
    

Creatief naar het 
winkelgebied van de 
toekomst  
 
 
Een onderzoek naar de toegevoegde waarde van 
creatieve stadsconcepten voor winkelgebieden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Brian Ederveen   Stagedocenten  Afstudeerorganisatie 
Vastgoed & Makelaardij  Dhr. P. ter Hark   Plan22 
Fontys Hogescholen  Mevr. C. Hoogbergen  Praktijkbegeleider 
Juni 2014       Dhr. L. Grunberg (eigenaar) 
         
 
Dit is een openbaar document. 



  
   

  1       

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fontys Hogescholen te Eindhoven  
Vastgoed & Makelaardij  
 
Afstudeerorganisatie 
Plan22 
 

Praktijkbegeleider 
Dhr. L. Grunberg (eigenaar Plan22) 
 
Docentbegeleiders 
Dhr. P. ter Hark 
Mevr. C. Hoogbergen 
  

Auteur  
B. Ederveen  
Studentnummer 2165503  
brian.ederveen@student.fontys.nl  

Datum  
Eindhoven, juni 2014  
 
Copyright © B. Ederveen en Plan22, 2014  
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/ of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, publicatie 
of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur of de opdrachtgever Plan22. 



  
   

  2       

Voorwoord 
De voor u liggende scriptie is geschreven in het kader van de Bachelor Vastgoed & Makelaardij 
opleiding van de Fontys Hogescholen te Eindhoven. De scriptie vormt de laatste fase van mijn 
opleiding, die tot doel had om mij op een breed vlak kennis te verschaffen van de 
vastgoedsector. Dat is goed gelukt. Tegelijkertijd is er ook binnen de vastgoedsector continu 
sprake van vernieuwing en veranderende omstandigheden, waardoor er zich telkens weer 
nieuwe leersituaties zullen voordoen. Met name de huidige leegstandsproblematiek in 
winkelcentra noopt tot nadenken over onderwerpen als herbestemming, herontwikkeling, 
transformatie en in sommige gevallen sloop. 
 
Binnen de vastgoedsector zijn, vooral op het gebied van kantoren, al een aantal stappen gezet 
op het gebied van herbestemming en transformatie. De retailsector loopt hier nog op achter. 
Deze sector wordt recent in hoog tempo overvallen door toenemende leegstand. Het doel van 
deze scriptie is om een bijdrage te leveren aan het zetten van een volgende stap binnen de 
vastgoed- en retailsector als het gaat om toekomstige invullingen. Dit zal gedaan worden door 
een onderzoek naar nieuwe en/of innovatieve publieksfuncties die een winkelgebied kunnen 
versterken. Deze worden hier creatieve stadsconcepten genoemd. Wat hieronder wordt 
verstaan wordt in de volgende hoofdstukken uitgewerkt. Het volstaat hier te zeggen dat 
leegstand in winkelgebieden zeer waarschijnlijk niet altijd meer met retail ingevuld kan worden. 
Daarvoor is het winkelaanbod in Nederland op tal van plekken te ruim ten opzichte van de 
consumentenvraag. De conclusies en aanbevelingen die in deze scriptie worden beschreven 
kunnen gebruikt worden om een richting aan te geven voor nieuwe invullingen van leegstand 
binnen retailgebieden. 

 
In dit voorwoord wil ik de mensen bedanken die het mogelijk hebben gemaakt om deze scriptie 
te schrijven. Namens de afstudeerorganisatie Plan22 is dit Leo Grunberg. Vanuit het 
opleidingsinstituut wil ik elke docent bedanken die mij geholpen heeft met het schrijven van 
mijn scriptie. Ook mijn medestudenten voor het optreden als sparringpartner, het leveren van 
input en de interesse in mijn onderzoek. Tevens wil ik ook de geïnterviewden uit de vastgoed- 
en retailwereld vriendelijk bedanken, die hun kennis en ervaring uitvoerig met mij hebben 
willen delen.  

 
 
 

Brian Ederveen 
 

Eindhoven, juni 2014 
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Samenvatting 
Winkelcentrum In de Bogaard wordt vanaf 2008 geconfronteerd met toenemende leegstand. 
De oorzaken zijn in meerdere rapporten en analyses benoemd: economische crisis, 
internetbestedingen, en toenemende vergrijzing binnen de gemeente Rijswijk. Op 13 mei 2013 
is er een symposium geweest over leegstand waar de wethouder van Economische Zaken 
van Rijswijk de ambitie heeft uitgesproken om niet bij de pakken neer te gaan zitten maar de 
handen ineen te slaan. De uitdaging is om de circa dertig leegstaande panden te vullen met 
voorzieningen waardoor de levendigheid terugkomt in het winkelcentrum en er meer “traffic” 
ontstaat. Dit wil zeggen dat er meer bezoekers getrokken worden naar het winkelcentrum.  
 
Het doel van dit onderzoek is om te laten zien wat de toegevoegde waarde van creatieve 
stadsconcepten kan zijn voor winkelcentrum In de Bogaard in Rijswijk. Uit het onderzoek zijn 
een aantal conclusies naar voren gekomen: 
1. De retailwereld is in een impasse beland. 
2. Beleggers/vastgoedeigenaren kunnen bij slecht functionerend winkelvastgoed kiezen uit 

verschillende ontwikkelingsvarianten. De keus voor transformatie of herbestemming wat 
het mogelijk maakt om jonge creatieve bedrijven toe te laten in het centrum, wordt door de 
traditionele hardware benadering van vastgoedeigenaren niet vaak gekozen.  

3. De creatieve sector is spontaan van karakter en kenmerkt zich door jonge gedreven 
ondernemers die op gevoel en op basis van enthousiasme een onderneming willen 
opzetten. Maar deze sector is vaak te weinig zakelijk, wat het moeilijk maakt om een match 
te creëren. 

4. Het begrip creatieve stadsconcepten kent de volgende stipulatieve definitie “Creatieve 
stadsconcepten zijn consument- en of publieksgerichte, (cross-sectorale) voorzieningen 
die originele invullingen bieden voor hedendaagse publieksbehoeften in winkelgebieden”. 
Het begrip verdient een nadere uitwerking als het gaat om de crossings die mogelijk zijn 
tussen de sectoren.  

5. Creatieve stadsconcepten dienen alsnog conceptmatig te worden benaderd. Het gaat om 
meer dan het vullen van leegstaande winkelpanden. 

Om ervoor te zorgen dat creatieve stadsconcepten van toegevoegde waarde kunnen zijn voor 
winkelcentrum In de Bogaard in Rijswijk zijn een aantal aanbevelingen opgesteld. De 
aanbevelingen zijn opgesteld voor vier partijen:  
- de vastgoedeigenaren en hun beheerders 
- de creatieve ondernemers 
- de gemeente Rijswijk 
- het centrummanagement 

De vastgoedeigenaren en hun beheerders 
- Ondersteun functiewijzigingen voor leegstaande winkelpanden; 
- geef als vastgoedeigenaar zo direct mogelijk sturing aan het proces van transformatie; 
- ontwikkel nieuwe exploitatiemodellen; 
- denk als vastgoedaanbieder na over het afwaarderen van langdurig leegstaande 

winkelruimten; 
- zorg voor duidelijke toetsingscriteria voor nieuwe concepten; 
- verlang geen casco oplevering meer van vertrekkende huurders. 
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De creatieve stadsconcepten 
- Gebruik het Business Model Canvas voor het opstarten van een concept. 

De gemeente Rijswijk 
- Speelt een faciliterende rol door het bij elkaar brengen van partijen als de vastgoedwereld, 

de creatieve sector en de maatschappelijke instanties.  
- De gemeente zal soepel moeten zijn met het verlenen van vergunningen en dient de  

aanvragen per geval te beoordelen. 
- De gemeente dient vastgoedeigenaren met leegstaande winkels rechtstreeks te 

benaderen, buiten de beheerders om. De eigenaren zijn immers beslissingsbevoegd. 

Het centrummanagement 
- Als schakel tussen de partijen kan de centrummanager ook de organisator zijn of worden 

van crossings tussen partijen. 
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1. Inleiding 

1.1. Aanleiding 

Leo Grunberg, oprichter en eigenaar van Plan22 is al elf jaar verantwoordelijk voor het 
centrummanagement in winkelcentrum In de Bogaard in de gemeente Rijswijk. Winkelcentrum 
In de Bogaard wordt vanaf 2008 geconfronteerd met toenemende leegstand. De oorzaken zijn 
in meerdere rapporten en analyses benoemd: economische crisis, internetbestedingen en 
toenemende vergrijzing binnen de gemeente Rijswijk. Daarnaast is de concurrentie in de regio 
op winkelgebied toegenomen. 
 
Op 13 mei 2013 is - op initiatief van de wethouder van Economische Zaken - tijdens een 
symposium over leegstand de ambitie uitgesproken om niet bij de pakken neer te zitten en de 
handen ineen te slaan. De uitdaging is om circa dertig leegstaande panden (al dan niet tijdelijk) 
te vullen met voorzieningen waardoor de levendigheid terugkomt in het winkelcentrum en er 
meer ‘traffic’ ontstaat. Dit wil zeggen dat er weer meer bezoekers getrokken worden naar het 
winkelcentrum. 
 
Partijen zoals gemeente, vastgoedeigenaren, ondernemers en consumenten, hebben elkaar 
hard nodig. De gemeente als hoeder van de leefbaarheid en de levendigheid en als bewaker 
van het bestemmingsplan. De winkeliers, horecazaken en dienstverleners als belangrijkste 
‘bewoners’ van het gebied met gevoel voor hun klanten en hun bewegingen. De 
vastgoedeigenaren als bezitters van de winkelpanden die de verliezen aan inkomsten 
rechtstreeks voelen. Daarnaast zijn er tal van creatieve/innovatieve partijen die een rol kunnen 
spelen in de aanpak van deze uitdaging. 
 
De situatie in Rijswijk staat echter niet op zich. Ook in andere winkelgebieden manifesteert 
zich het probleem van toenemende leegstand.  
 
Anno 2014 staat het functioneren van de detailhandel in veel Nederlandse steden onder druk. 
De trends en tendensen die het Hoofdbedrijfschap Detailhandel als branche-organisatie in 
2011 opsomde zijn ook na drie jaar onverminderd van kracht. Een aantal trends die destijds 
werden benoemd zijn: 
1. Individualisering van de consument die op zoek gaat naar producten met een uniek of 

individueel karakter; 
2. Digitalisering en de opkomst van internetaankopen. In relatie hiermee staat ook het doen 

van aankopen via apps; 
3. Demografische veranderingen in leeftijdsopbouw, etniciteit en de samenstelling van 

huishoudens; 
4. Wijzigingen in aankooptijden van het publiek, verruiming van openingstijden en het 

vermengen van werk en privé; 
5. De vraag naar eerlijke en duurzame producten; 
6. De trend van consuminderen en het hergebruiken van goederen; 
7. Voortschrijdende filialisering en het wegvallen van zelfstandige ondernemers (local hero’s); 
8. Perifere detailhandelsontwikkelingen. 

De leegstand van winkels bedraagt thans circa zeven procent op landelijk niveau. Er wordt 
verwacht dat een substantieel deel van het winkelvastgoed niet opnieuw met retail gevuld zal 
of kan worden omdat de markt structureel verandert. Dit vraagt om het herijken van de positie 
en functie van winkelgebieden, maar ook het creëren van nieuwe (niet-retail)concepten die 
een bezoek aan binnensteden en winkelgebieden de moeite waard maken. Plan22 noemt dit 
creatieve stadsconcepten.  
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Deze zijn vaak nog experimenteel en vragen gezien de huidige markt om een diepgaander 
onderzoek vanuit vraag en aanbod, maar ook vanuit financiële en organisatorische 
haalbaarheid. 

1.2 Doelstelling van het onderzoek 

Het doel is om te laten zien wat de toegevoegde waarde van creatieve stadsconcepten kan 
zijn voor winkelcentrum In de Bogaard in Rijswijk. Dit kan het winkelcentrum en het 
centrummanagement helpen op innovatievere en effectievere wijze de problematiek rond de 
leegstand aan te pakken. Daarnaast kan deze aanpak als voorbeeld dienen voor andere 
winkelcentra die met dezelfde problematiek worden geconfronteerd. Essentieel hierin is dat er 
wordt gezocht naar matches tussen potentiele nieuwe gebruikers van winkelvastgoed en de 
wensen/eisen die de vastgoedsector stelt aan deze nieuwe gebruiksvomen. 

1.3. Probleemstelling 

Dit onderzoek betreft een verkennend onderzoek om de creatieve stadsconcepten van 
toegevoegde waarde te laten zijn voor winkelgebieden.  
De onderzoeksvraag zal zijn: 
 
"Wat zijn de mogelijkheden om creatieve stadsconcepten van toegevoegde waarde te laten 
zijn voor winkelgebieden?" 
 
