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Inleiding

Heeft u ook leegstand en is het lastig dit op te lossen? Heeft ook te maken met de uiteenlopende 
belangen van vastgoedeigenaren, huurders, ondernemers en gemeente?  

Leegstand in binnensteden is een groot probleem. Veel gemeenten zijn druk in de weer met acquisitie-
managers en vastgoedeigenaren en proberen de leegstand het hoofd te bieden. De manieren en 
instrumenten die beschikbaar zijn worden aangewend, maar het is een taai multi-partijen-probleem die 
multidisciplinair moet worden opgelost. De oplossing ligt niet op het vlak van symptoombestrijding 
zoals leegstandsaanpak, maar als er wordt toegewerkt naar een gewenst eindplaatje zoals een gezond 
winkelbestand dat past bij de consument die zij bedient. Wij pleiten voor een duidelijk kernwinkelge-
bied (wat is centrum en niet-centrum), met een duidelijke identiteit, en waarbij de oplossing gedragen 
wordt door alle betrokkenen, vastgoedeigenaren, gemeente en ondernemers. 

Ik Onderneem! werkt in verschillende steden in Nederland aan het professionaliseren van winkelgebie-
den. Dat doen wij aan de hand van een organisatiemodel waarin ondernemers, vastgoed en gemeente 
op een niet- vrijblijvende manier samenwerken aan een centrum waar het goed wonen en werken is 
(doel gemeente), waar het goed ondernemen is (doel ondernemers) en waar rendement uit vastgoed 
gehaald wordt (doel vastgoed).

Leegstand is een gevolg van te veel winkelmeters ten opzichte van wat de consument besteedt. Er is 
in het verleden veel vernieuwing geweest (lees: bij bouwen) maar er is onvoldoende gekeken of de 
hoeveelheid aanbod overeenkwam met de vraag, de bestedingskracht in een gebied. De leegstand in 
winkelgebieden is het belangrijkste signaal dat aanbod en bestedingen niet in balans zijn. En sterker 
nog, dat die twee steeds verder uit balans raken. Om de omslag te maken moet men aan de slag met 
een krimpopgave.  

Wat houdt het in? 

We weten dat het noodzakelijk is dat het centrum compacter moet worden om het winkelgebied 
toekomstbestendig te maken. Ook zijn er genoeg bewezen voordelen om het centrum compacter te 
maken, maar hoe te beginnen?

Ik Onderneem! heeft een ‘serious game’ ontwikkeld; ‘Het Transformatiespel’ om in kaart te brengen 
hoe het compacter maken van een centrum in zijn werk gaat. U zult tijdens het spelen van het spel 
kennis maken met de verschillende uitdagingen die hierbij komen kijken. U bent uiteindelijk samen 
met uw tafelgenoten verantwoordelijk voor de oplossing voor het compacter maken van het centrum.
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Kolonisten van het centrum bestaat uit één of meerdere sessies die met elkaar gespeeld worden. In 
de sessie zal er met �ctieve, of uw eigen cassusen gespeeld worden waardoor u bekend raakt met de 
verschillende uitdagingen. Het spel is zo ontwikkeld dat het zowel regionaal als provinciaal te spelen 
is. Het is gewenst dat er een goede vertegenwoordiging aanwezig is tijdens het spelen van het spel 
(ondernemers, vastgoed, gemeente).

Nadat het spel is gespeeld zal er een evaluatie plaatsvinden. Zo kunt u van elkaar leren wat de 
verschillende oplossingen voor de consequenties van verhuizen en/of transformatie zijn geweest en 
wat juist gemakkelijk of moeilijk is geweest. 

Nadat u dit spel heeft gespeeld heeft u praktisch inzicht en handvatten om uw centrum compacter en 
toekomstvast te maken en er zelf mee aan de slag te gaan!

Wat gaan we 
doen? 

Prijsindicatie De kosten zijn vanaf € 2.500,- voor 1 sessie. Meerdere sessies mogelijk, offerte op aanvraag.

Contact Wilt u meer informatie over een klantarena? Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken
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