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Voorwoord
Naarmate semester acht van de opleiding Ruimtelijke ordening en planologie te Utrecht naderde
was het tijd om een afstudeerplek te vinden. Wij, Tim van Muijden en Tim Onwezen, vonden samen
een plek bij het Kennislab voor Urbanisme in Amersfoort. Al snel was besloten dat we samen een
scriptie zouden schrijven.
Het Kennislab voor Urbanisme is een extern R&D-lab dat onderzoek doet naar toekomstige
stedenbouwkundige vraagstukken. Het lab werkt samen met ondernemingen, kennisinstellingen,
overheid, media en overige organisaties. De founding partners van het lab mogen hun vragen
voorleggen aan het lab. Studenten in het lab werken deze vragen uit.
De vraag die centraal staat in het lab is: ‘Hoe houden we de stad fit en vitaal?’. Groei voor steden is
dankzij de economische crisis, gecombineerd met de krimp in de grensgebieden, niet meer
vanzelfsprekend. Steden die willen overleven moeten nieuwe manieren vinden om dynamiek te
creëren. ‘’Het Kennislab voor Urbanisme gelooft dat steden die dit integraal aanpakken, vanuit de
fysieke, sociale en economische invalshoek, hierin het meest succesvol zijn’’. (Kennislab voor
Urbanisme, 2013)
De kennisvraag van het derde Kennislab die door de partners is opgesteld luidt: Hoe moet het
programma van eisen van de buurt/ stad worden aangepast aan de wensen van de huidige en
volgende generatie gebruikers? Ons afstudeeronderzoek beslaat een deel van het totaalonderzoek
voor het Kennislab voor Urbanisme. Wij zullen ons richten op het thema voorzieningen.
Internetwinkelen en de economische crisis hebben ervoor gezorgd dat veel fysieke voorzieningen
tegenwoordig een andere vorm hebben dan voorheen. Door te achterhalen wat de toekomstige
eisen en behoefte aan een voorziening zijn kunnen wij uitspraken doen over mogelijke vormen van
die voorzieningen in de toekomst.
De elf founding partners die het Kennislab voor Urbanisme rijk is hebben ons maandelijks voorzien
van feedback. Deze feedback heeft ons enorm geholpen om tot een goed product te komen. We zijn
de partners hier bijzonder dankbaar voor.
Een bijzonder woord van dank voor Serge Vonk en Roos Marijn Limburg van IMOSS en Jan-Willem
Wesselink, hoofdlaborant van het Kennislab voor Urbanisme, voor hun wekelijkse begeleiding. Hun
enthousiasme en feedback is enorm waardevol geweest. Daarnaast bedanken we Mo Aswat van The
Mosaic Partnership en Arno Goossens van de gemeente Amersfoort voor hun input.
Tenslotte bedanken wij onze begeleiders vanuit de Hogeschool van Utrecht, Ellen van Keeken en
Remco Reijke voor hun inzet en betrokkenheid. De begeleiding tijdens het proces en commentaar
op deelproducten zijn meer dan eens een zetje in de rug geweest.

Tim van Muijden
Tim Onwezen
Utrecht, juni 2013
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Samenvatting
Dit rapport is gemaakt in opdracht van het Kennislab voor Urbanisme. Binnen het Kennislab staat de
vraag: ‘hoe houden we de stad fit en vitaal?’ centraal. De kennisvraag van het derde Kennislab, waar
wij onderdeel van uitmaken, luidt: Hoe moet het programma van eisen van de buurt/ stad worden
aangepast aan de wensen van de huidige en volgende generatie gebruikers? Dit afstudeeronderzoek
beslaat een deel van het totaalonderzoek voor het Kennislab voor Urbanisme. Wij zullen ons richten
op het thema voorzieningen.
Winkeliers hebben het de laatste jaren moeilijk. Door het toenemend aantal aankopen via het
internet en de economische crisis zien winkeliers hun omzet dalen. Deze omstandigheden hebben
ervoor gezorgd dat een groot aantal winkels hun deuren hebben moeten sluiten met leegstand tot
gevolg. Leegstaande panden verloederen en hebben een negatief effect op de uitstraling van
winkelgebieden. Naar onze mening draagt de aanwezigheid van fysieke commerciële en
maatschappelijke voorzieningen in een wijk bij aan de leefbaarheid van een wijk. Het teruglopend
aantal voorzieningen vormt daarom een directe bedreiging voor de leefbaarheid van wijken.
Het doel van dit rapport is om een actieprogramma te maken die een beeld geeft van de
toekomstige eisen aan voorzieningen en de vorm die voorzieningen aan kunnen nemen om hier op
in te spelen. De hoofdvraag waar antwoord op gegeven dient te worden luidt: ‘’Welke vorm moeten
fysieke voorzieningen in de toekomst aannemen om aansluiting te vinden op de behoefte van de
gebruikers?’’ Door aansluiting te vinden op de behoefte van de toekomstige gebruikers zal het
gebruik van voorzieningen bevorderd worden wat de leefbaarheid van wijken op peil houdt.
Een inventarisatie naar de trends die in de toekomst van invloed zijn op voorzieningen wees uit dat
voornamelijk het toenemend gebruik van internet en de veranderde demografische samenstelling
van Nederland invloed hebben op de vorm die voorzieningen aan moeten nemen. Daarnaast bleek
dat gebruikers van voorzieningen in de toekomst de eis stellen dat voorzieningen en winkelcentra
een hoge belevingswaarde hebben.
Dit heeft geleid tot het opstellen van een actieprogramma die inspeelt op deze trends en eisen. In
het actieprogramma zijn 9 maatregelen opgenomen verdeeld over die pakketten. Het eerste pakket
is gericht op de identiteit van de wijk. Door te achterhalen wat de identiteit van de wijk is kunnen
ingrepen gedaan worden in de openbare ruimte en het aanbod van voorzieningen, zodat deze beter
aansluiten op de behoefte vanuit de wijk.
Het tweede pakket is gericht op het samenbrengen van maatschappelijke en commerciële
voorzieningen. Hiervoor dient het onderzoek naar de identiteit voor pakket één als input. Het
aanbod van voorzieningen moet zo goed mogelijk inspelen op de behoefte uit die wijk zodat
plaatselijke bewoners worden gestimuleerd om gebruik te maken van het winkelcentrum.
Het derde pakket bevat maatregelen die eigenaren/beheerders van voorzieningen grotendeels zelf
dienen te nemen om tegemoet te komen aan de behoefte van de consument. De nadruk ligt op de
vervlechting van off- en online ervaring. Daarnaast dient de voorziening een beleving te zijn en
consumenten op persoonlijke wijze te helpen. Ze moeten consumenten geen producten willen laten
kopen maar ze moeten de consument helpen met het kopen van producten.
Het toepassen van het actieprogramma heeft als doel dat winkelcentra minder een plek worden om
te winkelen en meer een plek worden om te verblijven. Dit heeft als resultaat dat het gebruik van
voorzieningen in het winkelgebied wordt bevorderd wat een positief effect heeft op de leefbaarheid.
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Om het actieprogramma uit te kunnen voeren is de tool TimTim ontwikkeld. TimTim staat voor een
bureau met een team dat verantwoordelijk is voor de onderzoeken, communicatie met betrokken
actoren en plannen die gemaakt worden om tot een succesvolle uitvoering van het actieprogramma
te komen. Het unieke aan TimTim is dat zij werken vanuit een plek die gepositioneerd wordt in het
plangebied. De positionering van de werkplek is van belang om gebruikers van het gebied actief te
betrekken bij de onderzoeken die benodigd zijn om tot een succesvolle uitvoering van het
actieprogramma te komen.
Om het actieprogramma te testen is een fictief pilotproject gestart in de wijk Amersfoort
Schothorst. De toepassing van het actieprogramma wees uit dat TimTim een goed middel is om
gebruikers van het winkelcentrum en bewoners uit de wijk te betrekken bij het proces om te
achterhalen wat de identiteit van de wijk is, welke ingrepen er gedaan kunnen worden in de
openbare ruimte, welke voorzieningen nog kunnen worden toegevoegd en welke voorzieningen
elkaar kunnen versterken. TimTim doet hiervoor een beroep op de representatieve groep bewoners
uit de wijk. Daarnaast blijkt TimTim een goed middel om te bemiddelen tussen winkeliers,
vastgoedeigenaren en gemeente.
Risico’s die naar voren kwamen tijdens de uitvoering van het actieprogramma gaan voornamelijk
over de financiering van de ingrepen, de bereidheid van winkeliers en bewoners om mee te werken
en/of te betalen en het verkrijgen van de vergunningen en draagvlak voor uitvoering van de
ingrepen.
Aan het begin van het rapport is de volgende vraagstelling geformuleerd: ‘’Welke vorm moeten
fysieke voorzieningen in de toekomst aannemen om aansluiting te vinden op de behoefte van de
gebruikers?’’ Die vraagstelling kan nu als volgt worden beantwoord: Voorzieningen dienen, met
inachtneming van de identiteit van de gebruikers, een belevingswaarde toe te kennen aan de
inrichting en het gebruik van die voorziening, samenwerkingsverbanden op te zetten die de
gebruiker voorzien van extra service en/of gebruiksgemak en toepassing van het internet te
integreren in hun voorziening.
Door TimTim in te schakelen en het actieprogramma uit te voeren kunnen voorzieningen
achterhalen welke specifieke acties zij dienen te ondernemen om hun voorziening een vorm aan te
laten nemen die aansluiten op de behoefte van gebruiker. Om het actieprogramma te versterken
dienen de risico’s die naar voren zijn gekomen uit de fictieve casus verholpen te worden. Hiervoor is
een vervolgstudie vereist. Deze studie kan worden gedaan door de vierde groep studenten van het
Kennislab voor Urbanisme.
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1. Inleiding
1.1

Aanleiding

Winkeliers hebben het moeilijk op dit moment. Sinds de komst van het internet heeft er een grote
verschuiving van consumentenaankopen en bestedingen plaatsgevonden van fysieke winkels naar
niet-winkelaankopen (aankopen op het internet). In 2012 is een recordomzet geboekt met
consumentenaankopen via internet. Winkeliers hebben het niet alleen moeilijk door de verschuiving
van consumentenaankopen naar het web. De gevolgen van de economische crisis zijn inmiddels ook
zichtbaar. Maandelijks worden faillissementen gemeld in de retailsector. De ruimtelijke effecten die
dit met zich meebrengt zijn zichtbaar. Leegstaande panden verloederen en hebben een negatief
effect op de uitstraling van een winkelcentrum.
Volgens schattingen van ABN AMRO zal de winkelleegstand in Nederland bij gelijke
omstandigheden tot en met 2014 nog verdubbelen. Volgens ING bereikt de detailhandel in 2013 het
dieptepunt. Als gevolg van het lage consumentenvertrouwen en het uitblijven van economisch
herstel, dalen de omzetten in stads- en wijkcentra sneller dan verwacht.
Doordat noodzakelijke investeringen in vernieuwing van het aanbod uitblijven, daalt de waarde van
het vastgoed. De eigenaren worden niet langer ontzien. Naar schatting staat momenteel 6,4% van
de winkels in Nederland leeg.
Echter ontstaan er volgens CBWMitex op termijn ook nieuwe kansen door technologische
ontwikkelingen. Voorbeelden zijn: Cross channel commerce(vervlechting van off- en online) en
nieuwe marketingmogelijkheden zoals de inzet van social media. Om de huidige en toekomstige
kansen te benutten zijn keuzes nodig. Zowel economische als ruimtelijke kaders zullen mee moeten
vernieuwen. De aanwezigheid van voorzieningen in stad en wijk is van wezenlijk belang voor de
leefbaarheid van een stad of wijk. De aanblijvende problematiek in de winkelgebieden is daarom
een directe bedreiging voor de vitaliteit van de stad. Om het gebruik van winkelcentra te
bevorderen, met inachtneming van de huidige economische situatie en verdergaande
gedragsverandering, moet onderzoek gedaan worden naar de best mogelijke ingrepen en
toepassing van die ingrepen. Uit dit rapport zal blijken welke ingrepen het best toegepast kunnen
worden, en op welke wijze, om verder verval van de Nederlandse winkelcentra te voorkomen.
Toepassing van de ingrepen dient de leefbaarheid van stad en wijk op peil te houden of te
bevorderen. (Structuur visie Detailhandel Gemeente Deventer, 2010) & (Molenaar, Red de winkel,
2013)

1.2

Projectdoelstelling

Het doel van het onderzoek is om een actieprogramma te maken dat een beeld geeft van de
toekomstige eisen aan voorzieningen en de vorm die voorzieningen aan kunnen nemen om hier op
in te spelen. Daarnaast moet het actieprogramma inzichtelijk maken welke stappen doorlopen
dienen te worden om tot het gewenste eindresultaat te komen. Het actieprogramma moet
oplossingen bieden voor het teruglopend gebruik van de stads- en wijkwinkelcentra. Toepassing van
het actieprogramma heeft het doel dat de leefbaarheid van een wijk op peil blijft door het gebruik
van winkelcentra te stimuleren.
Het eindproduct moet bruikbaar zijn voor de opdrachtgevers, het Kennislab voor Urbanisme en haar
partners. Momenteel is nog onduidelijk in hoeverre bepaalde voorzieningen zullen verdwijnen
omdat ze geen aansluiting vinden op de behoefte van de gebruiker. Wij willen onderzoeken hoe
ingrijpend deze veranderingen zijn, en op welke wijze voorzieningen georganiseerd kunnen worden
zodat ze hun drempelwaarde kunnen blijven behalen of vergroten.
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1.3

Probleemstelling

In de aanleiding is naar voren gekomen dat er verschillende ontwikkelingen gaande zijn, die invloed
hebben op het gebruik van voorzieningen in de toekomst. Welke effecten deze ontwikkelingen ten
behoeve van de uiteindelijke vorm van voorzieningen zullen hebben is nog niet duidelijk.
De onderstaande hoofdvraag en deelvragen zijn opgesteld om in beeld te brengen, welke vorm
voorzieningen in de toekomst aan moeten nemen om te voldoen aan de verwachtingen van de
gebruikers en hoe ondernemers hun voorziening hierop kunnen laten aansluiten.
Hoofdvraag:
‘’Welke vorm moeten fysieke voorzieningen in de toekomst aannemen om aansluiting te vinden op
de behoefte van de gebruikers?’’
Om de hoofdvraag te beantwoorden zijn de volgende deelvragen geformuleerd.
 Wat zijn fysiek commerciële en maatschappelijke voorzieningen?
 Welke ontwikkelingen hebben invloed op het gebruik van voorzieningen?
 Welke eisen zullen er in de toekomst gesteld worden aan voorzieningen?
 Welke maatregelen spelen in op de veranderde trends en ontwikkelingen en hoe kunnen
deze maatregelen het best worden toegepast?
 Welke vorm zullen fysieke voorzieningen in de toekomst aannemen om aansluiting te
vinden op de wensen en eisen van de gebruikers?
 Welke instrumenten en actoren zijn van belang bij de overgang naar de toekomstige vorm?
 Welke methode kan het beste worden toegepast om de uitkomsten van het onderzoek het
toetsen?
 Welke conclusie kan er getrokken worden aan de hand van dit onderzoek?

1.4

Verantwoording werkwijze

Onderzoeksmethoden
Om het toekomstige gebruik van voorzieningen zo goed mogelijk te voorspellen is er literair
onderzoek verricht en zijn er interviews afgenomen met verschillende partijen, waarbij
gediscussieerd is welke trends een belangrijke rol spelen binnen de samenleving . Dit onderzoek
moest inzicht geven op het toekomstige gebruik en de toekomstige eisen die gebruikers stellen aan
fysieke voorzieningen. Uit het onderzoek naar de trends zijn enkele eisen voortgekomen die
omschreven staan in hoofdstuk 3. Gezien de grootte hoeveelheid informatie over trends en
behoefte van consumenten is gekozen voor literair onderzoek naar deze punten. Om te achterhalen
of de uitkomsten klopte zijn meerdere terugkoppelingen geweest met partners van het Kennislab
voor Urbanisme. Om in te spelen op de toekomstige eisen zijn er verschillende discussies en
gesprekken met derden geweest, hieruit zijn verschillende maatregelen gekomen die het best
aansluiten op de eisen die gebruikers stellen aan fysieke voorzieningen. Een samenstelling van de
best toepasbare maatregelen zijn opgenomen in het actieprogramma in hoofdstuk 4, dit
actieprogramma bestaat uit drie onderdelen (pakket 1,2 en 3). Het actieprogramma wordt door
middel van een fictieve casus (wijk Schothorst te Amersfoort) getoetst. Hiermee wordt inzichtelijk
welke maatregelen werken en welke maatregelen aangepast moeten worden om tot het gewenste
resultaat te komen. Er is gekozen om een fictieve casus te doen omdat het werkelijk doorlopen van
de stappen enige maanden in beslag zal nemen en de nodige investeringen vereisen. Er is gebruik
gemaakt van gegevens van internet om te achterhalen wat de huidige samenstelling van de wijk is.
Daarnaast zijn de uitkomsten van de casus uit de ReViEW-Methode gebruikt als input om de
identiteit en de samenstelling van de wijk te achterhalen. Voor de fictieve casus is door middel van
veldwerk en literair onderzoek geïnventariseerd wat de huidige situatie van de wijk Schothorst is.
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Er is gekozen voor veldwerk omdat dit een goed beeld geeft van de huidige staat en gebruik van het
winkelcentrum. Deze input is gebruikt om het actieprogramma te toetsen voor het toekomstige
gebruik van voorzieningen. (hoofdstuk 5)
Scope / Afbakening
De hoofdvraag van ons onderzoek naar fysieke voorzieningen (§1.3) is zeer complex en zou op
verschillende manieren kunnen worden onderzocht en geïnterpreteerd. Om binnen de
afstudeerperiode tot een actieprogramma te komen dat in de praktijk toepasbaar is, is er gekozen
om ons te focussen op bepaalde onderwerpen binnen de fysieke voorzieningen. De afbakening van
het onderzoek geeft aan op welke onderdelen wij ons zullen richten en waarom. Afbakening van het
onderzoek komt voort uit de hoofdvraag van het Kennislab voor Urbanisme en vanuit de opleiding
ruimtelijke ordening en planologie.
Fysieke maatschappelijke en commerciële voorzieningen
Uit het literair vooronderzoek is naar voren gekomen dat wanneer er gesproken wordt over
maatschappelijke en commerciële voorzieningen men onderscheid kan maken tussen
fysieke en niet-fysieke voorzieningen. Onder niet-fysieke voorzieningen worden financiële
organen verstaan die subsidies, toeslagen en uitkeringen toekennen aan individuen of
organisaties, hieronder vallen ook instanties die het betalingsverkeer in Nederland regelen.
Vanuit de filosofie van het Kennislab voor Urbanisme “Hoe houden wij de stad fit en
vitaal?”(uit het voorwoord), wordt sterk de nadruk gelegd op fysieke ingrepen en
veranderingen in Nederlandse steden. Deze filosofie sluit goed aan bij de opleiding
ruimtelijke ordening en planologie die zich sterk richt op fysieke onderwerpen en
vraagstukken binnen de ruimtelijke ordening. Daarom zal het onderzoek zich richten op
fysieke maatschappelijke en commerciële voorzieningen.
Het actieprogramma (stappenplan) richt zich op fysieke maatschappelijke en commerciële
voorzieningen, die voorkomen in wijken en wijkwinkelcentra in Nederlandse steden. Voor de
toetsing van het actieprogramma is er gebruikt gemaakt van een fictieve casus. Hierin
komen niet alle fysieke maatschappelijke en commerciële voorzieningen aan bod waarop
het actieprogramma zich richt. Voorzieningen waarop het actieprogramma zich richt in
wijken en wijkwinkelcentra zijn:
Maatschappelijk
 Medische voorzieningen: huisartsenposten en apotheken
 Woon-zorgcomplexen: verzorgingstehuizen en bejaardenhuizen.
 Sociale en culturele voorzieningen: buurthuizen, jongerenopvang,
tentoonstelling locaties, ateliers en bibliotheken
 Levensbeschouwelijke en religieuze voorzieningen: Gebedshuizen of
kerkgenootschappen.
 Opvang- en onderwijsinstellingen: basis- , middelbare- , hogere scholen,
universiteiten en kinderdagverblijven/ kinderopvang
Commercieel
 Horeca: restaurants, cafés, uitgaansgelegenheden &cafetaria’s
 Detailhandel: alle voorzieningen die een product verkopen.
 Dienstverlening: banken en zorginstellingen
Wanneer in het onderzoek gesproken wordt over voorzieningen dan worden hiermee
fysieke maatschappelijke en commerciële voorzieningen bedoeld.
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Schaalniveau (wijk)
De keuze voor schaalniveau “wijk” komt voort uit de hoofdvraag van het kennislab. “Hoe
moet het programma van eisen van de buurt/stad worden aangepast aan de wensen van de
huidige en volgende generatie gebruikers?” Binnen het kennislab zijn er twee teams die
onderzoek doen naar deze hoofdvraag, één team op buurtniveau en het andere team op
stadsniveau. Het onderzoek naar fysieke voorzieningen wordt gedaan binnen het stadteam.
Om tot een actieprogramma te komen dat het gewenste resultaat zal bereiken, binnen de
vastgestelde afstudeerperiode, is er gekozen om een actieprogramma te ontwikkelen op
wijkniveau. Het schrijven van een actieprogramma op stadsniveau zal te complex worden en
zal leiden tot een actieprogramma dat minder concreet is. Het actieprogramma richt zich op
het wijkwinkelcentrum en de fysieke commerciële en maatschappelijke voorzieningen
binnen die wijk
Fictieve casus Schothorst
Binnen de vastgestelde afstudeerperiode is het niet mogelijk om het actieprogramma één
op één te toetsen op een vooraf vastgestelde wijk. Om het actieprogramma (stappenplan)
te toetsen wordt er een fictieve casus toegepast. In deze fictieve casus zullen de
stappenplannen van het actieprogramma worden getoetst. Als het blijkt dat bepaalde
maatregelen niet goed werken, dan zal hierop worden geanticipeerd. Voor het onderzoek
zal het actieprogramma getoetst worden op de wijk Schothorst te Amersfoort, deze wijk is
in de jaren 70 en 80 gebouwd en heeft veel overeenkomsten met andere wijken die in de
zelfde jaren zijn ontwikkeld. De keuze voor de wijk Schothorst is gemaakt omdat
verschillende partners van het kennislab gevestigd zijn in Amersfoort, voor hen is het
interessant om een onderzoek te hebben dat aansluit bij hun werkveld & omgeving
(gemeente Amersfoort ,IMOSS en Portaal) .
Rol van de gemeente
De rol van de gemeente is de afgelopen jaren sterk veranderd en gaat de komende jaren
verder veranderen. In het verleden had de gemeente en actieve rol bij het uitvoeren van het
beleid, deze actieve rol is door bezuinigen en de decentralisatie omgezet naar een
faciliterende rol en beleid. Wanneer er binnen het onderzoek gesproken wordt over “de
gemeente” dan worden daarmee de gemeentelijke afdelingen bedoeld die een
ondersteunde of faciliterende rol hebben bij het uitvoeren van het actieprogramma. De
afdelingen die een faciliterende functie vervullen voor het onderzoek zijn:
 Afdeling onderzoek en statistiek
 Afdeling Strategie & Bestuur
 Afdeling Stedelijk Beheer
 Afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

11

1.5

Begripsbepaling

Actieprogramma
Het actieprogramma is een tool (stappenplan) dat door bureau TimTim wordt gebruikt.
Het actieprogramma bestaat uit drie maatregelpakketten die zijn ontwikkeld om fysieke
maatschappelijke en commerciële voorzieningen beter aan te laten sluiten bij de wensen en eisen
van huidige en toekomstige gebruikers. Deze maatregelpakketten zijn: identiteit, mixen en
clusteren en achter de voordeur.
Bestemmingsplan
Een bestemmingsplan bepaalt wat er in een gemeente met de ruimte mag gebeuren. Er staat
bijvoorbeeld in waar winkels, horeca en bedrijven mogen komen en hoe groot gebouwen mogen
zijn. U kunt bestemmingsplannen inzien bij uw gemeente of op de website van uw gemeente.
(rijksoverheid, 2013)
BIZ (BID) model
“Het Bedrijven Investeringzones model is een methode om ondernemers gezamenlijk te laten investeren
in een gebied. Ondernemers in een bepaald gebied bepalen of zij voor dat gebied een gezamenlijke
investering willen doen en maken hiervoor een plan. Dat plan houdt onder meer in wat men gezamenlijk
wil financieren en welke begroting daarbij hoort. Als de bemiddelende organisatie (gemeente) en de
ondernemers met het plan akkoord gaan en er is voldoende draagvlak dan kan de heffing worden
ingesteld voor alle ondernemers in het betreffende gebied. De bemiddelende organisatie keert de
opbrengst uit aan een speciaal voor BIZ opgerichte vereniging of stichting, die de activiteiten namens de
ondernemers uitvoert”. (biz-nl, 2013)
Dagelijks gebruik
Artikelen, goederen en diensten die de gebruiker dagelijks gebruikt of waar een dagelijkse
behoeften naar is (primair). In de praktijk gaat het hierbij om supermarkten,
levensmiddelenspeciaalzaken, drogisterijen en parfumeriezaken.
(Structuur visie Detailhandel Gemeente Deventer, 2010)
Detailhandel
Alle voorzieningen die hun producten rechtstreeks aan de eindgebruiker verkopen.
Drempelwaarde
De drempelwaarde is: “Het aantal klanten of gebruikers dat een voorziening nodig heeft om te kunnen
voortbestaan” (waarde), dit geldt voor maatschappelijke en commerciële voorzieningen. (encyclo.nl,
2013) Deze waarde verschilt per voorziening en houdt tevens verband met
het verzorgingsgebied daarvan. Het verzorgingsgebied is het gebied waar de gebruiker van een
bepaalde voorziening woont. Hoe groot het verzorgingsgebied van een bepaalde voorziening is
hangt af van de hoeveelheid gebruikers dat van een bepaalde voorziening gebruikt maakt. Een
supermarkt heeft een groter verzorgingsgebied, dan een kleine kruidenier. (Atzema, Lambooy,
Rietbergen van, & Wever, 2009)
Funshoppen
Funshoppen is het alleen dan wel in gezelschap gaan winkelen zonder concreet aankoopdoel.
Genieten, plezier en rond kijken staan voorop bij het funshoppen. (Structuur visie Detailhandel
Gemeente Deventer, 2010)
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Fysieke commerciële voorzieningen
Een fysieke commerciële voorziening heeft tot doel om producten en/of diensten te verkopen aan
klanten (winstoogmerk). Dit dient op een dusdanige wijze plaats te vinden, dat de voorziening ook
in de toekomst verzekerd is van haar bestaan, de zogenaamde waarborging van continuïteit. (Ensie,
2013)
Fysieke maatschappelijke voorzieningen
Fysieke maatschappelijke voorzieningen zijn voorzieningen die onmisbaar zijn of een belangrijke
bijdrage leveren aan de samenleving. De maatschappelijke voorzieningen worden door de overheid
zelf en/of door niet-commerciële gesubsidieerde instellingen geëxploiteerd. Bij maatschappelijke
bedrijven/ instellingen staat het welzijn van (delen van) de bevolking centraal en speelt het maken
van winst een minder grote rol. Dergelijke organisaties worden vaak gesubsidieerd door de
overheid. (DRO Amsterdam, 2011)
Maatregelpakket
Het maatregelpakket is een pakket dat d.m.v. verschillende maatregelen inzichtelijk maakt welke
stappen fysieke maatschappelijke en commerciële voorzieningen kunnen nemen om beter aan te
sluiten op de wensen en de eisen van huidige en toekomstige gebruikers.
Niet-dagelijks gebruik
Alle artikelen, goederen en diensten die niet behoren tot het dagelijks gebruik en dagelijkse
behoeften van de gebruiker (secundair). (Structuur visie Detailhandel Gemeente Deventer, 2010)
Ontgroening
Ontgroening is het afnemen van het aandeel jongeren in de bevolking als gevolg van een afname
van het geboortecijfer. Het gevolg van ontgroening is een stijging van de gemiddelde leeftijd van de
bevolking en een toename van het aandeel werkende op de totale bevolking.
Placemaking
Placemaking is een methode om samen met belanghebbenden tot een optimaal ontwerp en gebruik
van een openbare ruimte te komen. Het doel is een omgeving die welzijn, geluk en gezondheid van
gebruikers verbetert. Je kunt het toepassen op iedere fysieke plek. (bijzonderegebouwen, 2013)
Postzegelplan
Een postzegelplan is een variant op het bekende bestemmingsplan. Het beschrijft een ruimtelijke
indeling van een zeer klein gebied of terrein en is te gebruiken om het bestaande bestemmingsplan
te veranderen (mkbservicedesk, 2013)
ReViEW-methode
Methode waar de uitkomsten van de stresstest gebruikt worden om voor externe actoren
inzichtelijk te laten maken wat de veranderingen in de wijk zijn zodat daarop geanticipeerd kan
worden. (Groenhof, Ebben, & Stapel, 2012)
Representatieve groep
Een representatieve groep is een groep mensen die geselecteerd is op bepaalde kenmerken, deze
groep moet een weerspiegeling geven van het geen wat je wilt onderzoeken. De representatieve
groep zal een bepaalde groep vertegenwoordigen.
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Run shoppen
Run shoppen is een term dat staat voor: snelle een functionele manier van shoppen, hieronder
worden doorgaans de dagelijkse boodschappen verstaan. (Retailtainment en andere trends in de
detailhandel, 2004)
Stresstest
Een test die snel laat zien wat de kansen en bedreigingen zijn van een wijk.
TimTim
TimTim is een commercieel en onafhankelijk bureau dat zich bezig houd met adviseren, informeren
en uitvoeren van het ontwikkelde actieprogramma. Externe partijen kunnen bureau TimTim
inschakelen om te achterhalen welke maatregelen bepaalde actoren moeten nemen, om fysieke
voorzieningen beter aan te laten sluiten bij de wensen en eisen van huidige en toekomstige
gebruikers.
Tools
Instrumenten (methoden) die leiden tot een nieuwe manier van denken en werken.
Wijkwinkelcentra
Vervullen hoofdzakelijk een boodschappenfunctie (dagelijkse behoeften), zijn centraal gelegen en
vormen daarin de belangrijkste aankoopplaats voor primaire goederen. Een Wijkwinkelcentrum
bestaan doorgaans uit 13 tot 40 winkels, afhankelijk van de grootte van de wijk. (Structuur visie
Detailhandel Gemeente Deventer, 2010)
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1.6

