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Voorwoord

Voorwoord
Voor je ligt een boek dat hoort bij de methode Klantgericht.info voor de retailopleidingen Manager
retail en Ondernemer retail. Het boek bevat drie thema’s:
• Vestigingsplaats
• Detaillistenpromotie
• Prijs.
Het thema ‘Winkelpand inrichten’ bestaat alleen uit een opdracht. Deze vind je op de website
www.klantgericht.info.

De theorie is de basis voor het uitvoeren van de beheerstaak van de retailopleidingen niveau 4.
Voor de opleiding Manager retail gaat het om de werkprocessen ‘Vertaalt ondernemingsbeleid
naar de eigen situatie’ en ‘Profileert de organisatie/het organisatieonderdeel op lokaal niveau’ van
de kerntaak 4 ‘Voert beleid van de organisatie uit’.
Voor de opleiding Ondernemer retail gaat het om de volgende werkprocessen:
• ‘Maakt een ondernemingsplan’ en ‘Kiest de naam en locatie(s) van de retailonderneming’ van

de kerntaak 1 ‘Start een retailonderneming’.
• ‘Zorgt voor de inhoud en vormgeving van (online) communicatie-, promotie- en verkoopkanalen’

van de kerntaak 2 ‘Richt de retailonderneming in’.
• ‘Bepaalt de attentiewaarde en hospitality van de onderneming’ van de kerntaak 3 ‘Geeft

strategisch leiding aan de retailonderneming’.
• ‘Presenteert en promoot de retailonderneming’ van de kerntaak 4 ‘Geeft operationeel leiding

aan de retailonderneming’.

Inloggen
Voor in dit boek vind je de licentie voor de methodesite van Klantgericht.info: www.klantgericht.info.
Op deze methodesite vind je de bronnen (bijvoorbeeld opdrachten, filmpjes en weblinks) die je
nodig hebt.
Als je voor het eerst wilt inloggen op de methodesite, moet je eerst de licentie activeren. Deze
licentie vind je voor in het boek. De licentie is 12 maanden geldig vanaf het moment waarop je
deze hebt geactiveerd.

Hoe moet je de licentie activeren?
• Open je browser en ga naar www.edu-actief.nl/licentie.
• Hier vind je een filmpje over hoe je je licentie kunt activeren. Bekijk dit filmpje.
• Volg de stappen om je licentie te activeren.
• Met behulp van je gebruikersnaam en wachtwoord kun je vervolgens inloggen op de

methodesite www.klantgericht.info.

Veel succes!
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Thema
Vestigingsplaats

Over dit thema
Dit thema gaat over de vestigingsplaats van je winkel, de plek waar het verkooppunt is gevestigd.
Het retailinstrument ‘vestigingsplaats’ is afgeleid van het marketinginstrument ‘plaats’. De
onderdelen van het marketinginstrument ‘plaats’ gebruik je bij de invulling van jouw
vestigingsplaatsbeleid. Je hebt het dan over de vestigingsplaats, het verkoopkanaal en het
distributiekanaal.
Voor jou als (toekomstige) retailer is de keuze van de vestigingsplaats een van de belangrijkste
keuzes die je moet maken. Als startende ondernemer moet je een geschikt vestigingspunt zoeken.
Dit is niet eenvoudig. Bij webwinkels is de vestigingsplaats van minder groot belang dan bij
fysieke winkels.
Het retailinstrument ‘vestigingsplaats’ is een langetermijninstrument. Dit betekent dat als je
eenmaal voor een bepaalde vestigingsplaats gekozen hebt, je hieraan voor langere tijd gebonden
bent. Een verandering van vestigingsplaats gaat altijd gepaard met veel exploitatiekosten.
Huurcontracten zijn langlopende contracten van doorgaans tien jaar! In sommige branches
lopen de huisvestingskosten op tot meer dan 10% van de omzet. De vestigingsplaats is ook
belangrijk voor het commerciële succes van jouw onderneming. Het verzorgingsgebied, het
winkelgebied, andere retailers in de buurt, de grootte en de ligging van het pand zijn allemaal
doorslaggevende factoren. Voor de keuze van de juiste vestigingsplaats is de uitstraling van de
totale winkelformule uiteindelijk de beslissende factor.
Om de juiste vestigingsplaats te kiezen, voer je een vestigingsplaatsonderzoek uit. Een onderdeel
van dit onderzoek is een nadere bestudering van de concurrenten.

