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Wethouder Barbara Kathmann
Dichtbij je mensen willen zitten
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Winkelvastgoedreus Wereldhave
Maak elke dag in winkelcentra 
bijzonder
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Lokale ondernemers 
Clicks en bricks gaan hand in hand
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Thema
Toekomst van de retail



Voor efficiënte en innovatieve 
data- en telecommunicatie

Ligusterbaan 1 • 2908 LW • Capelle aan den IJssel • info@desatel.nl • Tel: 088 2024400

Telecom  •  Data  •  Beveiliging

 Telecommunicatie      Bedrijfsautomatisering      Datanetwerken

VoIP & Telecom
Desatel biedt maatwerk 
Telecommunicatie en VoIP 
oplossingen voor het 
midden- en kleinbedrijf. 
Als totaalleverancier is 
Desatel graag uw telecom 
partner.

Mobiele
communicatie
De mobiele communicatie 
oplossingen van Desatel  
bieden u zorgeloos gebruik 
in bereikbaarheid. Desatel  
is business partner van o.a. 
KPN, T-Mobile, Vodafone, 
Telfort en Yes Telecom.

Datacom &
Netwerken
Snelle Stabiele 
Datanetwerken van 
Desatel voor data- en 
telefoonaansluitingen 
en alle daarbij 
behorende apparatuur 
en diensten.

Daarom Desatel
• Een aanspreekpunt
• Top kwaliteit
• Afspraak is afspraak
• Snelle service
• Al jaren een vertrouwd
 adres

Onderhoud en 
beheer 
Desatel biedt naast  
nieuwe installaties ook 
onderhoud en beheer 
voor uw spraak en/of data 
installatie. Een gerust-
stellende gedachten.

De specialist in totaaloplossingen 
op het gebied van telecommunicatie, 
bedrijfsautomatiesering en datanetwerken.

WiFi Systems
De juiste SDN oplossingen  
en snelle WiFI voor elke 
ruimte met de high per-
formance apparatuur  
van UniFi.

Office 365 Cloud 
Altijd en overal werken 
op uw laptop, tablet of 
smartphone. Met het 365 
office Cloud pakket ben je 
écht overal bereikbaar.
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Shoppen tussen stenen en beeldscherm
De retail -zowel online als fysiek- bevindt 
zich in onrustig en troebel vaarwater. Al 
stijgt de winkelconsumptie en het shoppen 
online (262 miljoen aankopen in 2019 en  
bijna 26 miljard omzet) nog steeds, het levert 
toch vaak een grillig beeld op. Veel winkel-
straten worden leger en kampen met leeg-
stand. Zo sluit de ene na de andere keten 
haar winkeldeuren. Vooral kledingketens, 
huishoudelijke winkels en warenhuizen 
hebben het zwaar. 

De detailhandel zal weliswaar groeien, maar 
winkeliers zullen toch alle zeilen moeten 
bijzetten om te overleven. Als je online alles 
kan kopen wat je hartje begeert, moet je 
ook wel goede redenen hebben om je kost-
bare tijd, moeite en geld te besteden aan 
een winkelbezoek. 

Financiers, vastgoedbeleggers, projectontwikkelaars, 
retaildeskundigen en detaillisten oriënteren zich 
koortsachtig op de meest kansrijke scenario’s. De 
een ziet vooral toekomst in online shoppen, de ander 
juist groei van fysieke winkelcentra door hun  
onmisbare functie van advies, oriëntatie, persoon-
lijke service en shopbeleving. Het Rotterdamse 
Coolblue wordt vaak als succesvol voorbeeld van 
zowel winkelen uit als thuis genoemd. 

Wat betekent dat voor de leefbaarheid van binnen- 
steden en onze wijken? Ook in onze regio? Is er  
alleen nog ruimte voor de grootwinkelbedrijven? Merken we iets van de toe-
genomen verkeersdruk door thuisbezorging in onze wijken? Hoe zit het met 
de plannen en levensvatbaarheid van de winkelgebieden in Rotterdam en de 
IJsselgemeenten? Diverse lokale ondernemers –van bloemist tot grootgrut-
ter-, vastgoedbeheerders, retaildeskundigen en beleidsmakers buigen zich in 
dit magazine over de kansen en bedreigingen van onze winkelgebieden. Ook 
als klant. Want dat zijn we natuurlijk allemaal. En wie betaalt, bepaalt.

De specialist in totaaloplossingen 
op het gebied van telecommunicatie, 
bedrijfsautomatiesering en datanetwerken.



4

“Winkelgebieden zijn sociale 
slagaderen en banenmotor”

Wethouder Barbara Kathmann

Als tiener werkte ze, in wat toen nog de Oosterhof heette,  bij de groentekassa van de Konmar. Nu is Barbara  
Kathmann als wethouder Economie, Wijken en kleine kernen verantwoordelijk voor de Rotterdamse winkel- 
gebieden, waaronder die in het grootste stadsdeel Prins Alexander. 

Winkelstraten en winkelcentra zijn volgens haar meer dan alleen 
plekken om te kopen, of om te ondernemen. “Het zijn ook sociale 
ontmoetingsplaatsen voor Rotterdammers. Ze zijn onmisbaar. Daarom 
is het zo ontzettend belangrijk dat alle betrokkenen samenwerken 
om de uitdaging van nu en de toekomst, zoals digitalisering en 
verduurzaming, het hoofd te kunnen bieden. Ik ben trots om te zien dat 
veel ondernemers dat al doen.”

Tegelijkertijd constateert ze dat op veel plekken in de stad gewoonweg 
teveel winkelruimte is voor de niet-dagelijkse boodschap. “We moeten 
ervoor waken dat we die m2 allemaal gaan transformeren naar wonen, 
het gaat ook om transformeren naar een ander type ondernemerschap 
of een flagship store van een succesvolle online winkel. We hebben dat 
soort trekkers nodig, naast een supermarkt waar veel volk op af komt.“

Hoe doen de winkelgebieden het in Prins Alexander? 
“Ze zijn niet met elkaar te vergelijken, maar hebben toch veel gemeen. Ze 
fungeren alle als sociale slagaderen voor het omliggende gebied en 
zijn een banenmotor voor de wijk.  Alexandrium vervult deze functies 
zelfs voor een groot deel van de regio. Er is dus alles aangelegen 
om de winkelgebieden aantrekkelijk en levendig te houden en het 
ondernemerschap optimaal te laten floreren. In tijden van stijgende 
vastgoedprijzen, veranderend consumentengedrag en digitalisering is 
dat een grote uitdaging. Op het Ambachtsplein spelen ondernemers 
hier bijvoorbeeld volop op in met een uitgebreide en aantrekkelijke 
evenementenkalender.”

Is leegstand nog een probleem? 
“Die ligt in Rotterdam onder het landelijk gemiddelde. Maar wat zegt 
het tegenwoordig dat je minder leegstand hebt dan een ander, als je 
toch weet dat bij sommige winkeliers het water aan de lippen staat? Los 
van je zaak runnen, moet je inmiddels bijna online strateeg en commu- 
nicatiedeskundige zijn om succes te boeken. Je moet rennen terwijl je 
loopt, maar hoe dan? Bij de Ondernemersbalie proberen we onder-
nemers daar zoveel mogelijk bij te helpen. Zo kun je daar workshops 
volgen over waar je kansen liggen in deze digitale wereld.”

Zijn de winkelgebieden in Rotterdam-Oost ook straks nog 
voldoende kansrijk? 
“De winkelcentra buiten het centrum, hebben zeker een grotere 
uitdaging. In de stad heb je als ondernemer veel profijt van de doorloop 
van klanten.  Prins Alexander is het grootste gebied van Rotterdam 
met redelijk wat koopkracht. Dat is een mooie basis. Daarnaast zijn de 
winkels er bijna allemaal goed bereikbaar met het OV. Dat wordt steeds 
crucialer voor succes. Het gebied is dus zeker kansrijk. Voor de meeste 
winkelcentra in Prins Alexander staat in de toekomst een grote fysieke 
investering gepland of is er recentelijke een renovatie geweest. 

Dit geldt zeker voor het Alexandrium en  het 
Ambachtsplein. Daar gaan de winkelgebieden 
van profiteren, maar het retaillandschap zit vol 
uitdagingen. Daarom  komt er ook een task-
force Retail waar ondernemers met elkaar een 
aanpak gaan formuleren. Dat gaan we niet 
vanaf de Coolsingel doen, want ondernemers 
weten zelf heel goed wat er moet gebeuren en 
waar de prioriteiten liggen.” 

‘De Coolsingel’ wordt vaak ook nog als ver 
weg ervaren.
‘Dat snap ik ook wel. De overheid kent nu een-
maal een lagere snelheid dan die van onder-
nemers en sommige regels zitten ondernemer-
schap in de weg. Daarom vind ik het belangrijk 
om regelmatig zelf het gesprek aan te gaan  
met winkeliers, zeker in deze uitdagende tijden, 
om beter en sneller hun ondernemersvraag te 
kunnen beantwoorden.”

Hoe onderhoudt de gemeente dan 
contact met de ondernemers en vastgoed-
eigenaren?
“Dat doen we op heel veel verschillende 
manieren. Uiteraard zijn er onze bedrijfscon-
tactfunctionarissen en ambtenaren die de 
BIZ’zen, winkeliersverenigingen en business 
clubs ondersteunen. Verder hebben we allerlei 
sessies op het ondernemersplein, netwerk-
bijeenkomsten, het ondernemersontbijt en  
subsidieloketten. 

En onze wijkmanagers, wijknetwerkers en wijk- 
conciërges staan ook in goed contact met 
ondernemers. De recentelijk opgerichte Task-
force Retail is denk ik nu het meest belang-
rijke instrument. Hier sluiten ook vastgoed-
eigenaren bij aan. De taskforce fungeert als 
kennisplatform, werkt aan de digitale infra-
structuur en aan flexibele regelgeving. Het 
biedt ondernemers en pandeigenaren ruimte 
voor vernieuwende oplossingen. En stimuleert 
een mix aan functies. Daar is letterlijk en figuur- 
lijk ruimte voor. Een voormalig winkelpand kan 
een woning worden, maar ook een plek voor 
een innovatief bedrijf of voor horeca.”



5

Liggen er nog specifieke plannen voor  
de winkelgebieden in Oost?
“Volop, en sommige zijn afgerond:  de herin-
richting van winkelcentrum Het Lage Land; 
de toekomstvisie voor het Ambachtsplein; 
de recentelijke en gedeeltelijke renovatie van 
winkelcentrum Binnenhof; de aanpak buiten-
ruimte Alexandriumgebied en de grote invest-
ering van Klepierre, de toevoeging van de LIDL 
aan het Mia van IJperenplein en de toevoeg-
ing van woninglocaties in de omgeving. Van 
de prioriteiten en de aanpak die de retailers 
in de taskforce gaan formuleren, moeten alle 
winkelgebieden in Rotterdam op korte termijn 
gaan profiteren, waarbij het Ambachtsplein 
continue extra prioriteit krijgt.”

Blijven onze straten door de explosieve  
stijging van pakketvervoer nog wel 
bereikbaar?
“Bereikbaarheid is essentieel voor het functio-
neren van winkelgebieden en aantrekkelijke 
wijken. De toename van de hoeveelheid pakket- 
vervoer zet dat onder druk. We zijn daarom 
in gesprek met verschillende partijen over 
het slim combineren van vervoersstromen en 

Barbara Kathmann

hubs aan de randen van de gebieden om de hoeveelheid pakketvervoer 
te beperken. De Green Business Club Alexander neemt bijvoorbeeld 
deel aan de Rotterdamse Klimaattafels, waar onder meer gesproken 
wordt over het verminderen, vergroenen en slimmer maken van stads-
logistiek. Het emissievrij bevoorraden binnen Prins Alexander is een van 
de doelstellingen.”

Hoe ziet het koopgedrag van een druk-bezette wethouder er zelf 
uit?
“Mijn koopgedrag is ouderwets, zeker met de dagelijkse boodschappen. 
Dat komt denk ik omdat ik echt lol beleef aan supermarktbezoek. Helaas 
heb ik er steeds minder tijd voor, maar mijn boodschappen laten bezorgen 
zou ik hartstikke saai vinden. Dat er steeds meer kassa’s verdwijnen, 
vind ik ook geen leuk vooruitzicht. Ik had het romantische beeld dat 
ik als ik oud en versleten ben, dan toch dage-lijks een praatje pot kan 
maken met een kassa-medewerker. 