Deze onderzoeksvraag zal opgesplitst worden in een aantal deelvragen: 
- Hoe ziet de Nederlandse winkelstructuur eruit? (Trends en ontwikkelingen meenemen) 

(Type stadsdeelcentra) 
- Wie zijn de stakeholders en wat zijn hun voornaamste belangen? 
- Wat wordt er verstaan onder creatieve stadsconcepten? 
- Hoe komen creatieve stadsconcepten tot stand? 
- Wat zijn mogelijke gevolgen voor winkelgebieden en stakeholders bij het toepassen van 

creatieve stadsconcepten? 
- Wat zijn de voorwaarden om creatieve stadsconcepten levensvatbaar te maken? 
- Hoe kunnen creatieve stadsconcepten worden geïmplementeerd in winkelgebieden? 
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1.4 Onderzoeksmethode en opbouw 

Om antwoord te krijgen op de hoofdvraag, is dit onderzoek verricht middels de TPA-structuur: 
Theorie, Praktijk en Analyse.  
 
Allereerst wordt een theoretische studie (literatuuronderzoek) uitgevoerd. Hierin wordt 
aangegeven hoe de huidige Nederlandse winkelstructuur in elkaar steekt en wie de 
stakeholders zijn. Vervolgens wordt de praktijk bestudeerd en geanalyseerd door middel van 
interviews met stakeholders. Tot slot worden er een aantal conclusies en aanbevelingen  
geformuleerd. 
 
De benodigde gegevens zijn verzameld aan de hand van desk- en fieldresearch. Het desk 
research bestaat onder andere uit een literatuurstudie. Het fieldresearch bestaat uit interviews 
met stakeholders van winkelgebieden en oprichters van creatieve stadsconcepten. De 
interviews met hoofdzakelijk open vragen zijn erop gericht om inzicht te krijgen in de visies van 
partijen met betrekking tot retail, vastgoed en creatieve stadsconcepten.  
 
 
Figuur 1. Schematische opzet onderzoek 

 

 

* Theoretisch kader 
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• Inleiding en probleemstelling
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• Algemene theorie winkelstructuur*

H3
• Theorie stakeholders binnen de retailsector*
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• Praktijk  onderzoek naar creatieve stadsconcepten

H5
• Conclusies & aanbevelingen
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1.5 Verantwoording 

In het theoretisch kader van dit onderzoek zijn aan de hand van deskresearch de 
winkelstructuur en de stakeholders in kaart gebracht. Hiervoor zijn voornamelijk bronnen 
gebruikt van wetenschappelijk en HBO-niveau. Daarnaast is er nog fieldresearch gedaan door 
op verschillende winkellocaties binnen en buiten Rijswijk (o.a Almere Buiten) te gaan kijken 
om een duidelijk beeld te krijgen van de leegstand. 
Om de visie van de creatieve ondernemers, vastgoedaanbieders en ervaringsdeskundigen in 
beeld te krijgen zijn er interviews afgenomen. Er zijn vier interviews afgenomen bij creatieve 
ondernemers die nieuwe stadsconcepten hebben ontwikkeld. Deze creatieve ondernemers 
zijn gekozen omdat ze het beste aansluiten bij de gedachten en definitie van creatieve 
stadsconcepten zoals in paragraaf 1.8 is omschreven. Onder de vastgoedaanbieders zijn vijf 
interviews afgenomen. Deze (vaak grote partijen) partijen zijn een afspiegeling van een groot 
deel van de Nederlandse winkelvastgoedmarkt, zowel op het gebied van ontwikkeling als op 
het gebied van beheren en beleggen. Daarnaast zijn er vier interviews afgenomen met  
ervaringsdeskundigen op het gebied van leegstand en retail. Deze personen zijn geïnterviewd 
om een breder beeld en een algemene opinie te krijgen over creatieve stadsconcepten.  
Er zijn interviews/vragen opgesteld per groep van respondenten. De interviews bestaan 
voornamelijk uit open vragen. De interviews zijn voor een groot gedeelte aan elkaar 
gerelateerd. Dit is gedaan om discrepanties en overeenkomsten in de wijze van handelen en 
visie van respondenten het beste te kunnen aantonen. In de bronnenlijst is de namenlijst te 
vinden van de geïnterviewde personen. Ook zijn de persoonlijke interviews terug te vinden in 
de bijlage. 
De creatieve stadsconcepten zijn getoetst aan het Business Model Canvas van Alexander 
Osterwalder en Yves Pigneur. 
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1.6 Afkadering creatieve stadsconcepten 

Het begrip creatieve stadsconcepten is een nieuw begrip binnen het vastgoed. Er is geen 
onderbouwde definitie te vinden van het begrip creatieve stadsconcepten. Hierdoor is er een 
stipulatieve definitie opgesteld ten behoeve van het onderzoek.  
 

1.6.1 Definitie creatieve stadsconcepten 

De stipulatieve definitie luidt als volgt: “Creatieve stadsconcepten zijn consument- en/of 
publieksgerichte, cross-sectorale voorzieningen die originele/oorspronkelijke invullingen 
bieden voor hedendaagse publieksbehoeften in grootstedelijke gebieden/winkelgebieden”. Dit 
kunnen innovatieve retailconcepten, maar ook niet-retailconcepten zijn. Enkele voorbeelden 
hiervan zijn: 
- De Wasbar, Gent, Antwerpen, Kortrijk (B) (wasserij en horeca) 
- Hard Bitten & the Others, Almere-centrum (retail, recreatie en horeca) 
- De kunst van…, Utrecht (kunst, cultuur en sport) 
- De Etalage, Eindhoven (retail, kapsalon en horeca) 
- Repaircafe, meerdere steden (horeca en dienstverlening)  
- Miele flagstore, Berlijn (D) (horeca en retail) 
- Tostifabriek, Amsterdam (horeca en stadslandbouw) 

  
Miele flagstore, Berlijn(D)      De Tostifabriek, Amsterdam 

 
Repaircafe 
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Het begrip 'creatief stadsconcept' is opgebouwd uit een aantal elementen, namelijk: 
- Sectoren 
- Aard van de mix 
- ZZP’ers & MKB’ers 
- Creatief 
- Concept 

Elk element is hieronder uitgewerkt om duidelijk te maken wat er mee bedoeld wordt.  

1.6.2. Sectoren 

Het betreft hier voor een groot gedeelte de sectoren ingedeeld volgens de standaard 
bedrijfsindeling 2008 van het CBS, waaronder: 
- Logies, maaltijd en drankverstrekking; 
- Detailhandel; 
- Informatie en communicatie; 
- Dienstverlening; 
- Openbaar bestuur; 
- Onderwijs.  

1.6.3. .Aard van de mix 

Een essentieel belang van een creatief stadsconcept is de aard van de mix van activiteiten 
ofwel een cross-sectorale bedrijfsvoering. Dit is een combinatie van verschillende sectoren 
zoals in paragraaf 1.6.2. benoemd. Deze combinatie kan plaatsvinden vanuit één of meerdere 
bedrijven die samenwerken. Essentieel is de synergie tussen verschillende 
bedrijfsonderdelen. De verschillende bedrijfsonderdelen dienen elkaar te versterken en te 
complementeren. Er zijn geen bedrijfsmatige criteria waaraan de aard van de mix moet 
voldoen in termen van omzet of onderverdeling.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Wasbar in Antwerpen 
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1.6.4. ZZP’ers & MKB’ers 

Creatieve stadsconcepten ontstaan vaak vanuit het midden- en kleinbedrijf. De 
kleinschaligheid is hierbij van essentieel belang. Vaak zorgt de kleinschaligheid ervoor dat 
ondernemers meer betrokken zijn met de winkel en het concept dan bij grote filiaalbedrijven. 
Daarnaast zorgt de kleinschaligheid ervoor dat het creëren van een combinatie tussen 
verschillende sectoren eenvoudiger is. Voordeel is dat de ondernemers vaak weten welke 
behoeftes er zijn in de directe omgeving van een winkelgebied.  

1.6.5. Creatief 

Creatief heeft volgens het woordenboek van Van Dale de betekenis 'scheppend en 
voortbrengend dan wel vindingrijk'. Dit zijn ook elementen die nodig zijn om creatieve 
stadsconcepten tot stand te laten komen. Door vindingrijkheid zullen creatieve stadsconcepten 
vernieuwend en innovatief zijn. Dit alles zorgt ook voor een nieuwe belevingswaarde binnen 
een concept waar consumenten door geprikkeld kunnen worden.  

1.6.6. Concept 

Een concept is een idee met een duidelijke mening, waaraan visie en doelstellingen van het 

bedrijf of product ten grondslag liggen. Een concept is daarmee een mentale eenheid waarin 

meerdere ideeën worden samengebracht. Een voorbeeld van een concept is een 

winkelcentrum, waarin naast winkels ook horeca, dienstverleners, parkeerplaatsen en wifi-

voorzieningen onderdeel uitmaken van het totaalproduct. Dit kan echter op winkelniveau of 

productniveau. Het gaat in een concept om de onderlinge samenhang tussen de verschillende 

elementen. 
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2.  De Nederlandse winkelstructuur 

2.1 Inleiding 

Om de centrale vraag van dit onderzoek te kunnen beantwoorden, is het van belang om de 
Nederlandse winkelstructuur inzichtelijk te maken. Naast de winkelstructuur zullen leegstand, 
trends en ontwikkelingen ook worden meegenomen in dit hoofdstuk.  

2.2. Centrale plaatsen theorie van Christaller 1933 

Walter Christaller was een Duitse geograaf die leefde van 1893 tot 1969. Hij is bekend 
geworden naar aanleiding van zijn studie vestingspatronen in Zuid-Duitse steden. Vanuit deze 
studie is de centrale plaatsen theorie ontstaan. Christaller heeft de relatie tussen de bevolking, 
nederzettingen en functies die de bevolking voorzien van goederen en diensten systematisch 
uitgewerkt.  Door de groeiende steden komen er steeds meer (verzorgende) functies. 
Daarnaast is het verzorgingsgebied uitgestrekter geworden. Christaller heeft een bepaalde 
hiërarchie ontwikkeld voor centrale plaatsen in stedelijke gebieden (Atzema e.a., 2009 p. 71). 
De hiërarchie die gehanteerd wordt is als volgt: stadscentrum(P1), stadsdeelcentrum(P2), 

wijkcentrum(P3) en buurtcentrum(P4). De 
rangorde is gebaseerd op verzorgingsbereik, 
reisafstanden, differentiatie in het aanbod en 
omvang. Christaller zegt dat elke voorziening een 
minimum draagvlak heeft. In de volgende 
paragraaf wordt beschreven hoe de theorie van 
Christaller in Nederland ruimtelijk-economisch is 
uitgewerkt.  
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2.3. Huidige winkelstructuur 

Door een rigide overheidsbeleid voor ontwikkelingen op retailgebied is er in Nederland een 

zeer vertakte en hiërarchische winkelstructuur ontstaan met sterke binnensteden en 

ondersteunende winkelcentra. Tegenwoordig zijn de traditionele winkelcentrumtypologieën 

en de grote ketens nog steeds dominant aanwezig.  

2.3.1. Buurtwinkelcentra 

Dit soort centra zijn vaak centraal gelegen in een buurt en binnen de hiërarchie verspreid door 
de stad. Meestal gaat het hier om kleinere winkelstrips. Buurtwinkelcentra voorzien 
voornamelijk in de dagelijkse food- en non-food behoeften. Het aantal winkels in een 
buurtwinkelcentrum varieert tussen de 5-9 met of zonder een supermarkt (Platform31, 2014, 
p29). Veelal heeft een buurtwinkelcentrum een supermarkt, maar de omvang hiervan is vaak 
gering en voldoet niet aan de gewenste schaalgrootte. Door de toegenomen mobiliteit en 
flexibiliteit van de consument zijn nabij gelegen grotere winkelconcentraties aantrekkelijker. 
Hierdoor loopt het aantal klanten in buurtwinkelcentra gestaag terug. Leegstand is dan een 
gevolg. 

2.3.2. Wijkwinkelcentra 

Een wijkwinkelcentrum heeft een groter en gedifferentieerder aanbod dan een 
buurtwinkelcentrum. De ligging is vaak centraal in een wijk en kenmerkt zich door goede 
parkeervoorzieningen in de nabijheid. Wijkwinkelcentra zijn onder te verdelen in een klein en 
groot wijkwinkelcentrum. Het kleine wijkwinkelcentrum heeft meestal 10-25 winkels en het 
grote wijkwinkelcentrum heeft meestal 25-50 winkels (Platform31, 2014, p28-p29). De winkels 
die voorzien in niet-dagelijkse behoeften binnen een wijkwinkelcentrum krijgen tegenwoordig 
te maken met sterke concurrentie uit de centrumgebieden/binnensteden. 