Leeswijzer

Uit de inleiding is naar voren gekomen dat voorzieningen, als gevolg van internet en de crisis, onder
druk staan. Leegstand is een groot probleem. Begrippen en definities die bepalend zijn voor de
locatie en het succes van voorzieningen worden behandeld. Het actieprogramma moet een beeld
geven van de toekomstige eisen aan- en vorm van voorzieningen. Hiermee wordt inzichtelijk
gemaakt welke tools nodig zijn om tot de toekomstige vorm te komen.
In het tweede hoofdstuk worden de trends onderbouwd. De herkomst en gevolgen van de trends
worden behandeld. De trends zijn van invloed op de eisen die de gebruiker stelt aan voorzieningen
en op het programma (aanbod) van voorzieningen in winkelcentra.
In hoofdstuk drie worden de toekomstige eisen aan voorzieningen beschreven. De eisen komen
voort uit de trends. Fysieke commerciële en maatschappelijke voorzieningen die voldoen aan de
eisen die in de toekomst gesteld worden zullen aansluiten op de behoefte van de toekomstige
gebruikers.
In het vierde hoofdstuk is het actieprogramma beschreven. Dit hoofdstuk geeft een beeld van de
mogelijke maatregelen die inspelen op de trends en eisen. Er zijn drie maatregelpakketten die alle
op een ander schaalniveau opereren. Er is een pakket dat gericht is op de identiteit, openbare ruimte
en het gebruik daarvan, een pakket waarin maatregelen opgenomen zijn die maatschappelijke
voorzieningen en/of commerciële voorzieningen clusteren en een derde pakket met ingrepen die
uitgevoerd moeten worden door de ondernemer zelf in die voorziening.
Hoofdstuk vijf bevat een casus waarmee het actieprogramma uit hoofdstuk 4 wordt getoetst. De
stappen uit de maatregelpakketten van het actieprogramma zullen worden toegepast op de wijk
Schothorst in Amersfoort.
In hoofdstuk zes wordt een conclusie gegeven van de uitkomsten van de casus. De conclusie biedt
oplossingen voor de problemen die in de aanleiding zijn omschreven en beantwoord de hoofdvraag
uit het eerste hoofdstuk. De risico’s die uit de toepassing van de casus gekomen zijn zullen worden
behandeld in de aanbevelingen.
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2. Trends
2.1

Inleiding

In de aanleiding is omschreven welke ontwikkelingen momenteel gaande zijn in de winkelcentra van
Nederland. In dit hoofdstuk zal gekeken worden naar de trends die van invloed kunnen zijn op het
gebruik van voorzieningen in de toekomst. De trends zijn van invloed op de eisen die de gebruiker
stelt aan voorzieningen en op het programma (aanbod) van voorzieningen in winkelcentra.
Deze trends zijn een bedreiging voor het gebruik van voorzieningen maar bieden ook kansen.
Voorzieningen die aansluiting weten te vinden op de trends en eisen kunnen aanpassingen doen in
het aanbod en de werkwijze zodat zij in de toekomst voldoen aan de verwachting van de gebruiker.
Om een beeld te krijgen van de trends is gekeken naar de uitkomsten van onderzoeken door
verschillende trendwatchers. Enkele trendwatchers die zijn geraadpleegd zijn: Mo Aswat van The
Mosaic Partnership, Adjiedj Bakas ‘trends voor 2013’, ibdo.nl en trendwatching.com. Een analyse
van de onderzoeken heeft geleid tot het opstellen van de volgende vier trends: een toename van het
gebruik van internet en de technologische mogelijkheden, verduurzaming van de samenleving,
veranderende demografische samenstelling van de bevolking en decentralisatie/behoefte aan
zelfredzaamheid. De gevolgen die de trends hebben op voorzieningen zijn in paragraaf 2.2 tot en
met 2.5 omschreven. De invloed die de trends hebben op het programma van (wijk)winkelcentra zal
later onderzocht worden om een beeld te geven van de toekomstige problematiek in winkelcentra
als gevolg van de trends. (trendwatching, 2013), (ibdo, 2013) (Aswat, 2013)

2.2

Trends

2.2.1 Toename van het gebruik van internet en technologische mogelijkheden
In de 25 jaar nadat Nederland digitaal is verbonden met het internet is er een hoop veranderd. Het
gebruik van het internet is gigantisch gestegen en als maar meer apparaten, diensten en
productieprocessen zijn verbonden met het web. (de25jaarvan, 2013)
Inmiddels zijn we aangekomen in een nieuwe fase van onze samenleving, de zogenaamde
informatiemaatschappij. In deze maatschappij heeft informatie een belangrijke economische,
politieke en culturele betekenis. Door het grote aantal mensen dat verbonden is met het internet,
door middel van een computer of smartphone, kan informatie altijd en overal gecreëerd, verspreid,
gebruikt of gemanipuleerd worden. (CBS, 2012)

Afb.1&2 :Toepassingen van technologische middelen in
winkelcentra (Bron: http://www.citymarketingonline.nl/)
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Begin jaren 90 werden de eerste webshops gelanceerd zoals Amazon.com en eBay, inmiddels is
vrijwel elk product online te bestellen. Het gebruik van webshops is de laatste jaren sterk
toegenomen. Dit is te danken aan het toenemende bezit en gebruiksgemak van smartphones en het
vertrouwen dat de gebruiker inmiddels heeft verkregen in de betrouwbaarheid van webwinkels.
Het doen van aankopen via internet heeft directe gevolgen voor winkelcentra. Zij zien hun
verkoopcijfers alsmaar verder terug lopen. Niet alle branches hebben het even zwaar, voornamelijk
kleding- en elektronicazaken worden getroffen. (e-commercemagazine, 2013)
Het gebruiksgemak en de mogelijkheden van smartphones bieden nieuwe kansen. Er verschijnen
momenteel applicaties die jaren geleden nog science fiction leken. De mogelijkheden om digitaal
diensten te gebruiken zal alleen maar toenemen, hierdoor hoeven fysieke bezoeken aan bepaalde
voorzieningen minder plaats te vinden. Het gebruik van applicaties en webwinkels verandert het
gebruik van de stad. Naast het feit dat het gebruik en de mogelijkheden op het internet zullen
toenemen, zullen er ook technische innovaties plaats blijven vinden. Hierdoor zullen meer processen
geautomatiseerd kunnen worden wat geld bespaard. Daarnaast zorgen nieuwe technieken ervoor
dat producten goedkoper en duurzamer geproduceerd kunnen worden. Afbeelding 1 en 2 illustreren
technische middelen die toegepast kunnen worden in winkelcentra zoals passpiegels en QR-codes.
Afbeelding 4 op bladzijde 19 illustreert de winkel ‘Argos’ in Londen waar gebruik wordt gemaakt van
tablets waarmee producten gezocht en bestelt kunnen worden. Producten die op voorraad zijn
kunnen direct worden afgeleverd, anders worden ze thuisbezorgd.
Gezien de snelheid waarin het gebruik van het internet is toegenomen en de intensiteit van het
huidige gebruik kan alleen maar verondersteld worden dat dit de aankomende 10 jaar nog zal
toenemen. Vanwege het feit dat onze samenleving is verweven met het internet en een wereld
zonder internet inmiddels ondenkbaar is, is de trend ‘toename van het gebruik van internet en de
technologische mogelijkheden’ opgenomen. (ibdo, 2013)

2.2.2 Verduurzaming van de samenleving
Al jaren zien we het woord duurzaamheid overal om ons heen. Het belang van het behoud van
natuur en milieu lijkt belangrijker dan ooit. Echter staat duurzaamheid meer voor de eigenschap
lang goed te blijven of te blijven bestaan. In het kader van voorzieningen vinden mensen het
belangrijk dat ondernemingen zogenaamd maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Dit
betekent dat zij hun activiteiten bewust richten op people (respect voor de sociale kant), planet
(binnen ecologische randvoorwaarden) en profit (economische prestaties). Daarbinnen zal steeds
zorgvuldig gezocht worden naar een balans, hierover dient op transparante wijze gecommuniceerd
te worden. Naast maatschappelijk verantwoord ondernemen hechten consumenten ook waarde aan
producten die op milieuvriendelijke en eerlijke wijze worden geproduceerd. (mvonederland, 2013)
De aandacht voor duurzaamheid kende haar dieptepunt tijdens het begin van de economische crisis
in 2008, inmiddels staat men positiever tegenover duurzame producten en ondernemingen dan voor
de crisis, ondanks de huidige economische omstandigheden. Dit geeft aan dat er geen sprake is van
een conjunctuurgevoelige trend en dat de ontwikkeling echt door zet. Meer dan een kwart van de
mensen geeft aan bewust duurzaam te leven. Ongeveer 1 op de 3 consumenten zegt duurzaam
ondernemen belangrijk te vinden bij het doen van een aankoop. Een andere ontwikkeling die
gaande is, is dat consumenten steeds minder bereid zijn concessies te doen op prijs en kwaliteit. De
duurzaamheid van een onderneming of product is vanzelfsprekender geworden, het lijkt steeds
meer een basisvoorwaarde voor een groter publiek te worden. (Duurzaam-ondernemen, 2011) De
trend ‘verduurzaming van de samenleving’ onderstreept deze ontwikkeling.
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2.2.3 Demografische samenstelling van de bevolking
De bevolkingsprognose van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voorspelt vergrijzing, een
langere levensduur en ontgroening. Volgens het artikel “Bevolkingsprognose 2010-2060” van het
CBS zal het aantal 65-plussers tussen nu en 2040 van 2,4 naar 4,6 miljoen groeien. De
levensverwachting bij geboorte stijgt in de komende halve eeuw voor mannen van 78,8 naar 84,5
jaar. Bij vrouwen neemt deze levensverwachting toe van 82,7 naar 87,4 jaar. Er zijn twee oorzaken
voor de vergrijzing: de eerste is een geboortegolf die in veel westerse landen plaatsvond na de
Tweede Wereldoorlog. De andere meer structurele oorzaak is de stijging van de levensverwachting
door verbeteringen op het gebied van volksgezondheid, geneeskunde en voeding. (Garssen, 2011) &
(Centraal Bureau voor de Statistiek, 2013)
De demografische verandering heeft grote gevolgen voor ons land. Er moet rekening gehouden
worden met een andere vraag naar woontypes, voorzieningen en zorg. Daarnaast zullen veel
gebieden in Nederland, maar ook in de rest van Europa, krimpen. De Randstadregio blijft
vermoedelijk wel groeien. (Het Succes van de vergrijzing, 2011)
De veranderende samenstelling van de bevolking in combinatie met de bevolkingsdaling heeft
gevolgen voor maatschappelijke voorzieningen. Er zal minder vraag zijn en een verschuiving van de
vraag. De behoefte naar zorgvoorzieningen neemt toe als gevolg van vergrijzing terwijl het
draagvlak voor onderwijs en kinderopvang afneemt als gevolg van ontgroening. Deze verschuiving
in de vraag zal op een manier opgelost moeten worden. Momenteel liggen al enkele concepten klaar
maar van uitvoering is nog geen sprake. Vooralsnog is dus nog niet duidelijk welke aanpak het beste
is. (Schröder, 2012)
De overkoepelende trend die de bovenstaande ontwikkeling illustreert is: demografische
samenstelling van de bevolking.

Bevolkingspiramide 2013
Bron: CBS

Bevolkingspiramide 2030
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2.2.4 Decentralisatie en zelfredzaamheid
Nederland is een gedecentraliseerde eenheidsstaat. Een eenheidsstraat is een staat waar de nadruk
op de landelijke overheid ligt en waar de macht van provincies en gemeente ondergeschikt is aan de
landelijke overheid. Decentralisatie betekent dat taken en verantwoordelijkheden worden afgestaan
aan de gemeente en provinciale overheid.
Decentralisatie kan plaatsvinden door medebewind en autonomie. Bij medebewind worden taken
die door een hoger orgaan zijn opgelegd op zelfstandige wijze door het lagere orgaan uitgevoerd.
Autonomie betekend dat een lager orgaan de zelfstandige bevoegdheid tot bestuur krijgt.
Het huidige kabinet, Rutte II, heeft in het regeerakkoord besloten enkele sociale voorzieningen over
te hevelen naar lagere overheden zoals jeugdzorg en de extramurale begeleiding en dagbesteding
uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Voortaan zullen gemeentes zorg dragen voor het
uitvoeren van deze taken. Op deze manier wil het rijk de kwaliteit van zorg en welzijn verbeteren en
efficiënter te werk gaan. Daarnaast moet er geld worden bespaard door de zorg op dergelijke wijze
te organiseren. Gemeentes weten beter wat er leeft bij hun inwoners en zijn om die reden de
aangewezen partij. (Rijksoverheid, 2013) & (Divosa, 2013)
Omdat gemeentes minder geld krijgen voor het uitvoeren van de AWBZ-begeleiding en
dagbesteding zijn zij genoodzaakt doelmatiger en doelgerichter te werk te gaan. Er moeten minder
regels en protocollen komen en zorg zal dichter bij huis worden geleverd. De grootste verandering is
echter dat iedereen in principe verantwoordelijk wordt voor zijn eigen welzijn en zorg doordat
gemeentes een beroep doen op de zelfredzaamheid van de burger.
Naast de noodzaak is er ook verlangen naar zelfredzaamheid. Steeds
meer ontwikkelingen wijzen erop dat burgers meer zelf willen
organiseren en bepaalde voorzieningen dicht bij huis willen hebben.
Participatie bij ontwikkeling van gebieden gaat steeds verder en als er
geen initiatieven zijn vanuit de overheid komen burgers zelf met
voorstellen. Ook de behoefte om zelf of collectief voedsel en energie
op te wekken wordt steeds groter. In de wijk Kersentuin in Utrecht,
afbeelding 3, wekken bewoners hun eigen energie op en nemen zij
het onderhoud van het groen op zich.
Verandering in behoefte om zelfredzaam te zijn kunnen plaatsvinden
als gevolg van een aantal ontwikkelingen, zoals de behoefte om
minder afhankelijk te zijn van anderen, toenemend belang van
milieuoverwegingen, financiële overwegingen, kennis en interesse,
reputatie en problemen met de voorziening zelf.
Afb.3: Kersentuin Utrecht

Voor de stad kan deze ontwikkeling op lange termijn grote gevolgen hebben doordat bijvoorbeeld
energie en voedsel dichter bij de stadsgrenzen moeten worden geproduceerd om tegemoet te
komen aan de behoefte en verwachting van bewoners. De bevolking zal naarmate het niveau van
participatie toeneemt ook een hogere verwachting hebben. Ze zullen het bijvoorbeeld sneller
normaal vinden dat ze inspraak hebben over de invulling en het gebruik van openbare ruimte en
voorzieningen. Om in te spelen op deze ontwikkeling hebben wij de trend: decentralisatie en
zelfredzaamheid, opgenomen. (Arnhem, 2013) & (Nooij, 2008)
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Afb 4: Argos in Londen, winkel waar middels een tablet, producten bestelt kunnen worden. Direct leverbaar of thuisbezorgd.

2.3

Conclusie

Niet elke trend heeft even direct gevolgen voor het aanbod. Met name de toename van het gebruik
van internet en technologische mogelijkheden heeft invloed op het aanbod en de vorm van
voorzieningen in de toekomst. Momenteel is het teruglopend gebruik van voorzieningen in
winkelcentra deels te wijten aan deze trend, zie aanleiding. Daarnaast zal de veranderende
demografische samenstelling van invloed zijn op het aanbod doordat de behoefte naar bepaalde
typen voorzieningen veranderd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan meer zorgvoorzieningen als gevolg
van vergrijzing en minder scholen door ontgroening.
Door een verduurzaming van de samenleving zullen consumenten in de toekomst verwachten dat
meer producten en ondernemingen maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit zal
voornamelijk verwacht worden van grote organisaties. De trend decentralisatie en zelfredzaamheid
vindt zijn weerslag in vergaande participatiemogelijkheden die in de toekomst mogelijk normaal
worden geacht.
De trends die in hoofdstuk naar voren zijn gekomen geven aan waar voorzieningen rekening mee
moeten houden en/of op in moeten spelen om in de toekomst nog aansluiting te vinden op de
behoefte en verwachtingen van de consument.
De trends dienen ook als input bij het hoofdstuk 3 “Eisen”, in dit hoofdstuk wordt omschreven welke
eisen in de toekomst gesteld zullen worden aan voorzieningen. De eisen zijn voornamelijk tot stand
gekomen aan de hand van de trends “toename van het gebruik van internet en techniek” en
“veranderende demografische samenstelling”. De trends zullen gebruikt worden om het
toekomstige programma van voorzieningen in Amersfoort Schothorst in beeld te brengen. De
uitkomsten van dit onderzoek zijn input voor de stappen uit het actieprogramma.
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3. Eisen die gebruikers aan fysieke voorzieningen stellen
3.1

Inleiding

Het teruglopend gebruik van voorzieningen, zoals omschreven staat in de aanleiding, heeft grote
gevolgen voor het gebruik van winkelcentra. Om te kunnen blijven voortbestaan moeten
voorzieningen inspelen op de trends die gaande zijn in de samenleving, zie hoofdstuk 2.
In dit hoofdstuk zal gekeken worden naar de eisen die de gebruiker in de toekomst zullen stellen aan
voorzieningen. Commerciële voorzieningen dienen hun drempelwaarde te behalen willen ze genoeg
omzet genereren om te kunnen blijven voortbestaan. Voor maatschappelijke voorzieningen is het
belangrijk dat de gebruiker wordt voorzien in hun basisbehoefte. Maatschappelijke voorzieningen
hebben geen winstoogmerk en kijken daarom meer naar de frequentie van het gebruik van de
voorziening. Voorzieningen die geen aansluiting weten te vinden op de toekomstige eisen zullen
meer moeite hebben met het behalen van hun drempelwaarde dan voorzieningen die tegemoet
komen aan de eisen. Door in beeld te brengen welke eisen in de toekomst gesteld worden aan
voorzieningen kunnen passende maatregelen gezocht worden die inspelen op deze eisen. Door in te
spelen op de eisen zal het gebruik van winkelcentra bevorderd worden. De eisen die in dit hoofdstuk
worden omschreven spelen in de op de trend: ‘toename van het gebruik van internet en
technologische mogelijkheden’ en ‘veranderde demografische samenstelling’.

3.2

Eisen

3.2.1 Voorzieningen en winkelcentra moeten een beleving zijn
De mogelijkheden van het internet zijn vrijwel grenzeloos. In de toekomst zullen een groot aantal
producten en diensten digitaal te verkrijgen zijn als gevolg van het toenemend gebruik van internet
en technologische mogelijkheden. Echter heeft deze vorm van consumptie, in tegenstelling tot
winkelcentra, geen echte belevingswaarde. Als maar meer mensen zien een bezoek aan het
centrum van hun stad als een uitstapje, de focus ligt steeds meer op recreatie. Winkelcentra moeten
hier gebruik van maken door de belevingswaarde van voorzieningen en het winkelcentrum te
vergroten waardoor het voldoet aan de verwachting van de consument. Door de belevingswaarde te
vergroten van een winkelcentrum wordt het aantrekkelijker om er gebruik van te maken omdat het
consumeren een ervaring wordt. (Retailwiki, 2013)
Met belevingswaarde wordt geprobeerd een beleving toe
te kennen aan een product, proces of gebied. De
inrichting van de outdoor afdeling van Perrysport in
Amsterdam, zie afbeelding 5, is hier een goed voorbeeld
van. Er zijn verschillende rotswanden en natuurelementen
geplaatst. De bergschoenen die je koopt moeten
opgewassen zijn tegen de elementen die je om je heen
ziet, je ervaart alvast een soort van vakantiegevoel.
Belevingswaarde heeft betrekking op de mate van
kwaliteit die de gebruiker tijdens het verblijf of gebruik
van een ruimte ervaart. Hierbij kan gedacht worden aan
de kwaliteit die men ervaart tijdens het bezoek van een
winkelcentrum. (Retailwiki, 2013) & (Mommaas, 2000)
Afb.5: Perrysport Amsterdam( Bron: berghege.nl)
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Door de toenemende mogelijkheden op internet gaan consumenten een bezoek aan een
winkelcentrum meer als een dagje uit zien en wordt de belevingswaarde steeds belangrijker. Deze
vorm van winkelen kan worden omschreven als ‘fun-shoppen’.
Fun-shoppen is winkelen zonder concreet aankoopdoel, het draait voornamelijk om genieten,
plezier, rondkijken en gezelligheid. Ondanks het ontbreken van een aankoopdoel geven
consumenten veel geld uit tijdens het fun-shoppen. Voornamelijk alleenstaanden tot 30 jaar,
gezinnen met kinderen en een laag inkomen en tweeverdieners zonder kinderen doen aan funshoppen. Zoals hoogleraar e-marketing Cor Molenaar omschrijft: ‘Winkelen wordt recreëren en bij
recreëren wordt winkelen hieraan ondergeschikt’ (Brinks.1, 2011)

Afb 6 & 7 : Camden Town Londen, een winkelgebied vol beleving

Hij impliceert hiermee dat winkels zich meer moeten richten op het creëren van een ervaring voor de
consument. De consument komt vervolgens naar die winkel voor de ervaring en koopt dan
eventueel ook nog iets. Fysieke winkels kunnen in prijs niet concurreren met webshops, hun
meerwaarde zit in de belevingswaarde van de winkel en het gebied. Een mooi voorbeeld van een
winkelgebied met beleving is Camden Town in Londen, zie afbeelding 6 en 7.
Een stad met een hoge belevingswaarde heeft aantrekkingskracht op toeristen en bewoners wat
bevolkingskrimp en economische rampspoed kan voorkomen. (Marlet, 2009) (

3.2.2 Primaire voorziening moeten nabij zijn en toegankelijk
Maatschappelijke voorzieningen moeten makkelijk toegankelijk zijn voor de doelgroep waarvoor
een bepaalde voorziening is bestemd. Gebruikers willen voorzieningen die aantrekkelijk zijn om
gebruik van te maken en voorzien in hun basisbehoeften. Hierbij speelt de positionering van de
voorziening een belangrijke rol. Gebruikers zijn bereid een bepaalde afstand te reizen naar een
voorziening, de reikwijdte van de voorziening is beperkt tot een bepaald gebied. Door de
veranderde demografische samenstelling zal de vraag naar bepaalde voorzieningen in een gebied
veranderen. Dit heeft gevolgen voor de positionering van bepaalde voorzieningen, deze zullen
herzien moeten worden. Bij primaire voorzieningen zijn gebruikers bereid minder ver te reizen dan
bij secundaire voorzieningen, dit heeft te maken met hoe vaak een gebruiker gebruik maakt van een
bepaalde voorziening (frequentie). Enkelen van de belangrijkste primaire voorzieningen die
gebruikers in wijken dichtbij willen hebben zijn: basisscholen en zorggerelateerde instellingen. Deze
voorzieningen zijn belangrijk omdat het afleggen van grote afstanden om gebruik te maken van
dergelijke voorzieningen afbreuk doet aan de leefbaarheid van een wijk. (Greeven, Januari 2010)

3.2.3 Primaire voorzieningen moeten behouden blijven
De primaire voorzieningen in gemeenten dreigen te sneuvelen. Dit komt door bezuinigingen en een
veranderende vraag als gevolg van een andere demografische samenstelling van een wijk.
Bewoners en gemeente willen zoveel mogelijk primaire voorzieningen behouden om de
leefbaarheid van hun wijk of stadsdeel te behouden. Afname van verschillende voorzieningen kan
leiden tot afname van leefbaarheid en levenskwaliteit.
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Voor commerciële voorzieningen zijn supermarkten in krimpgebieden een goed voorbeeld.
Sommige van hen kunnen hun drempelwaarde niet meer behalen en zijn genoodzaakt om te sluiten.
Bij maatschappelijke voorzieningen gaat het vooral om scholen die zo weinig leerlingen hebben dat
ze hun deuren moeten sluiten.
Als een stad fit en vitaal wil blijven is het belangrijk om zoveel mogelijk primaire voorzieningen waar
behoefte aan is te behouden om de levenskwaliteit van de gebruikers te verhogen.