Zoals toen ik bij de Konmar werkte. Met veel ouderen krijg je dan 
een goede band. Ik wisselde  boeken uit met vaste klanten en zocht 
de  perfecte champignons uit  met de eigenaar van het Chinese 
restaurant. Dat doet een zelfscan apparaat niet voor je. Toch merk ik 
dat ik steeds meer online bestel. Het gemak en de snelheid zijn  toch 
grote voordelen. 

Ik ben er ook een stuk attenter door geworden. Een bloemetje, kaartje 
of cadeautje zijn een fijn gebaar en online een steeds kleinere moeite.”
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Ontmoetingsplaatsen hebben volgens hem de toekomst. Plaatsen waar je graag naar toe gaat en verblijft. 
In de fysieke wereld zijn dat de leuke centra en gezellige winkels, op internet de gamingsites, de videosites of 
platformen die meer bieden dan producten om te kopen. Dat is de stellige overtuiging van hoogleraar en retail- en 
e-commercedeskundige Cor Molenaar. 

Cor Molenaar

‘Ontmoeten, zintuigen 
prikkelen en geluksgevoel’

Hoogleraar E-commerce Cor Molenaar
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Hij is bijzonder hoogleraar E-Marketing van de vakgroep Bedrijfskunde 
aan de Erasmus Universiteit, auteur van tientallen boeken, waaronder 
de bestsellers ‘Het nieuwe Winkelen’, ‘Red de winkel’ en ‘Shopping 3.0’, 
veelgevraagd spreker en consultant. 

Zelf doet hij zakelijke, rationele aankopen het liefst online. “Voor een 
kabeltje ga ik niet naar een winkel. Dat is emotieloos en het domein van 
internet.” Voor recreatief winkelen, loopt hij wel graag de stad in, pikt een 
terras en flaneert langs etalages. ‘Maar dan moet er wel iets zijn om naar 
toe te gaan. Sfeer en entourage zijn belangrijk.” 

Ruiken, horen, zien en proeven
“De Bijenkorf is zo een winkel waar je graag naar toegaat en lang wilt 
blijven. Het gaat niet om belevenis, dat is een kortstondige prikkel, het 
gaat om hedonisme, het prikkelen van zintuigen, het appelleren aan 
je geluksgevoel. Dat is wat mensen willen. Even weg van de dagelijkse 
beslommering, de ellende in de wereld en de kleine ergernissen in je 
omgeving. Je gewoon even gelukkig voelen. Natuurlijk horen daar 
producten bij, daar wil je kopen, waardoor je geluksgevoel versterkt 
wordt en daar wil je ruiken, horen, zien en voelen. De Bijenkorf wordt 
hier rijkelijk voor beloond met loyaliteit en klandizie.”

Scherp oog
Succes komt daarbij volgens hem niet vanzelf. “Het vraagt om visie, 
betrokkenheid en een scherp oog op wat klanten willen en waarom 
klanten komen. Dit zijn ook de lessen voor de fysieke retail. Nog steeds 
wordt leegstand als een ruimtelijke ordening probleem gezien, terwijl 
bezoekers gewoon een gezellige ontmoetingsplaats willen. 

Het oude centrumgevoel
Volgens Cor Molenaar zou dat ook de belangrijkste reden kunnen 
zijn dat er files staan naar outletcentra. “Een hanglocatie, waar het 
gezellig is en waar je elkaar kunt ontmoeten. Het oude centrumgevoel 
van ongeveer 100 jaar geleden. Daar kunnen winkels bij horen als ze 
dit gevoel kunnen stimuleren, maar het kan heel goed, en vaak nog 
beter, zonder grote winkels maar met gezellige horeca (nat en droog), 
terrasjes, sportvoorzieningen, cultuur, gemeenschapshuizen, kleine 
boetiekjes noem maar op. Mensen willen elkaar ontmoeten, omdat er 
door de huidige ontwikkeling steeds meer onthechting is, gevoelens van 
eenzaamheid bij jongeren en ouderen.”

Ontmoetingsplaatsen op internet
Ook op internet is deze ontwikkeling zichtbaar. “Het gaat niet meer 
om het kopen van producten, maar om gezelligheid, communicatie en 
erkenning. Dit kan via Facebook, Instagram, Youtube, Pinterest of andere 
communicatieplatformen. Maar ook bijvoorbeeld bij Funda als favoriete 
bezigheid voor honderdduizenden op een regenachtige zondagmiddag, 
of bij Alibaba snuffelen naar de laatste technologische snufjes en 
rondkijken bij Bol.com en Coolblue.”

cormolenaar.nl
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Zij discussiëren op initiatief van het Economisch Netwerk Capelle (ENC) 
in de FlexLounge van het Capelse Ondernemershuis met als gastheer 
Tjeerd de Lange. De discussie staat onder leiding van Frans Beskers. 
De Capelse ondernemer adviseert en coacht met zijn bedrijf De  
Rotterdamse Aanpak al bijna 30 jaar ondernemers, organisaties en 
bedrijven bij managementvraagstukken. Zijn carrière als voormalig  
acteur en theaterproducent vormt de basis voor zijn creativiteit en het 
soepel leiden van gesprekken.

Hogere winstmarge
Frans Beskers: “Er is veel veranderd in de retail wereld. Het online  
shoppen groeit gestaag, zo waren 262 miljoen aankopen in 2019 goed 
voor bijna 26 miljard omzet. Maar verreweg het meeste geld wordt 
toch verdiend in de stenen winkel, bijna driekwart van alle omzet in de 
retail wordt daar behaald, vaak ook met een hogere winstmarge dan  
webshops. Toch zien we in heel Nederland een leegloop in de winkel-
straten. Hebben we dat probleem ook in onze regio en waar lopen wij hier 
tegen aan? Wat loopt goed? Wat kan beter en heeft aandacht nodig?

Gert-Jan Vlug, ondernemer en eigenaar van Q Retail: “Ik zie wel een pro-
bleem. Er is weinig eensgezindheid in winkelgebieden omdat er verschil-
lende belangen zijn op hoger niveau. Het gaat allemaal om geld. Terwijl 
we het samen moet oplossen. Zo heeft de Crimpenhof een coöperatie 
met verschillende eigenaren. Dan spelen er allerlei individuele belangen. 
De Koperwiek heeft dat probleem niet. Het gaat er echt om als de re-
tailer een klacht heeft, hij zich gehoord voelt door de eigenaar en dat die 

‘Clicks’ en ‘bricks’ 
moeten samen klanten 
binden en boeien’

Ondernemers over de toekomst van retail

‘Winkeliers zullen nu alle zeilen moeten bijzetten’, zo stelt ABN AMRO in haar prognose voor de retailmarkt.  
De detailhandel zal weliswaar groeien, maar tegelijkertijd krijgen winkeliers door de online concurrentie te maken 
met afnemende verkoop en leeglopende winkelstraten. Maar financiers, vastgoedbeleggers, retail deskundigen en 
winkeliers denken nogal verschillend over de beste overlevingsscenario’s. De een ziet vooral toekomst in online 
shopping, de ander juist groei voor fysieke winkels door hun onmisbare functie van advies, oriëntatie en persoon-
lijke service. Enkele tientallen ondernemers en bestuurders uit onze regio buigen zich op woensdag 19 februari 
2020 over de toekomst van de retail en dan vooral die van de winkelgebieden in onze regio. 

ook bereid is mee te denken en mee te inves-
teren.” Paul Vogels van winkeliersvereniging. 
De Crimpenhof herkent zich in zijn analyse: 
“Ons winkelcentrum heeft 13 verschillende  
eigenaren, waarvan een grote. Dat vergt wel 
de nodige inspanning om met elkaar te over-
leggen en op een lijn te komen. En dat is best 
spannend, want we zijn net iets te groot voor 
de wijk, maar kunnen niet concurreren met 
grotere winkelgebieden in een stadskern.”

Revolutie
Michel Kuipers van het in Alexander gevestigde 
Ntoren kantoorconcepten en tevens actief in 
winkelvastgoedbeheer schetst het dilemma in 
de retail. “In de winkelmarkt is het uiteinde-
lijk een kwestie van vraag en aanbod. Wat er 
nu gebeurt, is dat de vraagzijde in korte tijd  
extreem verandert. Er is eigenlijk een revolutie 
gaande vanuit de klant, die op een andere 
manier winkelt en andere behoeftes heeft. De 
aanbodzijde kan dat niet zomaar volgen. 

Met stenen ben je niet zo flexibel en je hebt te 
maken met veel partijen zoals de overheid en 
vastgoedbezitters die ook vaak wat log opereren. 
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‘Clicks’ en ‘bricks’ 
moeten samen klanten 
binden en boeien’

Maar sneller kunnen reageren is wel nodig. 
Want de verandering gaat enorm snel. Het vrij 
winkelen in een stenen kubus wordt vervangen 
door shoppen op je telefoon. Ik denk dat we 
daarmee pas in het beginstadium zitten.“

Erik Hommel, beleidsadviseur gemeente Capelle 
aan den IJssel: “We hebben relatief weinig leeg-
stand in Capelle. Maar als overheid proberen 
we ook echt verder vooruit te denken zoals bij 
het ontwikkelen van winkelgebieden, wonen 
en parkeren. In dat licht begrijp ik de toen-
malige bouw van winkelcentrum De Terp, op 
loopafstand van De Koperwiek niet zo goed. 
Wie heeft dat ooit bedacht?”  

Volgens Gert-Jan Vlug is er in de markt nauwe-
lijks ruimte voor extra winkels. “Maar wel voor 
andere invulling die het winkelen aantrekkelijk 
maakt. Zoals horeca, entertainment en evene-
menten.”

Detailhandelsvisie
“Als gemeente denken we bij het inrichten van 
onze detailhandelsvisie eerst goed na”, aldus 
de Krimpense wethouder Anthon Timm. “We 
laten ons eerst uitgebreid informeren, kijken 
naar rapporten en onderzoeken die zijn ver-
schenen. 
Dan gaan we het dorp in en leggen ons oor te 
luisteren bij ondernemers. Het gaat bij ons niet 
alleen ‘om wat doen die winkeliers’, maar ook 
om buitenruimte, parkeren, bouwen, infra-
structuur, mobiliteit en kwaliteit van internet. 
Dat speelt allemaal mee. 

De truc is volgens mij dat je heel veel met elkaar moet praten over wat nu 
en in de nabije toekomst nodig is. En dan kan je veel beter inspelen op  
veranderende situaties. Vanuit mijn overheid heb ik de taak om daar goed 
naar te luisteren.” Zijn Capelse collega-wethouder Harriet Westerdijk 
trekt het nog breder: “Ook regionaal moeten we met elkaar afspraken 
maken. Bijvoorbeeld om te kijken naar hoe het zit met de verdeling 
en vestiging van winkelketens en centra. Gemeenten moeten ook met 
elkaar beoordelen wat waar moet komen. Daarop met elkaar een visie 
ontwikkelen.”

Hoe kun je grote spelers, zoals de overheid goed betrekken bij het  
gebied? “Dat is een uitdaging”, merkt gebiedscommissielid Prins  
Alexander Ron Davids op. “We zijn in 2015 begonnen met een alliantie 
om Alexandrium klaar te maken voor de toekomst. De kern zit volgens 
mij in de verblijfsduur van huurders en winkelpubliek. Daar zit nog 
onze zorg voor de ontwikkeling van het gebied. Rotterdam is toch meer  
gefocust op het centrum en op Zuid.”

Tweedeling
Hij ziet in sommige winkelgebieden een tweedeling ontstaan. “Zoals in 
het Lage Land bij de omgang met leegstand. Het gaat soms om snel 
cashen, een winkelruimte is dan snel gevuld, maar er wordt bij de keuze 
voor een huurder niet gekeken naar het effect op de uitstraling en aan-
bod. Het gaat ook om kwaliteitseisen. In de visie van de gemeente gaat 
het vooral om voorwaarden scheppen, zorgen dat buitenruimte en in-
frastructuur op orde is en verder wordt het aan de markt over gelaten. 
Als alle grond van jou is, zoals bij Boulevard Zuid wordt eisen stellen aan 
kwaliteit makkelijker. Dan wordt het een soort monopoly en kan je zelf 
schuiven en het speelveld bepalen.”