2.3.3. Stadsdeelcentra 

Stadsdeelcentra zijn voornamelijk terug te vinden in grote stedelijke agglomeraties. Een  
stadsdeelcentrum staat in de hiërarchie tussen het wijkcentrum en het stadscentrum of 
binnenstad. Stadsdeelcentra hebben zowel food- als non food aanbod. Een warenhuis en twee 
tot drie supermarkten vormen de voornaamste trekkers voor een stadsdeelcentrum. Een 
stadsdeelcentrum heeft een omvang van meer dan 50 winkels (Platform31, 2014, p-28). De 
meeste stadsdeelcentra hebben een versnipperd eigendom en zijn gebouwd in de jaren zestig 
tot negentig. Verouderde stadsdeelcentra staan economisch steeds vaker onder druk. 

2.3.4. Binnenstedelijk hoofdwinkelcentrum 

Dit zijn de grote winkelcentra waar consumenten uit de hele gemeente, regio/provincie naar 
toe komen. Ze staan aan de top van de winkelhiërarchie.  De grote hoofdwinkelcentra zoals 
Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en Den Haag hebben een winkelaanbod tussen de 500 tot 
750 winkels(Platform31, 2014, p28). Kleinere varianten zijn de binnensteden van Eindhoven, 
Arnhem, Breda, Den Bosch, Groningen, Leiden en Maastricht. Het aanbod in deze steden 
bedraagt 350 tot 500 winkels. In de hoofdwinkelcentra zijn vaak de bekende (inter)nationale 
filiaal- en ketenbedrijven te vinden zoals, V&D, De Bijenkorf, Hema, C&A, H&M, Zara, Media 
Markt enz. (Nozeman, e.a., 2012, p48). Een hoofdwinkelcentrum/binnenstad heeft met name 
non-food winkels. Dit zorgt ervoor dat voornamelijk het recreatief winkelen van onder andere 
dagjesmensen en toeristen hier bediend wordt. In vergelijking met stadsdeelcentra is de 
bereikbaarheid, voornamelijk in historische binnensteden, en (de prijs van) parkeren vaak een 
pushfactor die bezoek afremt (Baaij, 2009, p16)  
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2.3.5. Perifere detailhandel vestingen(PDV)/ grootschalige detailhandel vestigingen(GDV) 

Dit zijn winkelvoorzieningen op perifere locaties. Deze vallen buiten de traditionele 
winkelhiërarchie. PDV-winkels zijn voornamelijk gericht op de verkoop van auto’s, boten, 
caravans en woninginrichtingsartikelen. GDV-winkels zijn winkels die sportartikelen, 
speelgoed en elektronica verkopen. PDV/GDV locaties zijn meestal goed te bereiken en 
beschikken veelal over goede en gratis parkeermogelijkheden (Baaij, 2009, p16).  PDV-
winkels zijn - gezien hun aanbod - geen concurrentie voor de bestaande winkelstructuur, mits 
ze zich aan het voorgeschreven aanbod houden. Een PDV/GDV locatie trekt vooral 
doelgerichte bezoekers. De aankoopfrequentie van de producten is ook zeer gering (Mulder, 
2007, p35). 

2.3.6. Bijzondere winkelconcepten 

Ten tijde van de economische groei in de jaren ‘90 en de jaren ’00 is er ook een nieuw type 
winkelconcentratie ontstaan. De Factory Outlet Centers zoals het Designer Outlet Center in 
Roermond, Bataviastad in Lelystad en Rosada in Roosendaal zijn voorbeelden hiervan. (Baaij, 
2009, p17). Qua locatie is het Designer Outlet Center in Roermond op loopafstand gevestigd 
van het hoofdwinkelcentrum in Roermond.  
 

  

Constateringen: 
De kleine, organisch gegroeide dan wel planmatig opgezette buurt- en wijkwinkelcentra 
vormen de basis van de hiërarchie. De levensvatbaarheid van deze centra is nu in het 
geding. Dit geldt ook voor een aantal stadsdeelcentra en perifere locaties. Naar verwachting 
zal voor een toenemend deel van deze winkelgebieden een keuze gemaakt moet worden 
tussen een (risicovolle) investering in uitbreiding en vernieuwing, dan wel het accepteren 
van de verdergaande neergang van het gebied. Locatietheorieën als die van Christaller 
kunnen nog maar deels gebruikt worden om de huidige detailhandelstructuur te verklaren 
of verbeteren.   
De theorie van Christaller biedt op zich goede aanknopingspunten, maar houdt  geen 
rekening met recente maatschappelijke, technologische, demografische, economische en 
mobiliteitsontwikkelingen en dus de hedendaagse dynamiek. Begrippen als centraliteit en 
bereikbaarheid hebben een hele andere lading gekregen dan ten tijde van de formulering 
van de theorie. 
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2.4. Trends en Ontwikkeling  

De retail in Nederland heeft sterk te maken met een aantal opkomende trends en 
ontwikkelingen, waardoor de eerder beschreven hiërarchie kantelt. Als gevolg van 
economische, demografische, technologische en maatschappelijke ontwikkelingen, zal het 
winkelen en winkelstructuren in hoog tempo veranderen.  

2.4.1. Dalende consumentenuitgaven 

De detailhandel en met name de non-food, heeft de afgelopen jaren te maken gehad met 
dalende omzetten. Dit heeft onder andere te maken met de economische recessie waarin we 
sinds 2008 verkeren. De foodsector binnen de detailhandel kent daarentegen wel een 
stijgende lijn. Of deze lijn zich doortrekt is moeilijk te zeggen. Het CPB verwacht een groei van 
0,5% van het bruto binnenlands product in 2014.  
 

2.4.2. Demografische veranderingen in leeftijdsopbouw, etniciteit en de samenstelling van 
huishoudens. 

De omvang en demografische samenstelling van de bevolking is zeer belangrijk voor de 
prestaties van winkelgebieden. Vooral de regionale verschillen worden erg groot. In de 
Randstad woont ongeveer 40% van de bevolking, voornamelijk in en rond de grote steden. De 
krimpregio’s (Noordoost-Groningen, Zuid-Limburg en Zeeland) hebben de komende jaren nog 
meer last van een teruglopende bevolkingsgroei. Dit heeft directe gevolgen voor onder andere 
de winkelvoorzieningen (Nozeman e.a.,2012, p68 en 69). 
Het aantal ouderen stijgt ook in Nederland. Momenteel is 15% van de bevolking in Nederland 
65 jaar of ouder (CBS Statline 2012). De verwachting is dat dit aandeel gestaag zal toenemen. 
Een 65-plusser heeft andere winkelbehoeften dan bijvoorbeeld een jong gezin met kinderen.  
 
Het aantal eenpersoonshuishoudens groeit van 2,6 miljoen tot 3,3 miljoen in 2050 (Nozeman 
e.a. 2012 p. 294). Door een stijging van het aantal eenpersoonshuishoudens daalt de 
gemiddelde huisbezetting. Bij een gelijkblijvend aantal woningen in een verzorgingsgebied van 
winkelcentra en een stijgend aantal eenpersoonshuishoudens, daalt het aantal inwoners van 
het verzorgingsgebied. Dit heeft weer gevolgen voor het functioneren van de retail. 
De toename van het aantal Nederlanders met een niet-westerse allochtone achtergrond zal 
toenemen van 1,6 miljoen tot 1,8 miljoen in 2030 (Nozeman e.a., 2012 p294).  
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Deze verandering van etniciteit is vooral te zien in de Randstad en (voormalige) 
industriesteden zoals Tilburg, Enschede en Eindhoven. Gemiddeld heeft deze groep een lager 
inkomen dan de gemiddelde Nederlander. Hun winkelbehoeften zijn deels verschillend en 
gericht op de cultuur van herkomst. Vooral in de foodsector is deze invloed groot. Zo zullen 
winkels die georiënteerd zijn op deze groep vooral toenemen in de steden waar zij woonachtig 
zijn. 

2.4.3. Individualisering van de samenleving 

Door de individualisering van de samenleving gaan consumenten op zoek naar producten met 
een uniek of individueel karakter. Een consument wil ook behandeld worden als individu. 
Retailers en met name ketens bieden nog steeds “veel van hetzelfde”. Het wordt steeds 
belangrijker dat retailers de wensen en behoeften van hun (individuele) klanten kennen. Een 
voorbeeld hiervan is de NFC-supermarkt (Near Field Communication) in Parijs. Hier kunnen 
klanten met hun mobiele telefoon boodschappen doen en deze gelijk thuis laten bezorgen. 
Door te werken met een app en geheugen kan de supermarkt bijhouden wanneer er 
bijvoorbeeld nieuwe tandpasta nodig is, of bijvoorbeeld als een klant notenallergie heeft deze 
producten geweigerd worden in je virtuele boodschappenmandje (Clark, 2012).  

2.4.4. Digitalisering en internetaankopen 

De samenleving is steeds meer aan het digitaliseren. Bijna elke branche heeft er wel mee te 
maken. De omzet van de detailhandel via internet was in 2013 ruim € 9 miljard (Vastgoedmarkt 
2013), dit is 6% van de totale omzet van de detailhandel. Retailers kunnen door het opzetten 
van een webwinkel een groter publiek trekken. Door de stijgende internetverkopen kunnen 
kleine zelfstandigen zonder webwinkel niet meegaan met de concurrentie. Ook worden 
vergelijkingssites en beoordelingssites steeds vaker bezocht. Dit zorgt ervoor dat winkels, 
maar ook horeca stabiele of betere beoordelingen nodig hebben (Consumentenbond, 2014).  

2.4.5. 24/7 winkelen 

Door de toename van de digitalisering is het winkelen steeds eenvoudiger geworden. Zo kan 
er 24 uur gewinkeld worden. Dit maakt het makkelijk voor de consument, die steeds minder 
tijd heeft of neemt, om fysiek naar de winkel te gaan. Er worden in het algemeen twee soorten 
winkelgedrag onderscheiden: runshopping en funshopping. In het eerste geval doen 
consumenten doelgerichte vaak dagelijkse aankopen. Het recreatief en ontspannen winkelen, 
bijvoorbeeld een dagje naar een groot hoofdwinkelcentrum, valt onder funshoppen. Door het 
gebrek aan tijd van de consument is een verruimde openingstijd nodig. Zo kun je ook de 
behoeftes van deze consumenten bevredigen (Baarle, 2014, p41).   

2.4.6. De vraag naar eerlijke en duurzame producten 

Eerlijke en duurzame producten beginnen bij de retailer zelf. Een transparant MVO-beleid is 
een middel om consumenten voor je te winnen (Baarle, 2014, p47). Het voorzien van 
informatie en openheid van de retailer naar de consument is van essentieel belang. De 
consument wil graag weten waar de producten vandaan komen, of ze door kinderarbeid 
gemaakt worden of juist niet. Naast het voorzien van openheid en informatie kunnen er ook 
acties verzonnen worden in het kader van duurzaamheid. Zo kan oude kleding worden 
ingeleverd en hiervoor kan er een tegoedbon worden verkregen voor nieuwe kleding. 
 

2.4.7. Consuminderen en hergebruik van goederen. 

Consumenten worden steeds veeleisender. De tijd dat er gekocht kon worden wat er 
aangeboden werd is voorbij. Doordat de grens van ruimere (financiële) mogelijkheden voor 
veel consumenten is bereikt, is men bewuster gaan besteden.  
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De regel “elke euro kan slechts één keer uitgegeven worden” is steeds vaker een reden om 
goed na te denken wat men koopt. Dit komt met name door de economische malaise, stijgende 
werkeloosheid, inflatie en stijgende kosten (Baarle, 2014, p 59). Hergebruik van goederen is 
een manier om toch doordachter en bewuster te consumeren. Door creatief bezig te zijn met 
oude goederen worden vaak nieuwe spullen gemaakt. Dit doen consumenten soms zelf of in 
winkels die hen de mogelijkheden geven om van iets ouds iets nieuws te maken.  

2.4.8. Filialisering en het wegvallen van zelfstandige ondernemers 

Door de enorm gestegen huurprijzen in de winkelstraten en de economische stagnatie zijn 
veel zelfstandige ondernemers weggevallen. Het aantal filialen en ketens in steden met meer 
dan 100.000 inwoners lag in 2011 rond de 78% (Raatgever, 2014, p38). Als gevolg van de 
filialisering zijn winkelgebieden vaak eentonig en is het eigen karakter verdwenen. Eigenaren 
van winkels zijn er vaak wel bij gebaat dat de huurder een filiaalbedrijf of keten is. Meestal 
sluiten deze partijen langdurige huurovereenkomsten af en zijn zij een stabiele factor.  
 

