen * leeftijd Between (Combined) 6,872 2 3,43~ 
Groups Within 

250,632 110 2,278 
Groups 

Total 257,504 112 

organisatie evenementen * Between (Combined) 14,205 2 7,103~ 
leeftijd Groups Within 

Groups 
236,874 110 2,153 

Total 251,080 112 

lunchroom * Leeftijd Between (Combined) 1,281 2,641 ,261 ,771 

Groups Within 
269,993 110 2,454 

Groups 

Total 271,274 112 



afhaalmogelijkheden * Leeftijd Between (Combined) 13,382 2 6,691 2,836 ,063 

Groups Within 
259,539 110 2,359 

Groups 

Total 272,920 112 

postkantoor * Leeftijd Between (Combined) ,045 2,023 ,037 ,964 

Groups Within 
67,494 110 ,614 

Groups 

Total 67,540 112 

bank * Leeftijd Between (Combined) 3,425 2 1,712 1,308 ,275 

Groups Within 
144,044 110 1,309 

Groups 

Total 147,469 112 

reisbureau * Leeftijd Between (Combined) 10,672 2 5,336 2,637 ,076 

Groups 
Within 

222,602 110 2,024 
Groups 

Total 233,274 112 

kapper* Leeftijd Between (Combined) 3,487 2 1,743 ,728 ,485 

Groups 
Within 

263,398 110 2,395 
Groups 

Total 266,885 112 



Voorkeur voor diensten en voorzieningen naar samenstelling bezoekeenheid 

met vriend of 

alleen met partner met kind( eren) vriendin totaal 

ontmoetingsplek Belangrijk 59% 74% 67% 50% 64% 

Neutraal 5% 3% 4% 

Niet belangrijk 36% 23% 33% 50% 32% 

openbare toiletten Belangrijk 71% 77% 67% 100% 73% 

Neutraal 7% 9% 7% 

Niet belangrijk 22% 14% 33% 19% 

rustplekken Belangrijk 82% 83% 67% 100% 82% 

Neutraal 3% 3% 3% 

Niet belangrijk 15% 14% 33% 15% 

zorgvoorzieningen Belangrijk 45% 46% 67% 50% 46% 

Neutraal 10% 9% 9% 

Niet belangrijk 45% 46% 33% 50% 45% 

organisatie evenementen Belangrijk 62% 71% 100% 50% 65% 

Neutraal 4% 11% 6% 

Niet belangrijk 34% 17% 50% 28% 

lunchroom Belangrijk 64% 66% 33% 100% 65% 

Neutraal 4% 9% 5% 

Niet belangrijk 32% 26% 67% 30% 

afhaalmogelijkheden Belangrijk 56% 37% 50% 49% 

Neutraal 8% 14% 10% 

Niet belangrijk 36% 49% 100% 50% 42% 

postkantoor Belangrijk 95% 100% 100% 100% 96% 

Niet belangrijk 5% 4% 

bank Belangrijk 77% 94% 67% 100% 82% 

Neutraal 10% 6% 

Niet belangrijk 14% 6% 33% 12% 

reisbureau Belangrijk 34% 31% 67% 34% 

Neutraal 7% 9% 7% 

Niet belangrijk 59% 60% 33% 100% 59% 



kapper Belangrijk 

Neutraal 

Niet belangrijk 

66% 

5% 

29% 

66% 

11% 

23% 

67% 100% 

33% 

ANOVA Table (gemiddelde voorkeur diensten & voorzieningen· gemiddelde samenstelling) 