Volgens Annemiek den Breejen van bedrijfsfinancierder Credion is er 
ook een tweedeling in de markt. “Of je ziet grote ketens of veel kleinere 
zaakjes, waar ook op beleving wordt gestuurd. Daar is toch een betere 
mix van te maken? Want mensen winkelen heel verschillend.”
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Verblijfswaarde
Gert-Jan Vlug: “Je kunt het binnen zo mooi maken als je wilt, maar als het 
gebied eromheen niet op orde is, heeft dat weinig zin. Je moet er ook 
graag willen komen. Probleem is dat de focus nog teveel naar binnen 
gaat.” Retailarchitect Sjoerd Wolterboer valt hem bij: “Het gaat ook om 
wat je toevoegt. Dus investeer ook in aanloopstraten en maak die leven-
diger. Zoals met creatieve huurders en horeca. Je moet ook denken aan  
verblijfswaarde op straat.“

Assurantie-ondernemer Kees van Steensel vindt de Rotterdamse  
Pannekoekstraat daarvan een mooi voorbeeld. “Daar valt wat te zien 
en te beleven. De uitzendbureaus zijn weg en nu zit daar kleinschalige, 
gevarieerde horeca met allerlei speciaalzaakjes. Je ziet en beleeft daar 
wat anders. Wat ik mooi zou vinden, is bijvoorbeeld een combinatie van 
speciale leuke zaakjes en grote winkels in de Koperwiek. Dat mis ik een 
beetje in het verhaal en dan betekent ook dat een vastgoedbeheerder 
kleinere units gaat verhuren. In bepaalde gebieden kan dat hybride 
model werken.”

Kansen ondernemerschap
De meeste deelnemers zien ondanks de vele bedreigingen nog 
voldoende kansen voor het winkelondernemerschap. Maar als detaillist 
zal je dan wel steeds meer vakspecialist worden en iets extra’s moeten 
bieden, is de heersende opinie. Anthon Timm: “Het gaat ook om een 
goed product, verhaal en concept. Dan heb je altijd toekomst.” Gert-Jan 
Vlug: “Verleiden is belangrijk. Het gaat ook om de professionaliteit van 
de verkoper. Wat bied je meer?“ 

Frans Beskers: “Het is niet alleen maar goedemorgen en goedemiddag. 
Maar ook een kopje koffie. Elkaar kunnen ontmoeten, beleving en werken 
aan een relatie met je klanten. Weten wat ze nodig hebben.“ Er wordt 
aan de discussietafel zelfs de suggestie gedaan om internetshoppen in 
je zaak mogelijk te maken en dan de klant te bedienen met koffie en 
advies over zijn aankoop.

‘Voor een piek naar De Koperwiek’
Rabobankdirecteur Willem Groenendijk: “Je moet ook kijken naar 
maatschappelijke ontwikkelingen. Hoe kan je ouderen bijvoorbeeld 
aanspreken? Mooi voorbeeld is ‘voor een piek naar De Koperwiek’, 
waarbij er vervoer is voor ouderen tot aan de winkeldeur. Dat haalt 
mensen uit de eenzaamheid. Wereldhave, winkeliers en ABN Amro  
hebben dat omarmd. Je voorziet zo in een behoefte en lost voor een 
deel een maatschappelijk probleem op.”

Gert-Jan Vlug: “Denk inderdaad aan de vergrijzing. Ouderen hebben 
geld en tijd. Hou daar rekening mee met woningbouw in de buurt. Denk 
ook aan vervoer tot de winkeldeur, ruimere openingstijden en maal-
tijdbezorging voor ouderen” Erik Hommel: “We worden allemaal oud-
er. Je ziet steeds meer zorgwinkels verschijnen. Dat is ook interessant 
voor het aanbod in winkelcentra.” Cornelis van Wesep van Coöperatie  
Winkelcentrum Crimpenhof. 

“Je moet demografisch kijken naar de opbouw 
van je bevolking. Richt je op je eigen potentieel. 

Onze concurrent zit niet in De Koperwiek, maar 
in de polder. In Krimpen is het daarom heel 
belangrijk dat supermarkten op zondag open 
zijn. Dan houd je je publiek binnen de gemeen-
tegrenzen.”

Marktwerking of overheid?
Winkels hebben behalve dus economisch ook 
sociaal een cruciale functie. Moet de overheid 
zich er daarom veel meer mee bemoeien? Of 
draait het toch om ondernemerstalent en moet 
de markt vooral zijn werk doen?

“De marktwerking is soms ondermijnend. Het 
draait allemaal om geld”, ziet Gert-Jan Vlug 
Volgens Erik Hommel moeten gemeenten hun 
bestemmingsplannen flexibeler maken. “Laat 
dat een beetje los. Omdat ontwikkelingen en 
veranderingen in behoeften heel snel gaan. 
Zoals een biertje kunnen drinken bij de kapper. 
Het gaat erom dat je als drie-eenheid met vast-
goedeigenaren en winkeliers kan optrekken.”
 
Anthon Timm wil daar minder ver in gaan: 
“Wat mij betreft is het vooral schoenmaker ‘blijf 
bij je leest’. Ondernemen is ondernemen. En  
overheid is overheid. Wat wel belangrijk is dat je 
met elkaar in gesprek gaat om de juiste dingen 
voor elkaar te doen. Wij zorgen dan dat er ter-
rassenbeleid komt, maar ik ga als overheid niet 
op zoek naar een kroegbaas.” 

Kees van Steensel: “Ik denk dat ook dat de vast-
goedbeheerder er baat bij heeft om kleinere 
en sociale winkels neer te zetten die het totaal 
interessanter maken. Daar zou de gemeente 
ook een rol in kunnen spelen.”

Mindset
Rabobankdirecteur Willem Groenendijk denkt 
dat er nog wel een stap extra nodig is. En die 
kan de winkelier of overheid volgens hem niet 
zetten. “Je lokale economie steunen is natuur-
lijk prima. Maar er moet ook iets gebeuren in 
de mindset van de consument. Van ons alle-
maal dus. Meer online shoppen is geen oplos-
sing.”
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De make-over van winkelcentrum De Koperwiek in het hart van Capelle aan den IJssel krijgt steeds meer vorm. 
Daarin speelt Jumbo als beeldbepalende bewoner een belangrijke rol. Na de zomer verhuist de detaillist na negen 
jaar met haar nieuwe supermarktconcept als blikvanger naar enkele duizenden meters bij de ingang van het Stads-
plein. En gaat daar samen met andere ondernemers onderdeel uitmaken van de ‘versstraat’ waar ‘ruiken, zien en 
proeven’ het nieuwe credo wordt. Tijdens en na de verbouwing en de uitbreiding zal Tom Dame daar samen met 
zijn team voor Jumbo de scepter gaan zwaaien. 

De 34-jarige filiaalmanager is letterlijk opge-
groeid in de supermarktbranche, ‘Ik zit al een 
aantal jaar bij de familie en was drie dagen 13 
toen ik als vakkenvuller begon.” Sindsdien bleef 
hij de supermarktbranche trouw en maakte 
daarin zijn carrière. ‘Elke dag beter.’ Dat Is echt 
een heerlijke leus. Goed hoeft niet goed genoeg 
te zijn. Je bent volgens mij nooit klaar in een su-
permarkt. Het is een heel dynamische branche. 
En ik krijg daar nog steeds veel energie van.”

Onder zijn leiding verbouwde hij voor het hon-
derdjarige familiebedrijf met succes filialen in 
onder meer Bleiswijk en Gouda. Tom Dame 
begon een half jaar geleden aan zijn klus in De 
Koperwiek. Hij noemt de uitbreiding, verhuizing 
en herinrichting kort en krachtig in winkel-
managementtaal ‘herlokering’. Dat betekent 
een grotere, open en ruimere supermarkt in 
metaal, zwart en houtlook gestoken met veel 
versproducten.

Hij denkt dat Jumbo samen met de winkeliers 
van de versstraat als markfoodconcept veel 
extra traffic voor het winkelcentrum kan gaan 
generen. “Hier hebben we als detaillisten echt 
wel wat in handen en kunnen ook een mooie 
bijdrage leveren aan de regio en de wijken om 
ons heen.”

Omnichannel speler
“We willen een omnichannel foodspeler zijn. Er 
liggen geweldige kansen en mogelijkheden op 
ons te wachten”, zo liet de ceo Frits van Eerd 
van het familiebedrijf dan ook in het jaarverslag 
weten. Bekende voorbeelden van initiatieven 
die Jumbo in het leven riep voor de weg hiernaar 
toe zijn de Foodmarkten, de samenwerking met 
Thuisbezorgd.nl en de app Jumbo Foodcoach.

Feiten en cijfers
De consumentenomzet onder de Jumbo for-
mule nam vorig jaar met ruim 1 miljard toe tot 
bijna 8,5 miljard euro. 

‘Elke dag beter’ staat niet 
voor niets boven de ingang

Tom Dame, Jumbo De Koperwiek

De autonome omzetgroei van de bestaande Jumbo winkels ligt in  
2019 met 6,5% opnieuw ruim boven de gemiddelde marktgroei van 4% 
(bron: Nielsen, week 51). In Nederland ziet Jumbo haar marktaandeel 
daardoor verder stijgen tot boven de 21% in de laatste maanden van 
2019. 

Het winkelbestand groeide met 54 vestigingen naar een totaal van 672. 
Daarnaast werden afgelopen jaar nieuwe vestigingen van Jumbo Food-
markt en  van het gemakswinkelconcept Jumbo City geopend. 

Met aanhoudende investeringen heeft Jumbo in 2019 de sterke groei 
van haar onlineactiviteiten vast weten te houden. Het aandeel online 
omzet van Jumbo is gegroeid met ruim 4%. De omzet met het bezorgen 
aan bedrijven is in 2019 zelfs verdubbeld. 

De detaillist wil in 2021 een omzet € 10 miljard behalen. Dat is het jaar 
waarin het familiebedrijf honderd jaar bestaat. 

www.jumbo.com



12

Meer en meer horen we de kreet warmtepomp’ opkomen, maar wat is een warmtepomp en wat kunnen we ermee. 
Een woning of gebouw verwarmen zonder een verwarmingsketel lijkt vreemd, maar is al jaren mogelijk met een 
warmtepomp. Het principe van een warmtepomp is eenvoudig uit te leggen en leuk om te weten.

warmtepompen toe in allerlei verschillende 
samenstellingen. U moet daarbij denken aan  
kantoorpanden, hotels en woningen. 

Onlangs heeft Compair in 200 vakantiewoningen 
in Safaripark Beekse Bergen warmtepomp- 
installaties geplaatst.

Duurzame klimaatbeheersing
Duurzaam bouwen is vandaag de dag niet 
meer weg te denken uit onze samenleving. Ook 
de overheid stimuleert het gebruik van een 
warmtepomp en heeft hiervoor een subsidie-
regeling voorgesteld. Die is niet alleen bedrijfs-
matig, maar ook voor de particulier toepasbaar. 
Vraag bij Compair naar de mogelijkheden.  

Mient 12 -14
2903 LC Capelle aan den IJssel
010 442 25 64
www.compair-airco.nl

Het klinkt misschien vreemd, maar de eerste warmtepomp werd al 
in gebruik genomen begin 20e eeuw. Het was toen nog geen succes, 
maar het was wel de eerste aanzet om een ruimte te verwarmen, met 
een andere warmtebron dan een verwarmingsketel. Het principe van 
een warmtepomp is heel eenvoudig. Het is eigenlijk een koelinstallatie, 
waarbij het koelproces wordt omgedraaid. Koelen van een ruimte is  
eigenlijk de warmte onttrekken en vervolgens naar buiten verplaatsen. 
Dit proces kan eenvoudig worden omgedraaid, waardoor warmte aan 
de buitenlucht wordt onttrokken en vervolgens naar binnen verplaatst. 
U denkt waarschijnlijk, hoe kan dit nou als het winter is? Koelen is een 
natuurkundig proces en vanuit de natuurkunde is bekend, dat het abso-
lute 0 punt niet 0°C is, maar -273°C, of wel 0 kelvin. Alles boven de -273°C  
(0 kelvin) heeft een bepaalde warmte en kan met een warmtepomp aan 
de buitenlucht worden onttrokken. 

Digitale techniek
Toen in de jaren 70, van de 20e eeuw, de energiecrisis uitbrak, was de 
warmtepomp mogelijk een grote energiebespaarder. De techniek was 
echter nog niet zover als nu, waardoor de mogelijkheden beperkt waren 
en de warmtepomp al snel zijn populaire positie in de markt verloor. 
Met de intreding van de digitale techniek, eind vorige eeuw, werden 
de mogelijkheden zeer divers en heeft de warmtepomp aanzienlijk 
be-sparende elementen in zich. Het is daarmee niet meer alleen een 
ruimte verwarmen of koelen, maar ook de mogelijkheid om een boiler te  
verwarmen, zonder daarbij extra energie te gebruiken.

