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Wat moet er gebeuren
om de transformatie
verder te versnellen?
TRANSFORMATIE-AGENDA
Binnensteden en kernen veranderen in snel tempo. Winkelgebieden
verkleuren steeds meer van place to
buy naar place to meet. Dat vraagt om
andere functies en voorzieningen die
toegevoegde waarde kunnen bieden,
zodat een gebied ook toekomstbestendig kan blijven. Samen met partners willen we de transformatie in een
versnelling brengen en de aanpak in
binnensteden, centrumgebieden en
winkelgebieden een impuls geven, om
zo te zorgen dat kernen vitaal, duurzaam en (economisch) aantrekkelijk
blijven.

Mede als gevolg van verregaande digitalisering, de groei van (internationale) online platforms en
veranderend koopgedrag van de
consument staat de arbeidsmarkt
in de retailsector voor nieuwe uitdagingen. De Retailagenda wil eraan bijdragen dat de retail aantrekkelijk blijft om in te werken en de
werkgelegenheid bevorderen en behouden. Samen met de partners wil
de Retailagenda zorgen dat medewerkers en ondernemers beschikken over de juiste skills en kennis
van nieuwe technologieën en ook
het onderwijs inspeelt op deze ontwikkelingen.

Hoe houden we
de arbeidsmarkt
aantrekkelijk?

Wat moet er
gebeuren om de
sector veerkrachtiger
te maken?
DIGITALISERING- EN
INNOVATIEAGENDA
Digitalisering en innovatie vormen de
basis voor een sector die toekomstbestendig en aantrekkelijk is en blijft. De
Retailagenda wil de innovatieve slagkracht van retailers stimuleren door
kennis en vaardigheden te vergroten
en breed toegankelijk maken. Met
de inzet van partners zetten we in op
onderzoek, innovatieve projecten,
methoden en toepassingen op zowel
lokaal en landelijk niveau om de (digitale) innovatie in de retail te versterken.

ONZE VISIE

ONZE MISSIE

Wij willen de transitie van binnensteden en kernen
versnellen, zodat het prettige plekken zijn om te
wonen, winkelen, werken en ontmoeten en de retail
helpen toekomstbestendig te worden.

Met private en publieke partijen structureel samenwerken aan duurzame en leefbare kernen en een vitale retail.

DE SITUATIE
Als kernen niet langer leefbaar of vitaal zijn, ontstaat verloedering. Dan krijg je
spookstraten, -gebieden en -steden. Steeds meer voorzieningen verdwijnen en
voor een dagelijkse boodschap moet de consument steeds verder weg. Deze
gebieden zijn geen prettige plekken meer om heen te gaan, of om er te wonen.
Daarmee komt ook de samenhang en gemeenschapszin onder druk te staan en
komt de maatschappelijke rol van gebieden in het gedrang.
Vitale kernen zijn cruciaal voor een gezonde maatschappij, en een toekomst
bestendige retailsector is hierin belangrijk. Op dit moment werken de betrokken
partijen onvoldoende samen om deze toekomstbestendigheid te bereiken. Dit
leidt tot versnippering. Bovendien dreigt het wiel (te) vaak opnieuw op lokaal
niveau opnieuw te worden uitgevonden.

DIT WILLEN WIJ BEREIKEN
Er is een versnelde aanpak nodig, zodat kernen en binnensteden prettige plekken
blijven om te wonen, werken en ontmoeten. Wij stimuleren en versnellen kernen
en binnensteden om een prettige plek te worden/blijven om te wonen, werken,
ondernemen, consumeren, verblijven: te leven!

DUURZAME EN LEEFBARE KERNEN
Veranderingen in de retail hebben
grote gevolgen voor de leefbaarheid van binnensteden en kernen. Inmiddels is de transitie van
binnensteden en kernen duidelijk
zichtbaar en in volle gang. De recente coronacrisis werkt daarbij als
katalysator van deze ontwikkelingen. Dat maakt het des te urgenter om een visie te formuleren met
een gewenst eindbeeld.
Om de toekomst en leefbaarheid
van steden en kernen te kunnen
waarborgen is een gezamenlijke
aanpak gewenst. De Retailagenda is het platform waar landelijk
publieke en private partijen kijken
wat zij samen kunnen doen om de
transitie van kernen te begeleiden
en betrokken stakeholders daarbij
te helpen. De Retailagenda en haar
partners hebben in de zomer van
2021 uitgebreid onderzoek laten
doen naar de belangrijkste drijfveren die impact uitoefenen op retail en kernen in de toekomst. Dit
heeft eind juni geresulteerd in de
strategische visie Duurzame en leefbare kernen richting 2025. Daarbij is
de focus de vitaliteit van kernen,
steden en dorpen, waar retail en
vastgoed bijdragen aan de leefbaarheid. Deze visie geeft richting
aan het beleid van de Retailagenda
in de komende jaren.

De Retailagenda kan niet alle relevante onderwerpen oppakken en
hoeft dat ook niet. Allerlei partijen,
op allerlei niveaus werken op hun
manier hard aan oplossingen die
de vitaliteit van retail en binnensteden en kernen verbeteren. Vanuit de Retailagenda kijken we naar
onderwerpen die extra aandacht of
landelijke sturing nodig hebben, of
die kunnen profiteren van de brede
samenwerking tussen de partners
van de Retailagenda.
Het onderzoek heeft inzichtelijk
gemaakt wat de belangrijkste drijfveren zijn die impact hebben op de
retail en de leefbaarheid en duurzaamheid van kernen. Deze zijn
verwerkt in drie strategische pijlers
die de basis vormen van de routekaart van de Retailagenda richting
2025: de Transformatie-agenda, de
Human Capital Agenda en de Digi
talisering-en innovatieagenda.
Deze thema’s zijn onderling met
elkaar verbonden en vormen de
basis voor de acties van de Retail
agenda.
De partners van de Retailagenda gaan invulling geven aan deze
visie door op deze drie thema’s
door nauw samen te werken. Wij
nodigen alle betrokken partijen in
de sector van harte uit hierbij aan
te sluiten.
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STRATEGISCHE VISIE

Onze dank gaat uit naar alle leden van de stuurgroep van de Retailagenda, experts uit de sector
en studenten die hebben bijgedragen aan de
strategische visie van de Retailagenda.
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