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Alleen door middel van samenwerking kan grootschalige
en onbeheerste sanering van de winkelgebieden in ons
land worden voorkomen. Stakeholders moeten op ver-
schillende niveaus gezamenlijk aan de slag, stelt
Rabobank. Ondanks de vele mogelijkheden gaat dat niet
vanzelf, Retailers zijn vanouds namelijk meer gericht op
elkaar beconcurreren dan op samenwerking.

at winkelgebieden in
ons land worstelen
met leegstand en hoe

in te spelen op de
behoeften van de

huidige consument moge duidelijk
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gebieden onderscheidt Rabobank
vier mogelijke scenario's (zie figuur
r, red.). AÌs er niets gebeurt, dreigt
het meest ongunstige scenario, dat
gekenmerkt wordt door
ontwrichting.

In dit scenario komen er grote
veranderingen in een hoog tempo op

de winkelgebieden af, waardoor de

winkelstraat flink moet saneren.

Stakeholders in het winkelgebied
(retailers, horeca, vastgoedeige-
naren, gemeenten) spelen niet goed

in op deze veranderingen waardoor
de markt z[jn ontwrichtende werk
kan doen.
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mogen zijn belangr:ijk om het tij te
keren. Dit geldt op alle niveaus:
gemeente, winkelgebied, winkel. Dit
is echter niet voldoende. Visie en

onderscheidend vermogen moeten
in de praktijk worden gebracht.
Hiervoor is vooral samenwerking
cruciaal. Met het onafhankel[jke
Platform De Nieuwe WinkeÌstraat
faciliteert de Rabobank in circa

tachtig winkelgebieden de samenwerking
tussen retailers, horeca, vastgoedeige-
naren en gemeenten. Op basis van de

ervaringen in die gebieden blijkt dat op
gebied van samenwerking nog heel veel
te winnen is. Het gaat daarblj om samen-
---^-t,:-- ^- --^--^L:ÌÌ^-l ^ -r-.^^,-^ t-r^wErArrtB uf, vtr Sulllllvrrutr llrvcduÞ \zlc
figuur z, red.). Het eersLe niveau is

samenwerking binnen een groep van

stakeholders. Zo moeten retailers met
elkaar samenwerken om via kanaÌen als

de website, mobiele devices en social
media met hun klanten te communi-
ceren en om tot een eventkalender te
komen. Ook zouden zij samen de service
aan de klant kunnen verbeteren, bij-
voorbeeld door een bezorgservice te
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organiseren die ervoor zorgt dat de

klant niet met zijn gekochte pro-
ducten door het winkelgebied hoeft
te blijven lopen.

Versnippering van vastgoed-
eigendom over verschillende eige-

naren vormt in veel winkelgebieden
een probleem. Via samenwerking
tussen vastgoedeigenaren zou het
bezit meer geconcentreerd kunnen
worden, waardoor betere beslis-
singen mogel!jk zijn over b!jvoor-
beeld de uitstraling en invulling van
het winkelgebied. Er zou daarbij ook
naar creatieve oplossingen gekeken

kunnen worden. Bljvoorbeeld het
inbrengen van het gehele vastgoed in
een winkelgebied in een fonds, in
ruil voor aandelen in dat fonds. Het
fondsbestuur kan dan als eigenaar
de belangrijke beslissingen nemen.

Ook voor gemeenten liggen moge-
lljkheden voor meer samenwerking,
onder regie van de provincies. Nu
worden beslissingen over nieuw-
bouw, uitbreiding en instandhou-
ding van winkelgebieden door
individuele gemeenten genomen.

Het risico daarvan is dat er te veel
winkelgebieden van eenzelfde type
in een te kÌein gebied komen. De
markt wijst uiteindelijk het
winnende winkelgebied wel aan,
maar betere samenwerking en
afstemming kunnen overcapaciteit
voorkomen.

Partners
Een tweede niveau van samenwer-
king is tussen stakeholders als
retailers, vastgoedeigenaren,
gemeenten en leveranciers onder-
ling. Zo verandelt de rol van vast-
goedeigenaren fundamenteel. De
kÌassieke rol van het neerzetten van
een pand en het overhandigen van
de sleutels aan de retailer is niet
meer voldoende. Zij moeten in het
kader van cocreatie met andere
belanghebbenden concepten ont-
wikkelen voor winkelgebieden en
vervolgens zorgen dat deze con-
cepten worden ingevuld. Die samen-
werking dient verder te gaan dan
retailformules, horeca en diensten.
Ook rondom zaken als bereikbaar-
heid, routing en communicatie
liggen kansen. Een voorbeeld van

muar niet
strutegíschbezig

een vastgoedbelegger die de

samenwerking zoekt, is Syntrus
Achmea. Samen met modeonder-
nemer Dyanne Beekman is een
ÌifestyÌeformule ontwikkeld die naar
twintig tot z5 winkels moet worden
uitgerold. De samenwerking zit
vooral in het uitwisseÌen van kennis
en informatie over bezoekersaan-
tallen, doelgroepen en koopgedrag:
het combineren en integreren van
retail- en vastgoedkennis.