Warmtepompen bijna altijd toepasbaar
Mede door de ontwikkelingen van de digitale techniek, en met name de 
toepassing op warmtepompen, is Compair Airconditioning & Warmte-
pompen ontstaan. Opgericht in 1997 en al 20 jaar past Compair dagelijks 

De meest energiezuinige 
manier van klimaatbeheersing

Warmtepompen van Compair

Advertorial
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‘Prikkelen van zintuigen  
verhoogt winkelomzet met  
10 procent’

De strijd tussen fysieke winkels en de e-commerce woedt steeds steviger. Cruciaal daarbij is de zogenaamde 
klantbeleving. Zintuiglijke marketing blijkt echter dé troef bij uitstek waar de e-commerce enkel van kan dromen. 

Wanneer fysieke winkels de zintuigen van consu-
menten op de juiste manier weten te prikkelen, 
stijgt de omzet van die winkel met 10 procent. 
Het stimuleren van de zintuigen, bijvoorbeeld 
door gebruik van digitale beeldschermen, geur 
en muziek, zorgt er bovendien voor dat shop-
pers gemiddeld bijna zes minuten langer in een 
winkel blijven. Dat blijkt uit een gedragsonder-
zoek dat in Nederland is uitgevoerd in opdracht 
van Mood Media, wereldwijd marktleider in in-
store mediaoplossingen om de klantbeleving te 
ver-beteren. Haar recente rapport ‘Quantifying 
the Impact of Sensory Marketing’ geeft inzicht 
in het effect van zintuiglijke marketing op het 
emotionele en cognitieve gedrag van winkel-
consumenten. Het onderzoek werd uitgevoerd 
in een Amsterdams filiaal van de internationale 
sportretailer Intersport. 

Zintuigen aan
Dat gebeurde met een ‘zintuigen aan-fase’ met 
onder ander muziek en de geur van vers ge-
maaid gras. In de ‘zintuigen uit-fase’ ontbraken 
alle sensorische elementen in de winkel. De 
resultaten werden vervolgens vergeleken met 
drie Intersport-winkels die hun normale staat 
behielden. Om inzicht te krijgen in reacties van 
consumenten deed onderzoeksbureau Walnut 
Unlimited metingen met Galvanic Skin Respons-
es (GSR) en Visual Eye Tracking (ET), waarmee 
enthousiasme en aandacht worden gemeten.

Meetbare emotionele reactie
Wim van der Stelt, Sales Director Benelux van 
Mood Media: “Uit eerdere research weten we 
dat 78 procent van de consumenten aangeeft 
dat de prettige sfeer een belangrijke reden is om 
een fysieke winkel boven een webwinkel te ver-
kiezen. Het neuromarketingonderzoek toont  
aan hoe shoppers primair reageren op speci-

fieke sensorische ervaringen. De resultaten spreken voor zich. Een door-
dachte strategie voor het inzetten van zintuiglijke elementen levert een 
meetbare emotionele reactie op bij consumenten, met duidelijke resul-
taten in de winkel als gevolg.” Zo blijkt dat consumenten meer producten 
(toename van 4 procent) én duurdere producten (toename in waarde van 
6 procent) kopen wanneer zintuiglijke elementen in de winkel aanwezig 
zijn. Het gebruik van geur in de winkel is daarbij een doeltreffend mar-
ketingmiddel, maar wordt nog effectiever wanneer het wordt gebruikt op 
een specifieke afdeling, zoals in de ‘voetbalzone’ van de retailer. Vanaf het 
moment dat het geursysteem werd geïnstalleerd blijkt de omzet in de 
Intersport-testwinkel met 26 procent gestegen vergeleken met de voet-
balafdelingen in andere filialen. Ook worden klanten zich bewuster van 
digitale schermen wanneer er bewegende beelden op worden getoond in 
plaats van statisch beeldmateriaal.

Een gebrek aan zintuiglijke elementen zorgt ervoor dat tijdens het  
winkelen 17 procent van de bezoekers zich ongemakkelijk voelt in een  
ongewoon stille en stimulansvrije omgeving. En mensen houden ervan 
om zichzelf te bekijken. De onderzoekers regi-streerden een aanzienlijke 
toename in de activiteit van het zenuwstelsel en belangstelling wanneer 
consumenten zichzelf samen met producten in de spiegel zien. Verder 
worden de emoties van consumenten 50 procent meer geprikkeld wan-
neer zij een product kunnen aanraken. 

Chris Kleine, Director Design & Development van Intersport: “We werken 
hard aan de ontwikkeling van onze omnichannel-strategie, maar onder-
tussen blijven we ons natuurlijk richten op het verbeteren van onze fysieke 
winkels. Dit doen we door klanten unieke en aantrekkelijke ervaringen 
te bieden. De deelname aan het onderzoek bevestigt hoe belangrijk 
zintuiglijke ervaringen zijn in het creëren van een aangename winkel- 
ervaring. Dit zorgt er tenslotte voor dat klanten blijven terugkomen.”

Mood Media
Mood Media is wereldwijd marktleider in het optimaliseren van de cus-
tomer experience door een juiste combinatie van muziek, beeld, geur, 
systemen en sociale mobiele technologieën te gebruiken. Elk jaar bereikt 
het meer dan 150 miljoen consumenten via meer dan 500.000 klantlo-
caties in meer dan 100 landen. De klantenkring bestaat onder andere uit 
grote retailorganisaties, hotels, fastfood-restaurants, lokale banken en 
duizenden kleinere bedrijven. 

Het rapport is te downloaden via: moodmedia.nl/sensory-marketing
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‘25.000 bestelauto’s minder door slimme levering’

Elektrische stadsdistributie in Rotterdam loont
Studenten van Hogeschool Rotterdam hebben voor Nedcargo van 
september 2019 tot februari 2020 met elektrische voertuigen de 
‘last mile’ belevering van horecagelegenheden in de binnenstad 
van Rotterdam en Schiedam verzorgd. 

Tijdens het praktijkonderzoek leverden zij bij 63 afnemers ruim dertig-
duizend liter aan dranken af. Daarvoor reden zij met drie verschillende 
elektrische voertuigen 1.610 kilometer en maakten 331 stops. Hiermee 
is 1.349 kilogram CO2 bespaard.

Optimale route
Een vrachtwagen van logistiek dienstverlener Nedcargo leverde de 
dranken af bij de hub van GroenCollect, in Merwe-Vierhavens. Daar 
werden de dozen overgeladen in de elektrische cargobike of e-TukTuk 
van DOCKR, of in de Goupil van GroenCollect. Met de planningssoftware 
van RoutiGo werd vervolgens de optimale route bepaald, waarna de  
studenten op pad gingen. De partners zijn tevreden met de opbreng-
sten van het project.

Prettiger voor klanten
Kenneth van Dijk, assistent-bedrijfsleider Café in The City: “Belevering 
met deze kleine elektrische voertuigen gaat veel sneller dan met een 
vrachtwagen; ze zijn zó overal neergezet en snel uitgeladen. Ook heb ik 
niet zo’n grote vrachtwagen voor mijn deur staan, dat is prettiger voor 
onze klanten. En dat het CO2-neutraal gebeurt, is beter voor iedereen. 
Alleen maar winstpunten dus.”

Sharing Logistics
HR Cargo krijgt een vervolg binnen het project 
Sharing Logistics, waarin Hogeschool Rotter-
dam – samen met praktijkpartners – een groot 
onderzoek doet naar de efficiency en duur-
zaamheid van stadsdistributie, bouwlogistiek, 
transport & warehousing en zorg- en service-
logistiek. Het project loopt nog tot april 2021. 

Bron: Logistiek.010

om uiteindelijk weer bij plek A terug te keren.
Rotterdam 17 procent efficiënter

Voorheen besteedde Picnic de optimalisatie 
van routeplanning uit. Sinds Picnic volgens de 
formules van Van Tatenhove werkt, is de effi-
ciency volgens het bedrijf gemiddeld met ruim 
10 procent toegenomen. Zo werd de bezorging 
in Rotterdam ongeveer 17 procent efficiënter.

Bron: Emmerce

Als bezorgbedrijven met fijnmazige distributie op dezelfde manier 
ideale routes uitzetten als websuper Picnic zijn er 25.000 milieu-
vervuilende bestelauto’s minder nodig in Nederlandse steden. Dat 
stelt bedrijfseconoom en lector stadslogistiek aan de Hogeschool 
van Amsterdam Walther Ploos van Amstel op basis van actuele  
cijfers over bestelauto’s in Nederland.

Die worden steeds belangrijker in de stadslogistiek door de groei van de 
horeca en online aankopen door consumenten en bedrijven. Intussen 
worden zendingen kleiner en de klant ‘tijdkritischer’. Die groei is slecht 
voor de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van steden en woonwijken: 
opstoppingen, verkeersonveiligheid en ongezonde lucht.

Algoritme
Volgens de bedrijfseconoom kunnen bestelauto’s en -voertuigen (dus 
ook vrachtfietsen en compacte bestelvoertuigen) beter worden ingezet. 
Het algoritme VROOM dat Picnic zelf ontwikkelde, noemt hij daar een 
goed voorbeeld van.

Het slimme algoritme is uitgedokterd door Joris van Tatenhove, die als 
afgestudeerd wiskundige aan de TU Delft op zijn 21e bij Picnic kwam. Hij 
vond een oplossing voor het zogeheten ‘travelling salesman problem’. 
Kortweg gaat het erom hoe je met zo weinig mogelijk voertuigen en een 
zo kort mogelijke afstand van plek A naar allerlei andere plekken gaat, 
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“WoonQ.nl geeft Dekbed-Discounter.nl meer ruimte voor producten die 
deels al in het portfolio zitten. Het assortiment is modern en heeft een 
goede prijs-kwaliteitverhouding”, aldus Verwij. De woonwebwinkel geeft 
klanten ook de mogelijkheid producten in drie termijnen te betalen. 
 
De Arend Rotterdam
De jonge ondernemer begon in 2014 met een startkapitaal van slechts 
5000 euro. In 2019 was de omzet van het beddengoedbedrijf al ruim 
100 miljoen euro. Vorig jaar fuseerde het bedrijf met meubelexpert De 
Arend Rotterdam waardoor het productaanbod werd uitgebreid met 
meubilair voor de zakelijke markt en de Rotterdamse showroom werd 
geopend. Daarnaast werd in 2019 ook de site Koopjedeal.nl door de 
webwinkel overgenomen. 
  
Grootste webshop beddengoed
Dekbed-Discounter.nl is met 2000 tot 3000 orders per dag de grootste 
webshop in beddengoed van de Benelux. De omzet bedroeg in 2019 
ruim 100 miljoen euro. Op het kantoor in Gouda werken ongeveer 100 
werknemers. Dekbed-Discounter.nl was een van de snelst groeiende 
websites in de Twinkle 100 van 2018. De webshop onderscheidt zich 
met goede service, snelle levering, veilig en achteraf betalen. In juni 2018 
werd ook Boxspring Lease gelanceerd, waar sindsdien al tienduizenden 
mensen gebruik van hebben gemaakt. In 2019 werd daar Banken Lease 
aan toegevoegd.

De grootste webshop in beddengoed van 
de Benelux, Dekbed-Discounter.nl, is uitge-
breid met woonwebwinkel WoonQ.nl. Het 
Goudse bedrijf dat de beddengoedmarkt 
succesvol opschudde, is van plan ook de  
woonbranche te transformeren. In 2019 re-
aliseerde Dekbed-Discounter.nl een omzet 
van ruim 100 miljoen euro. 
 
CEO Niels Verwij: “Nu we marktleider zijn in de 
slaapbranche, breiden we uit naar de woon-
branche. WoonQ.nl is opgericht met dezelfde 
visie als Dekbed-Discounter.nl wat betreft 
service en kwaliteit en zit qua prijs in het mid-
densegment. Alles wat je nodig hebt voor je 
huis kun je vanaf nu bij WoonQ.nl vinden.”
 
Breed assortiment
WoonQ.nl levert naast meubels, lampen en  
accessoires ook tuinmeubilair en alles voor keu-
kens. Nieuwe samenwerkingen die het moge-
lijk maken om naast badkamerproducten ook 
persoonlijke verzorgingsproducten en schoon-
maakartikelen te bestellen, sluit Verwij niet uit. 

