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Regionale afstemming

De volgende stellingen zijn voorgelegd in de workshop:

ü Het gaat erg goed in onze regio, er is weinig leegstand, er is bevolkingsgroei en nog vraag naar nieuwe      
detailhandel – wij hoeven niet regionaal af te stemmen!

ü We hebben een regionale visie – de cijfers zijn confronterend – niet alle winkelcentra zijn kansrijk -> alle 
gemeenten in de regio moeten een winkelcentrum als kansarm opgeven.

ü De regio heeft mijn winkelcentrum als kansarm bestempeld – ik vind het centrum helemaal niet kansarm 
ik ben boos, ik wil niet weg, mijn pand is niks meer waard! – De regio moet de kansarme locaties 
intrekken.

ü Als concentratie van winkels een meerwaarde is voor ondernemers en vastgoedeigenaren dan gebeurt dit 
organisch, de overheid hoeft zich niet te bemoeien door brancheringregels te hanteren.

ü In de regio zijn er twee recreatieve winkelcentra, er is volgens onderzoeken maar toekomst voor één zo’n 
centrum in de regio – Geen enkele wethouder zal zijn eigen winkelcentrum opgeven.

ü Een stad als Rotterdam, Amsterdam of Utrecht hoeven niet regionaal af te stemmen.



Over het algemeen was er veel eensgezindheid, de noodzaak om regionaal
af te stemmen was in de hele groep aanwezig. 

Welke grenzen zijn logisch bij regionaal afstemmen? 
De consument houdt geen rekening met bestuurlijke grenzen, daarom is het de vraag of de regionale 
afstemming zoals nu vormgegeven in de meeste provincies wel een weerspiegeling is van de marktgrenzen 
voor detailhandel. Afstemming zoeken in een marktregio is echter lastig te faciliteren, de bestuurders in 
bestuurlijke regio’s hebben al een natuurlijke samenwerking, dat maakt het makkelijk om afspraken te 
maken.

Geen kaasschaaf bij regionale opgave voor transformatie
Om alle winkelgebieden op de zelfde manier te behandelen bij het saneren is niet wenselijk. Er moet een 
degelijke analyse liggen over de toekomstbestendigheid van winkelgebieden. Echter een winkelgebied 
kansarm noemen is een doodsteek voor de ondernemers in het gebied, noem het een transitiegebied. Denk 
ook aan het formuleren van een transformatie opgave per provincie-regio. Geef de regio het aantal m2 mee 
dat getransformeerd moet worden en laat ze zelf uitzoeken hoe ze dit realiseren. Afspraak is dan alleen de 
m2, wat moet zorgen voor een gezonde structuur.

Regionale afstemming



Wenkend perspectief bieden bij transformatie 
In plaats van het alleen benoemen van de regionale detailhandelsstructuur en afspraken 
maken over het transformeren denk gelijk na over je boodschap. Het alleen aanwijzen 
van transitiegebieden zonder wenkend perspectief (wat kan er dan wel) zal zorgen voor 
weerstand. Zoek de juiste partijen bij elkaar die ervoor kunnen zorgen dat er positieve 
energie in het gebied komt. 

Branchering 
Of de overheid een rol moet spelen in het brancheren van winkelgebieden is een discussiepunt. Enerzijds wordt 
aangegeven dat de markt zelf goed kan bepalen waar zij zich zou willen vestigen en dat branchering op den duur 
niet hoog te houden is. Echter als het de leefbaarheid van een centrum aantast (bijvoorbeeld Nutellawinkels in 
Amsterdam) heeft de overheid wel de taak om dit recht te trekken. Dit is een reactieve houding. 

Is er nog een mogelijkheid weggelegd voor de Retailagenda om per provincie presentatieafspraken te maken wat 
betreft regionale samenwerking? Zo blijft de inzet niet vrijblijvend. 

Regionale afstemming



Lokale transformatie

Tijdens de werkconferentie van de Retailagenda op 6 juli jl. is binnen het thema Lokale Transformatie met 
elkaar gewerkt aan de hand van een casus. De casus was als volgt:

Gemeente Y kampt met wegtrekkende ondernemers met grote leegstand tot gevolg. Dit is een probleem voor 
vastgoedeigenaren, achterblijvende ondernemers en de gemeente en heeft invloed op de leefbaarheid van de 
stad. Het is noodzakelijk keuzes te maken tussen kansrijke en kansarme winkelgebieden in gemeente Y. De 
gemeente wil samen met haar stakeholders komen tot de aanwijzing van kansrijk en kansarme winkelgebieden. 
De keuze  die hieruit voortvloeit leidt tot een transformatieopgave. 