Sumof 

Squares df Mean Square 

ontmoetingsplek • samenstelling Between Groups (Combined) 5,866 3 1,955 

Within Groups 286,772 109 2,631 

Total 292,637 112 

openbare toiletten • samenstelling Between Groups (Combined) 3,811 3 1,270 

Within Groups 202,047 109 1,854 

Total 205,858 112 

rustplekken • samenstelling Between Groups (Combined) ,304 3,101 

Within Groups 172,156 109 1,579 

Total 172,460 112 

zorgvoorzieningen • samenstelling Between Groups (Combined) 1,395 3 ,465 

Within Groups 256,110 109 2,350 

Total 257,504 112 

organisatie evenementen * Between Groups (Combined) 8,692 3 2,897 

bezoekfrequentie Within Groups 242,388 109 2,224 

Total 251,080 112 

lunchroom • samenstelling Between Groups (Combined) 6,457 3 2,152 

Within Groups 264,818 109 2,430 

Total 271,274 112 

afhaalmogelijkheden • samenstelling Between Groups (Combined) 
20,857 3 6,952 

Within Groups 252,063 109 2,313 

Tot al 272,920 112 

postkantoor • samenstelling Between Groups (Combined) 
,629 3,210 

Within Groups 66,911 109 ,614 

Total 67,540 112 

66% 

7% 

27% 

F 

,743 

,685 

,064 

,198 

1,303 

,886 

3,006 

,341 

Sig. 

,529 

,563 

,979 

,898 

,277 

,451 

,033 

,795 



bank '" samenstelling Between Groups (Combined) 
4,436 3 1,479 1,127 ,341 

Within Groups 143,033 109 1,312 

Total 147,469 112 

reisbureau '" samenstelling Between Groups (Combined) 
3,292 3 1,097 ,520 ,669 

Within Groups 229,983 109 2,110 

Total 233,274 112 

kapper '" samenstelling Between Groups (Combined) 
2,074 3,691 ,285 ,836 

Within Groups 264,811 109 2,429 

Total 266,885 112 



Voorkeur voor diensten en voorzieningen naar bezoekfrequentie 

1 2 3 4 5 6 keer of meer totaal 

ontmoetingsplek Belangrijk 36% 56% 65% 78% 78% 67% 64% 

Neutraal 14% 6% 6% 4% 

Niet belangrijk 50% 44% 35% 17% 22% 28% 32% 

openbare toiletten Belangrijk 71% 62% 70% 78% 67% 81% 73% 

Neutraal 7% 6% 10% 11% 8% 7% 

Niet belangrijk 21% 31% 20% 22% 22% 11% 19% 

rustplekken Belangrijk 79% 7S% 90% 100% 89% 72% 82% 

Neutraal 8% 3% 

Niet belangrijk 21% 25% 10% 11% 19% 1S% 

zorgvoorzieningen Belangrijk SO% 38% 3S% 61% 56% 44% 46% 

Neutraal 14% 6% 10% 14% 9% 

Niet belangrijk 36% S6% SS% 39% 44% 42% 4S% 

organisatie Belangrijk 93% 56% 70% 56% 67% 61% 65% 

evenementen Neutraal 12% S% 17% 3% 6% 

Niet belangrijk 7% 31% 25% 28% 33% 36% 28% 

lunchroom Belangrijk 64% 7S% 6S% 61% 56% 64% 65% 

Neutraal 21% 6% 6% 3% 5% 

Niet belangrijk 14% 19% 35% 33% 44% 33% 30% 

afhaalmogelijkheden Belangrijk 64% 31% 50% 39% 67% 50% 49% 

Neutraal 14% 6% 5% 22% 14% 10% 

Niet belangrijk 21% 62% 4S% 61% 11% 36% 42% 

postkantoor Belangrijk 100% 94% 100% 100% 89% 94% 96% 

Niet belangrijk 6% 11% 6% 4% 

bank Belangrijk 86% 94% 80% 78% 89% 78% 82% 

Neutraal 7% 11% 11% 6% 

Niet belangrijk 7% 6% 20% 11% 11% 11% 12% 

reisbureau Belangrijk 50% 31% 45% 17% S6% 2S% 34% 

Neutraal 6% 19% 7% 

Niet belangrijk 50% 69% SS% 78% 44% 56% 59% 



kapper Belangrijk 79% 62% 65% 61% 67% 67% 66% 

Neutraal 6% 15% 6% 8% 7% 

Niet belangrijk 21% 31% 20% 33% 33% 25% 27% 

ANOVA Table (gemiddelde voorkeur diensten en voonieningen- gemiddelde bezoekfrequentie) 

Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

ontmoetingsplek * Between Groups (Combined) 24,451 5 4,890 1,951 ,092 

bezoekfrequentie 
Within Groups 268,187 107 2,506 

Total 292,637 112 

openbare toiletten * Between Groups (Combined) 8,058 5 1,612 ,872 ,503 

bezoekfrequentie Within Groups 197,800 107 1,849 

Total 205,858 112 

rustplekken * bezoekfrequentie Between Groups (Combined) 14,203 5 2,841 1,921 ,097 

Within Groups 158,257 107 1,479 

Total 172,460 112 

zorgvoorzieningen * Between Groups (Combined) 7,451 5 1,490 ,638 ,671 

bezoekfrequentie 
Within Groups 250,053 107 2,337 

Total 257,504 112 

organisatie evenementen * Between Groups (Combined) 8,717 5 1,743 ,770 ,574 

bezoekfrequentie 
Within Groups 242,363 107 2,265 

Total 251,080 112 

lunchroom * bezoekfrequentie Between Groups (Combined) 5,791 5 1,158 ,467 ,800 

Within Groups 265,484 107 2,481 

Total 271,274 112 

afhaalmogelijkheden * Between Groups (Combined) 21,623 5 4,325 1,841 ,111 

bezoekfrequentie Within Groups 251,298 107 2,349 

Total 272,920 112 

postkantoor * bezoekfrequentie Between Groups (Combined) 1,922 5 ,384 ,627 ,680 

Within Groups 65,617 107 ,613 

Total 67,540 112 



bank * bezoekfrequentie Between Groups (Combined) 1,162 5,232 ,170 ,973 

Within Groups 146,307 107 1,367 

Total 147,469 112 

reisbureau * bezoekfrequentie Between Groups (Combined) 15,785 5 3,157 1,553 ,180 

Within Groups 217,490 107 2,033 

Total 233,274 112 

kapper * bezoekfrequentie Between Groups {Combined) 3,783 5 ,757 ,308 ,907 

Within Groups 263,102 107 2,459 

Total 266,885 112 



Bijlage 6.5 Voorkeur toegankelijkheid en parkeergelegenheid 

Voorkeur voor toegankelijkheid en parkeergelegenheid naar mobiliteit 

openbaar 

lopend (brom-)fiets auto vervoer anders, nng totaal 

nabijheid Belangrijk 98% 100% 83% 80% 100% 95% 

Neutraal 2% 4% 2% 

Niet belangrijk 12% 20% 4% 

goede OV- Belangrijk 77% 67% 62% 100% 71% 

bereikbaarheid Neutraal 6% 13% 8% 33% 8% 

Niet belangrijk 17% 20% 29% 67% 21% 

ruime openingstijden Belangrijk 49% 33% 67% 60% 67% 52% 

supermarkt Neutraal 8% 13% 8% 8% 

Niet belangrijk 43% 53% 25% 40% 33% 40% 

gratis parkeren Belangrijk 52% 80% 92% 40% 67% 64% 

Neutraal 19% 20% 12% 

Niet belangrijk 30% 20% 8% 40% 33% 24% 



ANOVA Table (gemiddelde voorkeur toegankelijkheid & parkeergelegenheid -gemiddelde mobiliteit) 

Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

nabijheid * mobiliteit Between Groups (Combined) 6,540 4 1,635 4,280 ,003 

Within Groups 40,879 107 ,382 

Total 47,420 

] goede CV-bereikbaarheid * mobiliteit Between Groups (Combined) 19,274 4,819 2,708 ,034 