3.2.4 Aanbod moet (wijk) gericht zijn
Uit veel onderzoeken komt naar voren dat voorzieningen in verschillende steden of wijken niet
aansluiten op de wensen van de gebruikers. Vaak zitten voorzieningen verkeerd gepositioneerd en
hierdoor wordt de beoogde doelgroep niet bereikt. Bewoners van steden willen primaire
voorzieningen die aansluiten op de demografische samenstelling van de wijk of stad. Een wijk met
voornamelijk ouderen zal meer baat hebben bij voorzieningen die aansluiten op hun wensen, dan
een wijk met jonge gezinnen. Als wensen van de bewoners van een bepaalde wijk niet aansluiten op
het aanbod van de voorzieningen kan dit leiden tot het niet of nauwelijks gebruiken van een
bepaalde voorziening, dit maakt de voorziening mogelijk overbodig en inefficiënt. Vaak anticiperen
gemeenten te laat op veranderingen van samenstellingen van wijken. Het aansluiten op de wensen
en de behoeftes van doelgroepen is een belangrijk vereiste om de kwaliteit en de leefbaarheid van
een wijk te vergroten. (Greeven, Januari 2010)

3.3

Conclusie

De vier eisen zijn voorgekomen uit de trends. De eis dat voorzieningen een beleving moeten zijn
komt uit de trend ‘toenemend gebruik van internet en technologische mogelijkheden’.
Consumenten hebben behoefte aan een beleving tijdens het winkelen. Webwinkels kunnen deze
beleving niet creëren zoals fysieke voorzieningen dat kunnen, daarom dienen voorzieningen hier op
in te spelen. De overige drie eisen: primaire voorziening moeten nabij zijn en toegankelijk, primaire
voorzieningen moeten behouden blijven en aanbod moet (wijk)gericht zijn, spelen in op de trend
‘veranderde demografische samenstelling’. De veranderende demografische samenstelling, als
gevolg van vergrijzing en ontgroening, zal de vraag naar bepaalde typen voorzieningen in de wijk in
de toekomst doen veranderen. Een groot deel van de eisen uit dit hoofdstuk zijn erop gericht dat
(bepaalde) voorzieningen aanwezig zijn in een gebied, dit onderstreept de behoefte die er is aan de
aanwezig van fysieke voorzieningen in een gebied.
De eisen die in dit hoofdstuk naar voren zijn gekomen zijn uitermate belangrijk voor voorzieningen
en winkelcentra. Door tegemoet te komen aan de eisen die de gebruiker aan voorzieningen stelt
kunnen voorzieningen ervoor zorgen dat het gebruik van die voorziening aantrekkelijk blijft.
Om tegemoet te komen aan de eisen die de toekomstige gebruikers stellen aan voorzieningen,
zullen ingrepen, ook wel maatregelen, toegepast worden. In het volgende hoofdstuk zijn de
maatregelen opgenomen in een actieprogramma. De maatregelen spelen in op één of meerdere
eisen uit dit hoofdstuk. In hoofdstuk 4 is een schema opgenomen waarin de relatie tussen de trends,
eisen en maatregelen inzichtelijk is gemaakt. Toepassing van het actieprogramma dient het aanbod
en de vorm van voorzieningen beter te laten aansluiten op de eisen van de gebruiker. Dit heeft als
gevolg dat winkelcentra in de toekomst beter benut zullen worden wat leegstand tegen gaat en de
leefbaarheid van het gebied verbeterd.
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4. Actieprogramma
4.1

Inleiding

Uit hoofdstuk 2: trends en hoofdstuk 3: eisen die gebruikers aan voorzieningen stellen, bleek dat het
gebruik van voorzieningen meer een beleving moet worden. Momenteel wordt winkelen steeds
meer gezien als een vorm van recreatie. Dit zou in de toekomst alleen nog maar meer het geval zijn
doordat dan vrijwel alle producten online te bestellen en thuis te bezorgen zijn. De meerwaarde van
een fysiek winkelcentrum zit hem in de beleving, de mogelijkheid een product direct te zien en te
bezitten en het persoonlijk contact. Om het bestaan van winkelcentra in de toekomst veilig te
stellen dienen winkeliers en maatschappelijke voorzieningen in te spelen op de meerwaarde die zij
hebben als fysieke voorziening. Het behoud van winkelcentra is van belang omdat het een bijdrage
levert aan de leefbaarheid van de stad en wijk.
Om uitspraken te kunnen doen over de optimale vorm die voorzieningen in de toekomst aan
moeten nemen om aansluiting te vinden op de eisen van de gebruikers zijn meerdere maatregelen
opgesteld die inspelen op de eisen uit hoofdstuk 3. Alle geïnventariseerde maatregelen zijn
opgenomen in bijlage 1. Deze maatregelen zijn vervolgens zorgvuldig geanalyseerd en gefilterd.
Er is gezocht naar overeenkomsten en verschillen tussen de maatregelen zodat inzichtelijk werd
welke maatregelen elkaar konden versterken. Het is hierbij van groot belang dat de maatregelen
ervoor zorgen dat voorzieningen een grotere belevingswaarde krijgen en daarmee de vitaliteit van
de winkel of het winkelcentrum verbeterden. Verder is het van belang dat de maatregelen inspelen
op de eis dat voorzieningen nabij en toegankelijk zijn, behouden konden blijven en dat het aanbod
(wijk)gericht was. De maatregelen die opgenomen zijn in het actieprogramma worden her en der in
Nederland uitgevoerd. Naar onze mening heeft het toepassen van één van de maatregelen slechts
in beperkte mate het gewenste effect. Om winkelcentra in de toekomst “fit en vitaal” te houden
dient het actieprogramma in zijn totaliteit uitgevoerd te worden. De meerwaarde van dit
actieprogramma zit hem in de synergie tussen de maatregelen, ze versterken elkaar.
Na een analyse van de maatregelen, onderlinge discussie en gesprekken met derden zijn 9
maatregelen gekomen waarvan we vinden dat ze elkaar kunnen versterken en tezamen voor een
goed functionerend winkelcentrum kunnen zorgen. Deze maatregelen spelen het best in op de
toekomstige eisen die gesteld zullen worden aan voorzieningen. Tezamen geven de 9 maatregelen
een wensbeeld weer. Het actieprogramma is opgedeeld in drie delen. Het stappenplan dat bij elk
deel van het actieprogramma staat omschreven dient doorlopen te worden om voorzieningen een
vorm aan te laten nemen die aansluit op de toekomstige eisen van de gebruiker. In pakket één:
identiteit, zijn maatregelen opgenomen die de inrichting en het gebruik van de openbare ruimte
zullen veranderen. De maatregelen worden toegepast op de schaal van het winkelcentrum in zijn
totaliteit. Dit pakket speelt in op de eis dat voorzieningen een beleving moeten zijn. Het tweede
pakket: mixen en clusteren, bestaat uit maatregelen die functies in het winkelcentrum zullen mixen
en clusteren en daarnaast een oplossing bieden voor leegstand. De maatregelen kunnen worden
toegepast op alle voorzieningen in een wijk maar zullen hun toepassing voornamelijk vinden in een
winkelcentrum. Toepassing van dit pakket moet inspelen op de eis dat voorzieningen nabij en
toegankelijk zijn, behouden konden blijven en dat er een wijkgericht aanbod komt. Pakket drie:
achter de voordeur, bestaat uit maatregelen die voornamelijk uitgevoerd moeten worden door de
voorziening zelf, de winkelier of de maatschappelijke voorziening. Pakket drie speelt in op de eis dat
voorzieningen een beleving moeten zijn. De drie pakketten staan in relatie met elkaar en versterken
elkaar.
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In paragraaf 4.3 is een schema opgenomen waarin de relatie tussen de maatregelen, trends en eisen
is weergegeven. Het schema laat zien vanuit welke trend de maatregel is opgesteld en op welke eis
de maatregel inspeelt. Daarnaast is opgenomen wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van het
onderzoek en welke partijen betrokken zijn in het proces van toepassing van het pakket.
De relatie tussen de maatregelen is in bijlage 2 inzichtelijk gemaakt met een overzicht. Elk pakket
heeft een eigen kleur, door middel van pijlen zijn de relaties tussen de maatregelen weergegeven.
Elk pakket heeft drie onderdelen: maatregel (wat), onderzoek (wie) en uitvoering (hoe). Bij de
maatregel zullen de maatregelen onder elkaar worden omschreven. In deze omschrijving staat wat
de maatregel inhoudt en wat het effect is. Bij het onderzoek staat kort en bondig omschreven welke
partijen verantwoordelijk zijn voor de uitvoering en welke onderzoeken gedaan moeten worden om
de maatregel op succesvolle wijze toe te passen. De uitvoering is weergegeven als een stappenplan.
Hierdoor is duidelijk te zien welke stappen genomen moeten worden en in welke volgorde.
Uit het stappenplan wordt ook duidelijk welk instrument op welk moment moet worden ingezet om
tot het gewenste eindresultaat te komen. De instrumenten die kunnen worden toegepast staan in
paragraaf 1.2: Tools omschreven. Alle maatregelen moeten ervoor zorgen dat winkels en
winkelcentra beter aansluiting vinden op de wensen van de toekomstige gebruikers. Hierdoor wordt
een bezoek aan het winkelcentrum aantrekkelijker wat het gebruik ervan stimuleert.

4.2

Tools

4.2.1 TimTim – wijst de weg
‘TimTim –wijst de weg’ zal in de context van dit product worden gebruikt als de benaming van het
team dat het project zal leiden. TimTim is verantwoordelijk voor de onderzoeken, communicatie
met betrokken actoren en plannen die gemaakt worden om tot een succesvolle uitvoering van het
actieprogramma te komen. Voor een groot deel zullen zij een regisserende rol hebben. Het kan hier
gaan om een externe groep onderzoekers die in opdracht van vastgoedeigenaren of winkeliers
onderzoek doet naar de mogelijke toepassing van het actieprogramma. Het doel is altijd om het
winkelcentrum beter te laten functioneren en investeringen in het centrum doelgerichter te maken.
In de paragraaf 4.4 tot en met 4.6, de omschrijvingen van de pakketten, zal de term TimTim
meerdere malen worden gebruikt om het onderzoeksteam aan te duiden.
Naast het onderzoek, de contacten en de plannen zorgt TimTim voor een plek waar mensen samen
kunnen komen. De nadruk ligt hierbij op placemaking. Placemaking staat voor het creëren van een
plek die gebruikers uitnodigt om mee te denken en mee te beslissen. (Placemaking, 2013) De kracht
van placemaking zit in de participatievorm. In afbeelding 8 is Renato Jeuken te zien van het bedrijf
Cyber. Hij gebruikt zijn bakfiets met pizzaoven als placemaker. Hij parkeert zijn ‘fietzerria’ op weinig
betekenende plekken om er vervolgens een plek van te maken waar mensen samen komen. In dit
traject ligt de nadruk op participatie omdat een succesvolle aansluiting van het programma en de
vorm van voorzieningen afhankelijk is van de behoefte
van de (dagelijkse) gebruiker. Daarvoor is input van de
gebruikers van een winkelcentrum van wezenlijk
belang. TimTim is vanaf het begin tot eind van het
proces verantwoordelijk voor het procesmanagement.
Dit wordt gedaan vanuit een aangewezen plek. TimTim
richt zich op de intake van participanten,
organisatievorm, procesbegeleiding,
participatietrajecten, bewaking en samenhang,
eindresultaat en evaluatie.
Afb. 8: Fietzerria van Renato Jeuken van Cyber (Bron: Cybe)r
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TimTim probeert een plek te maken in de vorm van een (tijdelijke) horecavoorziening in een
leegstaand pand of als een omgebouwde zeecontainer waar men een hapje en drankje kan nuttigen.
De gebruikers van het winkelcentrum moeten op basis van de verschijningsvorm van de plek
uitgenodigd worden om naar binnen te lopen en deel te nemen aan de ontwerplabs en discussies
over de toekomstige vorm van voorzieningen in dat centrumgebied.

4.2.2 Bedrijveninvesteringszones
BID staat voor Business Improvement District. In een BID bepalen ondernemers gezamenlijk welke
maatregelen uitgevoerd moeten worden. Deze maatregelen moeten het winkelgebied
aantrekkelijker maken voor klanten om zo de winstgevendheid te vergroten. Wanneer een
meerderheid van de ondernemers in een winkelgebied instemt met toepassing van de maatregelen
wordt een verplichte heffing opgelegd aan alle ondernemers in het gebied. Deze heffing wordt
betaald aan de gemeente die de opbrengsten vervolgens ter beschikking stelt aan de vereniging of
stichting om de maatregelen te financieren. Door de heffing juridisch te verplichten voor alle
ondernemers uit een gebied worden freeriders omzeild. Freeriders zijn ondernemers die niet willen
meebetalen aan de maatregelen maar wel profiteren van de uitvoering van de maatregelen.
De maatregelen in een BID zijn meestal gericht op marketing, vergroten van de veiligheid en het
schoon en heel houden van een gebied. (Business Improvement District Ondernemersinitiatief
beloond, 2005)
In Amerika, Canada, Duitsland en in Groot-Brittannië zijn al velen Business Improvement Districts.
In Nederland wordt het BID ook wel Bedrijveninvesteringszones (BIZ) genoemd. In 2009 is de
experimentenwet BIZ van start gegaan, deze liep tot 31 december 2012. Minister Kamp van
Economische Zaken wil het experiment van de BIZ permanent maken. Naar verwachting kunnen
vanaf 1 januari 2015 nieuwe Bedrijveninvesteringszones worden opgericht. De regelgeving in
Nederland is wel anders dan in de VS en Canada. Zo moet hier minimaal 70% van de ondernemingen
me doen en is er altijd sprake van cofinanciering door de overheid. Echter is vooralsnog nog
onbekend hoe de wet er precies uit gaat zien in 2015. BIZ kunnen in het stappenplan worden
gebruikt om de maatregelen uit het pakket (zie paragraaf 4.4 t/m 4.6) te financieren.
(antwoordvoorbedrijven, 2013) (Aswat, 2013)

4.2.3 ReViEW methode – Stresstest
Om gegevens over de demografische samenstelling van de wijk te achterhalen en de kansen en
bedreigingen uit die wijk inzichtelijk te maken wordt gebruikt gemaakt van de Stresstest uit de
ReViEW methode. Dit is een product van de eerste groep studenten van het Kennislab voor
Urbanisme. De Stresstest is gebaseerd op een methode die wordt toegepast is in Duitsland. De
Duitse stresstest kijkt naar de demografische samenstelling en het aantal verwachte verhuizingen
binnen de wijk. Op basis van die gegevens wordt bepaald of de wijk zal leeglopen en of de nieuwe
bewoners laag of hoog opgeleid zijn. De uitkomsten van het onderzoek worden vertaald naar
kaartmateriaal dat vervolgens wordt gebruikt als communicatiemiddel naar de bewoners toe om die
zelf in actie te laten komen. In de ReViEW-methode worden de uitkomsten gebruikt om voor
externe actoren inzichtelijk te laten maken wat de veranderingen in de wijk zijn zodat daarop
geanticipeerd kan worden. In het stappenplan, zoals omschreven staat in paragraaf 4.4 t/m 46, zal
de stresstest dienen als middel om de identiteit van de wijk te achterhalen. (Groenhof, Ebben, &
Stapel, 2012)
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4.3

Relatie maatregelen, trends en eisen

In het onderstaande schema is inzichtelijk weergegeven wat de relatie is tussen de trends, eisen en
maatregelen. Het schema laat zien vanuit welke trend de maatregel is opgesteld en op welke eis de
maatregel inspeelt. Daarnaast is opgenomen die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het
onderzoek en welke partijen betrokken zijn in het proces van toepassing van de maatregel.
Een uitgebreide toelichting van de inhoud en toepassing van de maatregelen is te vinden in
paragraaf 4.4 tot en met 4.6.
De omschrijving van de trends en eisen is verkort zodat dit op inzichtelijke wijze kon worden
opgenomen in het schema. Hieronder is een overzicht te zien van de trends en eisen en de
benaming die zij hebben gekregen in het schema.
Trends:
In schema:
Toename van het gebruik van internet en technologische mogelijkheden Internet & technologie
Verduurzaming van de samenleving
Verduurzaming
Demografische samenstelling van de bevolking
Demografie
Decentralisatie en zelfredzaamheid
- (is proces)
Eisen:
In schema:
Voorzieningen en winkelcentra moeten een beleving zijn
Beleving
Primaire voorziening moeten nabij zijn en toegankelijk
Nabij & toegankelijk
Primaire voorzieningen moeten behouden blijven
Behouden
Aanbod moet (wijk) gericht zijn
Gericht aanbod
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Schema maatregel, trend en eisen
Maatregel

Trend

Eis

Uitvoering
onderzoek door:

Betrokken actoren
bij toepassing
maatregel:

Internet &
Technologie

Beleving

TimTim

Openbare ruimte
moet meeting place
zijn

Internet &
Technologie

Beleving

TimTim

Evenementen
organiseren

Internet &
Technologie

Beleving

TimTim

Vastgoedeigenaar
Winkeliers
Bewoners
Vastgoedeigenaar
Winkeliers
Bewoners
Gemeente
Vastgoedeigenaar
Winkeliers
Bewoners
Gemeente

Nabij & toegankelijk

TimTim

Pakket 1: Identiteit
Identiteit

Pakket 2: Mixen & clusteren
Andere functies
Demografie
toestaan

Gemeente
Winkeliers
Maatschappelijke
voorzieningen
Bewoners
Vastgoedeigenaar
Gemeente
Winkeliers
Webwinkels
Maatschappelijke
voorzieningen
Bewoners
Vastgoedeigenaar
Winkeliers
Webwinkels
Maatschappelijke
voorzieningen
Bewoners
Vastgoedeigenaar
Gemeente
Maatschappelijke
voorzieningen
Bewoners
Vastgoedeigenaar
Maatschappelijke
voorzieningen
Bewoners

Tijdelijk gebruik van
leegstaande panden

Demografie

Gericht aanbod

TimTim

Webwinkels en
fysieke winkels

Internet &
Technologie

Nabij & toegankelijk

TimTim

Clusteren van
maatschappelijke
voorzieningen

Demografie

Nabij & toegankelijk

TimTim

Samenwerking
Demografie
tussen verschillende
voorzieningen
Pakket 3: Achter de voordeur
Winkels offline en
Internet &
online
Technologie

Behouden

TimTim

Behouden & beleving
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4.4

Pakket 1: Identiteit

Inleiding
In dit pakket zijn maatregelen opgenomen die de inrichting en het gebruik van de openbare ruimte
zullen veranderen. Er is gekozen voor de naam ‘Identiteit’ omdat het achterhalen van de identiteit
van de wijk ten grondslag ligt aan de verdere maatregelen uit dit pakket. Er wordt voornamelijk
aandacht besteed aan het achterhalen van de identiteit van de wijk en de ingrepen die daarop aan
kunnen sluiten. De uitkomst van het onderzoek naar de identiteit kan gebruikt worden als input voor
pakket twee. In het eerste deel, maatregelen, staat de inhoud en het effect van drie maatregelen
omschreven. De drie maatregelen staan direct in relatie met elkaar. De uitkomst van het onderzoek
naar de identiteit dient als input voor het onderzoek naar ingrepen in de openbare ruimte en
passende evenementen. Onder het kopje onderzoek staat kort en bondig omschreven wie welke
onderzoeken moet uitvoeren en wie verantwoordelijk is voor de uiteindelijke realisatie. Bij de
uitvoering is in de vorm van een stappenplan weergegeven welke onderzoek en welke ingrepen door
wie gedaan moeten worden. Het stappenplan maakt tevens inzichtelijk wanneer wat gedaan moet
te worden.
Maatregelen
Identiteit
Momenteel concurreren winkelcentra met elkaar. Gemeentes willen hun inwoners zo goed mogelijk
bedienen en hun eigen winkelcentra versterken. Hierdoor vinden er veel ontwikkelingen plaats die
op elkaar lijken wat ervoor zorgt dat winkelcentra geen eigen identiteit hebben. In de stadscentra
vormt dit een groter probleem dan in de wijkcentra. De stadscentra zijn in de loop der jaren almaar
meer op elkaar gaan lijken met hun vergelijkbare aanbod van winkels. Zo is in bijna elke stad wel een
H&M, Zara of Mediamarkt te vinden. Consumenten geven aan steeds minder meerwaarde te zien in
het winkelen in verschillende steden omdat het aanbod vrijwel identiek is. Echter kunnen en willen
we de grote kleding- en elektronicawinkels niet verbieden in de binnenstad, maar een eigen
identiteit zou bijdragen aan de uniekheid van een stad, wat de beleving van die stad voor bezoekers
vergroot. Arnhem profileert zich, met haar modeopleidingen en groot aanbod aan creatieve en
hippe winkels, als modestad. Deze identiteit verschilt van de steden rondom Arnhem en is daarmee
van meerwaarde voor de stad. De stad maakt gebruik van haar identiteit door looproutes en
evenementen te organiseren. Door het toekennen van een identiteit aan een winkelgebied kan dit
zich onderscheiden en een specifiek publiek trekken.
In wijkcentra is een vergelijkbaar aanbod van voorzieningen voor de hand liggend aangezien die
centra de bezoekers moeten voorzien van hun dagelijkse behoefte. Daar kan het toevoegen van een
identiteit zorgen voor meer verbondenheid van de plaatselijke bewoners met het centrum.
Winkelcentra moeten zich meer richten op het DNA van de wijk waar ze in staan. Hiermee wordt
bedoeld dat het winkelcentrum een identiteit moet aannemen waarmee de lokale bevolking zich
kan identificeren. Hierdoor kunnen winkelcentra zich weer onderscheiden en iets extra’s bieden.
De uitvoering is voornamelijk te vinden in het bieden van voorzieningen in de openbare ruimte die
aansluiten op de behoefte van de plaatselijke bevolking. De identiteit kan ook gebruikt worden bij
pakket 2. Voor pakket 2 wordt de identiteit gebruikt om tot een aanbod van voorzieningen te
komen dat aansluit op de behoefte van de wijk. Als er bijvoorbeeld blijkt dat er veel werkende
ouders met jonge kinderen zijn kan een integratie van een kinderdagverblijf in het centrum zorgen
voor meer reuring en betere benutting van het centrum. Door in te spelen op de identiteit van een
wijk moet het aantrekkelijker worden voor de bevolking om naar het winkelcentrum toe te komen
voor ontmoeting en ontspanning, winkelen is hierbij secundair. Doordat mensen niet langer alleen
gebruik maken van het winkelcentrum om te winkelen, maar ook voor ontspanning en ontmoeting,
wordt het winkelcentrum vitaler. (Kaai, 2012) (Modekwartier, 2013)
29

Openbare ruimte moet meeting place zijn
Om de belevingswaarde van een winkelgebied te
verbeteren en de identiteit van de wijk te verwerken
in het winkelcentrum is het van essentieel belang
dat de openbare ruimte van hoogstaande kwaliteit
is en voldoet aan de wensen van het publiek. De
openbare ruimte dient niet louter te worden
gebruikt om je in te verplaatsen maar met name om
in te verblijven. Door een plek te creëren waar men
graag in verblijft wordt het winkelgebied een
aantrekkelijk plek voor ontspanning en ontmoeting.
Een mooi voorbeeld van een openbare plek die
wordt gebruikt als ontmoetingsplek is te zien op
afbeelding 9. Op dit plein is een waterattractie
Afb.9: Openbare ruimte in Chicago ( Bron: Tumblr.com)
gerealiseerd voor kinderen.
Om een succesvolle aansluiting te vinden op de doelgroep waar het winkelgebied zich op richt is
goed onderzoek naar de wensen van die doelgroep vereist. Dit onderzoek dient tevens ook als input
om de identiteit van het gebied te achterhalen. De nieuwe inrichting van de openbare ruimte moet
aansluiten op de wensen van de doelgroep en een identiteit uitstralen.
Momenteel zijn in vrijwel elk
wijkwinkelcentrum wel bankjes te
vinden, dus het creëren van een plek
om te verblijven in het
winkelcentrum is niet nieuw. Wat
wel nieuw is, is de manier waarop
het publiek wordt bedient in die
verblijfsruimte. Een paar bankjes bij
elkaar is in de toekomst niet meer
voldoende om het winkelend
publiek naar zich toe te halen. Het
publiek moet bediend worden. Dit
kan worden gedaan door bankjes en
horecavoorzieningen bij elkaar te
plaatsen. Het moet mogelijk zijn om
koffie, thee of andere lekkernijen te
Afb.10:Basketbalveld op de uithof (Bron: Tumblr.com)
krijgen terwijl men gebruik maakt
van de verblijfsruimte. Ook meer futuristische inpassingen zijn mogelijk zoals een beeldscherm met
touchscreen waar men gebruik kan maken van het internet. Al met al gaat het er om dat men in het
winkelcentrum wordt verleid om gebruik te maken van de verblijfsruimte die wordt aangeboden.
De openbare ruimte kan ook een compleet nieuwe invulling krijgen om in te spelen op de identiteit
van de wijk. Wanneer uit onderzoek blijkt dat er veel kinderen in de wijk zijn die op straat voetballen,
kan bijvoorbeeld gekeken worden of er een klein voetbalveldje nabij het winkelcentrum gerealiseerd
kan worden. Hierdoor haal je de voetballende kinderen naar het centrum toe wat levendigheid
creëert. Op afbeelding 10 is het basketbalveld op de Uithof in Utrecht weergegeven. Dit
basketbalveld biedt studenten de mogelijkheid te ontspannen en te sporten na of tussen hun
colleges en biedt daarnaast recreatieve mogelijkheden voor de plaatselijke bewoners. (Assies.1,
2012)
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Evenementen organiseren
Het gebruik van de openbare ruimte en het versterken van de aangenomen identiteit kan worden
gestimuleerd door evenementen te organiseren. De evenementen dragen ook bij aan de beleving
van het winkelcentrum. De huidige consument wil meer dan alleen producten kopen, ze willen iets
beleven en hun vrije tijd zo aangenaam mogelijk besteden. Het idee van een evenement in een
winkelcentrum kan op verschillende manieren invulling krijgen. Het kan groots aangepakt worden
met optredens van artiesten en/of grote shows maar er kunnen ook kleinere evenementen worden
georganiseerd zoals een markt of een voetbaltoernooi. Afbeelding 11 t/m 13 illustreren enkele
evenementen in winkelgebieden
De evenementen die georganiseerd worden kunnen een specifiek publiek naar het centrum halen en
daarnaast figureren als een dagje uit in eigen stad voor de bewoners. Samenwerken met regionale
organisaties zoals de dansschool, theatergroep of het voetbalteam kan bijdrage aan de
naamsbekendheid van die organisaties en daarnaast kunnen bewoners zich identificeren met deze
organisaties omdat ze uit eigen regio komen. Omdat dergelijke evenementen veel geld kosten zou
het eens per maand plaats moeten vinden. Het is ook van belang dat wanneer meerdere
winkelgebieden in één regio of stad dit concept toepassen zij goede afspraken maken over de
datums waarop ze dat doen, ze mogen niet met elkaar concurreren dus elk gebied organiseert iets in
een ander weekend. (Assies.2, 2013) & (Brinks, van-winkelcentrum-naar-favourite-meeting-place ,
2012)
Afb.11:Beachvolleybal in Almelo
( Bron: almelopromotie.nl)

Afb.13:Skateboard wedstrijd in Hasselt België (Bron:
hbvl.be)

Afb.12:Panna Knock Out in Zandvoort (Bron: zandvoortsecourant.nl)
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Onderzoek
Het onderzoek naar de identiteit, aansluitende inrichting van openbare ruimte en toepassing van
evenementen wordt gedaan door TimTim. Zij kunnen ingeschakeld worden door de
vastgoedeigenaar of winkeliers(vereniging). De afdeling onderzoek en statistiek van de gemeente
dient gegevens aan te leveren die van belang zijn voor het onderzoek. Overige betrokken actoren bij
het onderzoek zijn winkeliers, bewoners en vastgoedeigenaren.
Identiteit
Om de identiteit van een wijk te achterhalen moet onderzoek gedaan worden. Er zal onder andere
gekeken worden naar de demografische samenstelling, inkomen per huishouden en herkomst van
bewoners. Daarnaast vind een inventarisatie en analyse plaats naar het gebruik van de openbare
ruimte, relatie die bewoners met elkaar hebben en het onderhoud van persoonlijk eigendom zoals
tuin en woning. Vervolgens kan de identiteit van de wijk worden geschetst die opgaat voor het
merendeel van de wijk. TimTim heeft hier een regisserende rol in, zij brengen belanghebbende
partijen bij elkaar en evalueren het proces. De afdeling onderzoek en statistiek van de gemeente
dient gegevens aan te leveren. De stresstest uit de ReViEW methode kan tevens gebruikt worden
om inzichtelijk te maken wat de samenstelling van de wijk is, de uitkomsten van de stresstest zijn
input voor het opstellen van een identiteit van de wijk.
Openbare ruimte
Om aansluiting te vinden op de identiteit van de wijk kunnen aanpassingen gedaan worden in de
openbare ruimte. Er dient onderzoek gedaan te worden naar de ingrepen die het best inspelen op de
identiteit. Deze aanpassingen in de openbare ruimte moeten worden voorgelegd aan een
representatieve groep bewoners uit de wijk om te toetsen of de aanpassingen het gewenste effect
hebben. TimTim organiseert de bijeenkomsten met belanghebbende partijen. Er kan een
Bedrijveninvesteringszone worden opgezet om de ingrepen te financieren.
Evenementen
Evenementen kunnen de identiteit versterken en het gebruik van de openbare ruimte bevorderen.
Als duidelijk is wat de identiteit van de wijk is en welke ingrepen in de openbare ruimte daar het best
bij passen kan gekeken worden naar evenementen die daar op aansluiten. Evenementen die het
meest aansluiting vinden worden vervolgens weer voorgelegd aan de representatieve groep
bewoners om te achterhalen of er draagvlak is voor dergelijke evenementen. Bijeenkomsten met de
representatieve groep bewoners en overige betrokken actoren wordt georganiseerd door TimTim.
Ook bij het financieren van evenementen kan een Bedrijveninvesteringszone van groot belang zijn.
Uitvoering
Om te kunnen achterhalen wat de identiteit van de wijk is, welke ingrepen in de openbare ruimte
gedaan moeten worden en welke evenementen daarbij passen zullen een aantal stappen worden
doorlopen. Deze stappen geven een beeld van de onderzoeken, bijeenkomsten en beslismomenten
die benodigd zijn om te komen tot een concreet advies. De volgorde waarin de stappen doorlopen
dienen te worden is te zien op de volgende pagina. De tijdlijn loopt van boven naar beneden.
Er zijn verschillende actoren betrokken bij de uitvoering. Dit zijn:
- Winkeliers (vereniging)
- Bewoners
- Vastgoedeigenaar
- Afdeling onderzoek en statistiek van de gemeente
- TimTim
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Stappenplan pakket 1
Stap 1
TimTim wordt ingeschakeld om het project
te leiden. Er wordt een opzet gemaakt van
het onderzoek en de te nemen stappen.
Een locatie en vorm die dient als
placemaker wordt bepaald, opgezet en
geopend.
Stap 3
Winkeliers worden gevraagd om één of
twee vertegenwoordigers aan te wijzen die
de winkeliers uit het winkelcentrum
vertegenwoordigen en functioneren als
direct aanspreekpunt voor de winkeliers.
Stap 5
De gegevens worden zorgvuldig
geanalyseerd en er wordt veldwerk verricht
om het gebruik van de openbare ruimte,
relaties tussen bewoners en onderhoud van
persoonlijk eigendom te inventariseren.
Daarnaast wordt de Stresstest toegepast
om de kansen en bedreigingen in de wijk
inzichtelijk te maken.
Stap 7
Een representatieve groep bewoners uit de
wijk wordt samengesteld om mee te praten
over de identiteit van de wijk.
Stap 9
Er wordt onderzocht welke ingrepen in de
openbare ruimte het best aansluiten bij de
identiteit van de wijk.
Stap 11
De uitkomsten van het onderzoek naar
passende ingrepen in de openbare ruimte
en evenementen wordt gepresenteerd aan
de representatieve groep bewoners en
vertegenwoordigers van de winkeliers.
Waar nodig worden deze vervolgens
aangepast en nogmaals gepresenteerd.
Stap 13
Er vindt overleg plaats tussen de gemeente,
winkeliers, vastgoedeigenaar en TimTim
over de uitvoering van het plan. Hier
worden afspraken gemaakt over mogelijke
wijzigingen van beleid of plannen, de
verdeling van de kosten (BIZ) en tijdsbestek
waarin uitvoering plaats dient te vinden.
Daarnaast zal overlegd worden wat voor rol
winkeliers innemen bij evenementen.

Stap 2
TimTim licht de winkeliers van het
winkelcentrum en bewoners uit de wijk in
over de plannen die zij heeft om de
identiteit te achterhalen van de wijk en
deze vervolgens te projecteren op het
wijkwinkelcentrum. Een participatieloket
wordt opgezet en gepresenteerd.
Daarnaast wordt een voorstel gedaan naar
de winkeliers om een BIZ op te zetten.

Stap 4
Afdeling onderzoek en statistiek van de
gemeente levert gegevens uit de wijk zoals
demografische samenstelling, inkomen per
huishouden en herkomst van bewoners aan
TimTim.
Stap 6
Er wordt een identiteit van de wijk
opgesteld.

Stap 8
De uitkomsten van het onderzoek, de
identiteit van de wijk, wordt voorgelegd
aan de representatieve groep bewoners, en
vertegenwoordigers van de winkeliers. Er
wordt gepeild of deze identiteit volgens de
groep klopt. Waar nodig wordt deze
vervolgens aangepast en nogmaals
gepresenteerd.