Door betere samenwerking met
leveranciers kunnen de klanten van

de retailers beter bediend worden.
Zo kan de retailer via internet in de

winkel een veel groter assortiment
beschikbaar maken. De Ìeverancier
kan vervoÌgens via dropshipping de

artikelen bij de klant bezorgen. Ook
de gemeente is een belangrijke
samenwerkingspartner voor retailers
en vastgoedeigenaren. Zo kan goede

citybranding en -marketing bijdragen
aan het bezoek van het winkelge-
bied, zeker als het gebied hierin een
goede en prominente plaats krijgt.
Ook kan de gemeente via haar beleid
ervoor zorgen dat parkeertarieven in
overeenstemming zijn met de
kwaliteit van het winkelgebied en
dat de door klanten gewenste combi-
naties van retail en horeca mogelljk
worden.
Voor het laatste niveau van samen-
werking is out-of-the-boxdenken

nodig. Partijen trekken daarbij
samen op met partners die niet zo

snel op het netvlies staan, maar wel
een belangrijke blidrage aan het
winkelgebied kunnen leveren. De

cultuursector (musea, theaters) kan
een trekker zijn voor een stad en

daarmee voor een winkelgebied. Op

verschillende manieren kan de
cultuursector bij het winkelgebied
worden betrokken. Er kan bijvoor-
beeld een totaalarrangement
worden gemaakt van theaterbezoek,
hotelovernachting, een gratis kopje
koffie en kortingscoupons voor de
winkels. Ook kan er een thema
worden bedacht dat niet alleen in
het theater, maar ook op andere
plekken in de stad terugkomt, zoals
jazz, klassiek ofcountry & western.
Idealiter zou de theateragenda
aansluiten op dit thema. zijn er
optredens in de stad, zorgen
retailers voor collecties die in het
teken staan van het thema en is er
een speciaal thema-arrangement bij
de horecagelegenheden. Ook kan
een meet-and-greet in de stad
worden georganiseerd waar klanten
een bekende artiest kunnen ont-
moeten. De retailers kunnen voor
hun beste klanten toegangskaarten

voor deze meet-and-greet
reserveren,
Een andere niet direct voor de hand
liggende samenwerkingspartner is
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regiefunctie. Deze regisseur kiest en
bewaakt het onderscheidende
concept van het winkelgebied,
verdeelt de taken, coördineert de

uitvoering en zorgt voor malketing
en communicatie. Deze regiefunctie
is b!jvoorbeeld door outletcenters
goed geregeld en is daarmee een van

de factoren die het succes van deze

gebieden verklaren. OutÌetcentra
zijn centraal geleide winkelgebieden
die een duidelijk beeld hebben van

het portfolio van merken en retailers
dat nodig is om het outletconcept te
Iaden. Zo nodig woldt dat portfolio
aangepast of uitgebreid en kr:ijgen

het onderwijs. In Rotterdam zien we
daarvan een goed voorbeeld. In het
kader van een project Creating oro
welken retailers samen met onder-
wijsinstellingen. De studenten
kiezen voor hun stages en afstudeer-
opdrachten projecten waarbij ze

retailers en winkeÌgebieden helpen
met bijvoorbeeld het bedenken van
nieuwe innovatieve concepten of het
toepassen van technologie in de

bediening van klanten. Het mes

snijdt aan twee kanten: de retailers
en winkelgebieden worden geholpen
en het onderwijs wordt meer prak-
tijkgericht en leuker.

Er zijn meer mogelijkheden voor
samenwerking met het onderwijs te

bedenken. Zo zouden aankomende
modeontwerpers in modewinkels
klanten kunnen helpen met het
maken van een unieke creatie. Dit
heeft zowel vooldelen voor de klant
(die krijgt iets speciaals), de winkel
(een event aÌs publiekstrekker) als
de student (praktische toepassing
van onderwijs). Ook kunnen
retailers het onderwijs gebruiken
om het ambacht weer naar de

winkel te brengen. Denk bijvoor-
beeld aan studenten die in een
woonwinkel laten zien hoe kasten op
maat gemaakt kunnen worden. De

timmerman komt als het ware weer
terug in de woonwinkel.

Tot sÌot kunnen mediabedrijven
zoals uitgevers een rol spelen in de

samenwerking. Retail draait immers
steeds minder om het velkopen van

artikelen (de klant kan altijd en
overaÌ producten kopen), maar
steeds meer om het vertellen van
verhalen. Wat maakt het winkelge-
bied bijzonder? Wat is het verhaal
achter de winkels? En wie kunnen er
beter verhaÌen vertellen dan media-
bedrijven? Het maken en verkopen
van content is hun vak. Nu zal een
winkelgebied niet direct zijn verhaal
op de landelijke televisie kunnen
vertellen, maar op de schaal van
plaatselijke en regionale media is al
veel mogelijk. Denk aan het onder de
aandacht brengen van de
evenementenkalender van het

winkelgebied en het ondersteunen
van de cit¡rmarketing. Vaak
beschikken legionale media over
malketing- en communicatie-
expertise die niet of niet voldoende
aanwezig is bij retailers, vastgoed
eigenaren en gemeente. Zo kunnen
zij stakeholders helpen bij het
maken en uitvoeren van een goed

communicatieplan.

