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Michel Jonkheer (LookFeel Consultancy):

De bezem
erdoor!
Met een in bijna alle winkelgebieden
duidelijk zichtbare leegstand en fysieke
winkelomgevingen die kwantitatief niet
meer voldoen aan de wensen van de
huidige consument, is het de hoogste tijd om
drastische keuzes te maken. Want stilzitten is
geen optie. We moeten actief aan de slag met
de Nederlandse winkelvastgoedportefeuille
en bekijken welke gebieden potentieel
hebben. Maar hoe benut je dat potentieel en
hoe voeg je waarde toe? Wat Michel Jonkheer
betreft gaat de bezem door onze manier van
denken en werken. →

DOOR EDWIN BRUGMAN
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e afspraak met Michel Jonkheer
is in De Hallen in Amsterdam
Oud West. Een prachtvoorbeeld
van een oud, vervallen complex
dat nieuw leven is ingeblazen. ‘Geweldig wat men hiervan
heeft weten te maken’, vindt Jonkheer. ‘Maar hoe moet je
het noemen? Het is geen winkelcentrum (want heeft maar
weinig winkels), je vindt er wel veel horeca (maar niet
uitsluitend), een bioscoop, een hotel, een vakopleiding,
kapper, een fietsenmaker met een mooie winkel, kunst
uitleen, enzovoort. Welk etiket past op dit concept? Ik zou
het nog niet weten, maar het is geen winkelcentrum !’
En dat is wellicht ook de richting die we op moeten
gaan. Michel Jonkheer: ‘Misschien moeten we het in de
toekomst niet meer over ‘winkelgebieden’ hebben. Want
je ziet in veel gevallen grote veranderingen in de mix van
winkels, horeca, diensten, leisure en wat niet nog meer. En
met name de rol van horeca is sterk aan het veranderen.
Het winkelgebied zoals we dat decennialang gekend heb
ben, verandert.’
SLIMME HORECA
Die veranderende rol van horeca heeft Michel Jonkheer
aan het denken gezet. ‘Die nieuwe en veranderende kijk
op horeca volgt uit de positioneringsstrategieën die wij
bij LookFeel Consultancy inmiddels al ruim vier jaar voor
winkelgebieden maken. We zien regelmatig dat het aanbod
niet aansluit op wat de consument verwacht. Gebieden
concurreren zoals we weten niet alleen meer met elkaar,
maar ook met bijvoorbeeld een dagje of dagdeel naar een
pretpark, museum of het zwembad. De consument ver
wacht tegenwoordig zoveel meer van de verblijfskwaliteit
en daar speelt horeca een enorm belangrijke rol in. Echter,
het is in veel Nederlandse winkelgebieden maar droevig
gesteld met horeca. Zowel kwantitatief als kwalitatief.
Vandaar dat wij momenteel samen met horecapartners
een concept ontwikkelen dat juist in winkelgebieden tot
z’n recht komt.’
Met dit concept kan LookFeel Consultancy op korte
termijn een oplossing bieden voor leegstand en bovendien
‘reuring’ in het winkelgebied brengen. ‘Een horecapartner
onderzoekt gedurende een overeengekomen periode in de
praktijk of de locatie en het concept levensvatbaar is in het
desbetreffende winkelgebied en of dat voldoende kansen
biedt voor de lange termijn. Je slaat dus twee vliegen in
één klap: de leegstand wordt opgelost en het totale winkel
gebied wordt aantrekkelijker gemaakt door het toevoegen
van een passende en kwalitatieve horeca-invulling. Waar
mee dan ook weer de verblijfsduur in het winkelgebied
verlengd wordt om de consument vervolgens bij de winkels
meer te laten besteden. Bovendien is er een serieuze kans
om er voor de lange termijn een kwalitatieve huurder aan
over te houden.’
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‘In Nederlandse
winkelgebieden is het
maar droevig gesteld
met de horeca’
Integrale projectaanpak winkelgebieden
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BOODSCHAPPENCENTRA
En is dit concept ook geschikt voor bijvoorbeeld bood
schappencentra? ‘Zeker wel. Alleen moet je wel het type
horeca op het winkelgebied en de doelgroep aanpassen.
Immers, een boodschappencentrum heeft een hogere
bezoekfrequentie, maar een kortere verblijfsduur dan een
stads(deel)centrum. Een wat kleinschaligere horeca past
dan prima in een boodschappencentrum. Vandaar dat wij
samen met onze partners een schaalbaar con
cept in de markt zetten. Dat concept bieden we
Bij alle keuzes staat eigenaren en beheerders aan om in te zetten
voor hun hele winkelvastgoedportefeuille.’
de consument in
Michel Jonkheer onderzoekt in het ver
het verzorgingsgebied lengde van deze horeca-benadering, of hij
ook met partners uit andere branches zo’n
centraal samenwerking kan aangaan. ‘Als ik retailers
duidelijk kan maken waarom er in een bepaald
winkelgebied kansen liggen voor een bepaalde
branche, dan draagt ook dat bij aan nieuwe kansen voor
het totale gebied. Het vereist echter wel een meer flexibele
houding van eigenaren en beheerders.’
ONTWERP FYSIEK GEBIED
Vanuit zijn ervaring met doelgroepanalyse, positionering
en branchering, signaleert Michel Jonkheer een m
 ismatch
tussen hoe de consument wil dat een winkelgebied eruit
ziet en hoe het er daadwerkelijk bij staat. ‘Eerder zei ik in
SCN ‘Wie kiest wordt gekozen’. Daarmee bedoel ik dat als
een eigenaar en beheerder kiezen voor een bepaalde posi
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Denk vooral niet dat je er
bent met een nieuwe huisstijl
en de bekende lik verf