 
 
 

2.5. Toenemende winkelleegstand 

Nederland kent ruim 30 miljoen vierkante meters winkelvloeroppervlakte, verdeeld over 
220.000 verkooppunten (Raatgever, 2014, p41). Het percentage leegstaande vierkante 
meters bedraagt op dit moment 6,9%. Sinds 2009 is de winkelleegstand in snel tempo 
gestegen. Vanaf 2012 is wel te zien dat de stijgende lijn iets is afgezwakt (Slob, 2013, p1). De 
winkelleegstand is per regio verschillend. De leegstand is het hoogst (9,9%) in Limburg en het 
laagst in Utrecht (4,8%) (Raatgever, 2014, p41). De leegstand zal volgens Locatus de 
komende jaren stijgen van 9 tot 10%. De leegstandsduur van winkels is zeer verschillend. 
Volgens Locatus staat 44% van de leegstaande winkels minder dan een jaar leeg; 34% staat 
minder dan 3 jaar leeg. De structurele leegstand is 22% en staat langer dan 3 jaar leeg. 

Constateringen: 
Veel winkelgebieden hebben te maken met de boven beschreven trends zoals de recessie, 

de beperkte bevolkingsgroei en het toenemend aantal senioren. In combinatie met de 

grotere fysieke en virtuele mobiliteit leidt dit tot een sterk veranderd koopgedrag. 

Retailers reageren op deze ontwikkelingen door schaalvergroting en kostenbesparing door 

te voeren. De winkelmarkt wist zich lang aan de economische crisis te onttrekken. Echter, 

met de aanhoudende crisis merken ook retailers het in hun omzet. Leegstand is hier een 

fysieke uiting van. 

Deze gemiddelde leegstand is in zeven jaar opgelopen van 5,0% in 2008 tot 6,9% in 2014 

(Bron: Locatus). Hierbij is wel sprake van regionale verschillen. Meer hierover in paragraaf 

2.5. 
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De verwachting is dat de leegstaand in de loop van 2014 nog gestaag zal toenemen. Vooral 
omdat winkels steeds kleiner worden en er steeds meer faillissementen zijn. Paradoxaal zal 
daarnaast een aantal keten- en filiaalbedrijven juist meer vierkante meters in gebruik nemen. 
Onderzoek van projectontwikkelaarskoepel NEPROM laat zien dat in de toekomst nog 2,4 
miljoen vierkante meter bvo (bruto vloeroppervlak) nieuwe winkelruimte in de planning staat. 
Overigens is hier ook een deel herbestemming en herontwikkeling bij. Een groot gedeelte van 
de leegstand zal niet meer met retail gevuld kunnen worden, is de verwachting.  
 

 

 

2.6. Deelconclusie 

Geconcludeerd moet worden dat de locatietheorie van Christaller - die jarenlang de basis is 
geweest voor retailplanning - niet langer houdbaar is. Daarvoor wijken zijn aannamen en 
veronderstellingen teveel af van de huidige ruimtelijke, demografische en economische 
werkelijkheid.  
De basis voor de ruimtelijke planning van winkelvoorzieningen in Nederland vraagt om 
herijking.  Veel kernelementen uit gangbare vestigingstheorieën hebben een andere lading 
gekregen juist door de beschreven ontwikkelingen. Zo kunnen centraliteit en bereikbaarheid 
door de opkomst van de (auto)mobiliteit en internet niet meer op dezelfde wijze uitgelegd 
worden als in de oorspronkelijke theorieën. 
De retail vakwereld moet zichzelf opnieuw gaan uitvinden en nieuwe theorieën en standaarden 
gaan ontwikkelen om in te spelen op de dynamiek van nu. Het grote aantal congressen, 
seminars en expertisebijeenkomsten, maar ook het 20/20-rapport wijzen op een shift in een 
vakwereld die bijna 'letterlijk' opgesloten zit in haar eigen ruimtelijke erfenissen. Leegstand is 
hier de meest zichtbare uiting van.  
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3.  Stakeholders binnen de retailsector 

3.1. Inleiding  

In dit hoofdstuk zal er worden uitgelegd welke stakeholders allemaal van belang zijn binnen 
retailsector. Ook zal er getracht worden de belangen van de stakeholders zo goed mogelijk in 
beeld te krijgen.  

3.2. Gemeenten  

Een gemeente is een ruimtelijke entiteit (kern, dorp, stad) die wordt bestuurd door een politiek 
apparaat (gemeenteraad en college van B&W). De gemeente is de laagste bestuurslaag van 
de overheid. Stadsontwikkeling is een van de voornaamste taken van de gemeente. Door het 
opstellen van een structuurvisie, detailhandelsstructuurvisie en bestemmingsplannen heeft de 
gemeenten zeggenschap over de opbouw en structuur van winkelgebieden. Deze visies 
bevatten voornamelijk algemene voornemens voor het handhaven en versterken van 
winkelgebieden (NRW, 2010, p24). Veel van deze visies zijn niet bindend.  Hierdoor wordt er 
ook wel eens afgeweken van deze visies. Met name als er zich onverwachte problemen of  
kansen voordoen. Echter, bestemmingsplannen zijn wel bindend. Doordat het Rijk veel 
bevoegdheden bij de gemeenten heeft gelegd, zijn gemeenten vaak onderling ook 
concurrenten in een regio. Doordat sommige (kleine) gemeenten geen professionele 
vastgoedafdeling of afdeling economische zaken hebben, ontbreekt kennis en kunde om met 
andere gemeenten te concurreren of in samenwerkingsverbanden gelijk niveau en inbreng te 
leveren (NRW, 2010, p24). Provincies zouden in principe een stevigere regierol moeten 
kunnen initiëren om concurrentie tussen gemeenten tegen te gaan. Zo kan er naast een 
gemeentelijk visie ook een regionale/provinciale detailhandelsstructuurvisie worden opgesteld.  

3.3 Beleggers  

Er zijn twee soorten beleggers, de institutionele beleggers en de particuliere beleggers. De 
institutionele beleggers zijn vastgoedfondsen of ondernemingen. Hoofdzakelijk beleggen zij 
met het vermogen van derden. Veelal zijn dit pensioenfondsen en 
verzekeringsmaatschappijen. Het beleggingsgebied van institutionele beleggers is vaak 
landelijk al dan niet internationaal. De omvang van een beleggingsportefeuille loopt op van  
tientallen miljoenen tot enkele miljarden (Raatgever, 2014, p75). Institutionele beleggers 
hebben vaak beheersmaatschappijen of vastgoedmanagers die zorgen voor de continuïteit 
van de portefeuille. Hierdoor zijn institutionele beleggers voor retailers moeilijk benaderbaar.  
Particuliere beleggers zijn veelal individuele personen die vastgoed in hun bezit hebben en  
verhuren. De meeste particuliere beleggers zijn lokaal of regionaal actief. De omvang van een 
portefeuille varieert van één winkel tot meer dan € 100 miljoen belegd vermogen (Raargever, 
2014, p75). De particuliere belegger voelt zich vaak betrokken bij de lokale omstandigheden, 
verhoudingen, politiek en veranderingen. Over het algemeen is een particuliere belegger 
eenvoudig benaderbaar. Daarnaast komt het niet vaak voor dat particuliere beleggers 
vastgoedmanagers of beheersmaatschappijen gebruiken in het beheer van de portefeuille.  
Als men aan beleggen in vastgoed denkt gaat het om “het vastleggen van vermogen in 
vastgoed, direct dan wel indirect, met het doel om uit de exploitatie van het vastgoed en de 
eventuele verkoop een stroom geldelijke opbrengsten te realiseren” (Nozeman, 2012, p228). 
Beleggen in vastgoed kan op twee manieren. Direct (winkel)vastgoed, waarbij  de belegger 
eigenaar is van het vastgoed of indirect (winkel)vastgoed, waarbij de belegger aandelen bezit 
in een vastgoedfonds of beleggingsmaatschappij.  
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De belegger bepaalt welke huurders er in winkels komen. Zo heeft een eigenaar er baat bij als 
hij een aantal stabiele huurders in zijn portefeuille heeft. Stabiele huurders zijn huurders die 
langdurig in een winkel zitten en de huur betalen. Te denken valt aan supermarkten of grote 
ketens. De waardeontwikkeling van het vastgoed is ook van belang voor de belegger. 
Daarnaast is het behouden of vergroten van de aantrekkelijkheid van winkels en 
winkelgebieden van belang. Dit zorgt ervoor dat het vastgoed waardevast blijft en dat er 
genoeg traffic gegenereerd wordt zodat de huurder niet gedwongen moet vertrekken.  

3.4. Beheersmaatschappijen 

Tegenwoordig zijn er veel beheersmaatschappijen die in opdracht van de beleggers het 
beheren van het vastgoed op zich nemen. Beleggers besteden hun vastgoedmanagement uit 
om zich op hun corebusiness te richten: het verzekeren en het beleggen van premiegelden 
(Vermeulen, 2010, p24). Beheersmaatschappijen hebben meestal grote landelijke 
portefeuilles van beleggers in beheer. Vaak zijn er drie soorten managementniveaus binnen 
een beheersmaatschappij. De zogenoemde vastgoedmanagementpiramide bestaat uit de 
volgende drie lagen: portefeuillemanager, assetmanager en de propertymanager (Vermeulen, 
2010, p19).  
Een portefeuillemanager zorgt ervoor dat er een goed geformuleerde doelstelling van de 
vastgoedportefeuille is. Dit doet hij samen met de belegger. Daarnaast houdt hij zich als 
eindverantwoordelijke bezig met de analyses van de vastgoedportefeuille. Er wordt dan 
gekeken of de gestelde doelstellingen worden behaald.  
De assetmanager is de persoon die de markt van de vastgoedportefeuille kent. Hij zorgt er 
ook voor dat er een acquisitieplan is op objectniveau. Ook wordt er door de assetmanager een 
dispositieplan opgesteld om vastgoed uit een portefeuille af te stoten, mocht dit nodig zijn. 
Over het algemeen houdt de assetmanager zich voornamelijk bezig op objectniveau.   
Meestal is er niet één propertymanager. Hier wordt meestal in een team gewerkt waarin 
verschillende mensen een aantal taken hebben verdeeld. Dit zorgt er wel eens voor dat 
beslissingen traag verlopen omdat het over meerdere schijven moet lopen. Natuurlijk zijn zij 
er ook voor de ondersteuning van de assetmanager en het genereren van 
managementinformatie. Een propertymanagementteam kan bestaan uit een aantal managers: 
- Gebiedsmanager 
- Facility manager 
- Commercieel manager  
- Technisch manager 
- Administratief manager 
- Financieel manager 

Afhankelijk van de grootte van het werkgebied van de beheersmaatschappij zal de omvang 
van een propertymanagementteam worden bepaald (Vermeulen, 2010, p19).  

3.5. Winkeliers/ondernemers 

Een winkelier of ondernemer is iemand of een partij die goederen of diensten levert aan 
consumenten. Het doel hiervan is om daarmee producten te bieden, een bedrijf te runnen en 
continuïteit te generen. De belangrijkste taak van een winkelier is om voortdurend in te spelen 
op de behoeften van de consument. Er zijn twee soorten retailers: de zelfstandige ondernemer 
en de keten of franchisenemer.  
De zelfstandige ondernemer is een retailer die een kleine niet filiaal of franchise zijnde winkel 
heeft. Zelfstandige ondernemers verdwijnen steeds meer uit het straatbeeld. Dit komt met 
name door de filialisering in de winkelgebieden. Daarnaast is de schaalgrootte van de 
winkelonderneming niet voldoende om te overleven.  
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Vaak kunnen zelfstandige ondernemers blijven bestaan, maar dan moeten ze zich meestal 
verenigen om op het gebied van inkoop- en marketing te kunnen concurreren met de grote 
filiaal- of ketenbedrijven. Daarnaast is er sprake van vergrijzing binnen de markt van 
zelfstandigen. Van alle zelfstandige ondernemers is maar liefst 40% ouder dan 50 jaar en een 
zesde zelfs ouder dan 60 jaar. Veel zelfstandigen zijn gevestigd in een buurt, wijk- en 
stadsdeelcentrum. Dit is ook een van de oorzaken waardoor deze centra te maken hebben 
met leegstand. 
 
Ketenbedrijven en franchisenemers borduren vaak voort op een bestaand concept dat volledig 
ontwikkeld is. Dit is meestal een retailconcept met regels en voorschriften vanuit een 
hoofdkantoor waaraan de ondernemer moet voldoen. De afgelopen tien jaar is het aantal 
ondernemers in deze vorm gegroeid van 28% naar 35%. Voordelen van keten en 
franchiseonderneming zijn onder andere de grotere inkoopkracht en de veelal landelijke 
marketing door professionele bedrijven.  

