Big Data helpt winkelgebieden verder
Leefstijl, beheerniveau en tevredenheid onlosmakelijk verbonden
“Wanneer bezoekers van winkelgebieden tevreden zijn over een winkelgebied dan heeft dit een
positief effect op hun verblijfstijd en uitgavenpatroon”, geeft projectleider Anne van Santen van
Stichting Nederland Schoon aan. “Het tevreden zijn over een winkelgebied heeft in onze ogen dan ook
een relatie met hoe schoon een winkelgebied is”, vervolgt Van Santen.
Uit voorgaande onderzoeken van NederlandSchoon is gebleken dat er een verband bestaat tussen
het onderhoudsniveau, de tevredenheid en hoeveel geld men tijdens een bezoek uitgeeft. Wat men
echter als ´voldoende schoon´ ervaart verschilt per individu en per groep. Om hierop grip te krijgen
heeft NederlandSchoon samen met Waterpas Civiel Adviesbureau onderzocht of er een relatie
bestaat tussen het onderhoudsniveau, de tevredenheid en de leefstijl van de bezoekers.
Onderlegger voor het onderzoek is de door Waterpas aangetoonde relaties tussen de vier leefstijlen
van het BSR-model van SAMR en een beeldkwaliteit van de buitenruimte op basis van de CROW
beeldsystematiek. Een rode leefstijl is bijvoorbeeld tevreden met een lager beheerniveau dan een
blauwe leefstijl zoals onderstaande figuur aantoont. {meer info over leefstijlen en het onderzoek van
Waterpas in de inzet}

In het door NederlandSchoon geïnitieerde onderzoek is de leefstijl van de omgeving van de 559
winkelgebieden gekoppeld aan de resultaten van in totaal 28600 mondelinge enquêtes over hoe
tevreden de bezoekers en ondernemers van winkelcentra zijn over het beheer. Door daarnaast de
koppeling te maken met de CROW beeldkwaliteit die bekend is in het winkelgebied, kunnen
tevredenheid, leefstijl en beeldkwaliteit aan elkaar gekoppeld worden.
“Bij een correlatie tussen deze gegevens kan in de toekomst met BIG Data eenvoudig aangegeven
worden welk beheerniveau het meest optimaal is voor een winkelgebied liggende in een gebied met
een bepaalde leefstijl”, aldus Willem van der Grinten senior Buitenruimte adviseur van Waterpas.
“Winkelgebied eigenaren kunnen hiermee dus sneller en eenvoudiger analyseren en signaleren dat
eventuele mindere inkomsten ook ingegeven kunnen zijn door een verkeerd beheerniveau van de
buitenruimte van een winkelgebied.”
Onderstaand zijn de resultaten weergegeven van het onderzoek waarbij de relatie is onderzocht of
een specifieker beheer van de buitenruimte van winkelgebieden op basis van de leefstijlen efficiënter
ingericht kan worden, zodat de tevredenheid van bezoekers verbeterd wordt.
Leefstijlanalyse van de onderzochte winkelgebieden
In en rond de onderzochte winkelgebieden is de gele leefstijl dominant aanwezig. De blauwe leefstijl is
in vergelijking met de algemene leefstijl verdeling van Nederland minder dominant aanwezig. Hiermee
wijkt de leefstijlverdeling van de 559 winkelgebieden af van de leefstijlverdeling in Nederland.
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Leefstijlverdeling in Nederland & winkelgebieden
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Waardering beheer van de winkelgebieden per leefstijl
Op basis van de enquête analyse en de leefstijlen data is er inzichtelijk gemaakt welke score (de
schoonscore) de leefstijlen geven aan het beheer van de winkelgebieden. Hieruit blijkt dat de
winkelgebieden waar de blauwe leefstijl dominant aanwezig is, relatief gezien de hoogste score
hebben gekregen voor het beheer. Het beheerniveau van deze winkelgebieden sluit in vergelijking
met andere winkelgebieden beter aan op de beheervoorkeuren van het winkelend publiek.
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Waardering CROW beeldkwaliteit per winkelgebied met een bepaalde leefstijl
Tussen de beeldkwaliteit analyse van de winkelgebieden en de waardering die de leefstijlen hebben
gegeven aan het beheer (schoonscore) is een verband vastgesteld. Uit de data (grafiek hieronder)
komt naar voren dat naarmate er geïnvesteerd wordt in het behalen van een hoger
beeldkwaliteitsniveau, de tevredenheid van de leefstijlen aangaande het beheer stijgt.

Schoonscore

Waardering schoonscore per leefstijl
7,60
7,40
7,20
7,00
6,80
6,60
6,40
6,20
6,00