Beddendiscounter wil met WoonQ.nl 
branche opschudden

Meest exclusieve zalm ter wereld 
Fijnproevers kunnen hier bijvoorbeeld genieten van de meest  
exclusieve zalm ter wereld: Keta zalm uit Alaska. “Die wordt gevangen 
door de Yup’ik gemeenschap, ver weg van de bewoonde wereld. Deze 
gemeenschap vist al 10.000 jaar op de Keta zalmen die tijdens de korte 
zomer vanuit de zee de brede Yukon-rivier op zwemmen. De exclusieve 
zalm is in Nederland álleen verkrijgbaar bij het Zalmhuis.” Gasten  
kunnen daarnaast genieten van de speciaal voor het Zalmhuis ontwik-
kelde BRAK gin, huisgerookte Schotse biologische zalm, dry aged meat, 
vegan gerechten, oesters en nog veel meer culinaire lekkernijen.

Een historische locatie terugzetten op de 
kaart: om dit doel te bereiken is er een 
maand lang op volle kracht verbouwd. Op 
zaterdag 8 februari heropende het Zalm-
huis haar vernieuwde onderkomen aan de 
voet van de Van Brienenoordbrug. Eigenaar  
Herman Hell en zijn vrouw Liselore, van 
Elect Interiors, zijn zelf verantwoordelijk 
voor de volledige inrichting van het iconi-
sche horecapand.

“Mooie herinneringen maak je in goed gezel-
schap, vooral op bijzondere plekken. Dit ge-
dachtegoed vertaalt zich naar het interieur 
van ons nieuwe Zalmhuis” aldus de horeca-
ondernemer. Met eigentijds meubilair, opval-
lende muurprints en authentieke details wil 
hij de uitstraling van het restaurant minstens 
even iconisch maken als het historische ge-
bouw zelf. “Vlakbij Rotterdam centrum vind je 
een schitterende locatie aan de Maas om in stijl 
te ontsnappen aan de drukte en het leven te 
vieren.”

Iconisch Zalmhuis heropent deuren aan de Maas

zalmhuis.nl
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Woord van Esther Janse
Denk ik aan retail dan denk ik aan de ouderwetse detail-
handelaar met een winkel in de Dorpsstraat, Mijn Dorp. 
Ik denk met genoegen aan de tijd dat ik aan de hand van 
mijn ouders naar ‘De Stad’ ging op zaterdag. Waarom? Om 
te slenteren, te snuffelen en soms om spullen te kopen. In 
warenhuizen, speciaalzaken en vooral de markt. Persoonlijk 
contact was er nagenoeg altijd en de goede detaillist herkende 
het gezinnetje met zo de voorkeuren: stijlen, smaken, maten. 
Of het nou om een spijkerbroek ging, bladmuziek of een 
visje. We kwamen ’s middags altijd thuis met de gewenste 
goederen. Of genoten na van de beleving van het winkelen. 

Tot het internet zijn intrede deed. Midden jaren ’90 begon 
het: de digitale stad. Elk bedrijf, elke instelling moest er op, 
aanvankelijk als etalage. Ik zag het winkelen op internet 
wel zitten, net als de rest van Nederland. En zo geschiedde: 
steeds meer bedrijven aan de webshop. 

Toch begon het te knagen. Was het nou ècht efficiënt? Ano-
niem struinen over internet om je te oriënteren op de koop 
en dan hetzij online, hetzij in de winkel afgaan op je doel. 
Of voor de echte koopjesjager je laten informeren door 
de fysieke detailhandel en dan online de aankoop doen. Ik 
raakte niet uitgekeken op de verschillende sites. Traagheid 
alom en als je dan toch niet je keus kon maken, dan maar 
gewoon de winkel. Nieuwe fenomenen in het kielzog van 
het digitaliseren van de kleinhandel werden geïntroduceerd 
zoals drop- shipping en het bemiddelingsplatform. Menig 
ondernemer moet (opnieuw) keuzes maken voor het 
handelskanaal: een fysieke winkel of online. En als de keuze 
valt op een fysieke winkel: wat kost dan zo’n pand en waarom 
juist daar? Veel! Online dan maar? Maar dat blijkt ook een 
lieve duit te kosten: website, onderhoud, promotie. En een 
handels– of bemiddelingsplatform werkt niet gratis. Of beide? 
Wat vindt de consument ervan? Mijn gok is dat de doorsnee 
consument het allemaal over zich heen laat komen en kiest 
voor gemak: het gemak om ’s avonds nog even te winkelen. 

Het gemak voor de grote keuze in aanbod en om nieuwe 
ideeën op te doen. Persoonlijk is het niet. Ja alles wat ik 
doe wordt geregistreerd. Maar is het persoonlijk? Of zijn 
bedrijven uit op het verzamelen van consumentendata? 
Nieuwsgierigheid? Controle? Anonimiteit bestaat niet meer, 
maar persoonlijk is het ook niet. 

Ik kom er niet uit. Liever nog winkel ik bij de lokale ondernemer, 
omdat-ie zich onderscheidt. Vaak in kwaliteit en altijd in 
persoonlijk contact. Ook bekommert de lokale ondernemer 
zich om zijn directe omgeving. Met genoegen stap ik wekelijks 
de groente– en fruitschuur binnen van het jonge stel. Bijna 
het gehele jaar rond staan zij in winterkleding hun verser dan 
verse waren te verkopen. De kleurigheid van de groente en 
het fruit stralen je tegemoet zodra je binnenstapt. Zo ook 
de lokale computerzaak die mij menigmaal heeft geholpen 
bij computer- en smartphoneleed. Het restaurant, waarvan 
de bediening weet wat ik het liefste eet. Of de boekwinkel. Ik 
weet: ik kan online bestellen, maar bewaar mijn aankoop het 
liefst tot ik later die week ergens in de stad werk en tijdens de 
pauze naar de boekwinkel kan. De geur van boekwinkel!

Want dat willen we als consument: beleving en persoonlijke 
contact. Wie weet nou wat ik graag kook, lees en bewaar? 
Iemand die ik vertrouw. 

Lokale detailhandel is goud waard in wijken. De onder-
nemer heeft oog voor het welzijn van de klant en voor 
de buitenruimte. Stoep geveegd, ramen gelapt en indien 
nodig nog wel een plek voor stagiaires. Een leegstaand 

pand doet pijn. Kortom, zodra 
ik de (speciaal) zaak binnenstap 
worden mijn zintuigen geprik-
keld. De lokale detailhandel geeft 
de wijk persoonlijkheid. 

Esther Janse

In deze proef gaat het om kleine aanpassingen aan de voor-
kant of de zijkant van de eigen woning zoals een dakkapel, 
schuur of een uitbouw. Nu worden deze bouwwerken soms 
niet toegestaan of het kost veel tijd en geld om een omgevings- 
vergunning aan te vragen.

Tijdens de proef vraagt u een omgevingsvergunning voor een 
klein bouwwerk of kleine aanpassing aan uw woning. Als al 
uw (naaste, boven- en over)buren het met uw plannen eens 
zijn, hoeft u niets te betalen voor de vergunning. Dat is het 
burenakkoord.

Burenakkoord
Het burenakkoord is een proef die eigenaren van een wo-
ning meer vrijheid geeft om kleine aanpassingen aan hun  
woning te doen.

Meer informatie staat op rotterdam.nl/burenakkoord
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Gebiedscommissie Prins Alexander

Doe mee! Opschoonactie 
Nesselande, 21 maart van  
09.00 – 11.30 uur
Voor het derde jaar organiseert loopgroep Nesselande de actie Nesselande Schoon. Dit jaar doen ook Buurtwerk en 
Trackstars mee met de organisatie. De actie is geïnspireerd door de landelijke actie Supporter van Schoon en door 
de wereldwijde beweging “plogging”, hardlopers die tijdens hun run zwerfvuil opruimen.

Loopgroep Nesselande wil graag haar steentje bijdragen 
om de wijk Nesselande en het strand aan Zevenhuizerplas 
mooi en schoon te houden. Tijdens de trainingen zien ze 
namelijk regelmatig hoeveel zwerfvuil er is.

Na 21 maart is dat weer een stuk minder; op die dag gaan 
ze namelijk op pad met knijpers en vuilniszakken. Alle  
buurtbewoners en betrokkenen zijn uitgenodigd om mee 
te doen.
 
Interesse? Meld je zaterdag 21 maart in de Kristal (Nesse-
café) vanaf 08.45 uur. Daar kun je materiaal lenen en hoor 
je welk stukje Nesselande door jou (met je gezin, buren 
of vrienden) schoongemaakt gaat worden. Om 11.30 uur 
wordt de actie afgesloten.

Opschoonactie van Loopgroep Nesselande
• Datum: 21 maart 2020 (zaterdag)
• Tijd: 09:00 - 11:30
• Locatie: Maltaplein, Rotterdam
• Verzamelplaats: Hoek Siciliëboulevard: voor Verhage
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Winkelcentrum Het Lage Land is een groot wijkwinkel-
centrum in Prins Alexander. Het dateert uit 1965 en heeft 
een voor die tijd bekende hoofdopzet: een centraal voet-
gangersgebied met winkelplinten en in een aantal gevallen 
hierop woningen. Het parkeren en de logistiek hebben een 
plek gekregen aan de randen (achterkanten) van het  
winkelcentrum.

In en tussen de winkelplinten zijn de entrees naar het  
centrale voetgangers gebied. In het voetgangersgedeelte 
wordt elke vrijdag de weekmarkt met zo’n 65 kramen 
gehouden.
 
Met ondernemers en bewoners is een nieuw inrichtings-
plan gemaakt. Het inrichtingsplan is in februari 2019
definitief vastgesteld. 

Het winkelcentrum krijgt meer kleur, nieuwe bestrating en 
vernieuwde parkeerplaatsen. Er komen groenvakken en 
een plek waar kinderen kunnen spelen. Het monument 
wordt verplaatst naar het Marinus Bolkplein. De straat bij 
de Albert Heijn (Jan Bijloostraat) wordt afgesloten voor 
autoverkeer. Fietsers kunnen wel door rijden. De markt 
blijft ook in de toekomst op vrijdagmorgen in het winkel-
centrum. Voor de marktkooplui wordt de elektriciteits-
voorziening vernieuwd. Er wordt gewerkt in fases. Dit jaar 
wordt gewerkt tot en met fase 6. Tussen half november en 
begin januari stoppen de werkzaamheden. In 2021  
worden de fases 7 en 8 uitgevoerd.
 
Hieronder een impressies van het winkelcentrum na de 
werkzaamheden.

Winkelcentrum Het Lage Land en de directe omgeving krijgen een opknapbeurt. Behalve onderhoud aan kabels en 
leidingen, krijgt ook de buitenruimte een metamorfose. De wens van gemeente, ondernemers en bewoners is om 
meer allure en verblijfskwaliteit op het marktgedeelte van het Samuel Esmeijerplein en Marinus Bolkplein aan te 
brengen. De werkzaamheden zijn in volle gang, en worden naar verwachting in 2021 afgerond.

Winkelcentrum Het Lage Land
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Gebiedscommissie Prins Alexander

De Expo A16 Rotterdam is geopend

De Expo A16 is geopend dinsdag tot en met zondag van  
10.00 tot 17.00 uur. Met uitzondering van feestdagen. 

De Expo A16 Rotterdam vindt u aan de rand van het Lage 
Bergse Bos aan de Rottebandreef (Eekhoornplaats) in 
Bergschenhoek. Er zijn voldoende parkeerplaatsen aanwezig 
en de Expo A16 Rotterdam is rolstoeltoegankelijk.

Vanaf dinsdag 10 maart is het informatiecentrum geopend. De Expo A16 Rotterdam is een échte bezienswaardig-
heid. Neem een kijkje achter de schermen en ontdek wie er allemaal meewerken aan de bouw van de nieuwe 
snelweg. Voor welke technische uitdagingen staan de bouwers en waar wordt het echt spannend? Bekijk de  
tentoonstellingsfilm en loop langs de objecten die straks ook langs de nieuwe snelweg te vinden zijn.

www.a16rotterdam.nl
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Waarom lid worden?
De belangrijkste reden waarom je als ondernemer lid wilt worden  
van BusinessClub Prins Alexander is om ervaringen en kennis uit te  
wisselen met mede ondernemers. Ondernemers hebben vaak een  
zeer druk en hectisch bestaan, maar missen in de praktijk veelal de  
mogelijkheid om met gelijkgestemden en mensen die in eenzelfde 
positie zitten van gedachten te wisselen en te klankborden. 
De business club biedt bij uitstek de mogelijkheid hiervoor. 
Daarnaast is het uiteraard altijd mogelijk om zaken te doen. 