3.6.  De consument 

Het begrip consument is een containerbegrip. Consumenten zijn personen die goederen en 
diensten consumeren/afnemen,  geproduceerd in de economie. De consument is steeds aan 
het veranderen. Voor retailers is het een lastige opgave om te weten welke leefstijlen (sociale 
milieus) er bij hun passen. Het bepalen van een doelgroep kan niet meer door alleen te kijken 
naar demografische aspecten als leeftijd, gezinsfase of inkomen.  
Steeds meer zal er gekeken moeten worden naar het gedrag en de drijfveren van de 
consument, ook wel leefstijlen of sociale milieus genaamd (SmartAgent, 2013, p5). Een 
mogelijkheid hiervan is om te werken met doelgroepsegmentatie. Er zijn twee veel gebruikte 
methoden om leefstijlen en sociale milieus in kaart te brengen. SmartAgent is daar een van. 
Er wordt dan gekeken naar de verschillende wensen, motieven, interesses en behoeftes. 
Hieruit worden dan de consumenten ingedeeld in zeven leefstijlen die weer passen in de vier 
belevingswerelden.  
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Bron: SmartAgent 

 
Naast de methode om consumenten in te delen in leefstijlen of sociale milieus van Smartagent, 
wordt er ook gebruikt gemaakt  van het mentality-model van Motivaction. De basis hierachter 
is veelal gelijk aan die van SmartAgent. Alleen worden er bij Motivaction andere termen 
gebruikt om de leefstijlen in te benoemen. Elke leefstijl heeft zijn eigen kenmerken.  

Bron: Motivaction 
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3.7 Deelconclusie 

 
De retailsector kent diverse stakeholders met uiteenlopende belangen. Deze stakeholders zijn 
vastgoedeigenaren, beheerders, retailers, gemeenten en consumenten. De belangen van 
deze partijen lopen soms parallel en staan soms tegenover elkaar. 
 
De meest zichtbare frictie is die tussen winkeliers en eigenaren. In tijden van laagconjunctuur 
vindt men de huurprijzen en servicekosten vaak niet marktconform. Dit hangt mede samen 
met de crisis waarin de retailsector terecht is gekomen. Door de verminderde 
consumentenbestedingen staan de omzetten onder druk. 
De gemeente als publiekrechtelijke partij kan zich niet mengen in privaatrechtelijke 
overeenkomsten tussen eigenaren en winkeliers, maar kan wel faciliterend optreden door 
winkelbeleid vast te stellen en/of te handhaven op bestaand beleid. 
De shift in de retailwereld maakt het noodzakelijk dat alle partijen zich heroriënteren op hun 
positie binnen de keten. De consument is voorzichtiger geworden met het doen van uitgaven. 
Gemeenten stellen nieuwe visies op en geven steeds vaker flexibele bestemmingen aan hun 
winkelgebieden. Retailers trachten met online middelen en extra koopzondagen het hoofd 
boven water te houden. Vastgoedeigenaren kunnen verschillende scenario’s overwegen om 
met slecht functionerende winkelgebieden/leegstand om te gaan. Dit zijn de volgende 
ontwikkelingsvarianten: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitleg figuur: 
De aan de linkerkant vermelde marktwerking staat voor de huidige negatieve veranderingen 
in de retailmarkt. De veranderende vraagzijde leidt direct tot wijzigingen in het aanbod en 
omgekeerd. Deze factoren hebben direct geleid tot de veranderingen in het winkellandschap, 
namelijk leegstand.  
De aan de rechterkant van het model weergegeven ontwikkelingsvarianten bepalen de 
toekomst van winkelcentra die slecht functioneren en met leegstand worden geconfronteerd.  
 
De komende hoofstukken gaan in op mogelijke functiewijziging door het stimuleren, dan wel 
toelaten van creatieve stadsconcepten in winkelgebieden. 



  
   

  26       

4. Bestaande creatieve stadsconcepten 

4.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk volgt een beschrijving van het onderzoek, dat verricht is naar de ervaringen 

van creatieve ondernemers. Het onderzoek heeft plaats gevonden onder een selectie van 

ondernemers die gestart zijn met creatieve stadsconcepten. Deze ondernemers zijn 

geselecteerd omdat ze in hun gebied vernieuwend zijn en met gewaagd ondernemerschap 

nieuwe impulsen geven aan een winkelgebied.   

4.2. Beschrijving creatieve stadsconcepten 

 

De kunst van.. 

In het winkelcentrum Kanaleneiland heeft een creatieve onderneemster een project gehad 

waarin kunst & cultuur centraal stonden, aangevuld met verschillende andere elementen. In 

de wijk Kanaleneiland ontdekte Gabriel dat er behoefte was aan een locatie waar kunst en 

cultuur centraal zou staan. In samenwerking met een aantal lokale ondernemers en 

kunstenaars hebben zij de eigenaar van het winkelcentrum kunnen overtuigen om een 

leegstaande winkelruimte beschikbaar te stellen. Het doel van het project was om de bewoners 

van Kanaleneiland met elkaar te verbinden en talenten te ontwikkelen. Zo werden er ook 

vechtsportlessen en danslessen gegeven door een bewoner uit de wijk. Ook worden er 

verschillende activiteiten georganiseerd om de levendigheid te  verbeteren. Zo heeft een 

kunstenaar een groot viltje gemaakt dat door de bewoners is ingekleurd. Het project was van 

tijdelijke aard omdat de eigenaar de ruimte niet langer beschikbaar wilde stellen. Toen het 

project was afgelopen hebben verschillende ondernemers en bewoners zich ingezet om er 

toch verder mee te gaan. Dit heeft ertoe geleid dat het voormalig buurthuis wordt 

getransformeerd tot een cultuurcentrum. Het hele project is door een groot aantal 

ondernemers gefaciliteerd door het leveren van producten en diensten, wat ervoor heeft 

gezorgd dat de financieringsbehoefte gering is.  

*Impressie De kunst van.. (bron: Gabriel Events) 
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Hard Bitten and the Others 

Dit concept is gelegen in Almere centrum. Het is opgericht door drie jonge ondernemers van 

in de twintig. Zij zagen dat Almere een plek mistte voor de skate-scene. Hierop hebben zij 

ingespeeld door in samenwerking met vastgoedeigenaar Corio deze plek te ontwikkelen. Corio 

had in Almere centrum een leegstaande winkelruimte van 1000 vierkante meter. Samen met 

projectmanagers, die door Corio zijn ingehuurd, is er begonnen met de invulling van de winkel. 

Het moest een plek worden die als ontmoetingsplek kon dienen voor jonge mensen. Naast 

een ontmoetingsplek was er ook plek voor retail die gericht is op de skate-scene. Zo is er een 

skateramp, bar, skateshop en shop-in-shop voor kleding te vinden.  

Binnen de shop-in-shop zijn voornamelijk skatemerken te vinden.  

       *Impressie Hard Bitten and the Others (bron: Hard Bitten and the Others) 

 

Doordat er gewerkt is met crowdfunding om aan een gedeelte van de financieringsbehoefte te 

voldoen werd er volgens Hard Bitten and the Others meteen een betrokkenheid gecreëerd. 

Naast crowdfunding is er gebruik gemaakt van verschillende partijen uit de skatewereld 

waarmee ze partnerships hebben gesloten. Naast crowdfunding is er door Corio ook een 

flexibele huurovereenkomst opgesteld in de vorm van omzethuur.  
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De Wasbar 

Het concept van de Wasbar is ontstaan in 2012 door twee jonge ondernemers in de twintig uit 

Gent. Ze vinden een normale wasserette maar saai en hebben dit getransformeerd tot een 

wasserette met bar en kapper. Om het startkapitaal bij elkaar te krijgen is er met een aantal 

grote partijen een partnership gestart. Zo zijn Electrolux, Maes, Douwe Egberts, L’Oreal en 

Ecover als sinds de oprichting verbonden aan de Wasbar. Na de eerste vestiging in Gent 

(2012) zijn zij het concept verder gaan uitzetten naar Antwerpen (2013). Het hele concept is 

professioneel opgezet met grote voorschriften waaraan een nieuwe vestiging moet voldoen en 

uitzien. Na de opening in Antwerpen zijn ze ook gevraagd om een vestiging te openen in 

Kortrijk en Brussel. In Kortrijk zal de vestiging in 2014 nog opengaan. Naast de wasserette is 

er ook een bar te vinden waar je kunt ontbijten, lunchen, dineren of alleen een drankje kunt 

nuttigen. De doelgroep van de Wasbar bestaat voor een groot deel uit studenten gezien hun 

kleine woningen zonder ruimte voor een wasmachine en droger. Op dit moment zijn de twee 

ondernemers bezig met het uitzetten van het concept als franchiseonderneming. Voor 

uitbreidingen hebben ze wel eisen gesteld aan de locatie(stad), zodat het concept ook goed 

kan aarden op de locatie(stad).                                   

*Impressie Wasbar (bron: de Wasbar) 
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De Etalage 

Het concept de Etalage is ontwikkeld in 2012 door woningcorporatie Trudo uit Eindhoven. 

Het concept is ontwikkeld om op laagdrempelige manier een beter klantcontact te creëren. 

Er is gekozen voor een concept met meerdere sectoren die elkaar aanvullen. Zo is er een 

kapper, kledingwinkel, eetcafé, vergaderzalen, flexibele werkplekken en een huurloket van 

Trudo. Naast de verschillende sectoren die de Etalage herbergt worden er ook geregeld 

evenementen georganiseerd. De doelgroep bestaat voornamelijk uit mensen die een woning 

huren van Trudo. Echter, de insteek is ook om nieuwe mensen te ontmoeten. Er zijn een 

aantal partnerships gesloten met lokale ondernemers. Deze ondernemers zorgen ervoor dat 

het concept bemand is.  

*Impressie De Etalage (bron: Trudo) 
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4.3. Resultaten onderzoek creatieve ondernemers 

 

Hoe zijn de creatieve concepten ontstaan? 
 
De creatieve concepten zijn allemaal ontstaan vanuit een drang of ambitie om een of meerdere 
consumentenbehoeften te bevredigen die de ondernemers mistten. Op gevoel zijn ze gestart 
met hun eigen concept.  
 
Welke verschillende sectoren hebben de creatieve stadsconcepten? 
 
Bij de geïnterviewde zijn altijd twee of meer verschillende sectoren terug te vinden in het 
concept. De combinaties zijn: 
-   Recreatie/retail/horeca 
-   Wasserijen/horeca 
-   Kunst/cultuur/sport/recreatie 
 

Welke sectoren dekken elkaar? 
 
Elke sector van de concepten is even belangrijk, aldus de geïnterviewde. De combinaties 
zorgen ervoor dat de concepten een breder draagvlak hebben bij de klanten, merken de 
ondernemers op.  
 
Waar moet een pand voor een creatief stadsconcept aan voldoen? 
 
Voor een pand zijn nauwelijks eisen gesteld vanuit de ondernemers. Alle panden die gebruikt 
zijn waren leegstaande panden. Het invullen van de panden hebben alle ondernemers zelf 
gedaan. Er zijn geen specifieke eisen gesteld ten aanzien van het niveau van de oplevering of 
inrichting. Men wilde juist vrijheid hebben en het concept naar eigen inzichten inrichten.  
 
Wat zijn eisen aan de eigenaar volgens de ondernemers? 
 
Twee van de drie ondernemers stelden geen eisen aan de eigenaar. Een ondernemer is van 
mening dat de eigenaar zich zo min mogelijk moet bemoeien met het concept maar meer bezig 
moet zijn met het faciliteren van de ondernemer.  
 
Welke faciliteiten zijn er nodig om het concept te laten slagen? 
 
Alle ondernemers menen dat geloof in je idee of concept het belangrijkste element is om ervoor 
te zorgen dat het concept kan slagen. Daarnaast zijn partnerships belangrijk om in het begin 
een lage financieringsbehoefte te hebben. Om een concept onder de aandacht te brengen 
wordt er door de ondernemers veel gebruik gemaakt van social media. Tevens zijn de 
lokale/nationale media vaak een belangrijke pion om naamsbekendheid te creëren.  
 
Welke klantsegmenten hebben de creatieve stadsconcepten? 
 
De concepten zijn gericht op een lokale doelgroep. Twee van de drie concepten zijn 
voornamelijk gericht op een jonge doelgroep (studenten en skaters), een ander concept heeft 
een bredere doelgroep (de hele wijk). De ondernemers zijn er in de praktijk achter gekomen 
dat een breed publiek zich voelt aangetrokken tot de concepten.  
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Wat zijn de inkomstenstromen van de creatieve stadsconcepten? 
 
De inkomstenstromen zijn uiteenlopend:  
- Wasserij/horeca: De Wasbar heeft een inkomstenstroom van beide sectoren. De wasserij 

zorgt voor 25% van de omzet en de horeca voor de overige 75%. Over deze verhouding 
zijn de ondernemers tevreden.  

