
Amsterdam, 26 november 2014 

Verslag eerste RMC Werkatelier, Katwijk aan zee, Huys te Britten 

Op dinsdagavond 18 november  2014 vond onder begeleiding van Retail Management Center (RMC) 

een Werkatelier plaats in een reeks van twee.  

 

Centrale vraag 

Deze werkateliers worden georganiseerd om de ondernemers, eigenaren en bestuurlijk 

vertegenwoordigers in de regio actief deel te laten nemen in de creatie van een retailvisie voor de 

Leidse Regio 2025. Het bureau heeft de opdracht gekregen om de hoofdvraag te beantwoorden 

middels het maken van een bovenregionale retailvisie: Hoe en waar winkelen we in 2025 in Regio 

071 en wat betekent dat voor de ontwikkeling van de verschillende winkelgebieden?  

Programma 

De avond begon met een korte introductie van Sander Kanselaar, projectleider van het 

programmateam Economie 071. Daarna werd het stokje overgedragen aan Carine Ghazzi en Huib 

Lubbers van het adviesbureau RMC. Lubbers zoemde in op de aanpak die zij hebben gekozen voor 

het maken van de retailvisie. Daarna werd een lijst gepresenteerd van de regionale 

hoofdwinkelgebieden. In de zaal zaten vertegenwoordigers van deze winkelgebieden en men werd 

gevraagd in groepjes uiteen te gaan en de huidige positionering van hun winkelgebied na een korte 

discussie vast te stellen. Elk winkelgebied kon zijn positionering ophangen op de muur, waar een 

matrix hing van vraag en aanbod.  Een winkelgebied kon worden ingedeeld in drie soorten winkelen 

en vier soorten doelgroepen.  

Kleurenmodel 

RMC nam ons mee in de wereld van BSR, waar met behulp van psychografische kenmerken 

consumenten worden ingedeeld in kleuren: de rode, blauwe, gele en groene klanten.  



 

 

Bovendien heeft elk winkelgebied een bepaalde functie en kon men bepalen of het winkelgebied er 

was om boodschappen te doen, recreatief te winkelen, dan wel om doelgericht naar toe te gaan.  

Opbrengst 

Wat betreft de functies waren de verschillende winkelgebieden redelijk aanvullend. RMC gaf aan dat 

verschillende kleuren verschillende wensen omtrent winkelgebieden hebben en dat de verschillende 

gemeentes grote verschillen hebben in samenstelling van de bevolking naar kleur. Toch bleek al  snel 

dat veel winkelgebieden momenteel voor dezelfde klanten gaan en men zich richt op boodschappen 

doen of doelgericht winkelen.  

 



 

Kortom de winkelgebieden verschillen  alleen nog op reisafstand tot het winkelgebied en RMC 

maakte duidelijk dat consumenten steeds meer bereid zijn om te reizen voor een goed 

winkelaanbod.  

 

Dat betekent dat er gevaar dreigt in de economie als de verschillende wensen van het publiek niet 

beter worden ingevuld.  

Daarna werden de groepjes weer bij elkaar gevoegd en kon men met de wetenschap van nu 

nadenken over de toekomst van het winkelgebied. Na wat langere overlegtijd kon elk groepje 1 

persoon aanwijzen die in een ‘elevator pitch’ methode (in 1 minuut) moest vertellen waar in de 

matrix het winkelgebied wilden zijn over 10 jaar.  

 

Bovendien moest het winkelgebied aangeven wat de belangrijkste stappen zouden zijn om daar te 

gaan komen. De woordvoerders van de gebieden waren goed voorbereid en binnen een minuut 

kwam men tot de kern van de zaak. Het speelveld zag er na één uur totaal anders uit. De zaal had 

goed begrepen dat men als winkelgebied ‘kleur moest bekennen’.   Een interactieve en leuke 

methode om de meningen van de verschillende stakeholders op te halen.  

Vervolg 

RMC gaat nu veder met de kwantitatieve analyse van alle winkelgebieden in de regio 071 en de 

kwalitatieve scan van de hoofdwinkelgebieden. Zij zal met de Werkgroep 071 contact houden en in 

januari 2015 haar tweede Werkatelier over haar bevindingen organiseren.  