Leerdoelen
Als je het thema ‘Vestigingsplaats’ doorneemt, bereik je de volgende leerdoelen:
• Je toont vakkennis van het retailinstrument ‘vestigingsplaats’.
• Je kunt een vestigingspunt beoordelen.
• Je toont kennis over winkelcentra.
• Je kunt vestigingsplaatsonderzoek uitvoeren.
• Je toont vakkennis van de concurrentie in het verzorgingsgebied.

Klantgericht.info
Voordat je start met dit thema, ga je eerst kijken wat je al van het retailinstrument
‘vestigingsplaats’ weet. Ga naar www.klantgericht.info en voer de opdrachten uit van de
onderdelen:
• oriëntatie
• nulmeting
• plannen.
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Hoofdstuk 1

Winkellocatie
Inleiding
Het retailinstrument ‘vestigingsplaats’ is een belangrijk retailinstrument omdat de winkellocatie
(vestigingsplaats)
• het commerciële succes van de winkel bepaalt
• een langetermijnretailinstrument is
• de basis is voor de overige retailinstrumenten.

Hoewel veel steden te kampen hebben met leegstand, is het nog steeds een hele opgave om een
geschikte winkellocatie te vinden. Je hebt het dan over de plek in het verzorgings- of winkelgebied.
De fysieke winkellocatie in het verzorgingsgebied is het vestigingspunt.
Het retailinstrument ‘vestigingsplaats’ is sterk in beweging. Aan de ene kant zie je leegstand in
winkelcentra. Aan de andere kant zie je dat de economische vooruitzichten gunstig zijn. Er lijkt
ook een trend te ontstaan die erop duidt dat webshops steeds vaker ook kiezen voor fysieke winkels.
Zo kocht webwinkelgigant Amazon in 2017 een Amerikaanse supermarktketen.

De Nederlandse webshops van Coolblue hebben ook ‘bricks’ waar de klant naartoe kan voor informatie,
om artikelen af te halen of te ruilen. Zo ook in Utrecht.
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1.1 Vraag naar winkellocatie
Zowel startende retailers als bestaande retailers die hun onderneming willen verplaatsen of
uitbreiden, zijn de vragende partijen naar geschikte winkellocaties (zie figuur 1). Je bent een starter
als je een eigen onderneming wilt beginnen. Binnen deze categorie bestaat de mogelijkheid een
compleet nieuwe onderneming op te zetten of een bestaande onderneming over te nemen.
Marktontwikkelingen kunnen jou als bestaande retailer besluiten jouw winkel te verplaatsen,
bijvoorbeeld omdat de huidige winkellocatie te weinig perspectief biedt voor de toekomst. Het
kan ook zijn dat je wilt uitbreiden en dat jouw huidige winkelpand te klein is of dat je nevenvestiging
(filiaalvorming) zoekt. Tot deze laatste categorie behoren ook de grootwinkel- en
grootfiliaalbedrijven die vooral voor hun gespecialiseerde winkelformules op zoek zijn naar geschikte
winkellocaties. Ook de commerciële organisatie achter de formulesamenwerking is meestal actief
op zoek naar een geschikte winkellocatie voor haar potentiële leden.

Figuur 1: Vragers naar winkellocaties.