Within Groups 190,404 1,779 

Total 209,679 

ruime openingstijden supermarkt * Between Groups (Combined) 5,605 4 1,401 ,555 ,695 

mobiliteit Within Groups 269,887 107 2,522 

Total 275,491 111 

gratis parkeren * mobiliteit Between Groups (Combined) 24,215 4 6,054 3,173 ,017 

Within Groups 202,218 106 1,908 

Total 226,432 110 



Bijlage 7.1 Tevredenheid winkelaanbod 

Gemiddeld rapportcijfer branchering naar leeftijd 

Totaal 

65-70 jr 70-80 jr 80en ouder 

Gem. Gem. Gem. Gem. 

rapportcijfer kledingzaak 6,8 5,9 6,8 6,4 

rapportcijfer schoenenzaak 4,8 4,4 6,2 5,4 

rapportcijfer drogist 7,8 7,4 7,6 7,6 

rapportcijfer bloemenzaak 7,6 7,3 7,2 7,3 

rapportcijfer slijterij 7,5 7,5 7,1 7,3 

rapportcijfer boekhandel 7,7 7,4 7,4 7,5 

rapportcijfer huishoudelijke 
7,6 7,8 7,7 7,7 

artikelen 

rapportcijfer opticien 7,5 6,7 7,6 7,2 

rapportcijfer 
6,6 5,8 6,1 6,0 

speelgoedwinkel 

rapportcijfer 
6,6 5,7 5,9 6,0 

dierenspeciaalzaak 

rapportcijfer bakker 6,7 7,0 7,1 7,0 

rapportcijfer slager 7,5 6,6 7,1 7,0 

rapportcijfer groenteboer 7,1 6,7 7,1 7,0 

rapportcijfer kaasboer 8,1 7,5 7,3 7,6 

rapportcijfer poelier 6,9 6,1 6,7 6,5 

rapportcijfer vishandel 7,5 7,6 7,4 7,5 



Bijlage 7.2 Tevredenheid diensten en voorzieningen 

Gemiddeld rapportcijfer diensten en voorzieningen naar bezoekfrequentie 

Totaal 

1 2 3 4 5 6 keer of meer 

Gem. Gem. Gem. Gem. Gem. Gem. Gem. 

rapportcijfer 
5,9 6,6 6,9 7,2 7,7 7,1 7,0 

ontmoetingsplek 

rapportcijfer openbare 
3,7 5,1 5,9 6,0 6,7 3,1 4,4 

toiletten 

rapportcijfer rustplekken 6,4 7,8 7,4 7,7 7,9 7,1 7,3 

rapportcijfer 

zorgvoorzieningen 
5,5 6,4 6,7 7,4 6,8 6,0 6,4 

rapportcijfer organisatie 
5,7 7,6 7,3 7,2 7,3 6,3 6,8 

evenementen 

rapportcijfer lunchroom 6,0 7,3 6,9 6,9 7,3 7,2 7,0 

rapportcijfer 
6,4 6,6 6,6 6,8 7,0 5,8 6,4 

afhaalmogelijkheden 

rapportcijfer postkantoor 7,0 7,3 8,2 7,8 8,0 7,1 7,5 

rapportcijfer bank 6,6 7,5 7,3 7,5 8,0 6,9 7,2 

rapportcijfer reisbureau 6,8 7,2 7,0 6,8 6,7 5,9 6,5 

rapportcijfer kapper 5,8 6,8 7,2 7,0 7,0 7,0 6,9 



Bijlage 7.3 Tevredenheid toegankelijkheid en parkeergelegenheid 

Gemiddeld rapportcijfer toegankelijkheid en parkeergelegenheid naar mobiliteit 

Totaal 

lopend (brom-)fiets auto openbaar vervoer anders, nng 

Gem. Gem. Gem. Gem. Gem. Gem. 