Regle
Zoals een film een regisseur nodig
heeft en een orkest een dirigent,
heeft een samenwerkend winkel-
gebied behoefte aân een

Retuilers moeten
leaeranciers en

aastgoedeigenaren
a,ls partners zíen
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De strakke regie
ín outletcentruis een
schoolaoorbeeldaoor

o 
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Voorbeelden

bepaalde onderdelen meer ofjuist
minder ruimte. Het vaak meer
versnipperde vastgoedeigendom in
gewone winkelgebieden maakt de
regie wat lastiger. Niettemin zouden
ook deze winkelgebieden een regis-
seur moeten aanstellen, te finan-
cieren uit gezamenlijke middelen.
Dil" kan een centrummanager zün,
mits die ook strategisch kan en mag
opereren en daartoe voldoende
mandaat en budget krijgt van de
stakeholders. Centrummanagement
is nu vaak operationeel bezig is met
bijvoorbeeld de sinterklaasintocht
en de kerstversiering, maar buigt
zich te weinig over strategische
kwesties.

Hindernissen
Samenwerking is logisch, maar komt
toch op veel plaatsen moeilijk van de
grond. Dat komt door meerdere
factoren. De retaiìsector is in een
fase van fundamentele verandering
en dit stelt nieuwe en andere eisen
aan de competenties van alÌe stake-
holders, ook op gebied van samen-
werking. De klassieke retailer is
meer gericht op het voeren van
gevechten dan op samenwerking. Hij
voert gevechten met de concur-
renten om de klant, met de vastgoed-
eigenaar om de laagste huur, met de
ìeveranciers om de beste prijzen en
met de gemeente om regelgeving. De

moderne retailer ziet leveranciers
en vastgoedeigenaren echter niet als
de vijand maar als samenwerkings-
partners om meer bezoekers te

trekken, hen langer in het
winkelcentrum te laten bl[jven en
meer te laten kopen.

Daar komt bij dat veel vastgoed-
eigenaren nog in een transformatie
zitten. Waar de vastgoedeigenaar r.o
gewoon wachtte op huurders, moet
de vastgoedeigenaar 2.o veel meer
doen om zijn panden te vullen, zoals
het ontwikkelen van concepten en
actief de samenwerking zoeken met
anderen. Ook gemeenten moeten
anders denken en handelen. Bezoe-

kers komen niet meer vanzelf naar
de stad, maar moeten getrokken
worden door een proactiefbeÌeid,
waar:bij samenwerking een

belangrijk element is.
N iel" aììe ret ailers, vastgoedeigenaren
en gemeenten zulìen aan de nieuwe
eisen kunnen ofwillen voldoen.
Naast competenties is er nog het
issue van tegengestelde belangen die
gemanaged moeten worden. Dit
geÌdt vooral voor gemeenten. Par-
keergelden zijn goed voor de
gemeentekas, maar parkeertarieven
die niet in verhouding staan tot de
aantrekkelijkheid van het winkelge-
bied gaan uiteindeÌijk ten koste van

dat winkelgebied. Klanten hebben
immers veel keuze en gaan dan naar
een winkeÌgebied met een betere
prijs-kwaliteitverhouding of naar
het wereÌdwijde web, waar parkeren
geen issue is. Kiezen voor de binnen-
stad betekent daarnaast nee zeggen

tegen ontwikkelingen buiten de
stad. Financieel gezien kan het heel

aantrekkelijk zijn om ja te zeggen

t
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tegen een nieuw winkelgebied
buiten de stad. Immers, dan kan
grond worden verkocht tegen een
aantrekkeÌljke prijs. Een dergelijke
keuze gaat echter ten koste van de

het winkelgebied in de binnenstad.
De consument kan zijn tijd en geld

maar één keer besteden. Door zo'n
besluit komt de leefbaarheid van de
geheÌe stad onder druk. Uiteindelijk
zal de markt het onderscheid gaan

maken tussen de retailers, vastgoed-
eigenaren en gemeenten die wel en
niet goed inspelen op de toekomst-
scenario's. Lang zal dat niet meer
duren. Het scenario van ontwrich-
ting zal snel en heftig verlopen. In de

tussentijd is het belangrijk dat stake-
holders in een winkeÌgebied
werken aan hun vaardigheden,
vooral op het gebied van samen-
werking. Daarmee vergroten zij de
kansen om uiteindeÌijk tot de

winnaars te behoren. r
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