Deskundigen
De manier waarop je als retailer aan een winkellocatie komt, verschilt van geval tot geval. Je kunt
gebruikmaken van je netwerk. Je kunt ook in zee gaan met een projectontwikkelaar, makelaar of
beheersmaatschappij. Heb je een geschikte winkellocatie op het oog, dan start een heel proces. In
een kort tijdsbestek moet je dan veel zaken onderzoeken, besluiten en regelen. Vooral voor startende
retailers is het aan te raden zich te laten begeleiden door een of meerdere deskundigen. De materie
waarmee je als starter geconfronteerd wordt, is zeer complex. Daarnaast komt de emotie om de
hoek kijken. Je bent vaak al zo gefixeerd op het starten van een onderneming, dat je de realiteit
uit het oog zou kunnen verliezen. Eventuele adviseurs/begeleiders vind je bijvoorbeeld bij de Kamer
van Koophandel, de brancheorganisatie, gespecialiseerde adviesbureaus en accountantskantoren.
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1.2 Uitgangspunten
Bij het zoeken naar een geschikte winkellocatie start je met het formuleren van een aantal
uitgangspunten. Doe je dat niet, dan wordt het zoeken naar een geschikte winkellocatie een
onmogelijke opgave. Het formuleren van deze uitgangspunten werkt als een trechter: je wordt
hierdoor beperkt in je keuzevrijheid, maar je kunt wel gerichter zoeken en beter afwegen. Ondanks
het feit dat de uitgangspunten per retailer verschillen, is het toch mogelijk om een aantal algemene
uitgangspunten te formuleren.
Deze uitgangspunten hebben betrekking op persoonlijke en emotionele factoren, de branchekeuze,
de winkelformule en de financiële middelen.

Persoonlijke en emotionele motieven
Persoonlijke en emotionele motieven spelen bij de retailer in het midden- en kleinwinkelbedrijf
een zeer belangrijke rol, vaak tegen beter weten in. Een ondernemer kiest de gemeente van
vestiging vrijwel altijd op basis van persoonlijke en/of emotionele motieven. De vraag waarom een
ondernemer zijn winkel in een bepaalde gemeente vestigt, beantwoordt hij meestal met
‘geboorteplaats’, ‘woonplaats’, ‘school’, ‘familie’ enzovoort. Ondernemers redeneren nog te weinig
vanuit economische motieven.

Branchekeuze
Je mag ervan uitgaan dat je, voordat je een geschikte winkellocatie gaat zoeken, voor een bepaalde
branche gekozen hebt. Door de branchekeuze sluit je een aantal mogelijke vestigingsplaatsen uit.
Hierdoor valt bij voorbaat al een aantal mogelijkheden af. Hierdoor kun je gerichter zoeken.

Een buurt- en een wijkwinkelcentrum vallen af als vestigingspunt voor Esprit-winkels.
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Winkelformule
Bij de winkelformule als factor kan gemakkelijk een kip-of-eikwestie ontstaan. Door de branchekeuze
ligt de consumentenbehoefte die je wilt bevredigen vast en daardoor dus ook het assortiment. De
vestigingsplaats is echter een basisretailinstrument en is medebepalend voor de invulling van de
overige retailinstrumenten.
Als je kiest voor een bestaande winkelformule, zoek je heel gericht naar een nieuwe locatie. De
eisen zijn dan meestal zeer nauwkeurig omschreven. Dat is zeker het geval als je kiest voor een
franchiseformule.
Als (startende) retailer kun je ook kiezen voor een nieuwe winkelformule. Meestal ligt de
branchekeuze vast, maar de definitieve invulling van de winkelformule gebeurt pas nadat je een
geschikte winkellocatie gevonden hebt. In dit geval zijn de doelgroepkeuze en de
assortimentssamenstelling afhankelijk van de winkellocatie. Met andere woorden: vanuit de
vestigingsplaats ontwikkel je dan een definitieve invulling van de winkelformule.

Financiële middelen
De financiële middelen kunnen per ondernemer sterk verschillen. De starter is vaak beperkt in zijn
middelen; de retailer die een nieuw filiaal wil openen, beschikt daarentegen meestal over voldoende
middelen. De financiële ruimte is in veel gevallen een beperkende factor bij het zoeken naar een
geschikte winkellocatie.

Als de juiste winkellocatie gevonden is, is het belangrijk om de passanten reeds nieuwsgierig te maken.