rapportcijfer nabijheid 8,3 7,8 7,5 7,5 8,0 8,1 

rapportcijfer goede ov-
bereikbaarheid 

7,8 7,2 6,2 8,0 6,5 7,5 

rapportcijfer ruime 
7,4 6,4 6,7 8,0 8,5 7,2 

openingstijden supermarkt 

rapportcijfer gratis parkeren 6,4 6,0 5,2 6,0 6,5 6,2 

Gemiddeld rapportcijfer toegankelijkheid en parkeergelegenheid naar bezoekfrequentie 

Totaal 

1 2 3 4 5 6 keer of meer 

Gem. Gem. Gem. Gem. Gem. Gem. Gem. 

rapportcijfer nabijheid 7,4 8,2 8,4 7,7 7,9 8,3 8,1 

rapportcijfer goede OV-
6,0 8,4 7,9 7,7 7,6 7,4 7,5 

bereikbaarheid 

rapportcijfer ruime 
6,9 

openingstijden supermarkt 
6,7 7,5 7,5 7,3 7,2 7,2 

rapportcijfer gratis parkeren 4,4 5,8 6,3 6,6 6,6 6,3 6,2 



Biilage 8. Uitkomsten regressie ana!vses 

Beoordeling branchering - beoordeling wijkwinkelcentrum 

Model Summary 

Std. Error of the 

Model R R Square Adjusted R Square Estimate 

1 ,195
3 

,038 -,016 1,002 

a. Predictors: (Constant), Cluster 6: Slijterij & dierenzaak, Cluster 5: Niet

dagelijks (food), Cluster 4: Boekhandel & opticien, Cluster 3: Dagelijks (non 

food), Cluster 2: Niet-dagelijks (non food), Cluster 1: Dagelijks (food) 

Coeffic:ients• 

Standardized 

Unstandardized Coefficients Coefficients 

Model B Std. Error Bet a 

1 (Constant) 7,938 ,094 

Cluster 1: Dagelijks (food) ,036 ,095 ,036 

Cluster 2: Niet-dagelijks (non 
,045 

food) 
,095 ,045 

Cluster 3: Dagelijks (non 
-,057 ,095 -,058 

food) 

Cluster 4: Boekhandel & 

opticien 
,157 ,095 ,158 

Cluster 5: Niet-dagelijks 
-,049 ,095 -,050 

(food) 

Cluster 6: Slijterij & 
-,063 ,095 -,063 

dierenzaak 

a. Dependent Variable: oordeel winkelcentrum 

t Sig. 

84,240 ,000 

,375 ,708 

,471 ,638 

-,607 ,545 

1,660 ,100 

-,521 ,603 

-,661 ,510 



Beoordeling overig winkelaanbod - beoordeling wijkwinkelcentrum 

Model Summary 

Std. Error of the 

Model R R Square Adjusted R Square Estimate 

1 ,3783 ,143 ,042 ,839 

a. Predictors: (Constant), rapportcijfer aanwezigheid landeijke 

winkelbedrijven, rapportcijfer aanwezigheid zelfstandig, rapportcijfer 

winkels met lage prijzen, rapportcijfer groot winkelaanbod 

Coefficients" 

Unstandardized Coefficients 

Model B Std. Error 

1 (Constant) 5,362 1,676 

rapportcijfer groot 
,074 ,169 

winkelaanbod 

rapportcijfer winkels met 
-,148 ,092 

lage prijzen 

rapportcijfer aanwezigheid 
,204 ,223 

zelfstandig 

rapportcijfer aanwezigheid 
,207 ,128 

landeijke winkelbedrijven 

a. Dependent Varia bie: oordeel winkelcentrum 

Standardized 

Coefficients 

Beta 

,082 

-,289 

,163 

,296 

t Sig. 