Stap 10
Er wordt onderzocht wat voor soort
evenementen georganiseerd kunnen
worden die aansluiten op de identiteit en
het gebruik van de openbare ruimte kunnen
bevorderen of aanmoedigen
Stap 12
Er wordt een conceptplan gemaakt met
daarin opgenomen wat de identiteit van de
wijk is, welke ingrepen in de openbare
ruimte gedaan dienen te worden en waar,
het soort evenementen, de frequentie van
die evenementen en de locatie. Er worden
voorstellen gedaan over de wijze van
financiering (BIZ).
Stap 14
Een definitief plan wordt opgesteld en
gepresenteerd.

Stap 15
Het plan wordt vastgesteld
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4.5

Pakket 2: mixen en clusteren

Inleiding
Pakket twee bestaat uit maatregelen die functies in het winkelcentrum zullen mixen en clusteren en
daarnaast een oplossing bieden voor leegstand. Het onderzoek voor dit pakket vindt op het
schaalniveau van de wijk, stad/dorp en gemeente plaats. De maatregelen zullen worden toegepast
op het schaalniveau van de wijk. Het doel van het pakket is om, middels de uitkomsten van het
onderzoek naar de identiteit, tot een aanbod van voorzieningen te komen dat aansluit op de
behoefte van de gebruikers. Het moet aantrekkelijk worden om het winkelcentrum te gebruiken om
te winkelen, te ontmoeten en te ontspannen.
In het eerste onderdeel, maatregelen, staat de inhoud en het effect van de maatregelen
omschreven. De maatregelen staan in relatie met elkaar maar niet in zoverre dat een complete
uitvoering van alle maatregelen uit het pakket vereist is. Onder het kopje onderzoek staat kort en
bondig omschreven wie welke onderzoeken moet uitvoeren en wie verantwoordelijk is voor de
uiteindelijke realisatie. Bij de uitvoering is in de vorm van een stappenplan weergegeven welke
onderzoek en welke ingrepen door wie gedaan moeten worden. Het stappenplan maakt tevens
inzichtelijk wanneer wat gedaan moet te worden.
Maatregelen
Andere functies toestaan
Een vitaal winkelgebied houdt in dat er een goed en gevarieerd aanbod is van voorzieningen. De
Britse retailgoeroe Mary Portas deed 7 maanden onderzoek in opdracht van premier Cameron. Zij
kwam tot de conclusie dat initiatieven die volgens het bestemmingsplan niet mogelijk zijn in
winkelgebieden toch ondersteund moeten worden. Het bestemmingsplan moet dus worden
versoepeld. Het moet mogelijk zijn andere functies, definitief of tijdelijk, te huisvesten. Dit kan
eventueel in de leegstaande panden. Zo zouden maatschappelijke functies, horeca, kinderopvang,
kunst of zelfs bepaalde soorten kantoren een plek moeten kunnen krijgen in het centrum. We
hebben het hierbij over kantoren waar mensen kunnen werken wanneer zij geen zin of tijd hebben
om naar het gebruikelijke kantoor te reizen en thuiswerken geen optie is. Deze kantoren moeten
klein zijn en een open karakter hebben zodat de bezoekers van het winkelcentrum worden
uitgenodigd om er ook gebruik van te maken wanneer zij in rust, maar niet thuis, willen werken.
Het toekennen van maatschappelijke functies aan een winkelcentrum kan de vitaliteit van het
centrum ook ten goede komen. De mix van maatschappelijke en commerciële functies biedt kansen
doordat het centrum een groter aantal gebruikers krijgt. Mensen die gebruik maken van de
maatschappelijke functies komen indirect in contact met commerciële functies en andersom.
De uitkomsten van het onderzoek naar identiteit kunnen helpen bij het achterhalen van het
gewenste aanbod van voorzieningen in het centrum. De mix van voorzieningen moet inspelen op de
identiteit van de wijk.
Al met al moet het mixen van functies de levendigheid bevorderen en kan het leegstand tegengaan.
Door meer mensen naar het winkelcentrum toe te halen komt er meer reuring in het gebied wat de
vitaliteit van het centrum ten goede komt. Daarnaast zorgt de invulling van leegstaande panden
ervoor dat deze niet langer verloederen. (The Portas Review, An independent review into the future
of our high streets, 2011, December)
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Tijdelijk gebruik van leegstaande panden
Uit onderzoek is gebleken dat cultuur en funshoppen goed samen gaan. Funshoppen staat voor een
vorm van winkelen waarin recreëren en genieten voorop staan en het doen van aankopen secundair
is. In stadcentra zou deze mix dus kunnen betekenen dat het aanbod beter aansluit op de behoefte
van de gebruikers. In stadcentra kan naast een combinatie van cultuur en winkels ook gebruik
worden gemaakt van zogenaamde flagship stores en pop-up stores. Flagship stores zijn winkels van
grote ketens waarin hun nieuwste producten ten toon gesteld worden, het doel is niet om winst te
maken maar om reclame te maken en klanten een beeld te geven van de nieuwste innovaties.
Flagships stores zijn echter voornamelijk te vinden in de stadscentra en minder in wijkcentrums.
Pop-up stores zijn tijdelijke winkels waarin webwinkels hun producten proberen te verkopen, zie
afbeelding 14 en 15 . In eerste instantie begonnen partijenverkopers met pop-up stores om hun
artikelen snel tegen lage prijzen te verkopen maar al snel werd het idee overgenomen door
webwinkels die tijdelijk een fysieke winkel wilden hebben. Het tijdelijk gebruik van leegstaande
panden kan worden gestimuleerd door aan webwinkels die, zo mogelijk aansluitend op de identiteit
van de wijk, een tijdelijke fysieke winkel te bieden in het wijkwinkelcentrum. Leegstaande panden
kunnen ook een tijdelijke invulling krijgen die aansluit op de al aanwezige voorzieningen in het
winkelcentrum. Denk hierbij voorbeeld aan een ruimte waar mensen een boek kunnen lezen uit de
boekwinkel terwijl de plaatselijke horecavoorziening hen van eten en drinken voorziet.
Samenwerking tussen verschillende voorzieningen is hierbij van essentieel belang.
Naast deze commerciële oplossingen voor leegstand kan ook nog gekozen worden voor een meer
maatschappelijk gebruik van een leegstaand pand. Niet alleen door er een maatschappelijke functie
in te plaatsen maar er kunnen ook ontmoetingsplekken of speelhallen in geplaatst worden die
tegemoet komen aan de identiteit en behoefte van de lokale bevolking. (The Portas Review, An
independent review into the future of our high streets, 2011, December)
Afb.14 & 15: Pop-up stores in Amsterdam
(Bron: http://bmdd.wordpress.com/)

Webwinkels en fysieke winkels
Het fenomeen dat webwinkels een fysieke winkel openen komt steeds meer voor. Het betreft hierbij
vaak afhaalpunten voor de online bestelde producten maar in sommige gevallen ook showrooms
voor online bestelbare producten. Voorheen is gestuurd op het plaatsen van afhaalpunten op
bedrijventerreinen. Het is bekend dat in toenemende mate groothandel, internetwinkels en
productiebedrijven rechtstreeks leveren aan de consument. Dit gebeurt via internet maar ook fysiek.
Zij representeren de nieuwe economie als gevolg van digitalisering in de samenleving. Om in te
spelen op deze trend moeten afhaalpunten van internetwinkels niet langer gesitueerd zijn op
bedrijventerreinen maar geïntegreerd worden in, goed bereikbare, winkelcentra.
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Door afhaalpunten van webwinkels een plek te geven in de winkelcentra worden meer mensen naar
deze centra toegehaald. Ondanks het feit dat deze consumenten slechts een product komen
afhalen, komen ze wel indirect in contact met de overig aanwezige voorzieningen. Dit kan de
vitaliteit van deze winkelcentra ten goede komen. Het pand dient een magazijn te hebben dat groot
genoeg is voor de voorraad van de webwinkel. Daarnaast moet er ruimte zijn waar de producten ten
toon gesteld kunnen worden en/of een balie geplaatst kan worden waar consumenten bij terecht
kunnen voor het afhalen van hun bestelling. (Structuur visie Detailhandel Gemeente Deventer, 2010)
Clusteren van maatschappelijke voorzieningen
Om maatschappelijke voorzieningen te behouden in een wijk of stadsdeel kunnen de des
betreffende instellingen ervoor kiezen om bepaalde functies te clusteren in één gebouw.
Commerciële voorzieningen worden momenteel al geclusterd in winkelcentra. Bij maatschappelijke
voorzieningen is dit anders, zij zitten soms verspreid door de wijk. Door de eerste maatregel uit dit
pakket, ‘toestaan andere functies’, toe te passen worden commerciële en maatschappelijke
voorzieningen geclusterd.
De overheid- of instellingen kunnen ervoor kiezen om verschillende soorten voorzieningen te
combineren of per sector het te clusteren. De gemeente Heerlen kiest voor het clusteren per sector.
Deze sectoren worden als volgt opgedeeld: “kind- en jeugdontwikkeling , sociaal-cultureel, sport en
bewegen en gezondheid en zorg” (Gebrook, 2010) Afhankelijk van de behoeftes en de samenstelling
van de wijk kan er gekeken worden of men verschillende soorten voorzieningen in een gebouw
onderbrengt of het per cluster samenbrengt. Door maatschappelijke voorzieningen bij elkaar te
brengen wordt niet alleen geld bespaard maar vindt ook kruisbestuiving plaats tussen de gebruikers
van de verschillende voorzieningen doordat ze met elkaar in contact komen. Daarnaast kan het de
levendigheid van een gebied of winkelcentrum bevorderen wanneer het cluster van voorzieningen
nabij een winkelcentrum wordt geplaatst. Een voorbeeld van zo’n cluster wordt gegeven in
afbeelding 16,17 en 18.
Clusteren van bepaalde functies kan de kwaliteit en de effectiviteit van voorzieningen vergroten.
Organisaties die samen in een gebouw opereren kunnen makkelijker informatie, goederen en
diensten met elkaar uitwisselen. Voorzieningen kunnen ervoor kiezen om bepaalde ruimtes uit te
wisselen: Organisaties of verenigingen die af en toe een bepaald soort ruimte nodig hebben voor
hun activiteiten en deze normaliter niet kunnen veroorloven. In collectief verband zouden deze
ruimtes wel gerealiseerd kunnen worden in een clustergebouw. (Wat-zijn-voor--en-nadelen-vaneen-multifunctionele-accommodatie, 2010) (Verder kunnen verschillende sectoren worden
gekoppeld. Dit heeft het voordeel dat bepaalde functies beter op elkaar gaan aansluiten.
Afb.16,17 en 18: Gezondheidscentrum Overschie Rotterdam met huisartsen,
fysiotherapie en apotheek
(Bron: huisartsoverschie.nl)
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Er zijn nieuwe concepten, zoals de brede school, gezondheidscentra en de Centra voor Jeugd en
Gezin. Deze worden meestal vertaald naar een multifunctioneel gebouw (MFA) (Spoorboekje voor
Maatschappelijke voorzieningen, in uw gemeente, wijk of kern, 2008). Dit kunnen zowel
maatschappelijke als commerciële voorzieningen zijn. Het clusteren van voorzieningen heeft het
voordeel dat overheidsinstellingen of andere non-profit organisatie niet meer hoeven te beschikken
over verschillende soorten vastgoed (gebouwen). Als meerdere organisatie samen in een gebouw
kunnen functioneren, kan dat een positiefeffect hebben op de kosten van de huur of het vastgoed
en de efficiency kosten.
Samenwerking tussen verschillende voorzieningen
Naast het clusteren van voorzieningen, dat gericht is op een fysieke clustering, kunnen ze hun
positie versterken als verschillende organen gaan samenwerken. Deze maatregel is meer gericht op
een organisatorische samenwerking. Het samenwerken heeft als voordeel dat een grotere groep
gebruikers kan worden bereikt. Tevens kunnen informatiestromen over bepaalde gebruikers
gekoppeld worden. Doordat informatiestromen aan elkaar gekoppeld worden, kan er efficiënter te
werk worden gegaan. Dit bevordert de klantgerichtheid van de gebruiker van een bepaalde
voorziening. Een goed voorbeeld van een samenwerkingsverband is het gezamenlijk inkopen van
spullen voor een bepaalde voorziening. Het gezamenlijk inkopen wordt al in verschillende sectoren
gedaan, scholen en sportclubs zijn al actief bezig met samenwerking op dit gebied. Gezamenlijk
inkopen van bepaalde diensten goederen of producten heeft financiële en organisatorische
voordelen. Afbeelding 19 illustreert een zogenaamde ABC school. Dit staat voor een gebouw waarin
verschillende scholen zitten die onderling samenwerken.
Een ander voorbeeld van samenwerking van verschillende voorzieningen zijn de bibliotheken met
verschillende soorten scholen. De “bibliotheekopschool” laat op hun website weten hoe belangrijk
het is dat een voorziening als de bibliotheek behouden blijft en dat dit bereikt kan worden door
samenwerking met scholen. Verschillende overheden uiten hun zorg over het teruglopende
taalniveau bij kinderen. Het idee van de “bibliotheekopschool” is dat de bibliotheek verdwijnt uit de
wijk en zijn intrede doet in de scholen om zo de taalachterstand en laaggeletterdheid terug te
dringen. Samenwerking tussen verschillende instanties zal in de toekomst steeds belangrijker
worden. Het voorbeeld van de
samenwerking van bibliotheken en
scholen zou ook vertaald kunnen
worden naar meer samenwerking
tussen commerciële en
maatschappelijke voorzieningen.
(Landelijke bijeenkomsten collectieve
inkoopprofessionalisering , 2011) &
(Kunstvanlezen, 2013)

Afb.19: protestants-christelijke scholengemeenschap Waalwijk.
(Bron: regiocanons.nl)

37

Onderzoek
Onderzoeken die gedaan moeten worden, om de mogelijkheden van de toepassing van deze
maatregel te achterhalen, zullen worden gedaan door TimTim.
Actoren die verder betrokken kunnen worden bij het onderzoek zijn: gemeente, bewoners,
maatschappelijke voorzieningen, winkeliers en vastgoedeigenaren.
Andere functies toestaan
De afdeling onderzoek en statistiek van de gemeente is verantwoordelijk voor het aanleveren van
gegevens. Voordat een plan kan worden opgesteld waarin nieuwe functies worden toegestaan in
het winkelcentrum zou het huidige aanbod van voorzieningen geïnventariseerd moeten worden.
Het onderzoek richt zich op het aanbod van voorzieningen, de hoeveelheid en de locatie van die
voorzieningen in de wijk.
Naast het huidige aanbod dient onderzocht te worden wat er volgens de bewoners van de wijk en
gebruikers van het winkelcentrum nog ontbreekt in het gebied. Een inventarisatie uit pakket 1 naar
de identiteit van de wijk kan meer inzicht geven in de behoefte naar bepaalde voorzieningen. Door
het huidige en gewenste aanbod van voorzieningen tegenover elkaar te zetten wordt inzichtelijk
wat voor soort voorzieningen nog kan worden toegevoegd in de wijk.
Daarnaast kan onderzocht worden of de huidige voorzieningen wel goed gepositioneerd zijn in de
wijk en of een verplaatsing naar het winkelcentrum wenselijk is. Deze onderzoeken geven een beeld
van het soort en aantal functies dat kan worden toegevoegd aan het winkelcentrum. De wet en
regelgeving die van toepassing is in het gebied dient onderzocht te worden om te achterhalen wat
de juridische mogelijkheden zijn en welke inpassingen een wijziging van het bestemmingsplan
vereisen.
Tijdelijk gebruik van leegstaande panden
Er zullen gesprekken plaats vinden met vastgoedeigenaren om te achterhalen wat de geschiedenis,
staat en mogelijkheden zijn in het pand. Voor het onderzoek worden de locatie, grootte en staat van
leegstaande panden geïnventariseerd. Vervolgens kan gekeken worden wat volgens wet- en
regelgeving is toegestaan in die leegstaande panden. Met het onderzoek wordt in beeld gebracht
wat de huidige juridische mogelijkheden zijn. Het onderzoek naar de mogelijkheden om andere
functies toe te staan dient als input om uitspraken te doen over de mogelijkheden in de leegstaande
panden.
Webwinkels en fysieke winkels
Webwinkels en fysieke winkels kunnen elkaar versterken. Wanneer er webwinkels in de gemeente
aanwezig zijn die een pand huren dat fungeert als afhaalpunt of showroom kan gekeken worden of
deze interesse heeft om naar een winkelcentrum te verplaatsen. Deze verplaatsing vereist een pand
in het winkelcentrum dat voldoet aan de benodigde specificaties. Er moet onderzocht worden of de
fysieke webwinkel geen hinder gaat veroorzaken voor het dagelijks winkelende publiek. Om
conflicten tussen de fysieke webwinkel en de traditionele winkels te voorkomen moet een dialoog
gestart worden met de winkeliers in het winkelcentrum.
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Clusteren van maatschappelijke voorzieningen
Voordat gekeken kan worden naar mogelijke clusters van voorzieningen wordt onderzocht wat het
huidige aanbod van maatschappelijke voorzieningen is in de wijk. Daarbij moet ook onderzocht
worden hoeveel gebruikers de voorzieningen hebben en hoeveel ruimte zij nodig hebben om hun
praktijken uit te oefenen. Daarna kan gekeken worden welke maatschappelijke voorzieningen
mogelijk samen een pand kunnen delen. Naast het onderzoek naar de voorzieningen zelf moet
gekeken worden of er een cluster nabij een winkelcentrum kan worden gerealiseerd en of dit het
gebruik van de voorzieningen ten goede komt. TimTim gaat in gesprek met vertegenwoordigers van
de maatschappelijke en commerciële voorzieningen en bewoners.
Samenwerking tussen verschillende voorzieningen
Het onderzoek naar mogelijke samenwerkingsverbanden tussen voorzieningen dient als input voor
het onderzoek naar clustering van maatschappelijke voorzieningen en het onderzoek waarin
achterhaald wordt of andere functies kunnen worden toegestaan in het winkelcentrum. Om samen
te werken moeten voorzieningen deels of geheel gemeenschappelijke doelstellingen hebben. Dit
onderzoek vereist gesprekken met vertegenwoordigers van verschillende voorzieningen. Wanneer
uit onderzoek blijkt dat bepaalde voorzieningen gemeenschappelijke doelen hebben kan gekeken
worden of en in welke vorm deze samen kunnen werken.
Uitvoering
Voordat een plan samengesteld kan worden waarin de verschillende maatregelen worden
opgenomen moeten een aantal stappen worden doorlopen. Deze stappen moeten leiden tot een
goed onderzoek en een concreet uitgewerkt plan. Deze stappen geven een beeld van de
onderzoeken, bijeenkomsten en beslismomenten die benodigd zijn om te komen tot een concreet
advies. De volgorde waarin de stappen doorlopen dienen te worden is te zien op de volgende
pagina. De tijdlijn loopt van boven naar beneden.
Er zijn verschillende actoren betrokken bij de uitvoering. Actoren die in dit proces betrokken kunnen
worden zijn:
- Winkeliers (vereniging)
- Webwinkels
- Maatschappelijke voorzieningen
- Bewoners
- Vastgoedeigenaar
- Gemeente
- TimTim
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Stappenplan pakket 2
Stap 1
TimTim wordt ingeschakeld om het project te leiden. Er wordt een
opzet gemaakt van het onderzoek en de te nemen stappen. Een
locatie en vorm die dient als placemaker wordt bepaald, opgezet en
geopend.
Stap 3
Winkeliers worden gevraagd om één of twee vertegenwoordigers aan
te wijzen die de winkeliers uit het winkelcentrum vertegenwoordigen
en functioneren als direct aanspreekpunt voor de winkeliers.
De maatschappelijke voorzieningen in de wijk worden benaderd en
gevraagd één vertegenwoordiger aan te wijzen waar het
onderzoeksteam mee kan communiceren.

Stap 2
TimTim licht de winkeliers van het winkelcentrum, maatschappelijke
voorzieningen, bewoners en vastgoedeigenaren in over de plannen
die zij heeft. Een participatieloket waar actoren hun input kunnen
geven wordt opgezet en gepresenteerd.

Stap 4
Een representatieve groep bewoners uit de wijk wordt samengesteld.
Zij voorzien het onderzoeksteam van informatie over het gebruik van
de commerciële en maatschappelijke voorzieningen in eigen wijk.

Stap 5
Afdeling onderzoek en statistiek van de gemeente levert gegevens uit
de wijk zoals demografische samenstelling, inkomens per huishouden
en herkomst van bewoners aan het onderzoeksteam. Deze gegevens
worden zorgvuldig geanalyseerd. De Stresstest wordt toegepast om
de kansen en bedreigingen in de wijk inbeeld te brengen.

Stap 6
Het huidige aanbod van commerciële en maatschappelijke
voorzieningen in de wijk wordt geïnventariseerd.

Stap 7
De leegstand van winkelpanden wordt geïnventariseerd. De
inventarisatie bestaat uit een kaart met de locaties van de panden en
een schema met het aantal vierkante meter per pand, de staat waarin
het pand verkeerd en de mogelijkheden volgens het vigerende
bestemmingsplan.

Stap 8
Onderzoek naar het gebruik van de maatschappelijke voorzieningen
in de wijk. Hierbij zou worden gekeken naar het huidige aantal
gebruikers en de ruimte die de praktijk momenteel nodig heeft.
Vervolgens wordt een beeld geschetst van de toekomstige
samenstelling van de wijk om te achterhalen of het gebruik en de
benodigde ruimte in de toekomst veranderd.

Stap 9
De representatieve groep bewoners wordt gevraagd welke
commerciële of maatschappelijke voorzieningen volgens hen nog
ontbreken in de wijk. De aanvulling kan aansluiten op de identiteit van
de wijk. Met dit onderzoek brengt wordt in beeld gebracht welke
voorziening(en) eventueel kan worden toegevoegd aan de wijk.

Stap 11
Positionering van huidige aanbod van voorzieningen wordt in beeld
gebracht. Een onderzoek onder de gebruikers van die voorzieningen
moet meer helderheid geven over de tevredenheid over de
positionering en of een verplaatsing naar het centrum eventueel
wenselijk is.
Stap 13
De mogelijke samenwerkingsverbanden tussen maatschappelijke
voorzieningen worden onderzocht. Dit onderzoek is input voor het
onderzoek bij stap 14.

Stap 15
TimTim gaat in gesprek met de vertegenwoordigers van de
maatschappelijke voorzieningen over de mogelijkheden om
voorzieningen te clusteren en om meer samen te gaan werken.

Stap 17
Onderzoek of de verplaatsing mogelijk is. Hiervoor zijn leegstaande
panden nodig die voldoen aan de benodigde specificaties.

Stap 19
De uitkomsten van het onderzoek worden gepresenteerd aan de
representatieve groep bewoners, vertegenwoordigers van de
winkeliers, vertegenwoordigers van maatschappelijke voorzieningen,
vastgoedeigenaren, webwinkels en gemeente. Waar nodig wordt het
plan aangepast en nogmaals gepresenteerd.

Stap 21
Er vindt overleg plaats tussen de gemeente, bewoners, winkeliers,
webwinkels, maatschappelijke voorzieningen, vastgoedeigenaar en
TimTim over de uitvoering van het plan. Er wordt eventueel een
beroep gedaan op de gemeente om het bestemmingsplan aan te
passen

Stap 23
Het plan wordt vastgesteld.

Stap 10
Het huidige aanbod van commerciële en maatschappelijke
voorzieningen, het gewenste aanbod en de verwachte toekomstige
vraag wordt geanalyseerd. Hieruit moet blijken welke voorzieningen
het meest draagvlak hebben om toegevoegd te worden aan het
huidige aanbod.

Stap 12
Wanneer blijkt dat verplaatsing naar het centrum wenselijk is wordt
geïnventariseerd wat de huidige wet en regelgeving toestaat.
Wanneer blijkt dat een verplaatsing volgens regelgeving niet mogelijk
is dient onderzocht te worden welke aanpassingen er aan de
regelgeving moeten worden gedaan om dit alsnog mogelijk te maken.
Stap 14
Onderzoek welke voorzieningen samen één pand zouden kunnen
delen. Hierbij is het belangrijk dat er financiële, organisatorische en/of
functionele voordelen zijn aan het clusteren van deze voorzieningen.
Daarnaast moet wederom onderzocht of een clustering van de
voorzieningen wenselijk is nabij het centrum.

Stap 16
Er wordt geïnventariseerd welke webwinkels momenteel een
afhaalpunt en/of service punt hebben in de gemeente. Hierbij wordt
ook gekeken naar het aantal vierkante meter dat zij nodig hebben en
het aantal gebruikers. Wanneer er webwinkels met afhaal en/of
service punten aanwezig zijn in de gemeente wordt een gesprek
gestart om te achterhalen of zij geïnteresseerd zijn in een verplaatsing
naar het winkelcentrum.

Stap 18
Onderzoek of de verplaatsing niet voor hinder zorgt voor het
winkelend publiek in het winkelcentrum.

Stap 20
Een conceptplan wordt opgesteld. Dit plan geeft een beeld van de
mogelijke toekomstige invulling van het winkelcentrum. Daarin is
gekeken of er een mix van commerciële en maatschappelijke
voorzieningen mogelijk is. Of er een cluster van maatschappelijke
voorzieningen gerealiseerd kan worden. Wat mogelijke invullingen
zijn van leegstaande panden en of webwinkels een plek kunnen
krijgen in het winkelcentrum.

Stap 22
Een definitief plan wordt opgesteld en gepresenteerd.

