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UITGANGSPUNTEN HUMAN CAPITAL PROJECTEN 2018-2020

1. De werkvloer op, de echte praktijk in

2. Samen met ondernemers en medewerkers actief op zoek naar nieuwe businesskansen

3. Het denken en doen van ondernemers en medewerkers is de basis

4. Vooraf geen blue print, maar een denkrichting/idee/verwachting concreet vormgeven, 
uitwerken, bijstellen en weer uitwerken: “learning by doing”

5. Concrete samenwerking van ondernemers onderling en met direct betrokken partijen 
zoals buurt, gemeente, winkelvereniging, branche, provincie



DOELEN HUMAN CAPITAL PROJECTEN 2018-2020

1. Meer zicht en grip op business mogelijkheden en competenties/skills die ondernemers 
en medewerkers nodig hebben om met succes te kunnen (blijven) opereren in de 
retail

2. Ondernemers stimuleren tot meer reflectie en actie over de mogelijkheden/kansen 
van hun business

3. Medewerkers stimuleren tot meer reflectie en actie over hun eigen loopbaan

4. Samenwerking stimuleren tussen ondernemers en hun medewerkers, tussen 
ondernemers onderling en tussen ondernemers en andere betrokken personen en 
partijen (vastgoedeigenaren, gemeente, centrummanagement, branches, provincie)



BEVINDINGEN EN RESULTATEN HUMAN CAPITAL PROJECTEN 2018-2020

1. Vanaf de wal stuurt het wel comfortabel en veilig, op het schip zelf is dat beduidend lastiger

2. Op het schip is je bijdrage wel concreet en welkom, je bent deelnemer geen tribunespeler

3. Voor succesvolle retail is meer conceptueel vermogen nodig, meer open mind, meer creativiteit, 
meer samenwerkingszin/vermogen. Enthousiasme en doorzettingsvermogen waren altijd al 
kenmerkende skills/competenties van ondernemers in de retail

4. Er is nog veel “room for improvement” wat betreft het zelf de regie nemen over je loopbaan. Maar 
ook kleine stappen voorwaarts zijn stappen voorwaarts. We komen van ver.

5. Door de projecten is er meer zicht op de mogelijkheden/kansen voor nieuwe business en de 
competenties/skills die daarvoor nodig zijn.

6. De projecten hebben zeer bijgedragen tot meer beweging en dynamiek van ondernemers en het 
besef van noodzaak en urgentie. Wie niet beweegt is “af”.

7. Het netwerk van samenwerkende personen en partijen staat en is beduidend steviger aan het 
worden.



HUMAN CAPITAL PROJECTEN

1. Future-Proof Retail  futureproofretail.nl
Hoe onderneem je in de nieuwe retailcontext, en wat betekent dit voor human capital? In living labs worden door 
studenten van hbo’s en mbo’s concrete businessvraagstukken onderzocht en uitgevoerd. 

2. Centrummanagement Academy  centrummanagementacademy.nl
Om het aantal goed gekwalificeerde centrummanagers te vergroten is de Centrummanagement Academy opgericht. 

3. Youfit@retail youfitretail.nl
Leven Lang Ontwikkelen in de retail met behulp van dit platform voor medewerkers dat praktisch tips en hulp biedt bij 
loopbaanvraagstukken en tevens ondernemers ondersteunt met hun loopbaanbeleid.                                            

4. e-Academy e-academy.nl
De e-Academy ontwikkelt een leerportaal voor de e-retail met een gratis basisaanbod van e-learnings. 

5. Retail Qualification Framework  retailqf.nl
In het Retail Qualification Framework (RQF) staan alle voorkomende beroepscompetentieprofielen en 
beroepskwalificaties beschreven. Ze dienen als referentie voor het opleiden en scholen van professionals voor de 
sector. 

6. Veilig werken in de detailhandel  veiligwerkenindewinkel.nl
Om leren gaan met agressie, diefstal en overvalsituaties middels e-Learnings, Praktijktrainingen en een Train-the-
Trainer programma.

https://futureproofretail.nl/
https://centrummanagementacademy.nl/
https://www.youfitretail.nl/
https://www.e-academy.nl/
https://retailqf.nl/
http://www.veiligwerkenindewinkel.nl/


ENKELE VOORBEELDEN UIT DE PROJECTEN



Future-Proof Retail

https://futureproofretail.nl/zelfscan-innovatieve-ondernemerskwaliteiten/

https://futureproofretail.nl/zelfscan-innovatieve-ondernemerskwaliteiten/


Youfit@retail



e-Academy



Veilig Werken in de Winkel



CentrumManagementAcademy



Retail Qualification Framework



EN NU VERDER 

1. Inhoudelijke focus op verdieping van kennis en ervaring van kansrijke onderdelen van 
projecten

2. Aanbieden van praktische zaken als handleiding, tools en diensten (zie daarvoor ook de 
websites van de projecten)

3. Verder doorzetten van de samenwerking en het verstevigen van het netwerk en die 
samenwerking

4. Pragmatisch gericht onderzoek continueren maar het netwerk ook benutten voor 
discussie over - en visieontwikkeling op de retail

5. Met al het ontdekken, verleiden en verrassen zou je bijna vergeten dat “Kan ik er ook 
een boterham mee verdienen?”  een hele legitieme en relevante vraag blijft voor 
retailers. 