1.3 Indeling winkellocaties
Winkellocaties in kernwinkelgebieden worden ingedeeld in A-, B- of C-locaties op basis van de
drukte-index. De drukte-index is een getal dat de bezoekersdrukte van een winkelstraat weergeeft.
De drukte wordt gemeten over de volle breedte van de straat. Het drukste punt wordt op 100
gesteld. Deze indeling wordt ook wel een ‘indeling naar passantenklasse’ of ‘locatiekwaliteit’
genoemd. De indeling wordt op basis van passantenonderzoeken bepaald. De A1-locatie is de beste
(drukste) locatie. De A2-, B- en C-locaties in het winkelgebied worden ingedeeld op basis van hoe
het aantal passanten zich verhoudt tot het maximale aantal passanten van de A1-locatie.
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In het spraakgebruik wordt nogal snel gezegd dat een bepaalde locatie een A1-locatie is. Deze
‘titel’ is slechts voor enkele locaties weggelegd. Voor de indeling geldt dat een locatie aan alle
genoemde criteria moet voldoen om in een bepaalde categorie te vallen.

A1-locaties
Een A1-locatie is het drukste punt in het kernwinkelgebied, het punt waar de meeste passanten
langslopen. De drukte-index ligt tussen 75 en 100. Kenmerkend voor een A1-locatie is verder een
voetgangersdomein omzoomd met een zeer hoge concentratie winkels en de aanwezigheid van
grootschalige, landelijk bekende publiekstrekkers of klantentrekkers. Deze winkels zorgen voor
de toestroom van klanten binnen een bepaald winkelgebied. Ze zijn relatief volumineus van karakter
en zijn daardoor dominant in het straatbeeld aanwezig. Bij kleine winkelcentra fungeert de
supermarkt als klantentrekker. In de grotere winkelcentra zijn dit filiaalbedrijven met een landelijke
bekendheid. Het tegenovergestelde van een klantentrekker is een klantenopvanger. Dit is de
retailer die afhankelijk is van de passantenstromen die veroorzaakt worden door de klantentrekkers
in de buurt.

Op A1-locaties leggen modezaken, schoenen- en lederwarenzaken en warenhuizen beslag op meer
dan 75% van de winkelvloeroppervlakte. Er is weinig leegstand (2-4%). Het funshoppinggehalte
is op A1-locaties groot. Ook de prijs per m² is hoog.

De Canadese warenhuisgigant Hudson’s Bay opende in september 2017 tien vestigingen in Nederland.
Voor 2018 en 2019 staan nog vijf nieuwe locaties in de planning. Een groot aantal van de warenhuizen
is gevestigd in oude panden van V&D. Het betreft hier allemaal A1-locaties.

A2-locaties
Een A2-locatie is een locatie in het kernwinkelgebied met een drukte-index van 50 tot 75.
Modezaken, schoenen- en lederwarenzaken zijn met 55% van de winkelvloeroppervlakte nog
steeds dominant aanwezig en fungeren als subtrekker. Landelijk en regionaal opererende filiaal-
en franchisebedrijven zijn nadrukkelijk aanwezig. De winkelvloeroppervlakte van deze winkels is
in vergelijking tot de publiekstrekkers kleiner. De leegstand is redelijk (5-7%).
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B1-locaties
Een B1-locatie is een locatie in het kernwinkelgebied met een drukte-index van 25 tot 50. De filiaal-
en franchisebedrijven domineren hier niet meer. Driekwart van de winkels is hier in handen van
zelfstandige retailers. De textiel- en schoeiselbranches nemen 40% van de winkelruimte in. Horeca
en dienstverlening kom je ook tegen.

B2-locaties
Een B2-locatie is een locatie in het kernwinkelgebied met een drukte-index van 10 tot 25. Het gaat
vaak om straten met veel autoverkeer (of in autoluwe gebieden om de niet-succesvolle doorsteken
en pleinen). Hier tref je geregeld grote discountschoenenzaken, sportzaken, supermarkten en een
aantal niet-detailhandelsvoorzieningen aan. De woonbranche is hier met 25-30% het meest dominant
aanwezig; 80% van de winkels is in handen van zelfstandige retailers.