4.6

Pakket 3: Achter de voordeur

Inleiding
Dit pakket bestaat uit maatregelen die voornamelijk uitgevoerd moeten worden door de
voorziening zelf, de winkelier of de maatschappelijke voorziening. De toepassing van het pakket
moet inspelen op de veranderende eisen die gebruikers stellen aan voorzieningen. Het is belangrijk
dat winkeliers inzien dat consumenten in de toekomst uitzonderlijk goed geïnformeerd zullen zijn
dankzij het internet. De meerwaarde van een bezoek aan een winkel zit hem in de service, beleving
en aanwezigheid van producten. Het merendeel van de maatregelen staan in relatie met elkaar. Een
complete toepassing van het pakket zou de individuele maatregelen versterken, echter is een
gedeeltelijke toepassing van het pakket ook mogelijk. Een toepassing van dit pakket zou de
beleving van een winkelcentrum bevorderen.
De inhoud en het effect die de maatregelen hebben, staat omschreven onder het eerste kopje. Er
zullen ook enkele voorbeelden gegeven worden om een beeld te schetsen van de mogelijkheden.
Bij het kopje: onderzoek staat kort en bondig omschreven welke partijen betrokken zijn bij het
onderzoek en de uitvoering. Ook bij dit pakket bestaat het derde deel uit een stappenplan dat
inzichtelijk moet maken welke onderzoeken wanneer gedaan dienen te worden en welke partijen
verantwoordelijk zijn voor die onderzoeken en de uitvoering.
Maatregelen
Winkels offline en online
Zowel op het niveau van de voorziening op zich als op het centrum als geheel zou gebruik moeten
worden gemaakt van technologische mogelijkheden. Het is van groot belang dat winkelcentra en
voorzieningen in de toekomst te vinden zijn op het internet. De website van het winkelcentrum
moet een overzicht geven van het aanbod van winkels, maatschappelijke voorzieningen,
parkeergelegenheid, speciale evenementen en bestel- en bezorg opties. Deze site moet gekoppeld
zijn aan de websites van de winkels. In Veenendaal wordt hier sinds 2011 mee geëxperimenteerd.
In een wereld waar elk product voor een goede prijs
online te kopen is kunnen retailers geen nee meer
verkopen. Door webshops te integreren in fysieke
winkels, door bijvoorbeeld beeldschermen met
touchscreens en internet te plaatsen, kan het aantal
nee verkopen worden teruggebracht.
Wanneer een product niet verkrijgbaar is in de winkel
zou het mogelijk moeten zijn om in de winkel online
het gewenste product te bestellen. Hiervoor is het wel
van belang dat de winkelier een breed assortiment
aanbiedt in zijn webshop. In feite combineert dit model
het fun en run-shoppen. Deze combinatie wordt ook
wel cross channel genoemd, zie afbeelding 20.
Winkeliers kunnen zich onderscheiden door deze
geïntegreerde aanpak toe te passen in combinatie met
goede persoonlijke service.
Consumenten zullen deze persoonlijke service onder
andere terugzien in de mogelijkheid om direct een
product af te rekenen bij het personeelslid dat hem
heeft geholpen met uitkiezen, dan wel toelichten, van
een product. Rijen voor de kassa zijn hiermee verleden
tijd.
Afb. 20: Beeldscherm in Adidas winkel (Bron: http://en.ooh-tv.com/)

Omdat de consument in de toekomst zeer goed geïnformeerd is, kan de winkelier er ook voor kiezen
om het internet in de winkel te gebruiken om referenties te tonen van zijn producten. Hiermee geeft
hij toe aan de kennis van de consument en probeert hij de consument zelfs te wijzen op de
mogelijkheden die hij zelf heeft. Het tonen van referenties en het bieden van bestelmogelijkheden
in de winkel heeft een directe relatie met de overige maatregelen in dit pakket.
Naast beeldschermen met websites kan ook gebruik gemaakt worden van QR-codes. Een QR-code
is een code die te scannen is met een smartphone. Na het scannen van de code verschijnt informatie
en een bestelmogelijkheid op het scherm van de smartphone. De kracht van deze vorm van
informatie en/of besteloptie zit hem in het feit dat mobiele telefoons steeds meer een wezenlijk
onderdeel zijn van ons dagelijks leven. Er zijn al verschillende experimenten gaande waar artikelen
in winkels te bestellen zijn via een QR-code. Hierdoor zullen winkels en winkelcentra zowel offline
als online opereren wat de concurrentiepositie ten opzichte van webshops verbeterd.
Door producten uit winkels zowel off- als online aan te bieden, verandert het gebruik van fysieke
commerciële voorzieningen. Het zullen in de
toekomst meer showrooms worden waar
consumenten producten kunnen zien, voelen
en uitproberen. De producten zullen middels
de online besteloptie thuisbezorgd worden
maar blijven ook direct verkrijgbaar in de
winkel. Verder kunnen interfaces in de
publieke ruimte de consument meer
informatie geven over het winkelcentrum en
de voorzieningen, zie afbeelding 21
(Brinks, Winkel van de toekomst in Enschede,
2013) & (Frank Quix, 2011)
Afb.21: Interface in winkelgebied (Bron: sacommercialprop.co.za)

Deskundig en vriendelijk personeel
Winkeliers moeten meer inspelen op het directe contact dat zij hebben met hun klant. Deskundig
advies, keuze, service en eerlijke houding worden erg gewaardeerd door de consument. In de Apple
stores worden consumenten op deskundige en vriendelijke wijze behandeld. De sfeer is intiem en er
is gelegenheid om op relaxte wijze te experimenteren met de Apple-producten. Ondanks het feit
dat de medewerkers minder focus leggen op het verkopen van hun producten genereren de winkels
wel een ongekend hoge omzet. Deze nieuwe manier van service lijkt de toekomst.
Zoals ook al in de vorige maatregel omschreven biedt de integratie van internet in winkels de
consument de mogelijkheid om zelf op onderzoek uit te gaan. Het bieden van dergelijke middelen
vergroot de beleving en service van de winkel.
Daarnaast is het belangrijk dat, zoals al eerder vermeld, winkeliers geen nee meer kunnen verkopen.
In vrijwel alle supermarkten is het mogelijk om een bepaald product dat niet in de schappen ligt te
bestellen. De supermarkt bestelt het product dan één maal waardoor die ene consument tevreden
blijft met de service van de winkel. Dit concept kan ook worden toegepast op andere soorten
winkels. Winkeliers moeten niet langer proberen producten te verkopen aan de consument, maar
moet de consument helpen met het kopen van een product. Dit vereist een andere denk- en
werkwijze die voornamelijk terug te zien zou zijn in een uitmuntend goede service. (Assies.1, 2012) &
(Molenaar, Het einde van winkels?, 2011)

42

Ga mee met de tijd
De verwachtingen van consumenten veranderen voordurend. Het is belangrijk dat winkeliers dit
begrijpen en bereid zijn mee te gaan met de tijd. Momenteel zijn interessante ontwikkelingen
gaande zoals de opkomst van de 3D printer. Een 3D printer is een printer die in plaats van inkt
gebruik maakt van warm plastic of lijm met hout. De printer kan zich zowel horizontaal als verticaal
alle kanten op bewegen wat men in staat stelt zijn eigen producten te printen. Winkeliers die
gebruik denken te kunnen maken van een dergelijke opkomende ontwikkeling moeten hier
vroegtijdig op inspelen.
Daarnaast zien we behoefte vanuit consumenten om wederom een persoonlijke band op te bouwen
met de winkelier. Naast het advies om deskundig en vriendelijke personeel te hebben is het ook
belangrijk dat er een relatie wordt opgebouwd met de consument. In Rotterdam is een zogenaamde
barbershop geopend. Hier zijn vrouwen niet welkom omdat de barbieren alleen mannen knippen.
Mannen die zich laten knippen door de barbier komen er niet alleen omdat de knipkunsten van de
heren zo uitmuntend zijn, maar vooral omdat er een gezellige, gemoedelijke en persoonlijke sfeer
hangt. Een bezoek aan de kapper betekent niet alleen maar een nieuw kapsel maar ook ontspanning
en ontmoeting. Een ander voorbeeld is de manier waarop boekwinkels hun klanten bedienen.
Boekwinkels kunnen naast boeken de consument ook een plek aanbieden waar zij de boeken
kunnen lezen, zie afbeelding 22. Als de boekwinkel ook nog samenwerkt met de plaatselijke
horecavoorziening zal de consument nog beter
bediend kunnen worden. Een leegstaand pand
zou bijvoorbeeld ingericht kunnen worden als
leeshoek met bestelmogelijkheden. Deze
maatregel heeft een sterke relatie met het
funshoppen zoals omschreven staat in de
maatregel ‘tijdelijk gebruik leegstaande panden’
uit pakket twee. Er zijn tal van toepassingen die
de beleving en service van de winkel ten goede
komen. Waar vraag is, is markt, en winkeliers
moeten hier slim op inspelen. (Molenaar, Red de
winkel, 2013)
Afb.22:Boekwinkel met zithoek ( Bron: Tumblr.com)

Plaatselijk afhaalpunt
In tegenstelling tot het aantal verstuurde brieven ziet TNT wel een toename in de hoeveelheid
verstuurde pakketten. Dit heeft alles te maken met het toenemend aantal consumenten dat online
producten bestelt die vervolgens netjes thuisbezorgd worden. Momenteel hangen er nogal wat
logistieke problemen rond die bezorgservice, het kan bijvoorbeeld zo zijn dat je keer op keer niet
thuis bent wanneer het product wordt bezorgd. Winkels moeten hier rekening mee houden door
afspraken te maken met de consument over het bezorgadres. Je bestelde producten hoeven immers
niet per se bij jou thuisbezorgd te worden
maar kunnen in theorie ook bij de
plaatselijke sigarenwinkel of supermarkt
opgehaald worden. Voornamelijk
supermarkten zijn interessant omdat deze
over het algemeen tot 8 of 9 uur s’ avonds
geopend zijn, zie afbeelding 23 . Hiermee
krijgen deze winkels naast hun core
business nog een andere functie waardoor
meer consumenten naar hun winkel zullen
komen (Nievergeld, 2012)
Afb.23: Afhaalpunt in Albert Heijn Bron: marketingfacts.nl
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Onderzoek
Om tot een succesvolle invulling van het pakket te komen zal TimTim winkeliers moeten helpen met
de toepassing van het pakket. Winkeliers zullen voor een deel zelf verantwoordelijk zijn voor de
uitvoering van het pakket. TimTim kan hun helpen met het achterhalen van de ingrepen die het best
toe te passen zijn. Maatschappelijke voorzieningen zouden ook betrokken kunnen worden in het
onderzoek en de uitvoering.
Winkels offline en online
Voorzieningen moeten in de toekomst zowel off- als online te vinden zijn. Het is daarom belangrijk
dat elke voorziening zijn eigen website heeft. Commerciële en maatschappelijke voorzieningen zijn
zelf verantwoordelijk voor het maken van een eigen website. Voorzieningen kunnen zich daarbij
laten inlichten door TimTim. Zij zullen bedrijven zoeken die websites maken en weten wat de
consument verwacht te vinden op een website van een voorziening. Naast een eigen website
moeten voorzieningen ook te vinden zijn op een website voor de hele wijk. De website van de wijk
moet in samenwerking met winkelier en maatschappelijke voorzieningen worden opgesteld.
Samenwerking is hierbij erg belangrijk. TimTim speelt een regisserende rol bij de realisatie van de
gezamenlijke website. De website moet de consument een beeld geven van het aanbod van
voorzieningen en daarnaast de identiteit van de wijk vertegenwoordigen.
Deskundig en vriendelijk personeel
De voorzieningen zijn zelf verantwoordelijk voor het bieden van deskundig en vriendelijk personeel.
Wanneer voorzieningen niet weten hoe ze de werkwijze van hun personeel beter kunnen laten
aansluiten op de toekomstige verwachting van de consument kan een beroep gedaan worden op
TimTim om dit te onderzoeken.
Ga mee met de tijd
Ook hier is de voorziening zelf verantwoordelijk voor de invulling van de maatregel. Wanneer de
voorziening niet goed weet welke ingrepen gedaan kunnen worden om mee te gaan met de tijd
kunnen zij TimTim inschakelen om onderzoek te doen naar de mogelijkheden in hun sector. Er kan
ook gebruik gemaakt worden van het eigen netwerk om te achterhalen welke ingrepen andere
soortgelijke voorzieningen doen om tegemoet te komen aan de wensen en eisen van de gebruiker.
Plaatselijk afhaalpunt
TimTim speelt hier een onderzoekende en regisserende rol. Zij moeten onderzoeken waar een
afhaalpunt voor bestelde producten wenselijk is. Daarbij moet vooral gekeken worden naar de
reikwijdte van de locatie. Wanneer helder is wat de meest voor de hand liggende voorziening is om
een afhaalpunt in te plaatsten moet TimTim in gesprek gaan met de desbetreffende voorziening. Dit
kan bijvoorbeeld een supermarkt zijn in een wijkwinkelcentrum.
Uitvoering
Voordat winkeliers en maatschappelijke voorzieningen weten welke maatregelen zij kunnen treffen
en hoe dient een stappenplan doorlopen te worden. Uit dit stappenplan moet blijken welke
onderzoeken, bijeenkomsten en beslismomenten er genomen moeten worden om tot een concreet
advies te komen.
Actoren die in dit proces betrokken kunnen worden zijn:
- Winkeliers (vereniging)
- Maatschappelijke voorzieningen
- Bewoners
- TimTim
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Stappenplan pakket 3
Stap 1
TimTim organiseert een bijeenkomst met
winkeliers en maatschappelijke
voorzieningen uit de wijk. Tijdens deze
bijeenkomst wordt het plan gepresenteerd
om een gezamenlijke website op te zetten.
De voorwaarde om mee te doen met het
initiatief worden besproken.

Stap 3
Voorzieningen bepalen waar hun website
toe in staat moet zijn. Willen zij
bijvoorbeeld enkel informatie geven over
de voorziening, locatie, contact en aanbod
van producten en/of diensten of willen ze
ook de mogelijkheid bieden om online
producten te bestellen of diensten te
reserveren.
Stap 5
Er moet onderzoek gedaan worden naar
gewenste werkwijze van het personeel en
de ingrepen die kunnen worden gedaan om
de voorziening mee te laten gaan met de
tijd. Voorzieningen moeten een keuze
maken tussen het zelf uitvoeren van dit
onderzoek of dat zij dit laten doen door
TimTim.
Stap 7
Er wordt onderzocht of er behoefte is aan
een afhaalpunt van online bestelde
producten in de wijk.

Stap 9
TimTim gaat in gesprek met de voorziening
die het meest in aanmerking komt voor het
faciliteren van een afhaalpunt. Er moeten
afspraken gemaakt worden over de wijze
waarop het afhaalpunt wordt gerealiseerd.
Het gaat om afspraken over de financiering,
openingstijden en werkwijze van de
voorziening.

Stap 2
Deelnemende voorzieningen komen bij
elkaar om het te hebben over de vorm van
de website. Tijdens deze bijeenkomst
wordt besproken wat er op de site te vinden
moet zijn en welke stappen de
voorzieningen zelf moeten nemen om mee
te doen. Er wordt een globale planning
gemaakt.

Stap 4
Voorzieningen schakelen parijen in die
gespecialiseerd zijn in het maken van
websites. Het ontwerp en invulling van de
gezamenlijke en individuele website wordt
gesproken en er wordt een planning
gemaakt. Tussentijds zullen voorzieningen
en de instantie die de website maakt bij
elkaar komen om te voortgang te
bespreken.

Stap 6
TimTim inventariseert welke ingrepen die
uit stap 5 kwamen uitgevoerd kunnen
worden door voorzieningen zelf en welke
ingrepen meerdere voorzieningen
gezamenlijk kunnen uitvoeren.

Stap 8
Er wordt onderzocht wat de beste locatie is
voor dit afhaalpunt. Een goede locatie heeft
een bepaalde reikwijdte en is goed
bereikbaar.

Stap 10
TimTim, winkeliers en voorziening waar
een afhaalpunt in gerealiseerd wordt,
stellen een contract op waarin de gemaakte
afspraken zijn vastgelegd.
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4.7

Conclusie

Uit de stappenplannen blijkt dat er veel overlap zit in de onderzoeken voor stappenplan 1 en 2. De
uitkomsten van de onderzoeken, oprichting van de representatieve groep en de folder van
stappenplan 1 kunnen daardoor grotendeels overgenomen worden in stappenplan 2.
Doordat de uitkomsten van de onderzoeken voor pakket 1,2 en 3 elkaar versterken dient de
toepassing van het actieprogramma gelieve in zijn totaliteit plaats te vinden. De indeling van de
stappenplannen maakt het echter mogelijk dat de pakketten ook los uitgevoerd kunnen worden.
Wel dient TimTim, als onafhankelijk onderzoeksteam, voor elk stappenplan ingeschakeld te worden
om tot een goed resultaat te komen. Communicatie tussen de gebruikers van het winkelcentrum, de
winkeliers, vastgoedeigenaar en maatschappelijke voorzieningen is ook erg belangrijk. TimTim kan
het proces leiden en deze verschillende partijen goed bij elkaar brengen. Om te achterhalen of een
toepassing van het actieprogramma het effect heeft, dat het gebruik van het winkelcentrum wordt
bevorderd wat de leefbaarheid op peil houdt, zal deze worden getoetst aan de hand van een fictieve
casus in hoofdstuk 5.
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5. Casus
5.1

Inleiding

Deze casus moet een beeld geven van de vorm die voorzieningen in de toekomst aan moeten
nemen om aansluiting te vinden op de behoefte van de gebruiker in de praktijk. Dit wordt gedaan
door de stappen uit de pakketten van het actieprogramma en TimTim toe te passen.
De casus toetst het actieprogramma uit hoofdstuk vier. Uit de casus moet blijken of de stappen het
gewenste effect hebben en of ze aangepast dienen te worden en hoe. Mogelijk komen we ook tot de
conclusie dat er nog stappen moeten worden toegevoegd. De casus wordt toegepast op de wijk
Schothorst in Amersfoort. Er is gekozen voor deze wijk omdat het Kennislab voor Urbanisme in
Amersfoort zit, veel partners uit Amersfoort komen en omdat een succesvolle toepassing op
Schothorst betekent dat het actieprogramma geschikt zijn voor vele wijkwinkelcentra. Er zal
gekeken worden naar commerciële en maatschappelijke voorzieningen in de wijk.
De inventarisatie naar de bestaande en toekomstige situatie is opgenomen in bijlage 3 en 4. Een
analyse van deze gegeven is opgenomen in bijlage 5, deze wordt gebruikt als input voor de stappen
uit hoofdstuk vier. Hierbij wordt gekeken naar de wijksamenstelling, bevolkingssamenstelling,
woningen, werk en inkomen, algemeen beleid voor commerciële en maatschappelijke
voorzieningen, soorten voorzieningen, volumes van voorzieningen, positionering en bereikbaarheid
van voorzieningen en uitstraling van de wijk. Daarna wordt een prognose gemaakt van het
toekomstige programma van voorzieningen in de wijk door de trends toe te passen op het aanbod
van voorzieningen. Om inzicht te krijgen in de kansen en bedreigingen in de wijk zal gebruik
gemaakt worden van de Stresstest uit de ReViEW-methode.
Hierdoor wordt het gevolg van de trends op het aanbod van voorzieningen inzichtelijk wat TimTim
de mogelijkheid geeft hier op in te spelen. Oplossingen voor de financiering zullen gezocht worden
in toepassing van het BIZ-model. Meer informatie over TimTim, deStresstest en BIZ is te vinden in
hoofdstuk vier.

5.2

Toepassing actieprogramma

In dit hoofdstuk zullen de stappenplannen van pakket 1, 2 en 3 worden getoetst in Amersfoort
Schothorst. In verband met de benodigde tijd om het actieprogramma (stappenplan van pakket 1, 2
en 3) in werkelijkheid uit te voeren is gekozen voor een fictieve toepassing van het actieprogramma.
Deze casus geeft een beeld van hoe het pakket zou kunnen uitwerken in de praktijk. Om tot een
goede uitwerking van het actieprogramma te komen is gebruik gemaakt van de tools die zijn
omschreven in hoofdstuk 4.2. Een analyse naar de huidige en toekomstige situatie in Schothorst is
opgenomen in bijlage 5. Deze is gebruikt als input voor de uitwerking van het stappenplan.
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5.2.1 Stappenplan pakket 1: Identiteit
Stap 1
TimTim wordt ingeschakeld om het project te leiden. Er wordt een opzet gemaakt van het onderzoek en de te nemen
stappen. Een locatie en vorm die dient als placemaker wordt bepaald, opgezet en geopend.

Vastgoedeigenaar ING Vastgoed heeft bureau TimTim ingeschakeld om te kijken welke
maatregelen betreffende identiteit genomen kunnen worden, om aan te sluiten bij de
huidige en toekomstige wensen en eisen van gebruikers in wijkwinkelcentrum Schothorst.
In overleg met ING Vastgoed is er gekeken naar een locatie van waaruit de placemaking
wordt gecreëerd, er is gekozen voor een omgebouwde zeecontainer die geplaatst zal
worden op een centrale plaats in wijkwinkelcentrum Schothorst. Locatie van de
placemaking zal plaats vinden op het pleintje voor wijkwinkelcentrum Schothorst, zie kaart
1. Deze locatie is gekozen omdat deze het meest in het oog springt en tevens komen hier
de meeste gebruikers langs. De vaste standplaatsvergunning die nodig is voor het plaatsen
van de zeecontainer zal aangevraagd moeten
worden bij de gemeente, een tijdelijke
vergunning zal niet volstaan omdat de
zeecontainer langer dan 3 maanden op de des
betreffende locatie zal staan. Het aanvragen van
de vaste standplaatsvergunning kan betekenen
dat er een ontheffingsprocedure
bestemmingsplan moet worden aangevraagd
(Artikel 2.12 wet Wabo). Tijdens het aanvragen
van de vaste standplaatsvergunning zal TimTim
aan de gemeente kenbaar maken wat de functie
van de zeecontainer zal zijn. Hiermee hoopt
TimTim op een snellere medewerking van de
gemeente Amersfoort bij het verlenen van de
vergunning.
Kaart 1: Locatie container

TimTim gelooft dat wanneer onderzoek wordt gedaan in een bepaald gebied, het resultaat
het best behaald kan worden wanneer het bureau zelf in de wijk zit gepositioneerd (§4.2.1
.). Bureau TimTim zal het benodigde onderzoek doen naar: welke identiteit de wijk
Schothorst heeft, communiceren met alle betrokken partijen, als aanspreekpunt dienen
voor gebruikers en winkeliers en bemiddelen tussen de verschillende partijen vanuit deze
zeecontainer. Tevens zal de container zo ingericht moeten worden dat: het een plek wordt
waar gebruikers van het wijkwinkelcentrum kunnen zitten, kunnen flexwerken door de
beschikbare wifi, kunnen genieten van een gratis vers kopje koffie (sociale factor &
placemaking) en kunnen discussiëren over de maatregelen die genomen kunnen worden in
het wijkwinkelcentrum.
De container zal een uitnodigende en open uitstraling moeten hebben die ervoor zorgt dat
bewoners en winkeliers binnenlopen en er gebruik van willen maken. Afbeelding 24 en 25
geeft een impressie van de mogelijke uitvoering van de zeecontainer (placemaking).
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Afbeelding 24 en 25: Impressies uitstraling zeecontainer (placemaking) (Bron: ecocontainerhome.com &
retaildesignblog.net )

Om deze placemaking te realiseren zal bureau TimTim aan de vastgoedeigenaar een
eenmalige investering vragen om deze zeecontainer te kunnen realiseren, deze container
kan gehuurd of gekocht worden. Bij aankoop kan aan het eind van het proces ING
Vastgoed ervoor kiezen deze container te verkopen of te behouden. Het zal dan kunnen
dienen placemaker, extra winkelruimte of ING Vastgoed kan deze container inzetten voor
andere winkelcentra die kampen met de zelfde problemen.
Looptijd: 1 tot 3 maanden, dit is afhankelijk van de tijd die nodig is om de vergunning af te
geven voor het plaatsen van de zeecontainer (Juridische kader).
Risico’s
De kans bestaat dat de Gemeente Amersfoort er voor kiest om geen vaste
standplaatsvergunning af te geven voor het plaatsen van de zeecontainer in
wijkwinkelcentrum Schothorst. Bureau TimTim zal in dat geval een gesprek met de
gemeente aangaan waarin wij benadrukken wat het belang van deze zeecontainer is.
Tevens zal er gekeken moeten worden welke andere mogelijkheden er zijn om een plek
te creëren waarvan uit het onderzoek en de placemaking kan plaatsvinden. Dit zal
bijvoorbeeld kunnen in een mogelijk leegstaand pand in het wijkwinkelcentrum. Andere
locaties vergen extra onderzoek.
- ING Vastgoed, wil niet veel geld investeren in een plek die kan dienen als placemaker.
Bureau TimTim zal in dat geval de vastgoedeigenaar er van moeten overtuigen dat deze
methode (placemaking) tot het best beoogde resultaat leidt.

Stap 2
TimTim licht de winkeliers van het winkelcentrum en bewoners uit de wijk in over de plannen die zij heeft om de
identiteit te achterhalen van de wijk en deze vervolgens te projecteren op het wijkwinkelcentrum. Een
participatieloket wordt opgezet en gepresenteerd. Daarnaast wordt een voorstel gedaan naar de winkeliers om een
BIZ op te zetten.

In een bijeenkomst samen met de ING Vastgoed, winkeliersvereniging “Centrum promotie
Schothorst” en andere winkeliers die niet zijn aangesloten bij deze vereniging, zal
gepresenteerd worden, waarom de vastgoedontwikkelaar bureau TimTim heeft
ingeschakeld. Tijdens deze presentatie zal de visie van bureau TimTim, §4.2.1, worden
uitgelegd en zal er besproken worden welke processtappen er doorlopen zullen worden
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om de identiteit van de wijk Schothorst te achterhalen. Hierbij zal aandacht zijn voor het
bedrijveninvesteringszone model (BIZ).
Er zal worden benadrukt dat er kansen liggen in het toepassen van dit systeem. Winkeliers
krijgen tijdens deze avond een folder mee waarin zij rustig kunnen nalezen welke stappen
er nodig zijn om te komen tot een winkelcentrum dat aansluit op de wensen en eisen van
de huidige en toekomstige gebruiker. In deze folder zal aandacht zijn voor het
Bedrijveninvesteringszone model (BIZ) en wat de winkelier kan doen om mee te helpen om
te achterhalen wat de identiteit van Schothorst is. Een voorbeeld van de folder is
opgenomen in bijlage 8.
Aan de winkeliers zal worden gevraagd of zij informatiefolders in hun winkels willen
neerleggen /ophangen die de gebruiker van het wijkwinkelcentrum informeert over wat er
gaat gebeuren (achterhalen identiteit). De “informatiefolder gebruikers” zal inzicht geven
welke bijdragen de gebruiker kan hebben om te achterhalen wat de identiteit is en welke
dingen er mogelijk ontbreken in het wijkwinkelcentrum (wensen en eisen).
Na deze bijeenkomst zal de zeecontainer feestelijk worden geopend, in de eerste week van
de opening zal de nadruk liggen op het informeren van het plan “achterhalen van de
identiteit” De weken erna zal bureau TimTim zich gaan richten op het onderzoek. Opening
van de placemaker zal via de lokale media bekend worden gemaakt.
Looptijd: 1 week voor het informeren lokale media en presenteren plan “achterhalen
identiteit”

Stap 3
Winkeliers worden gevraagd om één of twee vertegenwoordigers aan te wijzen die de winkeliers uit het winkelcentrum
vertegenwoordigen en functioneren als direct aanspreekpunt voor de winkeliers.

Tijdens de informatieavond voor de winkeliers (stap2) is gevraagd wie zich bereid zou
voelen om als vertegenwoordiger te dienen voor de winkeliers in wijkwinkelcentrum
Schothorst. Hierbij heeft bureau TimTim de winkeliers bedenktijd (1 week) gegeven om na
te denken over het voorstel. Uit de winkeliersvereniging “Centrum promotie Schothorst”
zijn twee vertegenwoordigers aangewezen, namelijk: de manager van de Jumbo als
vertegenwoordiger van dagelijkse voorzieningen, en de eigenaar van de kapperssalon
“Ownlook”, als vertegenwoordiger van niet-dagelijkse voorzieningen.
Looptijd: 1 week, bedenktijd om: vertegenwoordigers aan te wijzen

-

Risico
De winkeliers of winkeliersvereniging voelen zich niet bereid om een actieve rol in het
proces te nemen om: te achterhalen wat de identiteit is van Schothorst en wat de
wensen en eisen van de huidige en toekomstige gebruikers zijn. Bureau TimTim zal in
dat geval een gesprek aangaan met de winkeliers om hun te overtuigen wat het belang
is van participatie in het proces.
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Stap 4
Afdeling onderzoek en statistiek van de gemeente levert gegevens uit de wijk zoals demografische samenstelling,
inkomens per huishouden en herkomst van bewoners aan TimTim.

Bureau TimTim heeft de afdeling onderzoek en statistiek van de gemeente Amersfoort,
telefonisch en per mail benaderd over het verstrekken van de benodigde informatie over
de wijk Schothorst. Hierbij heeft bureau TimTim de afdeling onderzoek en statistiek
uitgenodigd om langs te komen in de zeecontainer, dit aanbod is door de gemeentelijke
afdeling aangenomen. Tijdens deze bijeenkomst is er gesproken over de demografische
samenstelling en over de mogelijke identiteit van de wijk Schothorst. Deze gegevens
zullen als input dienen voor de stap 5.
Looptijd: 1 week, opvragen van de gegevens en het in gesprek gaan met de gemeentelijke
afdeling

Stap 5
De gegevens worden zorgvuldig geanalyseerd en er wordt veldwerk verricht om het gebruik van de openbare ruimte,
relaties tussen bewoners en onderhoudt van persoonlijk eigendom te inventariseren.
Daarnaast wordt de Stresstest toegepast om de kansen en bedreigingen in de wijk inzichtelijk te maken.

Een overzicht van de analyse van de gegevens is te zien in bijlage 5 . Uit deze analyse blijkt
dat er een grote groep bewoners is tussen de leeftijd 55 en 74. Als de groep 75+ wordt
meegerekend is dit tezamen meer dan 25% van de wijk. De inkomensontwikkeling blijft
achter bij de inkomensontwikkeling van Amersfoort. Het aantal hoge inkomens neemt af.
Uit analyse van het opleidingsniveau blijkt niet dat de wijk sociaaleconomisch afglijdt.
Het veranderende inkomensprofiel kan te maken hebben met het aantal jonge
nieuwkomers die nog carrière moeten maken. Oudere bewoners en nieuwkomers vormen
samen meer dan 30% van de wijk.
Uit een analyse (stresstest) van het gebruik van de openbare ruimte blijkt dat er weinig
groen in de wijk aanwezig is. Dit kan een negatief effect hebben op het trekken van
nieuwkomers naar de wijk. Het nabij gelegen Park Schothorst compenseert wel voor het
gebrek aan groen in de wijk. In bijlage 6 zijn de uitkomsten van de Stresstest opgenomen.
Uit toepassing van de Stresstest blijkt dat de bevolking in de wijk ouder wordt. Dit zou
zorgen voor meer vraag naar zorgfuncties en/of burenondersteuning.
Daarnaast blijkt dat de wijk de afgelopen jaren veiliger is geworden. Ondanks dat wordt de
wijk niet als veiliger ervaren door de bewoners. Uit de Stresstest blijkt verder dat er een
kans ligt in het creëren van meer sociale samenhang. Tot slot concludeert de Stresstest dat
externe actoren moeten inspringen op het teruglopend aantal buurthuizen en
speelplekken. Bewoners kunnen daardoor een positief gevoel krijgen bij bedrijven,
maatschappelijk ondernemen heeft resultaat.
Looptijd: 1 a 2 maanden, afhankelijk van hoe lang de analyse van de verkregen gegevens
duurt en hoe lang het veldwerk duurt voor de gegevens die niet
beschikbaar zijn.
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Risico’s
- Dat de looptijd voor het inventariseren van de gegevens langer in beslag gaat nemen, dit
kan komen omdat sommige gegevens moeilijk te achterhalen zijn. Hierbij kan het
proces naar het achterhalen van de identiteit vertraging op lopen en hierbij kunnen
extra kosten gemoeid gaan.
Opmerking
- Het veldwerk naar de gegevens die ontbreken, zijn door het korte tijdsbestek van de
afstudeerperiode niet uitgevoerd in deze casus.

Stap 6
Er wordt een identiteit van de wijk opgesteld.

Uit analyse van de gegevens uit de wijk en de Stresstest uit de ReViEW-methode blijkt dat
de best passende identiteit ‘Ouderen & Nieuwkomers’ is. Dit betekend dat er zowel
rekening gehouden moet worden met zorgbehoevende ouderen als met vitale
nieuwkomers die eventueel kinderen krijgen. De identiteit is geformuleerd in een
document en presentatie die gepresenteerd wordt in het vervolgtraject
Doorlooptijd: 1 week, Het analyseren van de gegevens uit stap 5 en het formuleren welke
identiteit Schothorst heeft zal in een document en presentatie worden verwerkt.

-

Opmerking
Het veldwerk uit stap 5 kan door de korte duur van de afstudeerperiode niet uitgevoerd
worden, hierdoor is de identiteit die in deze casus wordt geschetst niet volledig. In dit
onderzoek is nu alleen te achterhalen welke leeftijdsgroepen het grootst zijn, welke
behoefte deze leeftijdsgroepen in Schothorst hebben, ontbreekt. Dit zou in een
vervolgonderzoek wel te achterhalen zijn.