- Recreatie/retail/horeca: heeft op dit moment een hoofd inkomstenstroom namelijk de retail 
(shop-in-shop en skateshop). Aan het recreatiegedeelte willen de ondernemers geen geld 
verdienen omdat ze van mening zijn dat dit een aanvulling op het totale concept is om de 
verblijfsduur te vergroten. Over de horecagerelateerde omzet kunnen ze nog niks zeggen. 
Dit heeft te maken met een nog lopende vergunningaanvraag. De verwachting is dat de 
retail voor de meeste inkomsten zal zorgen.  

- Kunst/cultuur/sport/recreatie: de kunststukken die door de mensen in het concept worden 
gemaakt worden ook weer verkocht. Daarnaast wordt er een kleine vergoeding gevraagd 
voor deelname aan sport of danslessen.  

Welke key partners hebben de creatieve stadsconcepten? 
 
Elk creatief stadsconcept dat is geïnterviewd heeft met een aantal grote maar ook kleine 
partijen een partnership. De partnerships zijn bij de drie concepten voornamelijk gericht op het 
leveren van producten en diensten. De partners mogen dan hun naam verbinden aan het 
concept en zijn ook zichtbaar in het pand aanwezig. Bij een van de concepten werken ze met 
wisselende partnerships om steeds andere producten aan de consument te kunnen 
aanbieden. Hier volgt een lijst met een aantal partners van de creatieve stadsconcepten:  
- Electrolux; 
- Maes; 
- Douwe Egberts; 
- L’Oreal; 
- Ecover. 
 
Wat zorgt ervoor dat de concepten er staan zoals ze nu staan? (spin-off) 
 
Twee van de drie ondernemers gaven aan dat voornamelijk het gecreëerde draagvlak bij de 
lokale bevolking een rol heeft gespeeld. De ondernemers hebben dit draagvlak gecreëerd door 
de lokale bevolking vanaf het begin bij het concept te betrekken. Een concept is een half jaar 
gevolgd door de nationale televisie wat voor veel naamsbekendheid heeft gezorgd. Dit heeft 
er met name voor gezorgd dat er nu een derde vestiging geopend wordt van het concept die 
gezien wordt als trekker voor het gebied. 
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4.4. Toetsing creatieve stadsconcepten 

Beschrijving Business Model Canvas 

Om de creatieve stadsconcepten te toetsen en te vertalen naar de vastgoedwereld is er 

gebruik gemaakt van het Business Model Canvas (Osterwalder,  2010, P18). Dit model zal 

gebruikt worden om de creatieve concepten op hun inhoudelijke en commerciële waarde in 

te schatten. Binnen het Business Model Canvas is er gebruik gemaakt van een aantal 

elementen: 

- Klantsegmenten: De verschillende klanten of organisaties die een concept wil bedienen; 

- Waardeproposities: De bundel van diensten en producten die voor een specifiek 

klantsegment waarde creëert; 

- Kanalen: De gebruikte middelen om klanten te bereiken, communicatie, distributie en 

verkoopkanalen;  

- Klantrelaties: Het soort relaties dat een concept aangaat met specifieke klantsegmenten; 

- Inkomstenstromen: De resultaten die voortkomen uit de waardeproposities die succesvol 

aan de klanten zijn aangeboden; 

- Key resources: Dit zijn de assets die nodig zijn om te zorgen dat een business model 

werkt; 

- Kernactiviteiten: Dit zijn de belangrijkste dingen die een concept doet om te zorgen dat 

zijn business model werkt; 

- Key Partners: is het netwerk van leveranciers en partners.  

 

Onderstaand een voorbeeld van hoe dit model op de Bijenkorf kan worden toegepast. 

 
 Business Model Canvas de Bijenkorf (bron: Bijenkorf) 
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Toetsing creatieve stadsconcepten 

De bekeken creatieve stadsconcepten zijn aan de hand van het Business Model Canvas 

geanalyseerd. De volgende elementen zijn naar voren gekomen: 

- Klantsegmenten: De creatieve stadsconcepten hebben een goed beeld van wie hun 

doelgroep is. De doelgroep is vaak sterk wijk georiënteerd en het zijn vaak jonge 

mensen; 

- Waardeproposities: De crossing zorgt ervoor dat er meer waardeproposities zijn binnen 

een creatief stadsconcept. Dit maakt het lastig om voor een doelgroep de juiste 

waardeproposities te onderscheiden. 

- Kanalen: De creatieve stadsconcepten maken goed gebruik van de verschillende 

kanalen om hun doelgroepen te bereiken. Dit gebeurt voornamelijk door goed gebruik 

van social media. 

- Klantrelaties: Doordat ze sterk wijk georiënteerd zijn en een soort gemeenschap hebben 

opgericht zijn er sterke klantrelaties opgebouwd. 

- Inkomstenstromen: Door de crossings in de creatieve stadsconcepten zijn de 

inkomstenstromen niet afhankelijk van een sector. Voor de creatieve stadsconcepten is 

het wel lastig om een duidelijk beeld te kunnen geven van de geprognotiseerde 

inkomstenstromen- als men daar überhaupt al mee bezig is. 

- Key resources: Er is een duidelijk beeld bij de creatieve stadsconcepten wat de key 

sources (benodigde middelen) zijn van hun creatief stadsconcept. De ondernemers zijn 

zich er bewust van welke key sources van belang zijn voor het concept. 

- Kernactiviteiten: De creatieve stadsconcepten weten duidelijk wat hun corebusiness is. 

Dit is weer terug te zien in het succesvol opereren van de concepten.    

- Key partners: Alle creatieve stadsconcepten maken uitvoerig gebruik van partnerships 

binnen en buiten de eigen stad en samenwerkingsvormen. Hiermee beperken ze risico’s 

en worden resources verworven. 

- Kostenstructuur: De ondernemers van de creatieve stadsconcepten worden op dit 

moment bijgestaan door externen voor hun kostenstructuur. In de opstartfase hebben ze 

moeite gehad om inschattingen voor een kostenstructuur te maken.  
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4.4. Deelconclusie 

Creatieve stadsconcepten is een begrip voor een aantal nieuwe initiatieven. Uit de gesprekken 
met de verschillende ondernemers valt een aantal gemeenschappelijkheden te ontdekken: 
- Ze worden voornamelijk ontwikkeld door jonge ondernemers die vooral op hun gevoel 

afgaan. De ene ondernemer is professioneler te werk gegaan dan de andere die zich meer 
low-profile heeft gehouden. Dit is ook terug te zien waar het concept nu staat.  

- De leegstaande winkelruimtes zijn door de ondernemers gevuld met non-retail functies of 
gemengd met retail. De combinaties die door de ondernemers zijn bedacht zorgen ook dat 
ze elkaar aanvullen, wat de combinaties enigszins logisch maakt.  

- De doelgroep van de concepten is sterk wijk georiënteerd wat sommige concepten te 
dupliceren maakt. Door de laagdrempeligheid van de concepten zijn de consumenten 
bereid om er gebruik van te maken.  

- De vele partnerships zorgen voor een sterk concept waarin de financieringsbehoefte in het 
begin niet al te groot is.  

- De vele media-aandacht voor deze nieuwe concepten zorgt niet alleen voor 
naamsbekendheid van de concepten maar ook van het gebied.  

- De onderzochte creatieve stadsconcepten getoetst aan het business canvas model geven 
aan dat er meer aandacht nodig is voor een duidelijk beeld van waardeproposities, 
inkomstenstromen en de kostenstructuur. Hierdoor zijn de concepten voor de 
vastgoedeigenaren in dit stadium nog niet interessant genoeg.  

  



  
   

  35       

5. De Vastgoedaanbieders 

5.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk volgt een nadere beschrijving van het onderzoek, dat in het kader van deze 

scriptie plaatsvond naar de visie van de aanbieders van retailvastgoed. Aan het onderzoek 

hebben grote en aansprekende Nederlandse beleggers en beheersmaatschappijen 

meegewerkt. Deze bedrijven zijn een afspiegeling van een groot deel van de Nederlandse 

winkelvastgoedmarkt, zowel op het gebied van ontwikkeling alsook het beheren en beleggen. 

5.2.  Resultaten onderzoek vastgoedaanbieders 

 

Worden de winkelportefeuilles van de vastgoedaanbieders geconfronteerd met leegstand? 

 

Bij elke vastgoedaanbieder zijn er leegstandsproblemen. De verschillende 

vastgoedaanbieders hebben hun winkelcentra ingedeeld in zwakke en sterke centra. Een 

vastgoedaanbieder heeft een nieuw beleid waar alleen de grote en sterke winkelcentra 

behouden blijven. De zwakke en kleinere winkelcentra hebben ze in de verkoop staan.   

 

Welk soort winkelgebied heeft bij de vastgoedaanbieder de meeste problemen? 
 
De winkelgebieden met de meeste problemen zijn: 
- buurt/wijkwinkelcentra met meer dan alleen winkels voor de dagelijkse behoefte; 
- stadsdeelcentra; 
- aanloopstraten; 
- PDV/GDV locaties aan de rand van de stad. 

Er is wel nadrukkelijk bij vermeld dat deze winkellocaties voornamelijk in de stedelijke 

gebieden leegstandsproblemen hebben.  

 

Wat zou naast de crisis een oorzaak kunnen zijn voor de leegstand binnen de portefeuilles 

van de vastgoedaanbieder? 

 

De vastgoedaanbieders hebben een aantal oorzaken opgenoemd die naast de crisis voor de 

leegstand hebben gezorgd: 

- Er werden bij nieuwe ontwikkelingen eerst de winkelmeters gebouwd waarna de woningen 
volgden. Door de crisis hebben veel woningbouwontwikkelingen geen doorgang 
gevonden. 

- Internet is een grotere concurrent geworden voor de winkelgebieden. 
- Er wordt steeds doelmatiger gewinkeld in vergelijking met het funshoppen. 
- De toenemende filialisering.  

 

 

 

In hoeverre is de leegstand een probleem voor de vastgoedaanbieders? 



  
   

  36       

 

De leegstand is voor sommige portefeuilles een groot probleem. Volgens de 

vastgoedaanbieders is de tijdelijke invulling van winkels financieel gezien niet de beste 

oplossing; er wordt nauwelijks geld verdiend. 

 

Wat doen de vastgoedaanbieders om de leegstand tegen te gaan? 

  

Elke vastgoedaanbieder heeft een eigen aanpak voor wat betreft de leegstand. Hieronder volgt 

een opsomming van de verschillende acties en maatregelen: 

- Afplakken van ramen;  
- Vullen van etalages; 
- Werken met verlichting; 
- Pop-up stores; 
- Conceptstores; 
- Promotiestore; 
- Faillissement verkoop; 
- Ruimten beschikbaar stellen voor stichtingen of verenigingen; 
- Tijdig praten met zittende huurders voor verlenging van het huurcontract onder nieuwe 

voorwaarden; 
- Met filialen en ketens praten over uitbreiding van hun winkels; 
- Verbeteren van de communicatie met ondernemersverenigingen.  

Zijn de gehanteerde methodes succesvol? 

 

De vastgoedaanbieders vinden dat sommige methodes redelijk succesvol zijn. Maar andere 

methodes worden uit noodzaak gedaan om de verloedering tegen te gaan.  Bijvoorbeeld de 

promotiestore van Direction (Britse boyband) heeft voor duizenden extra bezoekers gezorgd. 

Daarnaast zijn de filiaalbedrijven (voornamelijk supermarkten) bereid om meer vierkante 

meters af te nemen om hun winkel te vergroten.  

 

Welke voorwaarden stellen de vastgoedaanbieders aan tijdelijk gebruik? 

 

Er zijn een aantal voorwaarden door de vastgoedaanbieders gesteld aan tijdelijk gebruik. 

Hieronder volgt een opsomming van deze voorwaarden: 

- Tijdelijke huur dient altijd plaats te maken voor nieuwe permanente huurders. 
- De tijdelijke invullingen mogen niet concurrerend zijn voor de zittende huurders. 
- De uitstraling van de invulling moet passen bij het winkelcentrum. 
- Tijdelijke invullingen moeten voor een toegevoegde waarde zorgen in het winkelgebied. 
- Het concept moet duidelijk zijn naar de vastgoedaanbieder. 

Hoe zouden creatieve stadsconcepten bij de vastgoedaanbieders landen? 

 

De vastgoedaanbieders staan allemaal open om creatieve stadsconcepten toe te laten in hun 

winkelcentra. Ze vinden dat nieuwe concepten en initiatieven een kans verdienen binnen het 

winkellandschap.  
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Welke voorwaarden stellen de vastgoedaanbieders aan creatieve stadsconcepten? 