Blauw
Groen
Geel
Rood

A+

A

B

C

info@waterpas.nl - www.waterpas.nl

Waterpas Rotterdam
Vijverhofstraat 47
3003 DE Rotterdam
T 010 265 7560

In de enquête is hierbij aan de respondenten gevraagd:
 Als u via een rapportcijfer zou mogen aangeven hoe schoon u dit winkelgebied vindt op dit
moment, welk cijfer zou u dan geven?
 Als u via een rapportcijfer zou mogen aangeven hoe schoon u dit winkelgebied vindt over het
algemeen, welk cijfer zou u dan geven?
De ondervraagde respondenten geven winkelcentra die op een hoger niveau beheerd worden een
hogere tevredenheidsscore voor het beheer. Hieruit blijkt dat investeren in het beheer van
winkelgebieden impact heeft op de tevredenheid van bezoekers.
Ambitieniveau winkelgebieden en leefstijlvoorkeuren
Inzicht in het effect van een CROW-beeldkwaliteitsniveau op de tevredenheid van leefstijlen is
waardevol voor het bepalen van een ambitieniveau voor het beheer van de buitenruimte. Met deze
data kan er sturing worden gegeven aan het beheer van een winkelgebied.
De benodigde beeldkwaliteit voor het bereiken van een gewenste schoonscore verschilt per leefstijl.
Als het ambitie niveau (optimale investering – opbrengsten) op een schoonscore van 7 ligt kan de
inspanning van veel blauwe winkelgebieden wat minder intensief, terwijl de meeste groene, gele en
rode winkelgebieden een beheer intensivering zouden kunnen overwegen. Deze investering leidt tot
een toename van tevredenheid en waarmee hogere inkomsten kunnen worden bereikt.
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Dit biedt kansen om het beheerbudget efficiënter in te richten. Uiteraard is tevredenheid van het
winkelend publiek ook onderhevig aan andere factoren, zoals de inrichting, architectuur en het
winkelaanbod. Wanneer blijkt dat het beheerniveau van een winkelgebied afgestemd is op de
voorkeuren van de leefstijlgroep, maar de algemene bezoekerstevredenheid niet voldoet aan het
ambitieniveau van een winkelgebied, dan zal er bekeken moeten worden hoe andere factoren van het
winkelcentrum beter afgestemd kunnen worden op de bezoekers.
Aanbevelingen
Met bovenstaande kennis kunnen de volgende aanbevelingen gegeven worden:
 Hoe schoon wordt gewaardeerd verschilt per leefstijl. Voor alle leefstijlen geldt dat een hogere
beeldkwaliteit tot een hogere waardering leidt.
 Alle winkelgebieden zijn verschillend in het type bezoeker en de leefstijlen die ze aantrekken. Met
de kennis van leefstijlen kan de klantverwachting geduid worden en het beheer hierop worden
aangepast.
 Voor de beleving van een winkelgebied is schoon een belangrijk onderdeel om ontevredenheid te
voorkomen. Schoon kan de tevredenheid in positieve zin echter maar tot een bepaald niveau
verbeteren. Met kennis over leefstijlen kan achterhaald worden wat bezoekers écht belangrijk
vinden om een nóg hogere tevredenheidsscore te krijgen.
 De leefstijlen zijn een makkelijke en toegankelijke manier om eisen en verwachtingen van
bezoekers in kaart te brengen. Gebruik dit model om differentiatie in beheer, inrichting,
programma en vormgeving bespreekbaar te maken.
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Leefstijlen…wat zijn het?

Psychologische as

Verschillende mensen hebben verschillende wensen. De één is spontaan en uitbundig, de ander is
bescheiden en kijkt eerst even de kat uit
de boom. En waar de één een voorkeur
geeft aan een hoogwaardige, geordende
buitenruimte, geniet de ander van
ruimtelijke vrijheid en creativiteit in zijn
woonomgeving. Deze diversiteit aan
wensen, houdingen en verwachtingen is
te vatten onder de noemer ‘leefstijlen’.
Om hier grip op te krijgen is een
leefstijlmodel ontwikkeld, waarin vier
leefstijlgroepen onderscheiden worden.
Sociologische as
Deze groepen worden aangeduid met de
kleuren rood, geel, blauw en groen.
De leefstijlenmethodiek, waaruit de vier
leefstijlkleuren voortkomen, is
opgebouwd uit twee assen: de eerste
betreft een psychologische as, waarop
onderscheid gemaakt wordt tussen
extraverte individuen met een open
houding, en introverte individuen met
een gesloten houding. De tweede as is
sociologisch, en maakt onderscheid tussen ego gerichte individuen en groepsgerichte individuen.

Leefstijlgericht beheer van de buitenruimte
Om de leefstijlbenadering te kunnen vertalen naar een concrete en werkbare methodiek voor het
beheer van de openbare ruimte, heeft Waterpas de leefstijlen methodiek gerelateerd aan de normen
van het CROW. De CROW methodiek is een algemeen erkende standaard voor (beeld)kwaliteit.
Hierin worden vijf beheerniveaus onderscheiden, variërend van A+ (zeer hoge kwaliteit) tot D (lage
kwaliteit). Hieraan zijn prestatienormen en kosten voor het beheer gekoppeld. Op basis van
kwantitatief onderzoek zijn de verwachtingen en voorkeuren van verschillende leefstijlgroepen in beeld
gebracht en gerelateerd aan deze beheerniveaus. Door de juiste differentiatie in beheerniveaus toe te
passen kan de tevredenheid onder gebruikers verhoogd worden. Daarnaast kan een efficiëntere inzet
van het budget tot stand komen, waardoor beheerkosten verlaagd kunnen worden.
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Gebruikte beschikbare data van winkelgebieden
In samenwerking met Locatus zijn in totaal 27000 bezoekers enquêtes en 1600 ondernemers
enquêtes afgenomen bij 559 winkelgebieden. Hierin zijn aan bezoekers & ondernemers vragen
gesteld over hoe tevreden men is over het beheer van het winkelgebied. Ook zijn er 600 observaties
verricht om het huidige beheerniveau van de winkelgebieden te bepalen.
SAMR heeft de leefstijlen data geografisch vertaald door te bekijken wat de dominante leefstijl is van
de wijk waarin deze is gelegen. Het resultaat hiervan is dat er inzicht is verkregen in de
leefstijlensamenstelling van de winkelgebieden en welke waardering de leefstijlen het beheer van de
winkelgebieden geven. In een vervolgonderzoek kan de leefstijl van de bezoekers nauwkeuriger
worden bepaald door het stellen van enkele leefstijl vragen.
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