omarmd. ‘Allereerst het vertrouwen van en de samenwer
king met de opdrachtgevers (SPF Beheer en MVGM Win
kelmanagement), dat maakt zoveel mogelijk. En dan de
prettige samenwerking met de gemeente Smallingerland,
de overkoepelende winkeliersvereniging van Drachten
en de individuele winkeliersvereniging van Raadhuis
huisplein Centrum Drachten zelf. We zijn daar in 2014
mee begonnen en de implementatie loopt gestaag door.
LookFeel Consultancy heeft in kaart gebracht hoe Drach
ten zich moet bewegen ten opzichte van de andere winkel
kernen in de regio en die positioneringsvisie is leidend.
Op alle onderdelen wordt nu actief gestuurd.’

tionering (die dan wel op alle aspecten uitgewerkt moet
worden), de kans veel groter is dat de beoogde doelgroep
ook voor dat winkelgebied kiest en herhalingsbezoek gesti
muleerd wordt.
Maar men moet niet de fout maken om te denken dat je
er bent met een nieuwe huisstijl, een nieuwe website en de
bekende lik verf. Je moet kijken naar het geheel, dus naast
de huisstijl, de communicatie en promotie, zijn wij actief
betrokken bij het ontwerp en uitstraling van het fysieke
gebied en de online omgeving. Bij alle keuzes staat de con
sument in het verzorgingsgebied centraal.’
GEEN HALF WERK
En als de vastgoedeigenaar het om financiële redenen niet
haalbaar acht om de totaalstrategie uit te voeren? Michel
Jonkheer: ‘Dan adviseer ik vaak liever te wachten, in
plaats van half werk te doen. Want wil de strategie wer
ken, dan moet deze integraal opgepakt worden. Voor de
volledigheid meld ik dat er natuurlijk ook de mogelijkheid
is om nooit meer iets doen, maar dan sterft het winkelge
bied uiteindelijk af. Wat overigens ook voor een deel de
realiteit is, want met pakweg 25% te veel winkels in Neder
land, is het ook niet mogelijk aan alle winkelgebieden
waarde toe te voegen.’
PRAKTIJKCASE: RAADHUISPLEIN CENTRUM DRACHTEN
Het kernwinkelgebied van Drachten is wat Michel Jonk
heer betreft een mooi voorbeeld hoe de stakeholders daar
de positioneringsvisie van LookFeel Consultancy hebben

SUCCESVOLLE AANPAK
Michel Jonkheer heeft nu ruim vier jaar zijn bedrijf Look
Feel Consultancy en kan zeggen dat hij daarmee voorziet
in een behoefte. ‘Dat heeft er alles mee te maken dat wij
volgens een vaste succesvolle aanpak werken, hele duide
lijke lijnen neerzetten en dat we waar nodig heel flexibel de
juiste specialisten er op aantakken. We zijn dan ook geen
concurrent van de vastgoedbeheerders, maar de specialist
op het gebied van branding & beleving van winkelgebieden
die heel graag samenwerkt met eigenaren, beheerders,
retailers en gemeenten.’ ←
WWW.LOOKFEELCONSULTANCY.COM

LOOKFEEL CONSULTANCY
staat voor advies, ontwerp en implementatie van branding & beleving. De fysieke
verblijfsomgeving en online uitstraling moet
aansluiten bij de doelgroep. Het realiseren
van sterke winkelgebiedmerken met een heldere positionering is een andere manier om
uit te drukken wat Michel Jonkheer met LookFeel Consultancy doet en bereikt. Hij vindt dat
overigens niet alleen de taak van LookFeel
Consultancy, maar is er tevens voorstander
van dat vastgoedorganisaties hier het juiste
gewicht aan geven door het aanstellen van
een Chief Brand Officer, ‘Het winkelgebiedmerk en alles wat daar mee samen hangt,
is van het allergrootste belang. Daarom
zouden organisaties naast de CEO, COO, CFO
ook een CBO moeten aanstellen. Dit zou de
waarde van het winkelvastgoed aanzienlijk
verhogen!’
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