De strategische vragen die hierbij voorlagen, waren:

ü Hoe komen we tot het gedragen aanwijzen van kansrijke en kansarme gebieden en zijn er invullingen te 
bedenken voor de kansarme winkelgebieden?

ü Lokale transformatieopgaven vereisen een integrale benadering, maar hoe realiseren we dan een 
integrale financiering?

De deelnemers waren opgedeeld in twee groepen, zodat inhoudelijk goed met elkaar gediscussieerd kon 
worden. Deelnemers werden nadrukkelijk verzocht te denken vanuit de eigen positie. 



Lokale transformatie

Stakeholders
Om tot de beantwoording van de eerste vraag te komen, is het ten eerste belangrijk te weten welke 
stakeholders ten minste aan tafel moeten zitten om de keuze kansrijk en kansarme  winkelgebieden te bepalen 
en te realiseren. Volgens de aanwezigen moeten dit tenminste de volgende partijen zijn: 

ü De culturele sector c.q. culturele verenigingen
ü Ondernemersverenigingen, niet alleen de middenstandsverenigingen, maar juist ook de industriële   

verenigingen
ü Verenigingen, en dat kunnen allerlei verenigingen zijn van sportvereniging tot buurtverenigingen tot 

lokale initiatiefgroepen uit de samenleving: groepen waar in de kern de energie ligt om (creatief) aan de 
slag te gaan met de omgeving en/of initiatieven willen ontplooien. 

ü De toeristisch-recreatieve sector 
ü Horeca
ü Citymanager: om de aanpak van de lokale transformatie te doen slagen, is het hebben van een 

citymanager een must
ü Sociale, maatschappelijke organisaties
ü Onderwijs, in denken en doen, als bezoeker voor het centrum, maar ook als toekomstige retailer
ü Creatieve industrie
ü Benader doelgroepen via social media (jongeren) en andere platforms



Lokale transformatie

Welke criteria zouden gehanteerd moeten worden om te bepalen wat kansrijke en kansarme winkelgebieden 
zijn? 

Men was er unaniem over eens dat er een duidelijke, onafhankelijke analyse van een gebied gemaakt moet 
worden door een onderzoeksbureau, dat door alle betrokkenen vervolgens ook wordt onderschreven. Men moet 
achter de uitkomsten gaan staan. Deze analyse moet leiden tot een heldere visie. Als dat eenmaal is 
vastgesteld, dan hieraan verder geen criteria voor de invulling verbinden.

Zijn er kansrijke nieuwe binnenstadsconcepten en menging van functies (niet alleen uitgaan van retail) te 
bedenken om invulling aan de kansarme winkelgebieden te geven?

Om kansrijke binnenstadsconcepten te creëren, is het essentieel te bepalen wat het DNA van het te 
transformeren gebied is. Wie zijn de bezoekers van het gebied en wat is de identiteit van het gebied. Daar de 
kansen uithalen. Maak gebruik van de energie / dynamiek die ergens aanwezig is. Creëer vrijplaats voor 
vernieuwing, zorg voor gastvrijheid, het verleiden van je bezoeker/inwoner en zorg dat er beleving is 
(foodfestival, circus, speeltuin: passend bij je DNA) Wees creatief met andere functies. Succesfactoren van een 
outletcenter zouden vertaald moeten worden naar winkelgebieden.



Lokale transformatie

Lokale transformatieopgaven vereisen een integrale benadering, maar hoe realiseren we dan een integrale 
financiering?

Hoe de pijn te verdelen? Indien urgentie aanwezig is en er zijn duidelijke keuzes gemaakt, vertaald in een visie, 
dan komen goede ideeën wel en volgt financiering (BIZ, diverse fondsen, subsidies, investeerders).  Maak 
betrokken partijen deelgenoot, alle partijen moeten in de pijn delen. Indien het proces aan de markt wordt 
overgelaten, duren processen langer. Eigenaren van panden moeten verleidt worden, dan wel een  heldere visie, 
zodat zij in de toekomst kunnen investeren. Creëer gedragen belang, dan komt de financiering wel

Welke instrumenten zijn nodig om de transformatie-opgaven te realiseren. Voldoet de bestaande regelgeving of 
is nieuwe regelgeving of experimenteerruimte nodig?