Stap 7
Een representatieve groep bewoners uit de wijk wordt samengesteld om mee te praten over de identiteit van de wijk.

Via de informatiefolder (Bijlage 8), lokale en sociale media worden bewoners van de wijk
Schothorst opgeroepen om mee te denken over wat de identiteit van de wijk Schothorst is.
Hierbij wordt gevraagd of bewoners zich willen opgeven voor de representatieve groep.
Bewoners kunnen zich opgeven/inschrijven voor de representatieve groep door het
invullen van een inschrijfformulier, dat in de zeecontainer te vinden is. Bewoners dienen
hierbij hun naam, leeftijd en werk of werkverleden te noteren. Er is gekozen voor deze
methode van inschrijven, zodat vanaf het begin af aan contact kan zijn met de bewoners
die later de representatieve groep kunnen vormen. Hieruit kan al een mogelijke selectie
worden gemaakt. De inschrijfperiode wordt vanaf stap 2 gestart, wanneer de winkeliers de
informatiefolder voor de bewoners in hun winkels hebben liggen
Na de inschrijfperiode wordt een selectie gemaakt die volgens de gegevens uit de wijk een
representatieve groep vormen. Dit betekend dat er 2 mensen geselecteerd worden tussen
12-17, 18-24, 25-39, 40-54, 75+.
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Drie mensen zullen de volgende leeftijdsgroepen vertegenwoordigen: 55-64 en 65-74. In
totaal bestaat de representatieve groep bewoners uit 16 mensen. Bewoners die niet bij de
representatieve groep bewoners zitten kunnen de bijeenkomsten altijd bijwonen maar
hebben op moment van overleg slechts beperkte inspraakmogelijkheden. Zij dienen de
deelnemers uit de representatieve groep te benaderen om tijdens overleg hun mening
door te spelen. Er is gekozen voor dit model omdat op dergelijke wijze overzichtelijk
overleg gevoerd kan worden.
Looptijd: 2 weken, het vaststellen en het uitkiezen van de representatieve groep moet
binnen deze tijd uitgevoerd worden.
Risico
De methode van inschrijven kan bewoners van de wijk Schothorst afschrikken (te hoge
drempel). Als na een periode blijkt dat deze manier van inschrijven niet werkt, moet er
gekeken worden of er een andere manier is waarop de inschrijving gerealiseerd kan
worden. Dit zou dan kunnen door middel van internet of sociale media.
- Er zijn te weinig inschrijvingen voor de representatie groep. Als na een periode blijkt dat
de werving van participerende bewoners stagneert, zal er onderzocht moeten worden of
de communicatie (werving) van het bureau TimTim naar de burgers niet goed
functioneert. Bij slechte communicatie & werving zal er een nieuwe strategie moeten
worden bedacht die aansluit bij de bewoners van de wijk Schothorst
-

Stap 8
De uitkomsten van het onderzoek, de identiteit van de wijk, wordt voorgelegd aan de representatieve groep bewoners,
en vertegenwoordigers van de winkeliers. Er wordt gepeild of deze identiteit volgens de groep klopt. Waar nodig wordt
deze vervolgens aangepast en nogmaals gepresenteerd.

Tijdens een bijeenkomst, waarbij de representatievegroep bewoners en de
vertegenwoordigers van de winkeliers aanwezig waren werd de identiteit van de wijk
Schothorst gepresenteerd. Uit overleg bleek dat de representatieve groep het over het
algemeen eens was met de identiteit uit de analyse. Wel benadrukte de jongere
leeftijdsgroep dat er veel scholen aanwezig zijn in de wijk en dat er dus wel degelijk
rekening gehouden moet worden met de behoefte van de groep 0-3, 4-11 en 12-17. Deze
groep zou kunnen worden betrokken bij het organiseren van evenementen binnen de wijk
Schothorst (Schoolactiviteit). Na de bijeenkomst krijgen alle aanwezigen een document
mee waarin staat wat de uitkomst van de analyse van stap 6 is. Deelnemers kunnen 2
weken na de bijeenkomst feedback geven over de bevindingen over de identiteit van de
wijk Schothorst.
Looptijd 2 weken, de periode duurt van de bijeenkomst tot de feedback van bewoners,
twee weken erna.
Risico
- De representatieve groep en de vertegenwoordigers van de winkeliers kunnen zich
moeilijk vinden in de uitkomsten van het onderzoek. Wanneer dit het geval is zal extra
onderzoek moeten worden verricht naar de identiteit, extra bijeenkomsten met de
representatieve groep en de vertegenwoordigers is hierbij wenselijk (extra input en
afstemming over de identiteit).

53

Stap 9
Er wordt onderzocht welke ingrepen in de openbare ruimte het best aansluiten bij de identiteit van de wijk.

Na de feedback uit stap 8 wordt de definitieve identiteit van de wijk vastgesteld. De
identiteit is: ouderen, nieuwkomers en in mindere mate kinderen tot 17. Vanuit deze
identiteit wordt er gekeken welke ingrepen er gedaan kunnen worden in de openbare
ruimte om wijkwinkelcentrum Schothorst beter aan te laten sluiten bij de wensen en eisen
die de groep aan de identiteit stelt. Tijdens het onderzoek zal de representatieve groep en
de vertegenwoordigers van de winkeliers op de hoogte gehouden worden van de
vorderingen over welke ingrepen er mogelijk gedaan kunnen worden. In de zeecontainer
waar het bureau TimTim zit gevestigd, zullen pamfletten worden opgehangen waar
mogelijke ingrepen staan die aansluiten bij de behoeften (eisen) van de gebruikers van het
winkelcentrum. Door middel van deze pamfletten probeert TimTim de meningen te peilen
van de gebruikers van wijkwinkelcentrum Schothorst.
In het onderzoek naar welke ingrepen in de openbare ruimte mogelijk zijn, zijn de
volgende bevindingen naar voren gekomen (fictief scenario)
- De openbare ruimte dient toegankelijk te zijn voor ouderen. Hierbij moet gedacht
worden aan hellingbanen en gelijkvloerse entree van voorzieningen. De inrichting van de
openbare ruimte in wijkwinkelcentrum Schothorst is momenteel ondermaats. De
bankjes zijn verouderd en niet toegankelijk voor ouderen. Er dienen nieuwe,
comfortabele bankjes met kleine tafeltjes geplaatst te worden wat oudere moet
uitnodigen om er gebruik van te maken (sociale factor). Afbeelding26 en 27 geven een
beeld van de huidige situatie. Afbeelding 28 en 29 illustreren de straatmeubels die de
oude dienen te vervangen.

Afbeelding 26: Bankjes in Schothorst
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Afbeelding 27: Pleintje voor wijkwinkelcentrum Schothorst, met hangjongeren

Aan de voorzijde van het winkelcentrum bevindt zich een klein, niet veel zeggend, pleintje
dat is afgesloten van de overige openbare ruimte door een laag muurtje. Uit veldwerk blijkt
dat jongere tussen 12 en 17 hier gebruik van maken om te hangen. Deze plek zal een
impuls moeten krijgen, dit zal gedaan kunnen worden door er bankjes neer te zetten en
groen te plaatsen dat uitnodigt om op deze plek te verblijven. De ruimte moet besloten
aanvoelen maar tevens een open karakter hebben naar het winkelcentrum en naar de
omgeving (visitekaartje van het wijkwinkelcentrum). Zie afbeelding 26 en 27 voor een
impressie van de huidige situatie. De volledige fotorapportage is opgenomen in bijlage 7.
Om de uitstraling van het winkelcentrum een verdere impuls te geven moet meer groen in
en rond het centrum geplaatst worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kleine bomen,
perkjes en groene gevels. Een impressie van een groene gevel is gegeven in afbeelding 30.
Er kunnen bloembakken aan de balkons in het centrum gehangen worden om het gebied
een betere beleving te laten worden. De locatie van de ingrepen is inzichtelijk gemaakt
door kaart 2 . Tot slot is het belangrijk dat het aantal parkeerplaatsen op peil blijft.
Parkeergelegenheid is een van de
belangrijkste elementen van een
wijkwinkelcentrum. Gebruikers van
wijkwinkelcentra zien goede
bereikbaarheid en voldoende
parkeerplaatsen als een vereiste van een
goed wijkwinkelcentrum. (goudappel,
2013)

Kaart 2: locaties van ingrepen in openbare ruimte
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Afbeelding 28 en 29: comfortabel straatmeubilair
(Bron: zitlekker.nl)
Afbeelding 30 en 31: groene gevel bij Albert Heijn te
Zoetermeer
(Bron: parkeer24.nl)

Looptijd: 1 maand, onderzoek naar welke ingrepen gedaan kunnen worden en overleg te
hebben met alle deelnemers van het onderzoek.
Opmerking
- De bevindingen over mogelijke ingrepen zijn fictief, onderzoek naar welke ingrepen er
werkelijk gedaan kunnen worden, zijn door tijdsgebrek niet mogelijk.
Stap 10
Er wordt onderzocht wat voor soort evenementen georganiseerd kunnen worden die aansluiten op de identiteit en het
gebruik van de openbare ruimte kunnen bevorderen of aanmoedigen

Bureau TimTim kijkt vanuit de identiteit welke evenementen er kunnen worden
georganiseerd gericht op de belevingswaarde van wijkwinkelcentrum Schothorst. Voor
deze evenementen zijn verenigingen en vrijwilligers nodig die graag hun steentje willen
bijdragen bij het organiseren van deze evenementen, hiervoor zal onderzoek gedaan
moeten worden hoe deze vrijwilligers en verenigingen willen meewerken. Tijdens het
werven van verenigingen moet naar voren komen dat verenigingen voordeel kunnen doen
bij het organiseren van een evenement, het laten zien wat een vereniging doet en
onderneemt kan leiden tot nieuwe leden voor een desbetreffende vereniging.

56

Evenementen die mogelijk kunnen worden georganiseerd in de wijk Schothorst gericht op
de identiteit zijn:
- In samenwerking met verschillende scholen uit de wijk worden evenementen opgezet.
De kinderen uit de wijk en van de nabijgelegen scholen kunnen een dag meedoen met
een straatvoetbal toernooi en/of een dans cursus volgen (Dansstudio Movingstars).
- Voor ouderen zullen de evenementen meer gericht zijn op ontmoeting en ontspanning.
Denk hierbij aan teken- en schilderlessen, kaartspellen zoals bridge, bingo en sporten
zoals jeu de boule (JBC Randenbroek, uit de wijk Liendert) en sjoelen.
Door dergelijke evenementen in het
winkelcentrum te organiseren worden
bewoners naar het gebied toegehaald. Zij
ervaren daarbij de nieuwe verbeterde
openbare ruimte. De evenementen moeten
goed op elkaar afgestemd worden. Er zal
eens per maand een activiteit in het
winkelcentrum georganiseerd worden.
Afhankelijk van de activiteit wordt de
precieze locatie bepaald. De activiteiten
voor kinderen zullen voornamelijk plaats
vinden op het parkeerterrein terwijl de
evenementen voor oudere voornamelijk
binnen het wijkwinkelcentrum Schothorst
zullen plaats vinden. Op kaart 3 wordt
weergegeven welke plekken zich lenen
voor evenementen.
Kaart 3: Locaties voor evenementen

Looptijd: 3 maanden, voor het werven van verenigingen en vrijwilligers
om te participeren in het organiseren van evenementen, dit proces
gaat doorgaans traag. Samen met deze verenigingen en
vrijwilligers worden de evenementen bedacht.

-

Risico
Er zijn geen/weinig vrijwilligers of verenigingen die het leuk vinden om te helpen bij het
organiseren van de verschillende evenementen. Dit zou kunnen betekenen dat er
geen/minder evenementen kunnen worden georganiseerd, dit zou de belevingswaarde
van het wijkwinkelcentrum Schothorst doen afnemen.

Opmerking
- De evenementen die in stap 10 zijn aangedragen zijn fictief en geven een beeld van,
welke mogelijke evenementen er kunnen worden georganiseerd.
- Het werven van vrijwilligers en verenigingen zou in een eerder stadium in het
stappenplan kunnen plaats. Werven van vrijwilligers en verenigingen heeft een lange
looptijd, maar vergt niet dagelijkse aandacht. Dit proces zal gelijk met het proces van
het werven van de representatieve groep kunnen gebeuren (stap7).
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Stap 11
De uitkomsten van het onderzoek naar passende ingrepen in de openbare ruimte en evenementen wordt
gepresenteerd aan de representatieve groep bewoners en vertegenwoordigers van de winkeliers. Waar nodig worden
deze vervolgens aangepast en nogmaals gepresenteerd.

Via een bijeenkomst worden de uitkomsten van het onderzoek naar de ingrepen in de
openbare ruimte en de mogelijke evenementen gepresenteerd. De representatieve groep
bewoners was erg enthousiast over de aanpak van de openbare ruimte en de evenementen
die gepland zijn. Uit deze bijeenkomst kwam naar voren dat de groep ouderen zich zorgen
maakte over de gevolgen van het bieden van een hangplek voor jongeren (pleintje voor het
wijkwinkelcentrum) maar zagen ook in dat hier behoefte aan is. Tijdens deze bijeenkomst
is verduidelijkt dat de groep ouderen zelf ook gebruik kan maken van de heringerichte
openbare ruimte (pleintje voor het wijkwinkelcentrum). Na de bijeenkomst krijgen alle
deelnemers een informatiefolder mee met alle mogelijke ingrepen die gedaan kunnen
worden betreffende de openbare ruimte en welke evenementen er georganiseerd kunnen
worden. De deelnemers kunnen twee weken na de bijeenkomst hun feedback geven over
de mogelijke ingrepen.
Looptijd: 3 weken, hierin wordt de bijeenkomst georganiseerd, alle feedback wordt
geïnventariseerd en verwerkt.

-

-

Risico’s
Deelnemers kunnen zich niet vinden in de ingrepen die voorgesteld worden die gedaan
worden. De vertegenwoordigers van de winkeliers, zien de veranderingen niet terugkeren
in de omzet van hun winkels. Het is van groot belang om te onderbouwen waarom deze
ingrepen bij kunnen dragen bij het vergroten van hun omzet, hierbij kunnen voorbeelden
uit het buitenland helpen die werken volgens het BIZ-model.
Omwonende en winkeliers zien het organiseren van evenementen niet zitten, omdat het
voor overlast zorgt of omdat het organisatorisch veel tijd kost om een evenement te
organiseren.

Stap 12
Er wordt een conceptplan gemaakt met daarin opgenomen wat de identiteit van de wijk is, welke ingrepen in de
openbare ruimte gedaan dienen te worden en waar, het soort evenementen, de frequentie van die evenementen en de
locatie. Er worden voorstellen gedaan over de wijze van financiering (BIZ).

De feedback van stap 11 wordt verwerkt en zal terug te vinden zijn in het conceptplan. In
het conceptplan zijn de volgende onderwerpen opgenomen: Er is bepaald dat de identiteit
van de wijk ‘Ouderen & Nieuwkomers’ is. Ingrepen in de openbare ruimte die hierop
inspelen zijn een opwaardering van de bankjes in het centrum, zie afbeelding 28 en 29 .
Het creëren van een hangplek voor jongeren, zie kaart 2. En het aanleggen van meer groen
in het winkelcentrum, zie kaart 2 en afbeelding 30 en 31. De evenementen die hierbij
passen zijn gericht op kinderen uit de wijk, ouderen uit de wijk. Minimaal eens per maand
zal er een evenement plaatsvinden, om de belevingswaarde te vergroten. TimTim stelt
voor dat de financiering wordt gedaan door het BIZ-model (§4.2.2). Er wordt een voorstel
gedaan dat de kosten voor het opwaarderen van de openbare ruimte 20% voor rekening
komen van de gemeente, 40 % voor rekening van de winkeliers en 40% voor de
vastgoedeigenaar. Op deze manier draagt iedereen zijn steentje bij. Door de ingrepen zal
het gebruik van het winkelcentrum worden bevorderd wat de tevredenheid van de
bevolking vergroot (gemeente), de omzet van de winkeliers verhoogt (winkeliers) en
leegstand tegen gaat (vastgoedeigenaar).
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De onderwerpen die hierboven zijn beschreven zullen worden vastgelegd in een
rapportage en worden kort samengevat in een informatieve folder.
Looptijd: 2 weken, opstellen van de rapportage en het maken van de informatiefolder kan
binnen dit tijdsbestek worden uitgevoerd

-

Risico
Gemeente is niet bereid om geld te investeren in het plan. Bureau TimTim zal de
gemeente er van moeten overtuigen dat deze investering bijdraagt aan de levendigheid
van het gebied. Wanneer de gemeente niet bereid is te investeren, zal er gekeken
moeten worden hoe de verdeling van de financiën geregeld kan worden (financieel
onderzoek).

Opmerking
- Het maken van het conceptplan is een zeer belangrijke stap in het proces, wanneer de
bevindingen niet goed verwoord worden kan dit leide tot vertraging in de vervolgstap,
stap 13.

Stap 13
Er vindt overleg plaats tussen de gemeente, winkeliers, vastgoedeigenaar en TimTim over de uitvoering van het plan.
Hier worden afspraken gemaakt over mogelijke wijzigingen van beleid of plannen, de verdeling van de kosten (BIZ) en
tijdsbestek waarin uitvoering plaats dient te vinden. Daarnaast zal overlegt worden wat voor rol winkeliers innemen bij
evenementen.

Tijdens een bijeenkomst tussen de partijen die financieel betrokken zijn bij het plan
(vastgoedeigenaar, winkeliers ) zal gepresenteerd worden welke ingrepen er gedaan zullen
worden, welke kosten dat met zich meebrengt en welke partijen hier verantwoordelijk
voor zijn. Hierbij zal de gemeente aanschuiven om te kijken of deze financieel en juridische
bijstand kan verlenen.
Uit het overleg zijn de volgende onderwerpen besproken: Ingrepen in de openbare ruimte
vereisen een bescheiden aanpassing van het bestemmingsplan, dit kan geschieden met
een zogenaamd postzegelplan. Hierin kunnen deze aanpassingen juridisch worden
vastgelegd. Het college van B&W van de gemeente dient in te stemmen met deze
aanpassingen.
De deelnemende partijen zullen alle moeten instemmen met de verdeling van de kosten
door middel van een BIZ-model zoals voorgesteld bij stap 12. De uitvoering van de
ingrepen voor de openbare ruimte worden verspreid over een tijdsbestek van 9 maanden.
Op deze manier hebben de partijen tijd om de financiering rond te krijgen.
TimTim stelt voor dat de winkeliers een actieve rol innemen bij de evenementen. Zo zullen
de winkels open zijn ten tijden van evenementen en zal de catering worden verzorgd door
de plaatselijk aanwezige voorzieningen. De betrokken partijen kunnen na deze
bijeenkomst hun feedback geven, over de mogelijke veranderingen die zij graag zien of
nog missen, dit zal mogelijk mee worden genomen in het definitieve plan
Looptijd: 1 week, discussie en het overleg met alle betrokken partijen zal kunnen
geschieden binnen de vastgestelde tijd
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Risico
Winkeliers zien het BIZ-model niet zitten, zij vinden de gezamenlijke investering te hoog
of zien de investering in evenementen en in de openbare ruimte niet gelijk terug in de
omzet van hun winkel. Als dit het geval is ligt er een zware tijd aan TimTim om de
winkelier ervan te overtuigen dat het BIZ-model een model is dat kan lijden tot het
gewenste resultaat.
- Gemeente stemt niet in met het veranderen van het bestemmingsplan gericht op de
openbare ruimte. Hierbij zullen extra gesprekken met de gemeentelijke afdelingen
plaats moeten vinden om hun ervan te overtuigen wat het nut van deze ingrepen is.
-

Stap 14
Een definitief plan wordt opgesteld en gepresenteerd.

Alle input van stap 13 wordt verwerkt in het definitieve plan.
De presentatie van het definitieve plan wordt gedaan samen met de representatieve
groep bewoners, de winkeliers en vastgoedeigenaar. Deze presentatie zal
plaatsvinden in de zeecontainer in wijkwinkelcentrum Schothorst. Wanneer er vanuit
de betrokken partijen veel weerstand tegen bepaalde afspraken is zullen deze openlijk
besproken worden, het kan voorkomen dat stap13 dan herhaald wordt. Bij weinig
weerstand kan stap 15 inwerking worden gesteld.
Looptijd 2 weken, het opzetten van een presentatie en het vaststellen van het
definitieve plan met de input die uit stap 13 is gekomen.

-

Risico
Wanneer blijkt dat er te veel weerstand over de gemaakte afspraken is zal stap 13
opnieuw moeten worden doorlopen, dit betekend dat het proces vertraging oploopt.

Stap 15
Het plan wordt vastgesteld

Alle betrokken actoren tekenen het definitieve plan uit stap 14. Vanaf dat moment is het
plan van kracht.
Looptijd 1 week, om alle contracten te laten tekenen
Risico
Niet alle betrokken partijen willen het contract tekenen, dit zou betekenen dat de
kosten van plan niet gedeeld kan worden door alle betrokken partijen. Hierdoor kan het
plan stageneren.
- Betrokken partijen houden zich niet aan de afspraken in uit het BIZ-model, op dit
moment heeft het BIZ-model in Nederland geen juridische status, in 2015 zal het BIZmodel mogelijk wel een juridische status krijgen. Dit risico is het grootste risico wat er in
het stappenplan zit. De overheid zal na onze mening sneller en beslissing moeten
nemen of het BIZ een juridische status krijgt of niet.
-
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5.2.2 Stappenplan pakket 2: Mixen en clusteren
Stap 1
TimTim wordt ingeschakeld om het project te leiden. Er wordt een opzet gemaakt van het onderzoek en de te nemen
stappen. Een locatie en vorm die dient als placemaker wordt bepaald, opgezet en geopend.

Vastgoedeigenaar ING Vastgoed heeft bureau TimTim ingeschakeld om te kijken welke
maatregelen genomen kunnen worden om het gebruik van het winkelcentrum Schothorst te
bevorderen. Het gaat hierbij om het toevoegen van maatschappelijke voorzieningen aan het
voorzieningenaanbod in het winkelcentrum. Door commerciële en maatschappelijke
voorzieningen te mixen dient meer aanloop naar het centrum gecreëerd te worden, zie
hoofdstuk 4.5 pakket 2. Een clustering van maatschappelijke voorzieningen kan financiële
voordelen hebben en inspelen op het gebruiksgemak voor de gebruiker. Bij dit stappenplan
zal gebruik worden gemaakt van dezelfde locatie/ vorm van de placemaker als in
stappenplan 1. Voor meer informatie over de locatie en vorm, die dient als placemaker,
wordt u verwezen naar stap 1 van stappenplan 1.
Looptijd: 1 tot 3 maanden, dit is afhankelijk van de tijd die nodig is om de vergunning af te
geven voor het plaatsen van de zeecontainer (Juridische kader).
Risico’s
- De kans bestaat dat de Gemeente Amersfoort er voor kiest om geen vaste
standplaatsvergunning af te geven voor het plaatsen van de zeecontainer in
wijkwinkelcentrum Schothorst. Bureau TimTim zal in dat geval een gesprek met de
gemeente aangaan waarin wij benadrukken wat het belang van deze zeecontainer is.
Tevens zal er gekeken moeten worden welke andere mogelijkheden er zijn om een plek
te creëren waarvan uit het onderzoek en de placemaking kan plaatsvinden. Dit zou
bijvoorbeeld kunnen in een mogelijk leegstaand pand in het wijkwinkelcentrum. Andere
locaties vergen extra onderzoek.
- ING Vastgoed, wil niet veel geld investeren in een plek die kan dienen als placemaker.
Bureau TimTim zal in dat geval de vastgoedeigenaar er van moeten overtuigen dat deze
methode (placemaking) tot het best beoogde resultaat leidt.
Stap 2
TimTim licht de winkeliers van het winkelcentrum, maatschappelijke voorzieningen, bewoners en vastgoedeigenaren
in over de plannen die zij heeft. Een participatieloket waar actoren hun input kunnen geven wordt opgezet en
gepresenteerd.

TimTim maakt een folder met de mededeling dat het team wil achterhalen hoe
maatschappelijke voorzieningen momenteel worden gebruikt in de wijk en of een
verplaatsing naar het centrum wenselijk is. Deze mededeling zal in dezelfde folder worden
geplaatst als de folder met het bericht dat TimTim de identiteit van de wijk wil achterhalen,
zie stap 2 uit stappenplan 2. De folder wordt verspreid langs de woningen in de wijk en
persoonlijk afgegeven aan de winkeliers in het winkelcentrum. De folder is opgenomen in
bijlage 8.
Looptijd: 1 week voor het informeren lokale media en presenteren van het plan aan de
betrokken partijen ( winkeliers, beheerders van maatschappelijke voorzieningen,
bewoners en vastgoedeigenaren)
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Stap 3
Winkeliers worden gevraagd om één of twee vertegenwoordigers aan te wijzen die de winkeliers uit het
winkelcentrum vertegenwoordigen en functioneren als direct aanspreekpunt voor de winkeliers.
De maatschappelijke voorzieningen in de wijk worden benaderd en gevraagd één vertegenwoordiger aan te wijzen
waar het onderzoekteam mee kan communiceren.

Deze stap wordt gecombineerd met stap 3 uit stappenplan 1. De vertegenwoordigers van
commerciële voorzieningen zijn de manager van de Jumbo, als vertegenwoordiger van
dagelijkse voorzieningen, en de eigenaar van de kapperssalon ‘Own Look’ als
vertegenwoordiger van niet-dagelijkse boodschappen. Momenteel bevindt zich al een
apotheek in winkelcentrum Schothorst. De manager van de apotheek heeft ingestemd om
vertegenwoordiger te zijn van de overige maatschappelijke voorzieningen in de wijk (dit is in
overleg gebeurd met de andere maatschappelijke voorzieningen in de wijk Schothorst). De
manager van de apotheek zal nauw samenwerken met alle maatschappelijke voorzieningen
in de wijk, zodat alle belangen worden meegenomen in het onderzoek. Bureau TimTim zal
hierbij ondersteuning geven wanneer dat nodig blijkt te zijn.
Looptijd: 1 week, bedenktijd om vertegenwoordigers aan te wijzen
Risico
- De winkeliers of winkeliersvereniging voelen zich niet bereid om een actieve rol in het
proces te nemen om: te achterhalen wat de identiteit is van Schothorst en wat de
wensen en eisen van de huidige en toekomstige gebruikers zijn. Bureau TimTim zal in
dat geval een gesprek aangaan met de winkeliers om hun te overtuigen wat het belang
is van de participatie in het proces.

Stap 4
Een representatieve groep bewoners uit de wijk wordt samengesteld. Zij voorzien het onderzoekteam van informatie
over het gebruik van de commerciële en maatschappelijke voorzieningen in eigen wijk.

Om het overzicht te bewaken is besloten dat de representatieve groep die gevormd is uit
stap 7 van stappenplan 1 wordt gebruikt om informatie over het gebruik van commerciële en
maatschappelijke voorzieningen te achterhalen. Zie stap 7 uit stappenplan 1 voor een
toelichting van de representatieve groep bewoners. Zij vertegenwoordigen de overige
bewoners uit de wijk en geven input aan TimTim.
Looptijd: Voor deze stap wordt geen looptijd gerekend omdat de looptijd voor het
verwerven van een representatieve groep al wordt meegenomen in stap 7
stappenplan 1 (2weken).

-

Risico
De methode van inschrijven kan bewoners van de wijk Schothorst afschrikken (te hoge
drempel, zie verwervingsmethode stap 7 stappenplan 1). Als na een periode blijkt dat
deze manier van inschrijven niet werkt, moet er gekeken worden of er een andere
manier is waarop de inschrijving kan verlopen, dit zou dan kunnen door middel van
internet of sociale media.
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-

Er zijn te weinig inschrijvingen voor de representatieve groep. Als na een periode blijkt
dat de werving van participerende bewoners stagneert, zal er onderzocht moeten
worden of de communicatie (werving) van het bureau TimTim naar de burgers niet goed
functioneert. Bij slechte communicatie & werving zal er een nieuwe strategie moeten
worden bedacht die aansluit bij de bewoners van de wijk Schothorst

Stap 5
Afdeling onderzoek en statistiek van de gemeente levert gegevens uit de wijk zoals demografische samenstelling,
inkomens per huishouden en herkomst van bewoners aan het onderzoeksteam. Deze gegevens worden zorgvuldig
geanalyseerd. De Stresstest wordt toegepast om de kansen en bedreigingen in de wijk in beeld te brengen.

Voor deze stap wordt gebruik gemaakt van dezelfde aangeleverde gegevens als uit stap 4
van stappenplan 1. Een overzicht van de gegevens en de analyse van die gegevens is
opgenomen in bijlage 5. Uit de analyse bleek dat de grootste groep bewoners tussen de 55
en 74 jaar oud is. Als de groep 75+ wordt meegerekend is deze groep goed voor 25% van de
bevolking van de wijk. In de toekomst zal deze groep alleen nog maar toenemen als gevolg
van de vergrijzing, zie hoofdstuk 2 paragraaf 2.2.3. De uitkomsten van de Stresstest
benadrukken deze ontwikkeling (bijlage 6). Dit heeft gevolgen voor de vraag naar
medische voorzieningen. Ouderen hebben behoefte aan zorggerelateerde voorzieningen.
Momenteel zijn er drie huisartsenposten en één apotheek aanwezig in de wijk. Doordat
ouderen minder mobiel is het belangrijk dat deze voorzieningen goed bereikbaar zijn voor
ouderen. De apotheek in het winkelcentrum ligt niet nabij een huisartsenpost. Een
verplaatsing van één van de drie huisartsenposten richting de apotheek is daarom
wenselijk.
Looptijd: Het onderzoek zal gelijktijdig plaats vinden met het onderzoek naar het
achterhalen van de identiteit van de wijk Schothorst. Looptijd van dat
onderzoek wordt geraamd op 1 a 2 maanden

-

-

Risico’s
Dat de looptijd voor het inventariseren van de gegevens meer tijd in beslag gaat nemen,
dit kan komen omdat sommige gegevens moeilijk te achterhalen of niet beschikbaar
zijn. Vertraging zal betekenen dat het proces langer gaat duren en gepaard zal gaan met
mogelijk extra kosten.
Opmerking
Het veldwerk naar de gegevens die ontbreken, zijn door het korte tijdsbestek van de
afstudeerperiode niet uitgevoerd in deze casus.