Lid worden kan doormiddel van het invullen van het  
aanmeldingsformulier op de website. Het is het altijd mogelijk om  
een keer een van onze bijeenkomsten te bezoeken en BusinessClub  
Prins Alexander zelf te ervaren!

Secretariaat: Postbus 81140 • 3009 GC Rotterdam • Telefoon: 010 421 46 13 • secretaris@businessclubpa.nl • www.businessclubpa.nl

BusinessClub Prins Alexander is een actieve club voor ondernemers, 
door ondernemers. Doel van de business club is om ondernemers in 
Rotterdam Prins Alexander en omstreken bij elkaar te brengen en 
kennisuitwisseling te bevorderen tussen de bedrijven, instellingen en 
lokale overheid. Daarnaast biedt de business club de mogelijkheid tot 
netwerken. De BusinessClub Prins Alexander heeft momenteel meer 
dan 100 leden afkomstig uit een veelheid van verschillende branches uit 
Rotterdam Prins Alexander en omstreken, van autodealers, tot banken, 
adviesbureaus, sport, zorg, etc.

BusinessClub Prins Alexander organiseert op jaarbasis een breed scala aan 
activiteiten. Maandelijks wordt er minimaal één keer per maand ofwel een 
netwerkactiviteit, ofwel een kennis activiteit, ofwel een sociale activiteiten 
georganiseerd voor de leden. Daarnaast worden er regelmatig activiteiten 
met andere business clubs en partijen georganiseerd, waar onze leden  
toegang toe hebben.  Altijd staat kennisuitwisseling, netwerken en  
interactie met elkaar centraal.

Word ook lid!
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In dit nummer stellen we 2 leden 
aan u voor!

Rob Freijssen

Rob Freijssen Mediamanagement

Mijn naam is Rob Freijssen. Mijn bedrijf 
Rob Freijssen Mediamanagement is gespe-
cialiseerd in interim-management in de 
mediabranche, communicatietrainingen, 
trainingen in zakelijk vloggen en filmen & 
monteren met de smartphone. 

Zo geef ik samen met mijn compagnon 
onder het merk Smartphone Video Coach, 
trainingen in het filmen en monteren met de 
mobiele telefoon. 

Want ondernemers, maar ook communica- 
tiemedewerkers, managers, directeuren van 
organisaties en instellingen willen steeds 
vaker zelf goede video`s leren maken om te 
posten op social media of op hun website.  

In het verleden moest je voor iedere video 
een extern videobedrijf inhuren. Maar nu is 
het mogelijk om eenvoudig met behulp van 
de smartphone och professionele video`s te 
maken. 

Daarvoor gebruik je enkele simpele apps en 
wat eenvoudige randapparatuur die in je 
jaszak past: een klein gripje, een selfy stick 
en een microfoontje. Op die manier kun je 
snel het verhaal van jouw bedrijf of instel-
ling vertellen. Er zijn ook grotere organisa-
ties die deze werkwijze met de smartphone 
gebruiken om video`s voor hun intranet te 
maken. Na een praktische training kun je 
meteen aan de slag. De trainingen geven we 
bij voorkeur bij een organisatie zelf, maar je 
kunt ook intekenen voor een open training. 

Medewerkers van vele organisaties volgden 
al een training. Zij maken nu gebruik van deze 
werkwijze.  Zo mochten we onder andere 
trainingen verzorgen voor de grootste drogis-
terijketen van Nederland,  ziekenhuizen (zoals 
het Erasmus MC), de gemeente Schiedam, 
Rotterdam Sportsupport, mediaorganisaties, 
maar ook kleine ondernemingen.

Meer info op www.freijssen.nl 

René Buitenhuis

Ecomobiel BV

Ecomobiel BV is een relatief jong Rotterdams 
bedrijf dat fietsen inkoopt en verkoopt. 
Dan gaat het om weewielers voor iedereen 
van 4 tot 84 jaar. Zowel voor particulieren 
als bedrijven.

René Buitenhuis is de drijvende kracht van 
Ecomobiel BV. Hij bouwde zijn kennis en 
kunde op vanuit zijn vroege jeugd, als telg 
uit een familie met een grote rijwielspeciaal-
zaak. Als kind leerde hij het vak in het bedrijf 
van zijn grootvader. Later van zijn vader en 
daarna als fietsondernemer. De wielersport 
bleek al snel zijn grootste liefde. Die heeft 
hem door zowel zijn vakkennis als in zijn 
relatie met de mensen in dit vakgebied een 
stevige positie gegeven. 

‘Ga toch fietsen’. Een aloude slogan die van-
daag de dag actueler is dan ooit. De auto uit 
en op de fiets stappen, is de basis voor de 
mobiliteit van nu en de toekomst. Een groot 
deel van het woon- werkverkeer vindt nu al 

op deze wijze plaats, met een stormachtige 
groei voor de E-bike. Met aantrekkelijke sub-
sidies van werkgevers en de overheid is het 
aantal E-bikes enorm gestegen en is de elek-
trische fiets inmiddels goed voor de helft van 
de jaarlijkse totale fietsomzet. 

Behalve koop biedt het huren en leasen 
van fietsen en E-bikes tegenwoordig ook 
aantrekkelijke mogelijkheden. De fiets is een 
steeds completer product geworden, waarbij 
onderhoud bijna niet zelf meer uit te voeren 
is. Ecomobiel BV heeft de technische vaar-
digheden en specialistische apparatuur om 
het regulier onderhoud uit te voeren. Naast 
het in- en verkopen van de fietsen geeft 
René Buitenhuis ook lezingen en trainingen 
over aanschaf, onderhoud en de fietssport.

‘Met fietsen wordt ook uw accu opgeladen….’
T   06 40482746
E   info@occasionfiets.nl
W  www.occasionfiets.nl
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mr. Erwin den Hartog

‘Juridisch’ 
gezien

Webshops en privacy

‘Juridisch’ 
gezien

Op 25 mei 2016 is de Algemene Verordening Gegevens-
bescherming (AVG) in werking getreden. Het was de 
bedoeling dat iedereen twee jaar later privacy-proof 
zou zijn en de ACM vanaf dat moment kon gaan hand-
haven. Probleem was echter, dat veel bedrijven op 
het allerlaatste moment alle processen met privacy- 
normen gestroomlijnd wilden krijgen. 

Voor webshops betekent dit dat zij maatregelen moeten 
nemen om aan de strengere eisen van de AVG te voldoen. 
Denk aan een privacyverklaring of privacy-statement op de 
website waarin uitgelegd wordt hoe met de persoonsge-
gevens wordt omgegaan binnen het bedrijf.  Het is dus niet 
verplicht om een privacyverklaring te hebben, maar het is in 
de praktijk wel de handigste manier om aan de informatie- 
verplichtingen te voldoen.

Wat staat in de privacyverklaring?
Voor het gebruiken van de NAW-gegevens en bankgege-
vens om de kooporder te kunnen uitvoeren heeft de web-
winkel geen expliciete toestemming nodig van de con-
sument. Die volgt vanzelfsprekend uit het plaatsen van de 
bestelling en het kunnen uitvoeren van de overeenkomst 
om het bestelde te leveren.

Als de webwinkel na de koop de persoonsgegevens wil 
gebruiken voor bijvoorbeeld mailreclame, dan moet die  
hiervoor vooraf expliciete toestemming van de consument 
vragen. Die moet bovendien net zo makkelijk als hij toe-
stemming geeft, die ook weer kunnen intrekken. De web-
winkel zal moeten zorgen voor een goede administratie 
en afhandeling van de toestemmingen en de intrekkingen 
daarvan.

De verkoper moet de consument duidelijk maken, welke 
rechten hij heeft ten opzichte van zijn persoonsgegevens 
en hoe hij deze rechten bij de webwinkel kan inroepen. 
Het is belangrijk dat de webwinkel ervoor zorgt dat deze 
binnen vier weken reageert op de verzoeken van de con-
sumenten. Doet deze dat niet, dan kan de consument een 
klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies
Gebruikt uw website niet-functionele cookies? En heeft dit 
gevolgen voor de privacy van bezoekers? Vertel alle bezoek-
ers dan duidelijk, op de eerste pagina die ze te zien krijgen: 
welke informatie u over hen verzamelt, hoe u die informa-
tie verzamelt: met cookies, scripts of beacons en wat u met 
die informatie doet.

Geef de keus om hiermee in te stemmen of niet. Wat telt 
niet als toestemming? Bijvoorbeeld een vaag zinnetje in uw 
algemene voorwaarden of privacy statement, zoals: ‘als u 
onze website bezoekt, geeft u automatisch toestemming 
voor de plaatsing van cookies’.

Vorm van de privacyverklaring 
In de AVG staat dat u de informatie over uw verwerkingen 
in principe schriftelijk moet geven. De beste manier om er 
zeker van te zijn dat uw informatie voor de meeste mensen 
goed vindbaar is, is het publiceren van een online privacy-
verklaring. Daarnaast mag u andere middelen inzetten om 
de inhoud van uw privacy beleid toegankelijk te maken. 
Zoals het tonen van pop-ups met een toelichting bij elke 
toestemmingsvraag. Of het gebruik van iconen of een  
video.

Die verklaring mag niet te lang en niet ingewikkeld zijn. Het 
moet voor de consument makkelijk te begrijpen zijn wat de 
organisatie met persoonsgegevens doet. De taal moet zijn 
afgestemd op de doelgroep (volwassene of kind). Zodat de 
consument kan beslissen of hij de persoonsgegevens wel 
met die organisatie wilt delen.

De Haij & Van der Wende Advocaten 
3009 CE Rotterdam 
Barbizonlaan 82 
2908 ME Capelle a/d IJssel 
T 010 220 44 00



Alexander Business Magazine

WILT U OOK ADVERTEREN?

Voor ondernemers in 
Prins Alexander...
Adverteren? Neem contact op met
Carola Kalishoek (06 215 13 528) of
Inge Lievaart (06 290 92 876)

www.alexandermagazine.nl

Eetcafé Otto Hahn
Binnenhof 14 

3069 KV Rotterdam 
T: 010 455 11 88 

info@ottohahn.nl

Openingstijden
Ma: 10.00 - 24.00 uur 
Di t/m do: 09.30 - 24.00 uur
Vr en za: 09.30 - 02.00 uur 
Zo: 12.00 - 24.00 uur

Otto Hahn Eten & Drinken is een gezellige en moderne 
eet- en drinkgelegenheid in winkelcentrum Binnenhof. 

Iets te vieren? Vraag altijd even naar de mogelijkheden, want 
die zijn er. Voor bedrijfsborrels, familie-etentjes 
of zakenlunch. 
 
Zien we u snel?

Gezellige 
feestavonden!

Regelmatig zijn er 
bekende bandjes en 

volkzangers. Houdt onze 
facebookpagina 

in de gaten.
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mr. Kees van Steensel RAiA

‘Financieel’ 
gezien

Retail en Taxi Marianne
Tot de zondag voordat ik dit stukje schreef, wilde er 
niets aan inspiratie opborrelen om iets zinnig over de 
ontwikkelingen in de retail te schrijven. Totdat ik die 
schaarse keren dat de TV mij kan boeien Lubach voor-
bij zag komen. Hij nam ons mee in de wereld van het 
Venture Capital met het bedrijf Uber als voorbeeld. 

Hierbij werd op een Jip en Janneke methode uitgelegd hoe 
marktaandelen gekocht werden en marktaandelen uit te 
markt werden gedrukt. De methode is simpel: jaren wordt 
voor een ver onder de marktprijs gepositioneerde prijs het 
product in de markt gezet. Hiermee gaat men net zo lang 
door tot de concurrenten in het doelsegment het loodje 
leggen. De verliezen worden door de beleggers voor jaren 
gefinancierd tot de concurrentie het opgeeft en een markt-
monopolie is gecreëerd. Het cashen kan dan beginnen.

Deze methode wordt toegepast door de Amazons en Ubers 
van deze wereld en de methode gaat vaak ten koste van 
lokaal opererende grote (bijvoorbeeld V&D) en kleinere 
(taxi Marianne) bedrijven. Zelfs internationaal opererende 
ketens (Hudsons Bay, Blokker) kunnen in dit geweld niet 
mee. 

De consequenties van deze praktijken laten visueel hun 
sporen na in winkelland. Op veel winkellocaties zijn er, 
door het wegvallen van ketens die het niet redden en ook 
éénpitters die de handdoek in de ring gooien, kraters ge-
slagen in de bezetting van winkelstraten en winkelcentra. 