Om de transformatieopgaven te realiseren zijn de volgende zaken onmisbaar

ü Het inzetten van centrummanagers
ü Gebruik maken van straatambassadeurs 
ü Onafhankelijke analyse & data
ü Uitkomst data onderschrijven
ü Continuïteit in beleid, ook in opeenvolgende collegeperioden
ü Actieve begeleiding nieuwe ondernemers



Lokale transformatie

Hoe zie je de rol van de retailagenda in deze totale opgave? 

Aan de slag gaan met Retaildealgemeenten die nog geen invulling hebben gegeven aan de RetailDeal en deze 
tot actie te bewegen. Bewustwording en blijvende urgentie van de transformatieopgaven bij alle betrokken 
partijen blijven houden. Specifiek werden hierbij de volgende partijen benoemd: 

ü Colleges van gemeenten
ü Raadsleden
ü Centrummanagers
ü Rijk
ü Provincie



Samen Investeren

ü De sessie start met een korte toelichting stand van zaken DEO onderzoek en huurregister
ü Andere benaming thema: van Huurmarkt naar Samen Investeren
ü Inclusief focus op duurzaamheidsmaatregelen (gaat ook over samen investeren)
ü De relatie, verantwoordelijkheden, circle of influence, onderling vertrouwen tussen verhuurder en 

huurder staan vaak centraal bij dit thema
ü Ook belangrijke focus op de specifieke problematiek in winkelgebieden met verdeeld eigendom
ü Belangrijk om ook de vastgoedsector actief te (blijven) betrekken bij dit thema
ü Thema vraagt creativiteit en nieuwe businessmodellen. Hier moet ruimte voor zijn.
ü Daarom ook belangrijk om financiers/banken actief te betrekken

ü Bestaat er inmiddels een gedeelde werkelijkheid in zake de opgave en de problematiek? Voordat je op 
zoek gaat naar oplossingen moet eerst de vraag duidelijk zijn.

ü Vraag blijft: hoe organiseren we de krimp.
ü Lokale transformatie is de motor van de Retailagenda
ü Blijf nadenken vanuit het collectief: winkels, horeca, cultuur, zorg, diensten, wonen.
ü Vraagt gemeenschappelijk beeld op alle functies (in samenhang)



Samen Investeren

ü Belangrijk om alle partijen aan tafel te krijgen zodat ze gezamenlijk een visie kunnen ontwikkelen. 
Voorkom het not-invented-by-me-syndroom.

ü Winkelgebieden worden steeds belangrijker, individuele winkels steeds minder.
ü Wie wil je zijn als winkelgebied? Hoe ga je daar samen op sturen? Ook ondernemers zouden bereid 

moeten zijn daarover langjarige afspraken te maken.
ü De gemeente kan dit proces faciliteren.
ü Nog veel ontkenning in de sector.
ü Benadruk het collectief, sprek over derden. Winkels zijn vaak geen trekker op zichzelf.
ü Biedt een wenkend perspectief om de verandering op gang te brengen.
ü Laat je niet afremmen door de negatieve aandachtstrekkers. Gebruik de koplopers en de vernieuwers.
ü Gemeente moet regierol houden/nemen. En probleemeigenaar blijven. Past bij hun maatschappelijke rol. 

Vraagt een overall visie.
ü Een duidelijke, transparante, betrouwbare lokale overheid is noodzakelijk om investeringen op gang te 

brengen. Ander verlamt de sector.
ü Gemeenten hebben geen geld voor transitieopgave. Kan de Retailagenda hier bij helpen?
ü Het begint bij een planologisch besluit, gebaseerd op een visie, gebaseerd op feiten.
ü De Retailagenda kan de feiten leveren en ondersteunen bij het proces. 
ü Het proces moet je organiseren. 
ü De overheid heeft geen monopolie op een visie.



Samen Investeren

ü Bovendien is de gemeente vaak sectoraal georganiseerd terwijl de mogelijke oplossingen integraal 
moeten worden benaderd.

ü Retailagenda kan inspirerende voorbeelden laten zien.
ü Scenario-analyses kunnen ook heel verhelderend werken. Wat gebeurt er als je niets doet! (o-variant)
ü Reken de scenario’s door. Maak een grondexploitatie per variant
ü Publiek en privaat geld combineren (gebiedsfonds)
ü Transformatie vraagt integrale visie maar maakt het niet te groot.
ü Knip het grote probleem op in hapklare brokken. Maak het beheersbaar.
ü Focus niet op hoogste prijs maar op beste plan.
ü Werken aan vertrouwen; organiseer matchmakers.
ü Controleer; is er sprake van marktfalen? Is ingrijpen noodzakelijk?
ü Besef: het zijn altijd lange processen.
ü Het is nooit te laat voor interventie en/of innovatie
ü Mate van organisatie van groot belang; DNWZ, BIZ, Centrummanagers
ü Kan je elkaar vinden? Vastgoedeigenaren, franchisenemers, winkeliers, grootwinkelbedrijven. Spreek je 

de juiste stakeholders aan?