C-locaties
Een C-locatie is een locatie in het kernwinkelgebied met een drukte-index van 5 tot 10. Zo’n locatie
wordt gekenmerkt door functiemenging, niet-aaneengesloten winkels, branches met een lage
draagkrachthuur (wonen, doe-het-zelf, tweedehands), veel marginaal functionerende winkels, een
hoge mutatiegraad (veel verloop) en een grote leegstand (25%).
Een C-locatie lijkt een aantrekkelijk goedkoop alternatief om je als retailer te vestigen. Het is
bijvoorbeeld een mogelijkheid als je een unieke formule hebt waarvoor de klant bereid is te reizen.
Bij een C-locatie is vaak volop parkeergelegenheid, zeker vergeleken met de stadscentra. Een retailer
zoals IKEA is soms solitair (alleen) gevestigd op een terrein langs de toe- en afvoerwegen van een
stad. Ook grote doe-het-zelfmarkten zoals GAMMA, Praxis en Hornbach, die veel m2 nodig hebben
en afhankelijk zijn van voldoende parkeerruimte, tref je op dit soort locaties aan. Ook zie je vaak
dat retailers in de meubel- en woninginrichtingsbranche zich bij elkaar vestigen in de periferie
(rand) van een stad. Zo ontstaan de zogenoemde woonboulevards die grote aantrekkingskracht
hebben op de consument. De consument wil kijken en vergelijken. Dat kan op zo’n meubelboulevard
volop.

Retailers in de meubel- en woninginrichtingsbranche vestigen zich steeds vaker bij elkaar in de periferie
van een stad.

14



1.4 Vestigingspunt
Zodra je een geschikt vestigingspunt (= de fysieke winkellocatie) gevonden hebt, begint het echte
werk. Je kunt dan de overige retailinstrumenten invullen. Er ontstaat een winkelformule, die haar
oorsprong vindt in de vestigingsplaats.
Als je op zoek gaat naar een geschikte winkellocatie, heb je voor jezelf al een bepaald idee van de
eisen die je stelt aan het winkelpand. Deze eisen worden voor een groot gedeelte bepaald door
de branche die je gekozen hebt. Binnen die branchekeuze stelt ook de gewenste winkelformule
de nodige eisen aan de vestigingsplaats.
Je beoordeelt een mogelijke vestigingsplaats op basis van criteria die je van tevoren hebt opgesteld.
Die criteria hebben betrekking op het winkelpand zelf, de exploitatiekosten, de ligging, de
bereikbaarheid, het verzorgingsgebied, de concurrentie en de eisen die de overheid stelt.

Het winkelpand
Als je kiest voor een bestaand winkelpand, moet de grootte van het winkelpand ongeveer in de
richting komen die je voor ogen hebt. Kies je voor een winkelpand in een nieuw te bouwen
winkelcentrum, dan kun je vaak kiezen uit zogenoemde units die een bepaalde grootte hebben.
De gewenste grootte van het winkelpand is afhankelijk van het assortiment dat je gaat voeren.
Verkoopruimtes variëren van 30 m2 tot 7500 m2 en meer. Bij het beoordelen van het winkelpand
let je op:
• het aantal m2 wvo/bvo

Heeft het pand voldoende m2 wvo om de beoogde omzet te halen? De afkorting wvo staat
voor ‘winkelvloeroppervlakte’. Dit is de ruimte die bestemd is voor de directe verkoop: de ruimte
waar het winkelende publiek welkom is. Van belang is ook het aantal m2 bvo. De afkorting
bvo staat voor ‘bedrijfsvloeroppervlakte’. Dit is de totale oppervlakte van het winkelpand. Tot
de bvo reken je de volgende ruimtes:
– magazijn (inclusief koelcel)
– personeelskantine
– garderobe en toiletten
– kantoorruimte
– atelier, werkplaats en/of reparatieruimte

• het uiterlijk en de vorm
Panden in de oude stadscentra zijn vaak smal en diep: niet de meest geschikte ruimte voor een
winkel. De frontbreedte is van belang als je etalages nodig hebt.

• de directe winkelomgeving
Aandachtspunten zijn:
– de doelgroep van de buren past niet bij jouw doelgroep
– horeca als buur kan een klantenafstotende werking hebben
– veel leegstaande panden
– veel woonhuizen
– de aanwezigheid van vestigingen met een publieksfunctie, zoals een gemeentekantoor of

een gezondheidscentrum, waardoor parkeren lastig wordt.
• andere beoordelingscriteria:

– de staat van onderhoud
– de mogelijkheden om het pand te verbouwen of uit te breiden
– betreft het pand een monument of behoort het tot het beschermd stadsgezicht
– beperkingen opgelegd door de verhuurder
– bevoorradingsmogelijkheden.
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