 

Creatieve stadsconcepten zullen aan de bovenstaande voorwaarden voor tijdelijke invullingen 

moeten voldoen. Daarnaast zijn er nog een aantal voorwaarden die vastgoedaanbieders aan 

nieuwe concepten stellen: 

- De ondernemer moet capabel genoeg zijn om een nieuw concept te starten. 
- Bij voorkeur dienen het jonge ondernemers te zijn. 
- Het concept dient realistisch te zijn. 
- Er moet een duidelijke toekomstvisie zijn. 
- Het concept moet het gebied kunnen versterken. 
- De doelgroep van het winkelgebied dient hoofdzakelijk ook voor het concept te dienen.  

Wat zal de toegevoegde waarde zijn van creatieve stadsconcepten?  

 

Voor de vastgoedaanbieders was dit een lastige vraag omdat ze nog niet of nauwelijks met dit 

soort concepten te maken hebben gehad. Ze hebben wel een aantal verwachtingen 

uitgesproken over de toegevoegde waarde. De verwachtingen zijn: 

- Het zorgt voor meer bezoekers in het gebied(traffic); 
- Verlengen van de verblijfsduur; 
- Verbeteren van de negatieve gedachten van zittende huurders; 
- Meer aandacht van de media; 
- Meer naamsbekendheid; 
- Beter gebruik van social media; 
- Vergroten van de belevingswaarde (aantrekkelijkheid). 

Welke mogelijke effecten zal de toegevoegde waarde hebben op de rest van de portefeuilles? 

 

Door de toegevoegde waarde van een creatief stadsconcept hopen de vastgoedaanbieders 

dat de rest van het winkelcentrum ook weer gaat aantrekken. Mocht het concept het toelaten, 

dan kan er gekeken worden om het concept in meerdere winkelcentra binnen de portefeuille 

te plaatsen.  

 

Hoe gaan vastgoedaanbieders om met flexibiliteit met concepten? (Bijvoorbeeld een maand 

in Rijswijk, daarna een maand in Utrecht)  

 

De vastgoedaanbieders staan open voor een flexibel gebruik van de concepten. Wel zal de 

ondernemer hier positief tegenover moeten staan.  

De vastgoedaanbieders die als beheersmaatschappij optreden zeggen dat ze wel met steeds 

andere eigenaren moeten spreken om hen te overtuigen.  
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Hoe flexibel zijn de vastgoedaanbieders met huur/gebruikersovereenkomsten? 

 

De meeste partijen zijn redelijk flexibel met huur/gebruikersovereenkomsten. Een 

vastgoedaanbieder werkt hier helemaal niet mee. Flexibel is volgens de vastgoedaanbieders: 

- Kortere opzeggingstermijnen; 
- Snelle wederzijdse opzeggingen; 
- Korte huur/gebruiksmogelijkheden (één week, twee weken, maand etc); 
- Gebruikersovereenkomsten alleen voor de aansprakelijkheid. 

Hoe kunnen/zullen de vastgoedaanbieders een stimulerende rol spelen?  

Er is een aantal stimulerende middelen door de vastgoedaanbieders naar voren gekomen in 

de interviews: 

- Inhuren van projectmanagers; 
- Gebruik maken van het netwerk; 
- Als ambassadeur gelden voor andere vastgoedaanbieders. 

De vastgoedaanbieders zeggen dat dit niet hun voornaamste taak is binnen het proces. Als 

de ondernemer een concept heeft dan komen ze vanzelf wel, aldus de vastgoedaanbieders.  

5.3. Deelconclusie 

Uit de gesprekken met de vastgoedaanbieders blijkt waar zij in hun aanpak overeenkomen, 
maar ook waar zij van elkaar verschillen.  
- Met leegstand worden alle eigenaren geconfronteerd. Daarbij worden buurt/wijk 

winkelcentra, stadsdeelcentra en PDV/GDV het hardst getroffen. De oorzaken zijn in 
eerdere hoofdstukken behandeld.  

- In aanpak gelden in grote lijnen dezelfde strategieën: 
- Voorkomen van leegstand 
- Invullen van leegstand tijdelijk 
- Invullen van leegstand definitief 
- Etalage decoratie 
- Afplakken van winkels 

- Waar het tijdelijke winkels en creatieve stadsconcepten betreft lopen de strategieën uiteen. 
De ene vastgoedaanbieder is hier al verder mee dan de andere vastgoedaanbieder. Dat 
gebeurt vanuit het besef dat niet alle leegstaande winkels louter met retail ingevuld kunnen 
worden en dat jong en creatief ondernemerschap nieuwe impulsen kan geven aan het 
gebied.  

- Er is een gebrek aan creativiteit voor leegstandsinvullingen bij de vastgoedaanbieders. Dit 
komt omdat voor veel vastgoedaanbieders een winkel een financieel product is en geen 
gebruiksproduct. Het nadenken over leegstand zit niet standaard in het DNA van een 
belegger. 

- Vastgoedbeleggers kunnen kiezen uit een aantal opties als het gaat om neergaande 
winkelgebieden. Creatieve stadsconcepten horen bij optie 5 van transformeren etc. Daar 
staan ze voor open (Even goed op papier zetten) 
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6.Ervaringsdeskundigen 

6.1. Inleiding 

Hoofdstuk 6 zal gaan over de gesprekken met ervaringsdeskundigen op het gebied van 

leegstand, retail en vastgoed. Er is een selectie gemaakt van een aantal 

ervaringsdeskundigen. De ervaringsdeskundigen die gekozen zijn geven een brede blik op de 

leegstand, retail en het vastgoed. Daarnaast hebben deze ervaringsdeskundigen geen directe 

belangen bij de creatieve stadsconcepten of bij de vastgoedaanbieders.   

6.2. Resultaten onderzoek ervaringsdeskundigen.  

 

Hoe kijken de ervaringsdeskundigen op dit moment tegen de Nederlandse retail aan? 
 
Alle ervaringsdeskundigen zijn van mening dat de Nederlandse retail niet weet wat ze moet 
doen en waar ze mee bezig is. Voor hen komen de Nederlandse winkelgebieden vaak saai en 
vervlakt over. De ervaringsdeskundigen zijn van mening dat winkels van lokale ondernemers 
en met een bepaalde authenticiteit op den duur meer consumenten zullen trekken. Sommige 
ondernemers zijn niet vernieuwend en onderscheidend genoeg en verliezen de aansluiting 
waardoor vaak faillissement volgt. Naast het gebrek aan onderscheidend vermogen, willen 
vastgoedeigenaren vaak niet zakken met de huren. In de ogen van de ervaringsdeskundigen 
zijn de huren niet meer marktconform.  
 
Zien de ervaringsdeskundigen creatieve of innovatieve oplossingen voor de leegstand? 
 
De ervaringsdeskundigen hebben nog geen geslaagde oplossingen voor de leegstand gezien. 
De oplossingen die ze aantreffen zijn vaak maar tijdelijk. Daarnaast zien ze dat de eigenaren 
niet de creatiefste partijen zijn in het omgaan met leegstand.  
 
Wat zijn volgens de ervaringsdeskundigen geslaagde oplossingen?  
 
Zoals eerder al aangeven zijn er geen geslaagde oplossingen voor de leegstand. De 
ervaringsdeskundigen halen een aantal concepten aan die zijn ontstaan door de 
leegstandsproblematiek: 
- pop-up stores;  
- try-out stores; 
- goede doelen de ruimte geven; 
- verschillende nieuwe horeca concepten; 
- interactieve etalages.  

Wat zijn volgens de ervaringsdeskundigen succesfactoren? 

 

Volgens de ervaringsdeskundigen is het van belang om een draagvlak/community te creëren 

waardoor concepten een bepaalde verbondenheid krijgen met de omgeving. Zoals één 

ervaringsdeskundige zegt: “er dient een betekenis gegeven te worden aan het concept”. 

Daarnaast is het van belang dat er ook een daadwerkelijke vraag is naar het concept.  
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Welke randvoorwaarden zullen er volgens de ervaringsdeskundigen moeten worden ingevuld 

om tot een succes te komen?  

 

De ervaringsdeskundigen hebben een aantal randvoorwaarden gesteld die kunnen leiden tot 

succes van creatieve stadsconcepten: 

- Startende ondernemers verdienen een marktconforme huur/omzethuur. 
- De buitenruimte dient in orde te zijn. 
- De ondernemers moeten beter gaan samenwerken. 
- Goede professionele voorbereiding, goed product, goede marketing, realistische 

doelstellingen.  

Hoe kunnen creatieve stadsconcepten navolging krijgen? 

 

Volgens de ervaringsdeskundigen zal het lastig zijn om creatieve stadsconcepten te kopiëren 

in andere gebieden. Ze zijn van mening dat creatieve stadsconcepten zoveel mogelijk uit de 

wijk zelf moet komen in plaats van ze te kopiëren. Ze geven hierbij aan dat lokale ondernemers 

een groter draagvlak hebben dan ondernemers van buiten de wijk.  

 

Wat zijn toegevoegde waarden voor de rest van het gebied door creatieve stadsconcepten? 

 

Er worden een aantal toegevoegde waarden genoemd door de ervaringsdeskundigen: 

- Er zal meer traffic gegenereerd worden. 
- De levendigheid van het gebied zal verbeteren. 
- Door het mengen van functies creëer je nieuwe doelgroepen. 
- Er ontstaan nieuwe ontmoetingsplekken. 
- Er wordt een community gecreëerd. 
- Er ontstaan nieuwe verbindingen tussen bedrijven, instellingen en consumenten.  

Wat zouden vastgoedaanbieders volgens de ervaringsdeskundigen moeten doen om 

creatieve stadsconcepten een kans te bieden? 

 

Vastgoedaanbieders zullen zich bewuster moeten worden van de zaakvoering van creatieve 

stadsconcepten. Ook zouden zij jonge ondernemers kunnen faciliteren met het opzetten van 

creatieve stadsconcepten. De ervaringsdeskundigen zeggen dat de vastgoedaanbieders zich 

dan niet met het concept moeten gaan bemoeien. Ook moeten vastgoedaanbieders zich ervan 

bewust worden dat niet alles meer gevuld kan worden met retail. Als laatste zou omzethuur 

een mogelijke vorm zijn om de huur betaalbaar te houden voor creatieve stadsconcepten, 

aldus de ervaringsdeskundigen.  
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6.3 Deelconclusie 

De match tussen creatieve stadsconcepten en vastgoed is niet altijd vanzelfsprekend. De 

vastgoedaanbieders hanteren vaak nog een traditionele hardware benadering. Dit wil zeggen 

dat ze gericht zijn op het vullen van panden. Om een goede match te kunnen maken tussen 

de vastgoedaanbieder en een creatief stadsconcept is een tussenpartij nodig. Deze 

tussenpartij heeft geen belang bij de vastgoedaanbieder en geen belang bij het creatieve 

stadsconcept. Een tussenpersoon kan ondernemers ook stimuleren om vernieuwend en 

innovatief te blijven zodat ze ondernemend zijn.   

 

Alle geïnterviewden zijn het erover eens dat het toepassen van de onderscheiden 

herontwikkelingsopties alleen vruchten afwerpt bij een goede samenwerking tussen 

partijen. Over het algemeen worden daarbij de gemeente, beleggers, ondernemers en in het 

bijzonder creatieve ondernemers als essentiële partijen genoemd. Daarnaast worden 

bewoners of een andere vorm van community genoemd als belangrijke stakeholder. 
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7. Conclusies en aanbevelingen 

7.1. Inleiding 

In voorgaande hoofdstukken is een beeld geschetst van de leegstandsproblematiek in 
winkelgebieden en de mogelijke interventies van vastgoedeigenaren en potentiele 
vastgoedgebruikers (creatieve stadsconcepten). Dit hoofdstuk vormt de apotheose van mijn 
onderzoek en omvat drie onderdelen: 
1. Antwoorden op de onderzoeksvragen 
2. Conclusies 
3. Aanbevelingen 

7.2. Antwoorden op de onderzoeksvragen 

 

1. Hoe ziet de Nederlandse winkelstructuur eruit?  

De Nederlandse winkelstructuur is opgebouwd vanuit een gegroeide dan wel planmatige 
opgezette structuur. Deze structuur is hiërarchisch opgebouwd en onderscheidt van boven 
naar beneden: binnensteden, stadsdeelcentra, wijkcentra en buurtcentra. Daarnaast zijn er 
perifere locaties en Factory Outlets die deel uitmaken van het winkellandschap. 
De levensvatbaarheid van de buurt/wijkwinkelcentra, stadsdeelcentra en PDV/GDV locaties is 
in het geding. De theorie van Christaller geeft goede aanknopingspunten, maar houdt geen 
rekening met recente maatschappelijke, technologische, demografische, economische en 
mobiliteitsontwikkelingen en dus de hedendaagse dynamiek. Dit alles geeft aan dat de 
Nederlandse winkelstructuur moet worden herzien en dat de hiërarchie haar langste tijd heeft 
gehad. 
  