Samen Investeren

Duurzaamheid:

ü Ook een onderwerp inzake Samen Investeren.
ü Vanuit Retailagenda; duidelijke koppeling met fysieke omgeving en koppeling aan thema lokale 

transformatie
ü Belangrijk om dit thema steeds mee te nemen in de investeringsopgave (natuurlijk moment)
ü Grootwinkelbedrijven zijn vaak wel aangesloten. MKB-ers benaderen als consument! Maak de opgave 

eenvoudig en te begrijpen.
ü Ook in Regiodeals de duurzaamheidsopgave meenemen.
ü Gebouwgebonden subsidies (zoals bij woninigen) kan ook bij winkelvastgoed.
ü Nieuwe verdienmodellen uitzoeken. Verhuur van casco plus als mogelijke oplossing.
ü Retailagenda kan dit soort casussen uitzoeken en onder de aandacht brengen.



HCA

Eerste ronde 

Peter Cras opent het overleg. De discussie wordt in twee ronden gevoerd aan de hand van de vier 
vooraf toegezonden strategische vragen. Voorafgaand aan de discussie wordt ter inspiratie een 
filmpje getoond: https://youtu.be/GHSCoN_Fm04

ü Hoe ziet ondernemen in een nieuwe Retailcontext eruit en wat zijn de consequenties daarvan voor 
Human Capital?

ü Hoe til je ondernemers en medewerkers in de sector naar het gewenste nieuwe niveau om 
opgewassen te zijn tegen de uitdagingen waar de sector voor staat? 

Conclusies: 

1. Om nu in de Retail succes te kunnen hebben is het noodzakelijk de business echt zelf 
te begrijpen/doorgronden en je positie in de markt (volume/niche) te bepalen. 

2. Heb een duidelijk besef van de producten/diensten ( wat bied ik aan toegevoegde waarde?). 
3. “Het internet pikt mijn klanten in” is je eigen doodvonnis tekenen



HCA

Tweede ronde 

Presentatie cijfers over het Human Capital in de detailhandel (zie de pdf) 

ü Hoe krijgen we meer zicht en grip op de vereiste kennis, skills en attitude van ondernemers en 
medewerkers en maken we Lifelong learning structureel onderdeel van Human Capital Management?

ü Hoe houd je de retailsector aantrekkelijk voor de mensen die de noodzakelijke vernieuwingen 
kunnen doorvoeren, de verdienkracht van de sector kunnen vergroten en daarmee de transitie
kunnen dragen? 

Conclusies: 

1. HCM consequent verbinden met/ afstemmen op je business doelen 
2. HCM structureel onderdeel van je beleid en bedrijfsvoering maken 
3. De noodzaak van bovenstaande conclusies wordt anno 2018 breed gedeeld door 

beleidsmakers en belangenvertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in de 
sector, de opdracht is nu om de ondernemers daarin mee te krijgen en mee te nemen. 

4. Ook werknemers kunnen meer gestimuleerd/ondersteund worden om hun eigen professionele 
ontwikkeling structureler op- en aan te pakken. 



Kenniscreatie & Innovatie

Op welke thema’s is behoefte aan meer kennis dmv intervisies, kennissessies of onderzoek?

ü Online platform ontwikkeling
ü Innovatie niet als vijand
ü Veiligheid (zowel fysiek als online)
ü Skills (business skills, e-commerce, positief sexy)
ü Big data (actualiteit) ontsluiten relevantie voor wie
ü Businessmodelling, nieuw ondernemerschap, ook kosten
ü Co-creatie (creatief en empathie)
ü Omnichannel (nieuw businessmodellen)
ü Robottechnologie (complementair + klant conversie)
ü Incrementele innovatie
ü Klant technologie
ü Huren database 
ü Omzet, waar komt deze vandaan, pintransactie
ü Consumentendata / inzichten
ü Forecast innovatie / data / retail index
ü Stadslogistiek (omnichannel, gehele goederenstroom, duurzaam)
ü Online mobile applicaties en relatie met fysiek
ü Paymentless retail
ü Sociale domein zzp-ers en arbeidschap mbt leverancier van pakketten