Stap 6
Het huidige aanbod van commerciële en maatschappelijke voorzieningen in de wijk wordt geïnventariseerd.

Voor de volledige inventarisatie van commerciële en maatschappelijke voorzieningen wordt
u doorverwezen naar bijlage 3 en 4 . Er zijn acht basisscholen en drie middelbare scholen
aanwezig in de wijk. Verder is noemenswaardig dat er drie huisartsenposten aanwezig zijn in
de wijk. De samenstelling van commerciële voorzieningen in winkelcentrum Schothorst
bestaat voornamelijk uit zelfstandigen.
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Er zijn 11 zelfstandige commerciële voorzieningen en 6 ketens aanwezig in het centrum. In
totaal telt de wijk 38 voorzieningen, dit zijn zowel commerciële als maatschappelijke
voorzieningen. Van die 38 voorzieningen zijn er 18 bestemd voor dagelijks gebruik en 20
voor niet-dagelijks gebruik. Voor een aanduiding van de locatie, volumes en dagelijks/nietdagelijks gebruik van de voorzieningen wordt u verwezen naar bijlage 9, 10 en 11. Stap 6 zal
als input dienen voor het mogelijk mixen en clusteren van voorzieningen
Looptijd 1 week. Onderzoek wat het huidige aanbod is van maatschappelijke en
commerciële voorzieningen
Stap 7
De leegstand van winkelpanden wordt geïnventariseerd. De inventarisatie bestaat uit een kaart met de locaties van de
panden en een schema met het aantal vierkante meter per pand, de staat waarin het pand verkeerd en de
mogelijkheden volgens het vigerende bestemmingsplan.

Momenteel staat één pand leeg in het
winkelcentrum. Het betreft het pand
tegenover de Jumbo met een volume van
minder dan 200m2, op kaart 4 is te zien waar
de panden die leeg staan gepositioneerd zijn .
De gevel van het pand verkeerd in niet al te
slechte staat. Met een likje verf zou deze weer
zo goed als nieuw zijn. In dit scenario is het
volume van de Blokker, als gevolg van
concurrentie van internetaankopen (zie
hoofdstuk 2), drastisch verkleint van 200 –
500m2 naar minder dan 200m2. De
vrijgekomen ruimte is goed voor meer dan
300m2. In kaart 4 is de locatie en grootte
weergegeven. Volgens het vigerende
bestemmingsplan is in beide panden
detailhandel toegestaan. (Bestemmingsplan
Zielhorst-Schothorst , 2005)

Kaart 4: leegstand

Looptijd: maximaal 1 week,
Opmerking
- In stap 7 wordt de aanname gedaan dat de Blokker in de toekomst kleiner zal worden,
omdat veel producten die de Blokker verkoopt ook online verkregen kunnen worden.
Stap 8
Onderzoek naar het gebruik van de maatschappelijke voorzieningen in de wijk. Hierbij zou worden gekeken naar het
huidige aantal gebruikers en de ruimte die de maatschappelijke voorziening momenteel nodig heeft. Vervolgens
wordt een beeld geschetst van de toekomstige samenstelling van de wijk om te achterhalen of het gebruik en de
benodigde ruimte in de toekomst veranderd.

In bijlage 10 is een kaart opgenomen waarop de volumes van de voorzieningen inzichtelijk
zijn gemaakt. Uit de kaart wordt duidelijk dat alle onderwijsgerelateerde voorzieningen in
panden zitten met een oppervlakte van meer dan 500m2.
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Twee van de drie huisartsenposten zitten in panden van minder dan 200m2, de laatste
huisartsenpost heeft een groter pand, namelijk tussen de 200 en 500m2. Uit hoofdstuk 2,
trends, blijkt dat er in de toekomst spraken is van ontgroening. Dit houdt in dat er minder
kinderen geboren worden ten opzichten van vroeger. Deze ontwikkeling heeft gevolgen
voor de vraag naar scholen in de toekomst. Door de afnamen van het aantal kinderen per
huishouden zal de vraag naar scholen afnemen. Gezien de grootte hoeveelheid basisscholen
in de wijk wordt verwacht dat een deel van de scholen moeite zal krijgen met het rendabel
houden van de voorziening. Wanneer een school minder kinderen heeft, krijgt deze minder
subsidie van de overheid. Daarnaast heeft de trend ‘decentralisatie en zelfredzaamheid’ uit
hoofdstuk 2 gevolgen voor de hoeveelheid subsidie die scholen ontvangen. Om de
aanwezigheid en kwaliteit van het onderwijs in de toekomst te garanderen zullen scholen
een andere vorm aan moeten nemen dan de huidige vorm. Wanneer basisscholen minder
kinderen hebben zullen ze minder ruimte nodig hebben om hun activiteiten uit te voeren.
Basisscholen die gezamenlijk in één pand zitten en onderling samenwerken, kunnen geld
besparen en daarmee hun toekomst veiligstellen.
De veranderende demografische samenstelling zoals omschreven in hoofdstuk 2 heeft ook
gevolgen voor de vraag naar zorg in de wijk (bijlage 5 en 6). Benadrukken dat er in de
toekomst meer ouderen in de wijk zullen wonen. Door de aanwezigheid van een grotere
groep ouderen zal meer vraag zijn naar zorginstellingen. Het huidige aanbod van
zorggerelateerde instelling kan daarom ondermaats zijn. Een deel van de aanwezige
huisartsenposten zal vergroot worden van 200m2 naar 200 tot 500m2. In bijlage 9 en 10 is
door middel van kaartmateriaal weergegeven waar de voorzieningen gelokaliseerd zijn en
wat hun volume is. De uitkomsten van het onderzoek zal als input dienen voor stap 10.
Looptijd: 2 weken, in deze periode wordt gekeken: welke volume een voorziening
heeft, frequentie van het gebruik en wat het toekomstige beeld is
van een bepaalde voorziening (scenario)
Opmerking
- Deze stap zou gelijktijdig met stap 6 onderzocht kunnen worden, in stap 6 wordt
gekeken wat het huidige aanbod is van maatschappelijke en commerciële
voorzieningen, het onderzoek naar het huidige en toekomstige gebruik sluit hier mooi
op aan.
Stap 9
De representatieve groep bewoners wordt gevraagd welke commerciële of maatschappelijke voorzieningen volgens
hen nog ontbreken in de wijk. De aanvulling kan aansluiten op de identiteit van de wijk. Met dit onderzoek wordt in
beeld gebracht welke voorziening(en) eventueel kan worden toegevoegd aan de wijk.

De representatieve groep bewoners geeft aan behoeften te hebben aan recreatieve
voorzieningen gericht op ouderen. Ze geven aan behoeften te hebben aan activiteiten die de
sociale cohesie in de wijk kunnen bevorderen. Er wordt een voorstel gedaan om een plek
te creëren die zich leent voor het organiseren van bingo avonden, sjoelwedstrijden, kaarten
en overige activiteiten die gericht zijn op ontmoeting en ontspanning. Op gebied van
maatschappelijke voorzieningen stellen ouderen de voorwaarde dat deze goed bereikbaar
zijn gezien de beperkte mobiliteit van sommige ouderen.
Jongeren geven ook aan behoeften te hebben aan ontmoeting en ontspanning. De jongeren
geven aan meer behoefte te hebben aan activiteiten zoals: ontspanning, polen,
darten en gamen.
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Looptijd: 2 weken, in deze periode wordt met de representatieve groep gesproken over
welke voorzieningen er mogelijk ontbreken in de wijk en waaraan
behoeften is.
Risico
- Persoonlijke belangen vanuit de representatieve groep kunnen een ander beeld geven
van welke voorzieningen er ontbreken of waar behoeften aan is. Er zal door bureau
TimTim gemonitord moeten worden of de aangedragen behoeften overeen komen met
de behoeften uit de wijk.
Opmerking
- De mogelijke behoeften die ontbreken in de wijk kunnen tevens door de placemaking
plek achterhaald worden, hier kunnen bijv. lijsten met suggesties worden opgehangen
die gebruikers kunnen afvinken of waar men over kan discussiëren.
- Het onderzoek naar wat er volgens de representatieve groep ontbreekt, zal gelijktijdig
met stap 6 en 8 gestart kunnen worden.
Stap 10
Het huidige aanbod van commerciële en maatschappelijke voorzieningen, het gewenste aanbod en de verwachte
toekomstige vraag worden geanalyseerd. Hieruit moet blijken welke voorzieningen het meest draagvlak hebben om
toegevoegd te worden aan het huidige aanbod.

Uit de input van de representatieve groep bewoners bleek dat er behoeften is aan een plek
waar ouderen en jongeren kunnen recreëren in de vorm van een soort buurthuis. Voor zowel
ouderen als jongeren dient een plek gecreëerd te worden waar ze kunnen: ontmoeten,
ontspannen en waar activiteiten plaats vinden die aansluiten op hun behoefte. Afbeelding 32
en 33 illustreren buurthuizen. De leegstaande panden in het winkelcentrum lenen zich hier
goed voor. Voornamelijk het leegstaande deel van de Blokker is hier uitermate geschikt
voor. Verder blijkt uit een analyse van de aangeleverde gegevens door de gemeente en de
Stresstest dat er in de toekomst een grootte groep ouderen in de wijk zal wonen. Dit
betekent dat de vraag naar zorg in de wijk toeneemt. Momenteel zijn er al drie
huisartsenposten en één apotheek aanwezig in de wijk. Een uitbreiding van één van de drie
huisartsenposten is wenselijk om tegemoet te komen aan de toekomstige vraag naar zorg.
Looptijd: 2 weken, In deze periode zal alle input van de stap 5 t/m 9 worden verwerkt om
een volledig analyse te geven.

Afbeelding 32 en 33buurthuis voor jong en oud
(Bron: Flickr.com)
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Stap 11
Positionering van huidige aanbod van voorzieningen wordt in beeld gebracht. Een onderzoek onder de gebruikers van
die voorzieningen moet meer helderheid geven over de tevredenheid over de positionering en of een verplaatsing
naar het centrum eventueel wenselijk is.

Het onderzoek zal door middel van een enquête gedaan worden, hierbij zal medewerking
worden gevraagd aan eigenaar van de voorzieningen. In deze voorzieningen zullen enquêtes
liggen die gebruikers kunnen invullen, tevens kunnen bewoners hun mening geven door
middel van langs te komen in de zeecontainer of via één speciaal opgezette social media
website.
Zoals al in eerdere stappen is omschreven, is er behoefte aan een goed bereikbare
zorgvoorziening voor ouderen. Het winkelcentrum is goed bereikbaar dankzij de centrale
ligging in de wijk. Omdat het winkelcentrum in de toekomst moet dienen als centrale hub in
de wijk waar mensen samenkomen om te ontmoeten en te ontspannen zijn er kansen om
voorzieningen toe te voegen aan het winkelcentrum. Een verplaatsing van een
huisartsenpost naar het winkelcentrum is wenselijk omdat het winkelcentrum goed
bereikbaar is en de gebruiker van de huisartsenpost dan meteen een bezoek kan brengen
aan het winkelcentrum. Momenteel bevind zich alleen een apotheek in het winkelcentrum.
In bijlage 9 is een kaart opgenomen waar de huidige positionering van voorzieningen in de
wijk in beeld is gebracht.
Looptijd: 1 maand, binnen deze periode worden de enquêtes opgesteld, afgenomen en
geanalyseerd.
Stap 12
Wanneer blijkt dat verplaatsing naar het centrum wenselijk is wordt geïnventariseerd wat de huidige wet en
regelgeving toestaat. Wanneer blijkt dat een verplaatsing volgens regelgeving niet mogelijk is, dient onderzocht te
worden welke aanpassingen er aan de regelgeving moet worden gedaan om dit alsnog mogelijk te maken.

Volgens het vigerende bestemmingsplan is er geen ruimte voor een maatschappelijke
voorziening, uit stap 11, of een buurthuis, uit stap 10, in het winkelcentrum. Om een
huisartsenpost naar het winkelcentrum te verplaatsen en een buurthuis op te richten is een
aanpassing van het bestemmingsplan vereist. De benodigde functieaanduiding in het
bestemmingsplan voor deze functies is ‘Maatschappelijke doeleinden’ (Bestemmingsplan
Zielhorst-Schothorst , 2005). Door middel van een postzegelplan kan op goedkope wijze
een verplaatsing mogelijk gemaakt worden. De kosten die verbonden zijn aan het maken
van het postzegelplan kunnen via een BIZ gedekt worden.
Looptijd maximaal 1 week,
Opmerking
- Het juridische kader kan samen met de gemeente Amersfoort onderzocht worden,
hierbij kan de gemeente een faciliterende en informerende rol spelen.
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Stap 13
De mogelijke samenwerkingsverbanden tussen maatschappelijke voorzieningen worden onderzocht. Dit onderzoek is
input voor het onderzoek bij stap 14.

Uit de inventarisatie van stap 8 blijkt dat er momenteel acht basisscholen aanwezig zijn in de
wijk. Aan de hand van de trend ‘veranderende demografische samenstelling’ uit hoofdstuk 2
kan geconcludeerd worden dat er in de toekomst minder vraag is naar scholen als gevolg
van ontgroening. Om basisscholen te clusteren is het belangrijk dat de filosofie en de
werkwijze van de scholen op elkaar aansluiten. In bijlage 4 is een lijst opgenomen met alle
maatschappelijke voorzieningen in de wijk. Daaruit blijkt dat er drie openbare scholen, twee
protestantse scholen, twee rooms-katholieke scholen en één gereformeerde school
aanwezig is in de wijk. Momenteel kent de wijk twee clusters van scholen die hemelsbreed
nog geen 800 meter van elkaar liggen. Elk cluster telt drie scholen. Deze scholen delen niet
dezelfde filosofie maar kunnen wel samenwerken. Ze kunnen bijvoorbeeld gezamenlijk
activiteiten organiseren en bepaalde aankopen delen.
Een intensieve samenwerken, zoals het delen van een gebouw, is afhankelijk van de
terugloop van het aantal scholieren. Hierbij helpt het als de scholen met gedeelde filosofie
samenwerken.
Scholen die aanmerking komen om intensief samen te werken zijn de openbare scholen de
Zevensprong en de Weesboom en rooms-katholieke scholen de Drieslag en de Tafelronde.
In deze casus zal het aantal scholieren nog niet teruggelopen zijn tot het kritische punt dat
intensieve samenwerken vereist is, maar het bestuur van de verschillende scholen kunnen al
wel samengebracht worden om eventuele toekomstige samenwerkingsverbanden voor te
bereiden. Om de zorgbehoevende bewoners uit de wijk goed te bedienen zal één van de drie
huisartsenposten worden verplaatst naar het centrum. Hierdoor kan men, na een bezoek
aan de dokter, meteen doorlopen naar de apotheek om vervolgens eventueel een bezoek te
brengen aan het centrum.
Looptijd: 2 weken, Binnen deze periode wordt er gekeken welke samenwerkingverbanden
er mogelijk zijn tussen maatschappelijke en commerciële voorzieningen
Opmerking
- Deze stap kan eerder in het proces plaatsvinden, het onderzoek zal gelijktijdig plaats
kunnen vinden met stap 6,7 of 8.

Stap 14
Onderzoek welke voorzieningen samen één pand zouden kunnen delen. Hierbij is het belangrijk dat er financiële,
organisatorische en/of functionele voordelen zijn aan het clusteren van deze voorzieningen. Daarnaast moet
wederom worden onderzocht of een clustering van de voorzieningen wenselijk is nabij het centrum.

Verschillende basisscholen in de wijk kunnen mogelijk in de toekomst een pand gaan delen,
in stap 8 en 13 is hier al aandacht aan besteed. Het aanbod scholieren is in deze casus nog
niet op een der mate laag niveau dat de scholen genoodzaakt zijn om samen een pand
te delen. In de toekomst is dit mogelijk wel noodzakelijk. Een clustering van een
huisartsenpost en apotheek vergroot het gebruiksgemak voor ouderen die minder mobiel
zijn. Het heeft functionele voordelen. Echter is het momenteel niet mogelijk om een
huisartsenpost toe te voegen aan de apotheek omdat hier geen ruimte voor is.
Om dit te doen zal de Beauty salon “Finishing touch” moeten verhuizen naar een ander
pand. Meer hierover in stap 15 en 20. De huisartsenpost zal in volume categorie >200m2
vallen.
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Het samenvoegen van een huisartsenpost en apotheek heeft niet alleen voordelen.
Sommige gebruikers zullen niet blij zijn met een clustering van deze voorzieningen in het
centrum. Mogelijk willen deze mensen niet dat bekende ziet dat zij een bezoek brengen aan
de huisarts. Wanneer een huisartsenpost in het wijkwinkelcentrum is gepositioneerd is de
kans groter dat bekende hen zien wat voor hen het gebruik minder aantrekkelijk maakt.
(Goossens, 2013)Echter kunnen deze mensen ook altijd gebruik maken van één van de
andere twee huisartsenposten in de wijk.
Looptijd: 1 maand, binnen deze periode zal onderzocht worden welke voorzieningen
samengevoegd kunnen worden en op welke manier dit proces vorm
kan krijgen.
Stap 15
TimTim gaat in gesprek met de vertegenwoordigers/ eigenaren van de maatschappelijke voorzieningen over de
mogelijkheden om voorzieningen te clusteren en om meer samen te gaan werken.

De directeuren van de basisscholen worden bij elkaar gebracht om het te hebben over
toekomstige samenwerkingsverbanden. TimTim stelt voor dat bepaalde activiteiten, zoals
de komst van Sinterklaas, sportdagen en feestelijkheden, gezamenlijk worden
georganiseerd en gefinancierd. Tevens zal er gekeken kunnen worden naar het gezamenlijk
inkopen van goederen. Daarnaast worden de directeuren van scholen met gedeelde filosofie
samen gebracht om hun te wijze op de voordelen die zij in de toekomst kunnen halen uit het
delen van een pand wanneer het leerlingenaantal terug is gelopen tot een kritisch punt.

Kaart 5: Verplaatsing schoonheidsspecialist

Daarnaast worden de eigenaren van de
huisartsenpost en de apotheek benaderd om te
achterhalen of zij interesse hebben in een clustering
van deze twee voorzieningen. De huisarts die
benaderd wordt om te verplaatsen naar het
winkelcentrum is Huisartsenpraktijk - Van Essen &
Schakelaar& Van Essen-Swier. Deze bevindt zich
momenteel in het westen van de wijk. Hij ziet kansen
in de verplaatsing en stemt in. Ook de apotheek
denkt hun gebruikers beter te kunnen bedienen als
er een huisarts in de buurt zit. Om plaats te bieden
voor de huisartsenpraktijk dient de
schoonheidspecialist te verplaatsen. Deze bevindt
zich momenteel naast de apotheek en moet
verplaatst worden naar het leegstaande pand naast
de Jumbo. Zie kaart 5 voor een verduidelijking van
de verplaatsing. De huisarts neemt vervolgens plaats
in het voormalige pand van de schoonheidspecialist
wat hem ook de mogelijkheid biedt om in de
toekomst uit te breiden.

Looptijd 1 a 2 maanden, dit proces heeft een lange tijd nodig omdat er verschillende
gesprekken moeten worden georganiseerd met verschillende
belanghebbende waarin alle aspecten moeten worden uitgelegd
en onderbouwd.
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Risico
- De eigenaren of beheerders van de voorziening zien niets in het plan om te clusteren of
te verhuizen, hierbij zal de financiële factor een belangrijke rol spelen.
Opmerking
- Tijdens deze stap, is het belangrijk dat de vertegenwoordiger of eigenaren van de
desbetreffende voorziening op een goede manier worden geïnformeerd en benaderd.
Hiervoor zal een strategie geschreven moeten worden om de vertegenwoordigers of
eigenaren te overtuigen van het nut van de ingrepen.

Stap 16
Er wordt geïnventariseerd welke webwinkels momenteel een afhaalpunt en/of service punt hebben in de gemeente.
Hierbij wordt ook gekeken naar het aantal vierkante meter dat zij nodig hebben en het aantal gebruikers. Wanneer er
webwinkels met afhaal en/of service punten aanwezig zijn in de gemeente wordt een gesprek gestart om te
achterhalen of zij geïnteresseerd zijn in een verplaatsing naar het winkelcentrum.

Uit een inventarisatie naar aanwezige webwinkels in de gemeente blijkt dat er slechts één
webwinkel op een bedrijventerrein is gepositioneerd waar producten af te halen zijn
(detelefoongids, 2013) . Het betreft CBJ International. Deze webwinkel verkoopt accessoires
voor mobiel telefoons en tablets. Tevens verkopen ze computers van het merk APPLE.
TimTim is in gesprek gegaan met het bedrijf. Echter had het bedrijf, gezien zijn gunstige en
goedkope locatie op bedrijventerrein De Hoef, geen interesse in verplaatsing naar
winkelcentrum Schothorst.
Looptijd 1 maand, voor het inventariseren van de afhaalpunten in de gemeente Amersfoort
en te kijken of bedrijven geïnteresseerd zijn in een mogelijke
verplaatsen. Hierbij zullen gespreken gevoerd worden met allerlei online
webshops.
Risico
- Ondernemers van online winkels met afhaalpunten zijn niet bereid om hun afhaalpunt te
verplaatsen
Opmerking
- Wanneer blijkt dat ondernemers niet hun afhaalpunt willen verplaatsen naar het
wijkwinkelcentrum Schothorst, zal besloten worden deze stap te laten vervallen.

Stap 17
Onderzoek of de verplaatsing mogelijk is. Hiervoor zijn leegstaande panden nodig die voldoen aan de benodigde
specificaties.

Aangezien het bedrijf CBJ International geen interesse had in verplaatsing naar het
winkelcentrum kan deze stap worden overgeslagen.
Looptijd 1 a 2 maanden, (wanneer dit stappenplan 3 van kracht is kan dit onderzoek
gezamenlijk worden gedaan met stap 7 van stappenplan 3)
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Risico
- Er zijn geen geschikte panden om een afhaalpunt in te vestigen, wanneer dit het geval is
zal er gekeken moeten worden welke andere mogelijkheden er zijn om een afhaalpunt
te creëren. Stap7, stappenplan 3 zou hierbij een uitkomst kunnen bieden, daarin wordt
onderzoek gedaan of er een afhaalpunt kan worden gerealiseerd in een bestaande
commerciële voorziening.

Stap 18
Onderzoek of de verplaatsing niet voor hinder zorgt voor het winkelend publiek in het winkelcentrum.

Een verplaatsing van een webwinkel zal voor meer aanloop naar het winkelcentrum zorgen.
Echter ook voor meer autoverkeer. Vermoedelijk zal het aantal parkeerplaatsen voor het
winkelend publiek onder druk komen te staan door de aanwezigheid van het afhaalpunt van
de webwinkel. Het afhaalpunt van de webwinkel kan beter worden gecombineerd met het
afhaalpunt in de Jumbo om zo overlast te voorkomen. Echter hoeft dit afhaalpunt niet
geïntegreerd te worden met het afhaalpunt in de Jumbo om het bedrijf CBJ International
geen interesse had in verplaatsing naar het winkelcentrum.
Looptijd ---, dit onderzoek kan gelijktijdig worden gedaan met stap 17 en mogelijk met stap
7 uit stappenplan 3 wanneer deze mogelijk wordt uitgevoerd (1 a 2 maanden)
Risico
- Het afhaalpunt zorgt voor te veel overlast en de ingrepen die gedaan moeten worden
zijn financieel niet haalbaar. Hierbij kan gekeken worden of er andere oplossingen zijn
van een mogelijk afhaalpunt, blijkt dit niet zo te zijn dan zal het afhaalpunt komen te
vervallen.
Stap 19
De uitkomsten van het onderzoek worden gepresenteerd aan de representatieve groep bewoners,
vertegenwoordigers van de winkeliers, vertegenwoordigers van maatschappelijke voorzieningen, vastgoedeigenaren,
webwinkels en gemeente. Waar nodig wordt het plan aangepast en nogmaals gepresenteerd.

De representatieve groep bewoners is tevreden met de plannen die gemaakt zijn door
TimTim en is erg benieuwd naar de plek die gecreëerd zal worden in het centrum waar zij
naartoe kunnen voor ontmoeting en ontspanning. De eigenaar van de Beauty salon
Finishing touch stelt de vraag of hij zelf moet opdraaien voor de verhuiskosten. TimTim stelt
voor dat 70% van de verhuiskosten zullen worden gefinancierd uit de opbrengsten van het
BIZ. De deelnemende winkeliers moesten hier even over overleggen. Na een korte
vergadering sloten zij zich aan bij dit voorstel. Na de afloop van de bijeenkomst kregen
belanghebbende 2 weken de tijd om feedback te geven over de voorgestelde plannen
Looptijd 3 weken, in deze periode wordt het plan gepresenteerd en kunnen de
belanghebbende hun feedback geven.
Risico
- Winkeliers en andere belanghebbende zijn niet bereid te investering in het plan, het BIZmodel is momenteel niet een juridisch document. In dat geval zal bureau TimTim de
belanghebbende ervan moeten overtuigen dat deze investeringen in de toekomst terug
kunnen worden verdiend.
- Belanghebbende kunnen zich niet identificeren met het voorgestelde plan.
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Stap 20
Een conceptplan wordt opgesteld. Dit plan geeft een beeld van de mogelijke toekomstige invulling van het
winkelcentrum. Daarin is gekeken of er een mix van commerciële en maatschappelijke voorzieningen mogelijk is. Of
er een cluster van maatschappelijke voorzieningen gerealiseerd kan worden. Wat mogelijke invullingen zijn van
leegstaande panden en of webwinkels een plek kunnen krijgen in het winkelcentrum.

In kaart 6 is in beeld gebracht hoe de invulling
van het winkelcentrum er in de toekomst uit
ziet. Uit dit stappenplan zijn de volgende
initiatieven gekomen: De Beauty salon
“Finishing touch” verhuisd naar het
leegstaande pand tegenover de Jumbo. De
vrijgekomen ruimte wordt benut door de
huisartsenpraktijk Van Essen & Schakelaar&
Van Essen-Swier, hierdoor ontstaat een
cluster van een huisartsenpost en een
apotheek. De Blokker gaat van 500m2 naar
200m2. De vrijgekomen ruimte wordt benut
als ontmoetingsplek voor ouderen en
jongeren. Er zullen activiteiten in het pand
georganiseerd worden die gericht zijn op
behoefte die voortgekomen zijn uit beide
doelgroepen.

Kaart 6: Toekomstige invulling winkelcentrum

Looptijd: 1 maand,
Opmerking
- Het maken van het conceptplan is een zeer belangrijke stap in het proces, wanneer de
bevindingen niet goed verwoord worden, kan dit lijden tot vertraging in de vervolgstap,
stap 21.
Stap 21
Er vindt overleg plaats tussen de gemeente, bewoners, winkeliers, webwinkels, maatschappelijke voorzieningen,
vastgoedeigenaar en TimTim over de uitvoering van het plan. Er wordt eventueel een beroep gedaan op de gemeente
om het bestemmingsplan aan te passen

De gemeente dient enkele aanpassingen te doen in
het bestemmingsplan. In kaart 7 is te zijn de locaties
van de ingrepen en de benodigde nieuwe functies
weergegeven. De functies dienen aangepast te
worden van detailhandel naar maatschappelijk. Via
enkele postzegelplannen kan het vigerende
bestemmingsplan worden aangepast. De kosten
voor het postzegelplan zullen door middel van het
BIZ-model gedekt worden.

Kaart 7: Wijzigingen bestemmingsplan
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Looptijd: 1 week, discussie en het overleg met alle betrokken partijen zal kunnen
plaatsvinden binnen de vastgestelde tijd
Risico
Winkeliers zien het BIZ-model niet zitten, zij vinden de gezamenlijke investeringen te
hoog of zien de investering in het clusteren en mixen niet gelijk terug in de omzet van
hun winkel. Als dit het geval is, breekt er een moeilijke tijd aan voor TimTim om de
winkelier ervan te overtuigen dat het BIZ-model een model is dat kan leiden tot het
gewenste resultaat. (de financiële factor zal het grootste risico zijn van het plan)
- Gemeente stemt niet in met het veranderen van het bestemmingsplan. Hierbij zullen
extra gesprekken met de gemeentelijke afdelingen plaats moeten vinden om hun ervan
te overtuigen wat het nut van deze ingrepen is.
-

Stap 22
Een definitief plan wordt opgesteld en gepresenteerd.