2. Wie zijn de stakeholders en wat zijn hun voornaamste belangen? 

De voornaamste stakeholders zijn: 
- Ondernemers: Hun belang is omzet generen en het continueren van de onderneming; 
- Beheersmaatschappijen: Beheersmaatschappijen behartigen de belangen van zowel 

vastgoedeigenaren als winkeliers door de zorg voor het dagelijkse beheer van het 
winkelcentrum; 

- Vastgoedeigenaren: Hebben als belang dat er via de huur inkomsten worden gegenereerd 
zodat het vastgoed rendeert; 

- Gemeenten: Hebben belang bij vitale winkelgebieden uit een oogpunt van leefbaarheid en 
levendigheid in buurten, wijken en stadsdelen; 

- Consumenten: Consumenten hebben belang bij een goede winkelstructuur vanuit hun 
behoefte om boodschappen te doen, maar ook recreatief te kunnen winkelen. 

De praktijk wijst uit dat deze belangen niet altijd parallel lopen. Zo kan de gewenste huur van 
de eigenaren op gespannen voet staan met de omzet in de winkels. Vaak leidt dit tot 
huurprijsonderhandelingen. 
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3. Wat wordt er verstaan onder creatieve stadsconcepten? 

Creatieve stadsconcepten zijn consument- en of publieksgerichte, (cross-sectorale) 
voorzieningen die originele invullingen bieden voor hedendaagse publieksbehoeften in 
winkelgebieden.  
Deze definitie is in het kader van mijn onderzoek stipulatief. Dat houdt in dat er van het begrip 
creatieve stadsconcepten geen definitie is waarop gebouwd kan worden in het kader van het 
onderzoek.  
Voorbeelden van creatieve stadsconcepten zijn: 
- De Wasbar, Gent, Antwerpen, Kortrijk(B); 
- Hard Bitten & the Others, Almere; 
- De kunst van…, Utrecht; 
- De Tostifabriek, Amsterdam; 
- Repaircafe, meerdere steden; 
- De Etalage, Eindhoven; 
- Miele flagstore, Berlijn (D). 

Het is een nieuw begrip dat nadere uitwerking verdient omdat er tal van crossings tussen 
sectoren mogelijk zijn. 
 
4. Hoe komen creatieve stadsconcepten tot stand? 

Er is geen eenduidige methode waarin creatieve stadsconcepten tot stand komen. Wat hier 
opvalt is dat de concepten: 
- Worden gestart door voornamelijk jonge mensen; 
- Sterke verbondenheid vertonen met de wijk; 
- Op gevoel zijn ontwikkeld; 
- Zeer uiteenlopend zijn in professionaliteit; 
- Gebruik maken van key-partners uit de directe omgeving of grote bedrijven.  

Uit de toets met het Business Model Canvas blijkt dat het voor creatieve ondernemers lastig 
is om waardeproposities, inkomstenstromen en een kostenstructuur duidelijk in beeld te 
krijgen.  
 
5. Wat zijn mogelijke gevolgen/effecten voor winkelgebieden en stakeholders bij het inpassen 

van creatieve stadsconcepten?  

Mogelijke positieve gevolgen van creatieve stadsconcepten zijn: 
- Nieuwe ondernemersimpulsen voor het winkelcentrum; 
- Meer traffic doordat de concepten nieuwsgierigheid opwekken bij bezoekers en omdat veel 

creatieve ondernemers actief gebruik maken van social media. Bovendien zijn zij vaak 
sterker sociaal verankerd in de wijk dan filiaalbedrijven; 

- Grotere naamsbekendheid van het winkelcentrum door media aandacht omdat het nieuwe 
en bijzondere concepten zijn; 

- Aantrekkingskracht op andere jonge creatieve ondernemers die ook in het centrum willen 
zitten. 
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6. Wat zijn elementen om creatieve stadsconcepten levensvatbaar te maken? 

Elementen om creatieve stadsconcepten levensvatbaar te maken liggen bij verschillende 
partijen, namelijk bij de vastgoedsector, de creatieve sector en de gemeente.  
 
De elementen van de vastgoedsector zijn: 
- Het bedenken van nieuwe exploitatiemodellen; 
- Het gebruiken van flexibele huurcontracten; 
- Gebruiksovereenkomsten voor non-profit creatieve stadsconcepten; 
- Het inhuren van projectmanagers.  

De elementen van de creatieve sector zijn: 
- De sterke verbondenheid tussen de wijk en het concept;  
- Het gebruik maken van key-partners (partnerships);  
- De sterke inzet van social media; 
- Het gebruik maken van het Business Model Canvas om waardeproposities, 

inkomstenstromen en de kostenstructuur scherper in kaart te brengen. 

De elementen van de gemeente zijn: 
- Het gebruik van flexibel bestemmingsplan; 
- Een soepeler vergunningenbeleid waar dit gewenst of nodig is voor het concept; 
- Het algemeen beheer en onderhoud van het winkelgebied in het kader van schoon, heel 

en veilig. 
  

7. Hoe kunnen creatieve stadsconcepten worden geïmplementeerd in winkelgebieden? 

Om creatieve stadsconcepten te kunnen implementeren, staan drie partijen centraal, namelijk 
de vastgoedsector, de creatieve sector en de gemeente.  
 
De vastgoedsector dient:  
- Actief aan de slag te gaan met nieuwe gebruiksovereenkomsten of huurcontracten 

( eventueel omzethuur) die de creatieve sector bedienen; 
- Duidelijke criteria op te stellen, waaraan gebruikers dienen te voldoen. Het Business Model 

Canvas kan hier als uitgangspunt genomen worden.  

De Creatieve sector dient: 
- Het Business Model Canvas toe te passen. Zodat de concepten inzichtelijker worden voor 

de vastgoedsector.  

De Gemeente dient:  
- Beter te faciliteren via bestemmingsplannen en vergunningen; 
- Crossings te stimuleren door bijeenkomsten te organiseren met lokale partijen zoals; 

banken, kunst-cultuur en maatschappelijke instellingen. 
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7.3. Conclusies 

 

Uit het onderzoek en de vragen die aan het onderzoek ten grondslag liggen is een aantal 

conclusies te verbinden: 

1. De retailwereld is in een impasse beland. Tegenover veel leegstand staan veel jonge 

startende ondernemers die op zoek zijn naar ruimte. Echter, de gewenste 

huuropbrengsten en rendementen van beleggers belemmeren een makkelijke match 

tussen deze twee groepen. 

2. Beleggers/vastgoedeigenaren kunnen bij slecht functionerend winkelvastgoed kiezen 
uit verschillende varianten.  

a. Dit zijn 0-optie: Geen investering, enkel continueren exploitatie. 
b. Renovatie: Kleine aanpassingen, samenvoegen winkelunits, daken, gevels en 

restylen. 
c. Herontwikkeling met uitbreiding: Naast renovatie elementen ook uitbreiding, 

wijziging structuur en lay-out. 
d. Sloop/nieuwbouw /samenvoegen: Sloop op bestaande locatie, eventueel 

samenvoegen met ander centrum op andere locatie, aanpassing aan huidige 
functionele eisen. 

e. Saneren/herbestemmen/transformeren: Saneren en transformeren met een 
andere, niet detailhandelsbestemming. 

De keus voor transformatie of herbestemming maakt het mogelijk om jonge creatieve 

bedrijven toe te laten in het centrum. Echter, veel vastgoedbedrijven hebben dit 

thema en deze aanpak nog niet serieus ter hand genomen. Men blijft vaak steken in 

de traditionele hardware-benadering van vastgoedverhuur. 

3. De creatieve sector is spontaan van karakter en kenmerkt zich door jonge gedreven 

ondernemers die op gevoel en op basis van enthousiasme een onderneming willen 

opzetten. In het voorbereidingstraject zijn de waardeproposities, kostenstructuur en 

de inkomstenstroom niet altijd goed uitgewerkt. Dit maakt deze groep a priori minder 

interessant voor bovengenoemde vastgoedeigenaren. Men is vaak te weinig zakelijk 

en commercieel. Wil men de match met de vastgoedwereld maken dan zijn 

professionalisering en vercommercialisering tot op zekere hoogte noodzakelijk. Het 

mag echter niet ten koste gaan van de spontaniteit van het concept; 

4. Het begrip creatieve stadsconcepten verdient nadere uitwerking als het gaat om de 

crossings die mogelijk zijn tussen sectoren. De standaard CBS-bedrijfsindeling 

faciliteert hier niet in en veel gemeentelijke bestemmingsplannen ook niet. Dit zou 

belemmerend kunnen werken voor (jonge) ondernemers die iets innovatiefs willen 

opzetten in een winkelcentrum; 

5. Creatieve stadsconcepten dienen alsnog conceptmatig te worden benaderd. Het gaat 

om meer dan het vullen van leegstaande winkelpanden. De concepten dienen in hun 

lokale omgeving maatschappelijk en sociaal verankerd te zijn. Dit leidt tot meer 

succes. Tegelijkertijd is succes in deze sector niet automatisch kopieerbaar, juist 

vanwege de scherpere lokale context. 
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7.4 Aanbevelingen 

Om tot succesvol in te voeren creatieve stadsconcepten te komen is er een aantal 
aanbevelingen opgesteld. Daarnaast zal door deze aanbevelingen ook een antwoord op 
de hoofdvraag gegeven worden. Ik stel dat er voor vier partijen aanbevelingen nodig zijn. 
Hierbij refereer ik aan de context in winkelcentrum In de Bogaard in Rijswijk van waaruit 
deze opdracht is gestart. De sleutelpartijen in deze zijn: 

- De vastgoedeigenaren en hun beheerders 
- De creatieve ondernemers 
- De gemeente Rijswijk 
- Het centrummanagement 

De Vastgoedeigenaren en hun beheerders 
- Ondersteun als vastgoedaanbieder functiewijzigingen voor leegstaande winkelpanden en 

mik hierbij op retail- , maar ook niet-retail voorzieningen die traffic (kunnen) genereren. 
- Geef als vastgoedeigenaar zo direct mogelijk sturing aan het proces van transformatie en 

herbestemming, in plaats van het te delegeren aan beheerders. Een tweede optie hierin 
is om buiten de traditionele beheerders in zee te gaan met gespecialiseerde bureaus. Of 
leg de opdracht neer bij een centrummanager. Ook is het mogelijk vanuit eigen 
gelederen een projectmanager aan te stellen. 

- Ontwikkel nieuwe exploitatiemodellen waarmee nieuwe bedrijfsvormen makkelijker 
kunnen worden gefaciliteerd in leegstaand vastgoed. 

- Ga als vastgoedaanbieder nadenken over het afwaarderen van langdurig leegstaande 
winkelruimten. Hierdoor ontstaan er goedkopere vormen van gebruik of financiële ruimte 
voor transformatie. Daarnaast kan afwaarderen als verlies gelden dat ten laste van de 
fiscale winst gebracht mag worden. 

- Zorg als vastgoedaanbieder voor duidelijke toetsingscriteria waaraan een creatief 
stadsconcept moet voldoen om aanspraak te maken op een winkelruimte. Hierdoor zal het 
proces sneller en makkelijker verlopen.   

- Verlang geen casco oplevering meer van een vertrekkende huurder. Dit zorgt mogelijk voor 
minder investeringskosten voor nieuwe huurders/gebruikers. 

De Creatieve Stadsconcepten 
- Gebruik het Business Model Canvas voor het opstarten van een concept. Op deze wijze 

komen twee werelden dichter bij elkaar en begint men elkaars taal te spreken. 
- Ga op zoek naar crossings met andere sectoren vanuit lokale en regionale netwerken en 

zoek hierbij ondersteuning van externe adviseurs (bijv. Kamer van Koophandel). 

De gemeente Rijswijk 
- De gemeente wordt geadviseerd een faciliterende rol te spelen door het bij elkaar brengen 

van partijen uit de vastgoedwereld, creatieve sector en maatschappelijke instanties. Dit 
kan door het organiseren van ‘crossingbijeenkomsten’ voor kleine bedrijven en/of starters. 

- De gemeente kan soepeler omgaan met vergunningaanvragen als dit vestiging van 
creatieve ondernemers vergemakkelijkt. 

- De gemeente dient ter bevordering van dit traject vastgoedeigenaren met leegstaande 
winkels rechtstreeks te benaderen, buiten de beheerders om. De eigenaren zijn immers 
beslissingsbevoegd. 
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Het centrummanagement 
- Als schakel tussen de partijen kan de centrummanager de organisator zijn of worden van 

crossings tussen partijen. Hij kan de sleutelfiguur zijn tussen vastgoed en gebruikers, maar 
ook lokale banken, ZZP’ers, stichtingen en verenigingen betrekken bij het creëren van 
nieuwe concepten. 
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