Kenniscreatie & Innovatie

Vervolg thema’s
ü Innovatie mindset (methodiek ontwikkeling)
ü Samenwerking vanuit retailers lokaal (tools platform communicatie)
ü Multiecultariteit
ü Innovatie in de keten vastgoed – retail – waarde creatie – brands
ü Middelgrote steden problematiek
ü Keten -> Mono brand stores  .. Fysiek
ü Blurring in de praktijk
ü Hoe blijf je als werkgever aantrekkelijk
ü Lokale betrokkenheid + samenwerking
ü Ondernemers van elkaar laten leren
ü Vernieuwende retail concepten
ü Isolement MKB hoe daar uit te halen
ü Hoe kan innovatie zorgen voor versterking (angst)
ü Communicatie netwerk social voor retailer.
ü Lokale identiteit / diversiteit aanbod.
ü Maatschappelijke rol retail
ü Kloof generatie retailer – consument
ü Doelgroepen analyse geeft inzichten en skills
ü Nieuwe retailers -> studenten – ondernemers
ü Brandstrategy
ü Innovatie belevingswaarde



Kenniscreatie & Innovatie

Vervolg thema’s

ü Stadslogistiek / beleving
ü Online instore / mobiel / paymattens retail
ü Verduurzaming & circulaire economie
ü Arbeidsverhoudingen / zzp
ü Digitale business skills



Kenniscreatie & Innovatie

Welke vraagstukken spelen er in de retailsector waar innoveren een rol speelt
ü Drivers samenwerking en lokale betrokkenheid (dorpsgevoel)
ü Hoe leer je samenwerken
ü Wat kunnen we leren van dorpen mbt samenwerken
ü Vervoersbewegingen van en naar reduceren.
ü Hoe spelen we in op off en online distributie journey
ü Hoe krijg je de retailer in beweging voor de toekomst
ü Hoe zien nieuwe businessmodellen eruit om te starten en /  of te groeien als retailer
ü Hoe kan je de risico’s verleggen en mogelijkheden creeeren
ü Retailconcepten zijn 24/7 proof en opschalen
ü Vermogen om snel te schakelen tussen of combi van businessmodellen
ü Learnings van internationale successen in labs toetsen
ü Hoe ga je om met de menselijke factor van de ondernemer bij innovatie implementatie, welke competenties?
ü Methodiek Retail deconstrueren om weer te construeren. Proof of the pudding
ü Digitaal – fysiek
ü Blurring 
ü Hoe kun je als ontmoetingspunt een betere verblijfsklimaat realiseren.
ü Perspectieven methodiek ontwikkelen mbt stakeholders.
Diversiteit, creativiteit, innovatie binnen de organisatie, anders denken.
Wat leeft er bij de ketens? 
Wat vinden ze relevant om lokaal betrokken te zijn. Isolement.
Grote ontline platforms, handelingsperspectieven van kleine retailers.
Hoe gaan we wgb compact maken
Hoe zet ik een wgb op de kaart positionering particulieren vastgoedeigenaren meer betrokken.



Kenniscreatie & Innovatie

Welke innovatie thema’s binnen de retail verdienen extra aandacht van uit de retailagenda in de 
vorm van een living lab?

Mens
ü Skills
ü Personeel
ü Mindset
ü Samenwerking / netwerken
ü Retailer sexy beroep

Winkel
ü Concepten
ü Busnissmodel
ü Technologie
ü Rolmerken
ü omnichanel

Winkelomgeving (gebied stad regio)
ü Samenwerking
ü Communicatietools
ü smartcity
ü Lokale identiteit
ü Programmering activiteiten
ü Belevingswaarde
ü Wenkend perspectief, nieuw speelverlof



Kenniscreatie & Innovatie

Vervolg thema’s

De hele keten
ü Betalen, technologie
ü Veiligheid online en offline
ü Distributie + logistiek + goederen + mensen
ü Maatschappelijke impact
ü Vastgoed – retail, business model, waarde, duurzaam

Data nu en forecasting
ü Consument
ü Huur en omzet
ü Impactanalyse en tools
ü Ontsluiting van kennis



Innovatie

Aanpak naar living labs

ü Best practices
ü Sexy retail landschap
ü Wat kun je er morgen mee
ü Verplaatsbaarheid van living labs
ü Laagdrempelige toegang tot kennis
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