Alle input van de bijeenkomst van stap 21 wordt verwerkt in het definitieve plan.
TimTim presenteert het definitieve plan. De presentatie zal gedaan worden op het
parkeerterrein bij de container waar van TimTim het proces heeft geleid. De datum en tijd
van de presentatie wordt enkele weken eerder aangekondigd vanuit de container en
door middel van het inschakelen van de lokale media. Na deze presentatie krijgen alle
belanghebbende het definitieve plan mee, om dit rustig na te lezen.
Looptijd 2 weken, het opzetten van een presentatie en het vaststellen van het
definitieve plan met de input die uit stap 21 is gekomen.

-

Risico
Wanneer blijkt dat er te veel weerstand over de gemaakte afspraken is zal stap 21
opnieuw moeten worden doorlopen, dit betekend dat het proces vertraging oploopt.

Stap 23
Het plan wordt vastgesteld.

Het plan wordt vastgesteld. Alle betrokken partijen zetten hun handtekening onder het plan.
Looptijd 1 week, om alle contracten te laten tekenen
Risico
- Niet alle betrokken partijen willen het contract tekenen, dit zou betekenen dat de
kosten van plan niet gedeeld kan worden door alle betrokken partijen. Hierdoor kan het
plan stagneren.
- Betrokken partijen houden zich niet aan de afspraken in uit het BIZ-model, op dit
moment heeft het BIZ-model in Nederland geen juridische status, in 2015 zal het BIZmodel mogelijk wel een juridische status krijgen. Dit risico een van de grootste risico’s in
het stappenplan 2 . De overheid zal na onze mening sneller en beslissing moeten nemen
of het BIZ een juridische status krijgt of niet.
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5.2.3 Stappenplan pakket 3: Achter de voordeur
Stap 1
TimTim organiseert een bijeenkomst met winkeliers en maatschappelijke voorzieningen uit de wijk. Tijdens deze
bijeenkomst wordt het plan gepresenteerd om een gezamenlijke website op te zetten. De voorwaarde om mee te
doen met het initiatief worden besproken.

TimTim benadert de heer N. van Greeven, de voorzitter van de vereniging centrum promotie
Schothorst, om een afspraak te maken met alle winkeliers uit het winkelcentrum. De heer N.
van Greeven stelt voor deze bijeenkomst over twee weken te plannen zodat hij ruim de tijd
heeft om met alle winkeliers te praten. TimTim benadert alle maatschappelijke
voorzieningen om deze uit te nodigen voor deze presentatie. Tijdens deze bijeenkomst zal
TimTim een presentatie houden waarin wordt aangekaart hoe belangrijk het is om een eigen
en gezamenlijke website te hebben als winkelcentrum en als maatschappelijke
voorzieningen. Consumenten moeten via een website een overzicht krijgen van het totale
aanbod van voorzieningen in de wijk Schothorst. Op dit moment ontbreekt dat nog in
Schothorst Amersfoort.
Looptijd: 3 weken, het organiseren en voorbereiden van de presentatie en het bij elkaar
krijgen van alle betrokken partijen
Risico
- Niet alle actoren (partijen), willen deze presentatie bijwonen, omdat zij het nut niet van
een gezamenlijke website zien.

Stap 2
Deelnemende voorzieningen komen bij elkaar om het te hebben over de vorm van de website. Tijdens deze
bijeenkomst wordt besproken wat er op de site te vinden moet zijn en welke stappen de voorzieningen zelf moeten
nemen
mee te doen.
een globale
planning
gemaakt.
Deom
websites
vanErdewordt
winkels
moeten
informatie
geven over de openingstijden en producten.

Na de bijeenkomst over het nut van een website wordt er een brainstormsessie gehouden
over welke vorm de gezamenlijke website kan hebben, hierbij is een professionele
webdesigner aanwezig.
Daarnaast kunnen winkeliers ervoor kiezen om een webshop te integreren in hun website.
TimTim adviseert winkeliers om hun eigen website op te zetten. De winkeliers zijn zelf
verantwoordelijk voor het opzetten van een website. De websites van winkels uit het
winkelcentrum die al online zijn worden bekeken en er wordt besproken of deze de juiste
informatie en mogelijkheden bieden voor de consument. De winkeliersvereniging en
TimTim besluiten dat de winkels hun eigen website binnen 12 weken online moeten hebben.
In week 8 wordt begonnen met het opzetten van de gezamenlijke website. De website van
het winkelcentrum dient binnen 12 weken online te zijn. In totaal zal de planning 20 weken
in beslag nemen. De gezamenlijke website zou gekoppeld worden met sociaal media om
daar speciale acties op weer te geven die consumenten naar het winkelcentrum moet
trekken. Winkeliers draaien zelf op voor de kosten voor hun eigen website. De gezamenlijke
website zal gefinancierd worden door alle deelnemende winkeliers. Het geld dat opgehaald
wordt via het Bedrijvenintensiveringzone (BIZ) kan gebruikt worden om de kosten voor de
totstandkoming van de website te dekken.
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Looptijd: 1 week, voor het organiseren van de bijeenkomst met brainstorm sessie.
Risico
- Niet alle winkeliers willen investeren in de gezamenlijke website, dit kan betekenen dat
de kosten voor de gezamenlijke website hoger uitvallen en dat sommige winkeliers de
investering niet meer willen of kunnen opbrengen. Tevens kan het betekenen dat de
kracht van een gezamenlijke afneemt wanneer niet alle winkeliers meedoen.
Opmerkingen
- De looptijd die gesteld wordt in stap 2, is bekeken vanuit het bureau TimTim. Het
opzetten van de gezamenlijke of individuele website wordt niet meegerekend in de
looptijd van bureau TimTim.
Stap 3
Voorzieningen bepalen waar hun website toe in staat moet zijn. Willen zij bijvoorbeeld enkel informatie geven over de
voorziening, locatie, contact en aanbod van producten en/of diensten of willen ze ook de mogelijkheid bieden om
online producten te bestellen of diensten te reserveren.

Enkele winkeliers in het winkelcentrum bieden momenteel al de mogelijkheid om online
producten te bestellen. Dit zijn: Boekhandel “The Readshop” en Cafetaria De Kebab
specialist. Zij willen deze service aan blijven bieden en meer onder de aandacht brengen via
de gezamenlijke website. Overige winkeliers in het winkelcentrum willen enkel informatie
geven over de locatie, contactgegevens en aanbod van producten. Winkeliers zien allen wel
meerwaarde in het promoten van acties via de gezamenlijke site en sociaal media.
Looptijd 1 maand, dit is de periode wanneer winkeliers advies kunnen vragen aan TimTim
Opmerkingen
- Tijdens deze stap zal bureau TimTim alleen adviseren wat de mogelijkheden zijn qua
gebruik van een website. Dit advies kan tijdens de brainstormsessie van stap 2 gegeven
kunnen worden.
Stap 4
Voorzieningen schakelen partijen in die gespecialiseerd zijn in het maken van websites. Het ontwerp en invulling van
de gezamenlijke en individuele website wordt gesproken en er wordt een planning gemaakt. Tussentijds zullen
voorzieningen en de instantie die de website maakt bij elkaar komen om te voortgang te bespreken.

Winkeliers zijn zelf verantwoordelijk voor het maken, of doen van aanpassingen, van hun
eigen website. Wanneer winkeliers niet weten wie er ingeschakeld kan worden voor het
vervaardigen van een website, zal TimTim onderzoeken wie zij het best kunnen inschakelen
om de website te bouwen dan wel aan te passen. De webdesigner Jorn Doorneweert,
eigenaar van 'App & Web’, wordt ingeschakeld om de gezamenlijke website te maken. Hij
heeft hiervoor 12 weken de tijd. TimTim is verantwoordelijk voor de communicatie tussen de
winkeliers en de webdesigner. Aan het begin zal TimTim alle beschikbare gegevens
aandragen die op de gezamenlijke website te vinden moeten zijn. Om de 4 weken zal er een
bijeenkomst plaatsvinden met de webdesigner, winkeliers en TimTim om de voortgang te
bespreken. De webdesigner heeft 4 weken de tijd om een globale opzet te maken van de
website. Deze zal gepresenteerd worden aan de winkeliers. Waar nodig worden
aanpassingen gedaan. In de 4 weken die daarop volgen dienen de aanpassingen verwerkt te
worden en er een concept website opgeleverd te worden.
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De laatste 4 weken heeft de webdesigner de tijd om de laatste hand te leggen om de
website en te zorgen dat alles naar behoren werkt.
Looptijd: 3 maanden, binnen deze periode wordt de gezamenlijke website ontworpen en
gelanceerd. TimTim verzorgd de communicatie tussen de
webdesigner en de winkeliers en adviseert de
Risico
- Winkeliers leveren te weinig informatie aan voor de gezamenlijke website, hierdoor kan
het beoogde resultaat niet behaald worden. Tijdens het proces moet bureau TimTim de
winkeliers goed informeren welke informatie belangrijk is om aan te leveren, zodat een
volledig beeld van een voorziening geschetst kan worden.
Stap 5
Er moet onderzoek gedaan worden naar gewenste werkwijze van het personeel en de ingrepen die kunnen worden
gedaan om de voorziening mee te laten gaan met de tijd. Voorzieningen moeten een keuze maken tussen het zelf
uitvoeren van dit onderzoek of dat zij dit laten doen door TimTim.

Het merendeel van de winkeliers in het winkelcentrum denkt zelf een goed beeld te hebben
bij de gewenste werkwijze van het personeel. Zij geven aan dat ze de werkwijze van hun
personeel goed vinden en hier weinig in aan te willen passen. Dit is een gevaar voor het
doorvoeren van de maatregelen ‘deskundig en vriendelijk personeel’. TimTim wijst erop dat
de consument door de grootte hoeveelheid informatie op internet, goed op de hoogte is van
prijzen en mogelijkheden van producten. De winkelverkopen dient daarom een andere rol
aan te nemen §4.6.
De kapper ‘Own Look’ boekwinkel ‘The Readshop’ en Cafetaria Van Empelen hebben wel
interesse in advies van TimTim. Uit de eisen van hoofdstuk 3 bleek dat voorzieningen meer
een beleving moeten zijn. In de maatregel ‘ga mee met de tijd’ het pakket uit hoofdstuk 4
bleek dat er kansen liggen voor de kapper om consumenten op meer persoonlijke wijze te
benaderen en dat de boekwinkel de consument de keuze moet bieden boeken te lenen en te
lezen in of nabij de boekwinkel. Door dergelijke maatregelen toe te passen zal het gebruik
van de voorzieningen meer als een beleving worden ervaren. Om die beleving toe te
voegen moeten enige ingrepen gedaan worden in de voorzieningen. De kapper zal zijn
winkel een gezellige uitstraling moeten geven met een comfortabele wachtruimte waar
consumenten worden aangespoord om een praatje te maken met elkaar en met de
werknemers. De boekwinkel moet ruimte vrij maken waar consumenten in comfortabele
stoelen en banken, in rust kunnen lezen. Afbeelding 34en 35 illustreren de wijze waarop de
voorzieningen ingericht zouden kunnen worden.
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Afbeelding 34 Wachtruimte in de kapper
(Bron: refinedguy.com/)
Afbeelding 35 Leeshoek in de boekhandel
(Bron: http://ilibrariana.files.wordpress.com)

Looptijd variërend, dit hangt af hoeveel winkeliers zich opgeven voor een scan van hun
winkel om te kijken wat er verbeterd kan worden.
Risico
- Winkeliers kunnen zich bedreigt voelen, wanneer er gesproken wordt over deskundig
personeel en over de mogelijke ingrepen in hun winkel. Hierbij kan het voor de winkelier
aanvoelen dat zijn trots wordt aangetast. In het proces zal tactisch moeten worden
uitgelegd waarom deze stap van belang is voor het verbeteren van de voorziening.
Stap 6
TimTim inventariseert welke ingrepen die uit stap 5 kwamen uitgevoerd kunnen worden door voorzieningen zelf en
welke ingrepen meerdere voorzieningen gezamenlijk kunnen uitvoeren.

Er zijn samenwerkingsverbanden mogelijk tussen de kapper ‘Own Look’ boekwinkel ‘The
Readshop’ en Cafetaria Van Empelen. De drie winkeliers en TimTim zijn aan tafel gegaan om
mogelijke samenwerkingsverbanden te inventariseren. Uit die inventarisatie bleek dat de
kapper en de boekwinkel graag een integratie zien van de diensten van de cafetaria Van
Empelen. Dit kan gedaan worden door warme dranken, fris en broodjes van de cafetaria aan
te bieden in de kapper en de boekwinkel. Om dit te doen dienen de kapper en de boekwinkel
een menu met producten uit de cafetaria weer te geven in de winkel. In cafetaria Van
Empelen moet verwezen worden naar de uitmuntende service in de boekwinkel en de
kapper. Op dergelijke wijze maken de voorzieningen reclame voor elkaar wat het gebruik
moet stimuleren. De medewerkers van de kapper en de boekwinkel moeten de consument
wijze op de bestelmogelijkheden. Hierdoor kan het wachten op je knipbeurt en het lezen van
een boek in de boekwinkel een stuk aangenamer worden wat consumenten aanspoort meer
frequent gebruik te maken van de voorzieningen.
Looptijd 2 a 3 maanden, binnen deze periode zullen afspraken gemaakt worden tussen de
verschillende winkeliers
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Risico
- Winkeliers zien de mogelijke ingrepen niet zitten, de investeringen die gedaan moeten
worden kan de winkelier afschrikken.
Stap 7
Er wordt onderzocht of er behoefte is aan een afhaalpunt van online bestelde producten in de wijk.

Uit onderzoek van het CBS bleek dat in 2012 76% van de mannen en 73% van de vrouwen uit
de groep van 12 t/m 74 jaar wel eens wat kocht via internet. (CBS.1, 2013) Gezien het
toenemend gebruik van internet, zie hoofdstuk 2 Trends, zullen er in de toekomst alleen
maar meer mensen zijn die producten online bestellen.
Amersfoort Schothorst had in 2011 in totaal 12.435 inwoners, zie programma bijlage 5.
Producten die in aanmerking komen om afgehaald te worden in een plaatselijke
voorzieningen zijn: Kleding en sportartikelen, soft-/hardware en benodigde elektronische
apparaten, huishoudelijke goederen en apparaten en levensmiddelen en cosmetica.
Tezamen zijn deze groepen goed voor 42% van alle online bestelde producten. (siob, 2013) .
Gemiddeld genomen bestelt ongeveer 75% van de bevolking van Nederland wel eens wat
online. Dit betekend dat er ongeveer 9.325 mensen in Schothorst zijn die wel eens wat
online bestellen. Aangezien 42% van de online bestelde producten zich leent om
afgehaald te worden bij een afhaalpunt, kan geconcludeerd dat er in Schothorst markt is
voor een afhaalpunt van online bestelde producten.
Looptijd:1 a 2 maanden, tijdens het onderzoek worden verschillende instanties
aangesproken om gegevens verstreken die in beeld brengen wat
het shopgedrag is van verschillende leeftijds- en
inkomensgroepen online. In de wijk Schothorst zal worden
onderzocht of er behoefte is aan een ophaalpunt, dit wordt
gepeild door te kijken of veel bewoners online bestellen.
Risico
- Er blijkt dat er geen behoefte is aan een afhaalpunt in het wijkwinkelcentrum. Dit kan
komen doordat erin de buurt een ander afhaalpunt zit.
Opmerking
- In het werkelijke onderzoek, zal onderzocht worden of er in Schothorst werkelijk
behoefte is aan een ophaalpunt, dit kan door de beperkte afstudeerperiode niet
uitgevoerd worden.
Stap 8
Er wordt onderzocht wat de beste locatie is voor dit afhaalpunt. Een goede locatie heeft een bepaalde reikwijdte en is
goed bereikbaar.

De eisen aan een afhaalpunt zijn dat deze elke doordeweekse dag, en zaterdag, open is.
Daarnaast moet de voorziening ook s’ avonds open zijn zodat consumenten die overdag
werken hun online bestelde artikelen in de avond op kunnen halen. Daarnaast moet de
voorziening goed bereikbaar zijn. De enige voorzieningen in het winkelcentrum die
doordeweeks, op zaterdag en s’ avonds open zijn, zijn de supermarkten Jumbo en Lidl en de
verschillende cafetaria voorzieningen. Omdat een afhaalpunt een bepaalde hoeveelheid
ruimte vereist zijn de cafetaria minder interessant dan de supermarkten.
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Het voordeel aan een afhaalpunt in een
supermarkt is dat de consument naast het
afhalen van hun producten ook
boodschappen kan doen. Gezien de
kosten die het faciliteren van een
afhaalpunt vereist komt de Jumbo meer in
aanmerking van de Lidl. Het basisprincipe
en sleutel tot het succes van de Lidl is
eenvoud. Zij zijn erop gericht het
assortiment met de beste kwaliteit tegen
een gunstige prijs aan te bieden. In dit
basisprincipe is een investering in een
afhaalpunt die geen direct rendement
Afbeelding 36 Afhaalpunt in Albert Heijn
oplevert niet gepast. (Lidl, 2013)
(Bron: levensmiddelenkrant.nl)
Afbeelding 36 geeft een beeld van een reeds
bestaand afhaalpunt in een Albert Heijn.
Looptijd: 1 week, voor het onderzoek naar de best beschikbare locatie en welke vorm dit
afhaalpunt kan krijgen.
Risico
- Het kan voorkomen dat er in het winkelcentrum geen geschikte locatie is voor een
afhaalpunt. In dat geval zal er gekeken moeten worden of er locatie gecreëerd kan
worden voor een afhaalpunt. Tevens kan bureau TimTim besluiten dat een afhaalpunt
niet realiseerbaar is, hierbij zal het afhaalpunt komen te vervallen
Opmerking
- Tijdens deze stap zullen tevens ook bedrijven moeten benaderd die hun spullen willen
leveren aan het afhaalpunt, goede werving is van wenselijk belang om een afhaalpunt
rendabel te maken.

Stap 9
TimTim gaat in gesprek met de voorziening die het meest in aanmerking komt voor het faciliteren van een afhaalpunt.
Er moeten afspraken gemaakt worden over de wijze waarop het afhaalpunt wordt gerealiseerd. Het gaat om
afspraken over de financiering, openingstijden en werkwijze van de voorziening.

TimTim gaat in gesprek met de Jumbo. De voordelen van het bieden van de service van een
afhaalpunt worden aangekaart. Het voornaamste voordeel is het trekken van klanten.
Consumenten die hun online bestelde producten komen afhalen in de supermarkt zullen
sneller geneigd zijn daar direct hun dagelijkse boodschappen te doen. Op deze wijze kan de
Jumbo haar omzet vergroten, door een beperkte investering te doen in het afhaalpunt.
Omdat alleen de Jumbo voordelen haalt uit het bieden van een afhaalpunt dienen zij de
realisatie van het afhaalpunt volledig zelf te financieren, het gaat hier echter om een
eenmalige investering. De openingstijden van de voorziening hoeven niet aangepast te
worden. Om kosten aan werknemers niet te vergroten zal het afhaalpunt worden
geïntegreerd in de counter. Hierdoor kan de werknemer die de counter bedient ook de
online bestelde producten afgeven aan de consument en hoeven er geen extra medewerkers
worden ingezet.
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Looptijd 1 a 2 maanden, binnen deze periode zal het plan aan de Jumbo worden voorgelegd
en zal bureau TimTim adviseren over de mogelijkheden.
Risico’s
- De winkelier waar het afhaalpunt gerealiseerd kan worden, ziet het plan niet zitten. In
dat geval zal bureau TimTim moeten wijzen op de mogelijke voordelen dat een
afhaalpunt heeft, hierbij kunnen voorbeelden uit het buitenland aangehaald worden.
Wanneer de winkelier voet bij stuk houdt, zal TimTim een mogelijk andere winkelier
benaderen waar het afhaalpunt gerealiseerd kan worden. Als er geen geschikte andere
locatie is zal het afhaalpunt komen te vervallen.
Opmerking
- De winkelier kan samen met de bedrijven die hun producten willen leveren aan het
afhaalpunt, afspraken maken over een eventuele vergoeding. Hierbij moet de winkelier
wijzen op dat klanten van internetwinkels kunnen besparen op de leverkosten, hiervoor
kan de winkelier een vergoeding krijgen per product.
Stap 10
TimTim, winkeliers en de voorziening waar een afhaalpunt in gerealiseerd wordt stellen een contract op waarin de
gemaakte afspraken staan vastgelegd.

TimTim en de Jumbo stellen vast dat er een afhaalpunt in de Jumbo zal worden gerealiseerd.
De komst van het afhaalpunt zal via de gezamenlijke internetsite, sociaal media en de
container van TimTim worden gecommuniceerd naar de gebruikers van het winkelcentrum.
Hier zijn geen kosten aan verbonden.
Looptijd: 1 week, opstellen contract en binnen deze periode wordt een
reclamecampagne opgesteld voor het afhaalpunt.
Risico
- Winkelier kan zich mogelijk op het laatste moment bedenken. In dat geval wordt het erg
moeilijk om de winkelier te overtuigen van de voordelen van het afhaalpunt.
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6. Conclusie en aanbevelingen
Conclusie
In deze scriptie is gezocht naar een methode om voorzieningen een vorm aan te laten nemen die
aansluit op de behoefte van de gebruiker. Om te achterhalen waar voorzieningen rekening mee
moeten houden is gekeken naar trends die gaande zijn in de samenleving en eisen die de
toekomstige gebruik zal stellen aan voorzieningen. Dit resulteerde in een actieprogramma dat een
beeld geeft van de vorm die fysieke commerciële en maatschappelijke voorzieningen aan moeten
nemen om aan te sluiten op die trends en eisen.
Om de toepasbaarheid van het actieprogramma te testen is een fictieve casus gedaan in de wijk
Schothorst te Amersfoort. De casus was fictief omdat een werkelijke toepassing van het
actieprogramma enkele maanden in beslag zal nemen.
De hoofdvraag van de scriptie wordt hier nogmaals genoemd waarna wordt besproken of het
actieprogramma hier goed antwoord op geeft.
‘’Welke vorm moeten fysieke voorzieningen in de toekomst aannemen om aansluiting te vinden op
de behoefte van de gebruikers?’’
Bij de toepassing van het actieprogramma is gebruik gemaakt van de tool TimTim. Deze tool bleekt
uitermate geschikt voor de uitvoering van het actieprogramma. TimTim is in de casus ingeschakeld
door de vastgoedeigenaar ING vastgoed en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de benodigde
onderzoeken en communicatie met bewoners, winkeliers, gemeente en vastgoedeigenaar.
Daarnaast doorloopt TimTim de stappen uit het actieprogramma en maakt de plannen om tot
uitvoering van de stappen te komen.
Het unieke aan TimTim is dat zij werken vanuit een plek die gepositioneerd wordt in het plangebied.
De positionering van de werkplek is van belang om gebruikers van het gebied actief te betrekken bij
de onderzoeken die benodigd zijn om tot een succesvolle uitvoering van het actieprogramma te
komen. Participatie van de gebruikers van het winkelgebied is erg belangrijk.
TimTim handelt in opdracht van de vastgoedeigenaar maar vanuit het belang van de gebruikers van
het winkelcentrum. Door de belangen van de gebruiker in beeld te brengen kunnen ingrepen
gedaan worden die tegemoet komen aan de behoefte van de gebruiker met directe positieve
gevolgen voor het gebruik van de voorzieningen en het winkelgebied. TimTim heeft in het
onderzoek gekeken naar de identiteit van de wijk, mogelijke opwaardering van de openbare ruimte,
gewenste aanbod van voorzieningen en ingrepen die voorzieningen kunnen nemen om een beleving
toe te kennen aan die voorziening.
TimTim concludeerde dat de identiteit van de wijk ‘ouderen en nieuwkomers’ is. Om tegemoet te
komen aan de behoefte van deze doelgroep zijn ingrepen gedaan aan de inrichting van de openbare
ruimte en, in samenwerking met een representatieve groep bewoners, evenementen bedacht die
aansluiten op de identiteit.
Daarnaast gaf de representatieve groep bewoners aan behoefte te hebben aan een plek waar zij
kunnen recreëren. Om in te spelen op de behoefte is een soort buurthuis opgezet in het
winkelcentrum waar activiteiten plaatsvinden die aansluiten op de identiteit van de wijk.
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Uit een inventarisatie naar het huidige en gewenste aanbod van voorzieningen bleek dat er in de
toekomst meer vraag zal zijn naar medische voorzieningen. Om het aanbod en vraag naar deze
voorziening op elkaar aan te laten sluiten is besloten de huisartsenpraktijk ‘Van Essen &
Schakelaar& Van Essen-Swier’ te verplaatsen naar het winkelcentrum. Deze zal naast de apotheek
gepositioneerd worden wat samenwerking tussen beide voorzieningen stimuleert.
Tijdens de inventarisatie naar mogelijke samenwerkingsverbanden en nieuwe werkwijze van
voorzieningen ontdekte TimTim dat de cafetaria van Empelen, de kapper Own Look en de
boekhandel The Readshop graag samen wilde werken. TimTim adviseerde de kapper en boekhandel
om de wachtruimte en leeshoek aangenaam in te richten zodat deze de gebruiker uitnodigde om in
te verblijven. In deze ruimtes zal gebruik gemaakt kunnen worden van de diensten van de cafetaria.
Daarnaast bleek het erg belangrijk dat voorzieningen, en het totaalaanbod van voorzieningen,
online te vinden is. Hiervoor dienen voorzieningen een eigen website op te zetten en moet er een
gezamenlijke website komen waar informatie over het winkelcentrum en acties van voorzieningen
uit het winkelcentrum te vinden zijn.
Er is gebruik gemaakt van een Bedrijven Intensiveringzone om de kosten voor de ingrepen met
gemeenschappelijk belang te bekostigen. In dit model is een verdeling gemaakt van de kosten
tussen ING vastgoed, de winkeliers en de gemeente.
Aan het begin van het rapport is de volgende vraagstelling geformuleerd: ‘’Welke vorm moeten
fysieke voorzieningen in de toekomst aannemen om aansluiting te vinden op de behoefte van de
gebruikers?’’ Die vraagstelling kan nu als volgt worden beantwoord: Voorzieningen dienen, met
inachtneming van de identiteit van de wijk, een belevingswaarde toe te kennen aan de inrichting en
het gebruik van die voorziening, samenwerkingsverbanden op te zetten die de gebruiker voorzien
van extra service en/of gebruiksgemak en toepassing van het internet te integreren in hun
voorziening.
Door TimTim in te schakelen en het actieprogramma uit te voeren kunnen voorzieningen
achterhalen welke specifieke acties zij dienen te ondernemen om hun voorziening een vorm aan te
laten nemen die aansluiten op de behoefte van gebruiker.
Er zijn echter ook risico’s naar voren gekomen uit de toepassing van het actieprogramma in de
fictieve casus. Om deze risico’s weg te nemen is een vervolgstudie vereist. De risico’s zijn benoemd
in de aanbevelingen.
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Aanbevelingen
Om tot een succesvolle uitvoering van het actieprogramma te komen worden verschillende tools
toegepast, zie paragraaf 4.2. Het bureau TimTim is volledig nieuw. Andere tools die gebruikt worden
voor de uitvoering van het actieprogramma zijn Bedrijven Intensiveringzone en de Stresstest uit de
ReViEW-methode.
Uit de toepassing van het actieprogramma in de casus zijn enkele risico’s naar voren gekomen. Deze
risico’s zijn verwerkt in de casus. Om TimTim op succesvolle wijze toe te passen zullen in het begin
enkele investeringen vereist zijn. Hiervoor wordt een beroep gedaan op de opdrachtgever van
TimTim. Wanneer deze opdrachtgever de benodigde investering niet wil doen komt uitvoering van
het complete actieprogramma in direct gevaar.
Daarnaast wordt er, voor een succesvolle uitvoering van het actieprogramma, een beroep gedaan
op bewoners uit de wijk, gebruikers van het winkelcentrum, winkeliers en organisaties uit de directe
omgeving. Wanneer er te weinig animo is uit deze groepen om te participeren in het proces zal de
uitvoering van de ingrepen in gevaar komen. Tot slot dienen alle betrokken actoren in te stemmen
met de ingrepen, hierbij bestaat het risico dat de ingrepen niet genoeg draagvlak hebben bij de
belanghebbende actoren.
Rond de financiering van de ingrepen bestaat een direct risico. Om de ingrepen, die naar voren
komen uit toepassing van de stappenplannen, te financieren wordt gebruik gemaakt van een
Bedrijven Intensiveringzone (BIZ). Dit model heeft tot januari 2015 geen juridische status. Dit
betekend dat niet alle winkeliers juridisch kunnen worden verplicht om mee te betalen aan de
ingrepen. Wanneer het BIZ juridische status krijgt in januari 2015 wordt dit risico direct verholpen.
Tot die tijd is TimTim afhankelijk van de bereidheid van de actoren om mee te betalen aan de
ingrepen. Hiervoor is het belangrijk dat alle betrokken actoren instemmen met de ingrepen.
Tot slot dient de gemeente mee te werken aan de uitvoering van het actieprogramma. Zij hebben
een faciliterende rol. Vermoedelijk zullen er bestemmingswijzigingen moeten worden gedaan om
het actieprogramma uit te voeren, de gemeente dient in te stemmen met deze wijzigingen.
Er wordt in het rapport weinig aandacht bestaat aan het verdienmodel van TimTim. Onderzoek naar
concrete getallen over het benodigde startkapitaal en het verdienmodel van TimTim zal in de loop
van juni 2013 plaatsvinden. Er wordt een vervolgstudie aanbevolen om een oplossing te vinden voor
de risico’s die naar voren kwamen in de casus. Aangeraden wordt om deze vervolgstudie in
september 2013 uit te laten voeren door de vierde lichting studenten van het Kennislab voor
Urbanisme.
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