Slechts die winkelgebieden die een “beleving” aan de 
klant geven, worden nog bezocht. Men gaat voor de basis- 
behoeften in veel gevallen niet de straat meer op; men wil 
een ochtendje vermaakt worden. Zo werd ik gebeld door 
vrienden die iedere zaterdagochtend naar het gebied van 
de Pannekoekstraat gaan. Daar is wat te beleven! Zij gaan 
even op de rommelmarkt kijken, sjokken daarna door naar 
hippe winkeltjes die in de afgelopen jaren in die buurt zijn 
neergestreken en sluiten hun dagje stad af met een op 
Spaanse wijze bereidde kokkelmaaltijd of een scholletje.

Wij zouden aansluiten bij de lunch. Om bij de lunch te 
komen werden wij verrast door het diverse aanbod van 
hippe winkeltjes die ieder hun eigen identiteit hadden.  
Authentiek en origineel! 

Dus niet een keur aan de standaardwinkelketens die nog 
wel in de lucht zijn. Nergens was leegstand te ontdekken 
en er heerste een gezellige en een tikkie rommelige sfeer.

Zou het niet gewoon zo zijn dat mensen, als zij nog voor 
spullen de deur uit willen, zoeken naar een totaalbeleving? 
Logischerwijs zal een deel van de retailmarkt worden in-
gevuld door internet gestuurde clubs die hun meerwaarde 
hebben in logistiek ultra efficiënt gestuurde processen. 
Toch zoekt een groot deel van de mensen die winkelbeleving 
die meerwaarde geeft door het authentieke gekoppeld aan 
een fysieke beleving. 

Gelukkig zie je die tegenbeweging op verschillende plekken 
in Rotterdam en omgeving voorzichtig vlam vatten. Ook in 
Gouda, waar ik een jaar geleden nog winkelstraten zag waar 
de verpaupering vol was toegeslagen (zie nu nog Hillegers-
berg of nog erger Schiedam), zag ik afgelopen maand de 
toen nog lege plekken opgevuld door originele winkeltjes. 
Stuk voor stuk pareltjes om voorbij te lopen. 

Het kan dus toch! Maar waarom op de ene plek wel en de 
andere niet. Ik kan niet anders concluderen dan dat dit 
mensenwerk is. Op die plekken waar enkele mensen met 
inventiviteit en sociaal gevoel de vrije hand krijgen kunnen 
mooie dingen ontstaan. Zeker als zij bewoners, gemeente 
en ondernemers mee kunnen trekken in hun creativiteit. 
Ik geloof er in dat dit altijd sterker zal zijn dan concepten 
die puur op geld zijn gebaseerd en uiteindelijk geen meer-
waarde geven. Met die boodschap zou een creatieve Taxi 
Marianne ook tegen de wereld van de Ubers kunnen over-
winnen. De tijd zal het leren.

Van Steensel Assurantiën b.v. 
Pr. Pieter Christiaanstraat 61 
3066 TB Rotterdam 
info@steensel.nl 
T 010 412 39 11
www.steensel.nl
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Potje met 50 miljoen voor leren en ontwikkelen
Het kabinet wil werkgevers en werkenden helpen om tijd en 
geld te investeren in leren en ontwikkelen op de werkvloer. 
Mkb’ers kunnen daarvoor een subsidieaanvraag indienen bij het 
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Tot 31 maart 
is er in totaal 50 miljoen euro beschikbaar voor ondernemers. 

Minister Koolmees: “Mkb-bedrijven vormen de ruggengraat van 
onze arbeidsmarkt. Bijna iedereen brengt er wel een deel van zijn 
carrière door. Daarom is het ook zo belangrijk dat we mkb-onder-
nemers een handje helpen bij het leren en ontwikkelen in hun  
bedrijf. Ik hoop dat alle ondernemers nadenken over een eventuele 
subsidieaanvraag. Wat zouden zij willen doen om van hun onder-
neming een leerrijke werkplek te maken?”

Tot een kwart ton
Elke mkb-ondernemer kan een subsidieaanvraag indienen tot 
€25.000. Het geld kan worden ingezet om een leerrijke werkom- 
geving in een bedrijf te versterken, maar ook om medewerkers  
tijdens hun werk een (deel van een) mbo-opleiding te laten volgen. 

Tweede ronde
Werkgevers die nog niet weten of en waar-
voor zij het geld willen inzetten, kunnen ook 
wachten tot na de zomer. Want in september 
volgt een tweede ronde.

www.slimwerkgeven.nl 

In de loop van dit jaar stappen bezorgers ook 
op de fiets in Leiden en Utrecht. Eind 2019 had 
het bedrijf 121 fietskoeriers in dienst. Dat is het 
dubbele van het jaar ervoor. Omzet: anderhalf 
miljard. Coolblue heeft 2019 afgesloten met 
een omzet van anderhalf miljard euro en drie 
miljoen euro meer nettowinst dan in 2018, wat 
het totaal op 15 miljoen bracht.

Bron: emerce.nl

Elektronicawinkel, webshop en bezorger Coolblue wil in 2020 een 
miljoen pakketjes per fiets afleveren, een verdrievoudiging. Daar-
mee wil het Rotterdamse bedrijf meer grip krijgen op de geleverde 
kwaliteit, maar ook bijdragen aan de verduurzaming van haar 
bedrijfsactiviteiten. 

Fietsen zijn vooral handig om heel veel kleine pakketjes rond te rijden, 
niet in het minst in drukke binnensteden In 2019 leverde Coolblue 
per fiets 331.000 pakketjes af in Rotterdam, Eindhoven, Den Haag, 
Tilburg, Haarlem, Amsterdam en Arnhem. Dat was een toename van  
170 procent ten opzichte van 2018. 

Miljoen pakketjes voor CoolblueFietst

Betere registratie ongevallen
Vorig jaar waren er 69 dodelijke ongevallen met 
bestelbusjes te betreuren en het is niet bekend 
hoe vaak daar een koerier bij betrokken was, 
aldus de SWOV (Stichting Wetenschappelijk 
Onderzoek Verkeersveiligheid). VVN ziet graag 
een betere registratie van ongevallen. “In het 
geval van roekeloze koeriers kunnen we alleen 
maar aankloppen bij organisaties om onze 
ongerustheid te uiten, maar kunnen dat helaas 
niet staven met harde cijfers. 

Het is zaak dat beter wordt bijgehouden wat 
de oorzaken van ongevallen zijn en wie er 
bij betrokken zijn”, aldus de directeur van de 
verkeersorganisatie.

Veilig Verkeer Nederland (VVN) waarschuwt dat de toename van het 
aantal pakketbezorgers gevaar kan gaan opleveren. Steeds meer 
mensen kopen op internet, waardoor her en der koeriersbusjes 
driedubbel staan geparkeerd. Supermarkten rijden af en aan met 
hun waren en sommige bezorgers letten niet op tijdens hun rit of 
rijden veel te hard in woonwijken. 

“In drukke straten komen dagelijks wel 40 tot 50 bestelbusjes per dag. 
Als de trend zich doorzet, zijn dat er over een jaar misschien wel 70 
tot 80. Zeker als meer winkels en supermarkten thuis gaan bezorgen, 
zal het aantal verkeersbewegingen drastisch toenemen”, voorziet VVN 
directeur  Alphons Knuppel. “Als we hier met z’n allen niets aan doen zal 
het aantal snelheidsovertredingen, foutparkeren en andere misstanden 
alleen maar stijgen. Om te voorkomen dat het echt een keer vreselijk 
mis gaat en er doden of ernstig gewonden vallen, roepen wij bewoners 
van drukbezochte buurten en wijken op in actie te komen en om 
veiligheidsmaatregelen te vragen bij gemeenten”

Pakketvervoer bedreigt verkeersveiligheid
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Recordaantal nieuwe bedrijven: 
webshops populair
Er is in 2019 een recordaantal nieuwe bedrijven bijgekomen. In 
Nederland werden vorig jaar 207.000 nieuwe bedrijven gestart. 
Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is het nog niet 
eerder voorgekomen dat zoveel nieuwe ondernemingen het le-
venslicht zagen. In vergelijking met vorig jaar waren het er 23.000 
meer. Toen was er ook al sprake van een record. Driekwart van het 
aantal opgestarte bedrijven is een eenmanszaak. Vooral webshops 
zijn populair, maar ze vallen ook bij bosjes om. 

Verdubbeling webshops
In de handel zijn starters vaak webshops. Er is een verdubbeling van 
nieuwe online retailers ten opzichte van 2018. Daarmee was de web-
winkel de populairste onderneming om op te richten. De tien jaar 
daarvoor was die eer weggelegd voor organisatieadviesbureaus. In 
de handel is ook het verloop bij de webwinkels het hoogst, 1 op de 9 
bedrijven stopt. Andere branches waar relatief veel bedrijven stop-
pen, zijn post en koeriers, waar 11 procent  van bedrijven in 2019 
hun activiteiten staakten en de overige zakelijke dienstverlening  
(9 procent, waaronder veel stoppers bij de callcenters).

115.000 bedrijven gestopt
Het aantal opgeheven bedrijven was vorig jaar 115.000. Daarmee 
was sprake van een toename van 8 procent op jaarbasis. Het is 
tevens het hoogste aantal opheffingen sinds 2015. In absolute aan-
tallen verdwenen de meeste ondernemingen in de specialistische 
zakelijke dienstverlening.

Toename eenmanszaken
Sinds 2007 vormen de eenmanszaken de 
grootste groep bedrijven bij de starters. Hun 
aandeel in de totale bedrijvenpopulatie is 
voortdurend toegenomen. Op 1 januari van 
dit jaar was twee derde van alle bedrijven 
een eenmanszaak, waar dat in 2007 net iets 
meer dan de helft was. Het aantal eenmans-
zaken is in deze periode bijna verdubbeld 
naar ruim 1,2 miljoen.

Besloten vennootschappen, de meest voor-
komende vorm onder rechtspersonen, namen 
in die periode toe met 125 duizend bedrijven 
tot bijna 370 duizend.

Bronnen: CBS en Business Insider Nederland 

Pakketvervoer bedreigt verkeersveiligheid

Multicopy Capelle/Rotterdam Oost wint 
Inspiratie Award
Multicopy Capelle/Rotterdam Oost heeft de Inspiratie Award 2019 
gewonnen. Deze prijs werd uitgereikt tijdens de 24e Conventie van 
Franchise Services Inc. Ondernemer Pouria Taghavi nam de onder- 
scheiding uit handen van Annette Dales, algemeen directeur  
Multicopy Nederland, trots in ontvangst.

“We vierden afgelopen jaar ons 20-jarig jubileum en dan is deze prijs 
helemaal een opsteker. In al die jaren hebben we aan den lijve onder-
vonden dat je als ondernemer moet blijven veranderen. Daarvoor heb 
je energie nodig. Inspiratie. Maar ook het gevoel dat je er meteen wat 
mee kunt doen. Als Multicopy The Communication Company willen wij 
dicht bij onze klanten staan. We gaan samen met de opdrachtgever 
rond de tafel zitten om te kijken waar kansen liggen en hoe die gepakt 
kunnen worden. Dit doen we nu ook voor de regio Lansingerland.”
Meer dan druk en print

Multicopy biedt als Multicopy The Communication Company veel meer 
dan druk en print. Advies en design bijvoorbeeld. Maar ook gevel- en 
autoreclame, billboards, direct mailings, apps, websites, e-mailings,  
promotionele artikelen en meer. 

Over Multicopy 
Multicopy The Communication Company is al 
bijna 50 jaar de communicatieondersteuner 
van ruim 50.000 bedrijven en organisaties in 
het midden- en kleinbedrijf. Met zo’n 60 vesti-
gingen in Nederland maakt Multicopy deel uit 
van Franchise Services Europe dat op haar 
plaats weer onderdeel uitmaakt van Franchise 
Services, Inc. als grootste franchiseketen ter 
wereld op het gebied van grafische communi-
catieoplossingen.
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Ons RISICORAPPORT, uw inzicht
Uw verzekeringspakket helder doorgelicht in ons 
RISICORAPPORT voor de ondernemer.

www.steensel.nl   •   info@steensel.nl   •   T  010 412 39 11

Van Steensel Assurantiën b.v. • Pr. Pieter Christiaanstraat 61 • 3066 TB Rotterdam

Zaken zijn er om op te lossen,
dat appeltje schillen wij wel vaker.