3,200 ,003 

,438 ,664 

-1,607 ,117 

,915 ,366 

1,622 ,114 



Beoordeling diensten en voorzieningen - beoordeling wijkwinkelcentrum 

Model Summary 

Std. Error of the 

Model R R Square Adjusted R Square Estimate 

1 ,537" ,289 -,123 1,024 

a. Predictors: (Constant), rapportcijfer kapper, rapportcijfer bank, 

rapportcijfer postkantoor, rapportcijfer afhaalmogelijkheden, rapportcijfer 

rustplekken, rapportcijfer openbare toiletten, rapportcijfer 

ontmoetingsplek, rapportcijfer zorgvoorzieningen, rapportcijfer lunchroom, 

rapportcijfer organisatie evenementen, rapportcijfer reisbureau 

Coefficients" 

Standardized 

Unstandardized Coefficients Coefficients 

Model B Std. Error Bet a 

1 (Constant) 9,092 2,199 

rapportcijfer 
-,078 

ontmoetingsplek 
,176 -,154 

rapportcijfer openbare 

toiletten 
,018 ,112 ,052 

rapportcijfer rustplekken -,320 ,308 -,491 

rapportcijfer 
,228 ,210 ,385 

zorgvoorzieningen 

rapportcijfer organisatie 
,158 ,262 ,219 

evenementen 

rapportcijfer lunchroom ,446 ,260 ,592 

rapportcijfer 

afhaalmogelijkheden 
-,159 ,205 -,223 

rapportcijfer postkantoor -,158 ,217 -,207 

rapportcijfer bank -,290 ,292 -,273 

rapportcijfer reisbureau ,395 ,285 ,532 

rapportcijfer kapper -,312 ,201 -,411 

a. Dependent Variable: oordeel winkelcentrum 

t Sig. 

4,134 ,001 

-,447 ,660 

,161 ,874 

-1,039 ,312 

1,085 ,292 

,603 ,554 

1,713 ,103 

-,774 ,448 

-,730 ,474 

-,994 ,333 

1,384 ,182 

-1,551 ,137 



Beoordeling inrichting - beoordeling wijkwinkelcentrum 

Model Summary 

Adjusted R Std. Error of the 

Model R R Square Square Estimate 

1 ,327. ,107 ,053 ,841 

a. Predictors: (Constant), rapportcijfer gevoel van veiligheid, rapportcijfer 

gezellige sfeer, rapportcijfer schone omgeving, rapportcijfer overdekking 

Coefficients" 

Standardized 

Unstandardized Coefficients Coefficients 

Model B Std. Error Beta 

1 (Constant) 5,767 ,988 

rapportcijfer schone 
-,042 ,162 -,046 

omgeving 

rapportcijfer gezellige sfeer ,274 ,173 ,297 

rapportcijfer overdekking ,130 ,176 ,137 

rapportcijfer gevoel van 
-,074 ,083 -,129 

veiligheid 

a. Dependent Variable: oordeel winkelcentrum 

t Sig. 

5,839 ,000 

-,259 ,797 

1,582 ,118 

,739 ,463 

-,891 ,376 



Beoordeling toegankelijkheid en parkeergelegenheid - beoordeling wijkwinkelcentrum 

Model Summary 

Std. Error of the 

Model R R Square Adjusted R Square Estimate 

1 ,300" ,090 -,085 ,914 

a. Predictors: {Constant), rapportcijfer gratis parkeren, rapportcijfer goede 

CV-bereikbaarheid, rapportcijfer nabijheid, rapportcijfer ruime 

openingstijden supermarkt, rapportcijfer parkeercapaciteit 

Coefficients" 

Standardized 

Unstandardized Coefficients Coefficients 

Model B Std. Error Bet a 

1 {Constant) 7,100 2,058 

rapportcijfer nabijheid ,208 ,210 ,197 

rapportcijfer goede OV-
-,071 ,108 -,134 

bereikbaarheid 

rapportcijfer ruime 
,026 ,161 ,032 

openingstijden supermarkt 

rapportcijfer 
,124 ,154 ,186 

parkeercapaciteit 

rapportcijfer gratis parkeren -,193 ,145 -,321 

a. Dependent Varia bie: oordeel winkelcentrum 

t Sig. 

3,450 ,002 

,988 ,332 

-,660 ,515 

,161 ,873 

,801 ,430 

-1,332 ,195 