Barbizonlaan 82
2908 ME  Capelle a/d IJssel
Postbus 84233
3009 CE  Rotterdam
    010 - 220 44 00
    010 - 220 44 99
    be @haijwende.nl
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De Haij & Van der Wende Advocaten in Capelle aan den IJssel werkt voor ondernemingen en (non-profi t) organisaties. 
We adviseren cliënten op het gebied van arbeidsrecht, ondernemingsrecht, vastgoedrecht en ruimtelijke ordeningszaken.



Met enige regelmaat rijd, loop of fiets ik 
door Rotterdam en doe vele wijken aan. 
Van Schiebroek tot Vreewijk, van Katen-
drecht tot Nesselande. Vanuit mijn 
professie kom ik in alle delen van onze 
prachtige stad. Een stad in beweging, 
een stad van handen uit de mouwen, 
een stad van niet lullen maar poetsen, 
geen woorden maar daden, mijn stad.

En gek genoeg kan ik er geen genoeg van 
krijgen. Ieder moment van het jaar, ieder 
moment van de dag kan ik genieten van 
wat er zich afspeelt. Het verveelt nooit. 
Ruim 170 nationaliteiten weten van deze 
wereldstad de perfecte mix te maken van 
de hedendaagse samenleving.

Zo kan ik genieten van zowel de Zwartjan 
als de Kleiweg, de Beijerlandselaan en onze 
eigen Hesseplaats. De diversiteit van kleine 
winkeliers met aan hun zijde de grootgrut-
ters die elkaar moeten versterken. Het is 
de juiste mix die maakt of het winkelstraat-
beeld wel of niet succesvol is en blijft.

Om nog maar te zwijgen over ons winkel-
gedrag op het web. Ook ik zie dat de kleine 
zelfstandige ondernemer tussen het online 
geweld maar moeizaam zijn hoofd boven 
water weet te houden. En op het moment 
dat het doek toch valt door tegenvallende 

resultaten, hoge kosten en soms onbegrij-
pelijke huurcontracten sluit de voorheen 
zo ambitieuze ondernemer zijn zaak en 
ontstaat er leegstand in het winkelgebied.

Als dominostenen, de één na de ander 
valt om. En voor je het weet is een winkel- 
plint voor lange tijd voorzien van bestick-
erde raampartijen die ons moeten doen 
geloven dat de straat gevuld is met een di-
vers aanbod van winkeliers. Niets is minder 
waar, al die hardwerkende mensen die ten 
prooi vallen aan de nog steeds groeiende 
internetshops en thuisbezorgdiensten zijn 
door toedoen van ons onvoorspelbare 
winkelgedrag gevlucht of noodzakelijker-
wijs gestopt.

Ik ben van origine niet zo van de goede 
voornemens aan het begin van het nieuwe 
jaar, maar nu ben ik toch om. Vanaf nu 
ga ik vaker naar die kleine, ambitieuze  
winkelier die het verdient om de toekomst 
rooskleurig tegemoet te zien en bestaans-
recht weet te behouden. Want of ik nu 
over de Meent, de Crooswijkseweg of het 
Lage Land loop, ik gun die slager, schoen-
maker en fotograaf alle goeds en succes 
toe te midden van ons eigen ontembare 
bestelgedrag via het internet. Goed voor-
beeld doet goed volgen - geen woorden, 
maar daden - ik daag u uit... 

Hans Lemmers
BusinessClub Prins  
Alexander
 
Erasmus Uitvaart
info@erasmusuitvaart.nl

Goede winkelvoornemens
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In deze rubriek zit gewoonlijk een lokale 
ondernemer exclusief met Marco Bunk 
aan de lunchtafel van zijn Bar & Keuken 
Wilskracht, de hotspot op het Prins  
Alexanderplein. Deze keer eet de uitbater 
zijn twaalfuurtje met twee Rotterdamse 
ondernemers die ook geworteld zijn in 
Prins Alexander: Carola Kalishoek en Inge 
Lievaart. Samen met Marco bemoeien 
zij zich al jarenlang intensief met allerlei 
ondernemersactiviteiten in het gebied.

Marco zit met zijn zaak al twintig jaar op het plein en is behalve actief lid 
van de business club ook bestuurslid van Horeca Nederland en voorzitter 
van de Green Business Club Alexander. Samen met Carola Kalishoek 
spant hij zich in om het gebied voort te stuwen in de vaart der volkeren. 

First Support 
Sinds 2016 is Carola met haar bedrijf First Support vooral actief in  
projecten met Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Onder-
nemen. Zo houdt zij zich als programmamanager Green Business Club 
Rotterdam Alexander met Marco bezig met het verbinden van het 
lokale bedrijfsleven, overheid en andere organisaties. Met als doel de 
omgeving van het bruisende zakendistrict en het bedrijventerrein te 
verduurzamen. “Samen met de aangesloten bedrijven maken wij con-
crete afspraken in doelgerichte programma’s zoals duurzame mobiliteit, 
energie, afval en circulair, mensen en water & groen. Het is van belang 
om dat continu onder de aandacht te brengen van de mkb’ers en winkel- 
ondernemers in het gebied.”

Lievaart Vormgeving & Communicatie
Met de vader van Inge Lievaart stond Marco zeventien jaar geleden aan 
de wieg van de oprichting van Businessclub Prins Alexander (BCPA). Inge 
heeft met Lievaart Vormgeving & Communicatie een full service reclame-
bureau opgebouwd dat zich dagelijks bezig houdt met alle facetten van 
de marketingcommunicatie. Zo verzorgt zij onder andere de opmaak en 
zakelijke uitgave van het Alexander Business Magazine en is zij voorzitter 
van de Businessclub Prins Alexander.

Carola en Inge liepen elkaar daar acht jaar geleden tegen het lijf. Het 
bleek het begin van een bloeiend samenwerking. Zo hebben zij samen 
het ondernemersevent Zaken Op De Rail op poten gezet, zitten allebei 
in de redactie van het business magazine en bij de organisatie van een 
nieuw ondernemersevent op ss Rotterdam.

Overbuurman
Het thema in dit magazine is de toekomst van de retail. Marco is aan het 

plein de overbuurman van het winkelcentrum 
Alexandrium. Ondanks dat hij daarvan geen 
huurder is en daarom tevens geen lid van de 
winkeliersvereniging, is de horecaondernemer 
als spin in het web van het Alexanderplein 
sterk betrokken bij het reilen en zeilen van het 
winkel- en kantorengebied.

Hij is uitgenodigd om deel te nemen aan een 
onderzoek over hoe de duizenden vierkante 
meters verder kunnen worden ontwikkeld en 
het Alexanderplein daarmee levendiger wordt, 
zoals met evenementen en culturele en maat-
schappelijke functies waaraan ook lokale  
retailers hun steentje kunnen bijdragen. Marco 
denkt dan bijvoorbeeld aan thematische  
braderieën. “Want je moet al aan de buiten-
kant van Alexandrium beginnen met de be-
leving. De entree van het plein moet daarom 
uitnodigender. Dat zou prima samen kunnen 
gaan met de winkelfunctie van Alexandrium. 
Voor succes in de toekomst heb je daar ook 
kleine retailers hard bij nodig. Zoals op het 
Zuidplein. Daar zitten meer lokale retailers. Je 
ziet dat die diversiteit werkt. Dat maakt het 
winkelen aantrekkelijk. Met alleen formules en 
grote ketens redt je het niet.”

wilskrachtrotterdam.nl 
www.firstsupport.nl 
lievaart-vc.nl

Lunchen bij Wilskracht met 
Carola en Inge



OOG VOOR VOEDSEL
HART VOOR MENSEN
Voedselbank Capelle heeft in haar korte bestaan aangetoond een belangrijke rol te spelen bij de hulp

aan mensen die niet instaat zijn op een volwaardige wijze deel te nemen aan de samenleving. Zij hebben hulp nodig om uit schulden 

en moeilijke situaties te komen en weer naar een werkzaam leven te gaan. De Voedselbank vormt een schakel in dat proces waarbij 

de voornaamste zorg is wekelijks voedselpakketten samen te stellen die een aanvulling zijn op hetgeen mensen zelf kunnen kopen.

      Helpt u mee om een verantwoord voedselpakket samen te stellen?
Bij het samenstellen van de pakketten streven we ernaar om een zo divers mogelijk pakket te kunnen bieden. Hierbij 
staat gezondheid voorop. Toch lukt het niet altijd om hieraan te voldoen. We zijn immers afhankelijk van voedsel en 
producten die we krijgen. We zijn dan ook altijd op zoek naar bedrijven die ons helpen bij het samenstellen van pak-
ketten. Heeft u goederen die met enige regelmaat bij ons aangeleverd kunnen worden dan horen we dat graag van u. 
Bel 010-7410001 of stuur een mail aan info@voedselbankcapelle.nl

Aanmelden als klant van de Voedselbank
We bereiken lang niet iedereen die wel ondersteuning van de Voedselbank nodig heeft. Dat kan zijn doordat deze mensen niet bij 
hulpverlening in beeld zijn of zich schamen voor hulpaanvragen en dus onder de radar blijven. Bent u of kent u iemand die nog 
geen klant is bij de Voedselbank in Capelle neem dan vrijblijvend contact met ons op om te informeren naar de mogelijkheden. 
Bel 010-7410001 of stuur een mail aan aanvraag@voedselbankcapelle.nl

Altijd handen en hoofden nodig
Er zijn al heel wat mensen actief als vrijwilliger bij de Voedselbank maar we kunnen altijd extra ondersteuning 
gebruiken. Niet iedereen is immers altijd inzetbaar. Heeft u tijd beschikbaar en zou u iets voor een ander 
willen betekenen kom dan langs om kennis te maken. Graag even van tevoren afspraak inplannen.  
Bel 010-7410001 of stuur een mail aan kassem@voedselbankcapelle.nl

        Naast voedsel heeft de Voedselbank ook geld nodig. 

Wordt Vriend van de Voedselbank Capelle
De Voedselbank kan haar werk alleen doen met fi nanciële steun van gemeente, kerken, bedrijven, instellingen en parti-
culieren. De kosten voor huisvesting, voedselveiligheidsvoorzieningen en transport zijn steeds terugkerende posten op 
de begroting. Er is dus veel geld nodig om te blijven draaien zoals we dat nu doen. Uw gift is dan ook meer dan welkom.  

Stichting Voedselbank Capelle aan den IJssel  | Rabobankrekening NL 79 RABO 016 88 28 006 
Omschrijving: Donatie Voedselbank Capelle

Fiscaal aftrekbaar De Stichting is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
Dat betekent dat uw donatie fi scaal aftrekbaar is voor uw inkomstenbelasting. 
Heeft u vragen of wilt u meer weten neem dan contact op met de secretaris: 
Peter Meulendijk. Mobiel 06 54751462 of mail info@voedselbankcapelle.nl 

      Helpt u mee om een verantwoord voedselpakket samen te stellen?

www.voedselbankcapelle.nl

        

Volg ons: facebook.com/voedselbankcapelle



VERGADERINGEN 
EN RECEPTIES 
I N  L A N D E L I J K  G R O E N

GROENENDIJK 325 (VER-HITLAND) – 2911 BB  NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL – TELEFOON 0180-323414 – INFO@LEEFGOED.NL

Op Leefgoed de Olifant vindt u vijf inspirerende 
vrijstaande locaties voor vergaderen, teambuilding, 
brainstormsessies, cursussen, bedrijfspresentaties 
enz.  
 
Rust, natuur en sfeer staan bij ons centraal.  
Park Hitland en de werkhaven van de getijrivier 
met zijn historische schepen zijn onze buren. 
 
De vrijstaande locaties gaan helemaal op in de landelijke  
omgeving en hebben alle voorzieningen als wifi, beamer en 
flip-over. De catering verzorgt Restaurant De Dames. 
 
Informeer wat we kunnen betekenen bij de organisatie van 
een workshop of teambuilingactiviteit. En de dag afsluiten 
met een gezellig borrel of diner? Ook dat kan. 
 
Parkeren is gratis op ons eigen terrein. 
 
 
Duurzaam 
Leefgoed de Olifant gebruikt waar 
mogelijk zelfgekweekte  
biologische groentes, fruit, kruiden 
en eetbare bloemen. De runderen 
voor vlees, melk en kaas worden bij 
ons geweid. 
 
Leefgoed de Olifant is een non-profitorga-
nisatie die het Leefgoed met  
ondermeer rijksmonument Steenoven de 
Olifant, publiekstoegankelijk en in stand wil 
houden. 

Vergaderingen 
& partijen

RESTAURANT & TERRAS DE DAMES

LEEFGOED.NL/VERGADEREN

 De Hut

 De Dames  De Kas

 De Beer
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