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Woord	vooraf	
	
Deze	 thesis	 is	 geschreven	 in	 het	 kader	 van	mijn	 afstuderen	 aan	 de	 Universiteit	 Utrecht	 in	 de	
richting	 Economische	Geografie.	 Hierin	 zal	worden	 onderzocht	 in	welke	mate	 de	 BIZ-regeling	
wordt	 aangewend	 voor	 digitale	 marketing	 van	 winkelcollectieven	 en	 hoe	 effectief	 deze	
aanwending	is.		
	
Digitale	 marketing	 is	 een	 begrip	 dat	 de	 afgelopen	 decennia	 steeds	 meer	 aandacht	 heeft	
gekregen.	Persoonlijk	ben	ik	hier	steeds	meer	geïnteresseerd	in	geraakt.	Aan	de	hand	van	deze	
interesse	 heb	 ik	 gekozen	 om	 vorig	 jaar	 een	 NIMA	 (Nederlands	 Instituut	 voor	 Marketing)	 A	
Marketing	 Diploma	 te	 behalen.	 Daarnaast	 ben	 ik	 momenteel	 marketing	 commissielid	 bij	
Stichting	 FRESH	 (het	 netwerk	 van	 academische	 studenten	 en	 professionals	 met	 interesse	 in	
vastgoed),	 waar	 ik	 mijn	 twee	 passies,	 marketing	 en	 economische	 geografie,	 kan	 combineren.	
Daarom	heb	 ik	 gekozen	om	gebiedsontwikkeling	 te	 combineren	met	 digitale	marketing.	Dit	 is	
gedaan	aan	de	hand	van	 stedelijke	winkelcollectieven,	 omdat	 tot	nu	 toe	over	deze	 combinatie	
weinig	inzicht	is	verkregen.	
	
Het	onderzoek	heeft	als	doelstelling	om	inzicht	te	verkrijgen	in	de	implementatie	van	de	Wet	op	
de	 BIZ	 met	 betrekking	 tot	 de	 toepassing	 van	 collectieve	 digitale	 marketing	 van	 stedelijke	
winkelgebieden	in	Nederland.	
	
Dank	gaat	uit	naar	een	aantal	personen.	Ten	eerste	wil	ik	mijn	stagebegeleider	prof.	dr.		Atzema	
bij	Universiteit	Utrecht	bedanken	voor	het	geven	van	nuttige	feedback	en	de	goede	begeleiding	
gedurende	 het	 onderzoek.	 Bovendien	 heeft	 hij	 met	 zijn	 kritische	 blik	 mij	 geleerd	 om	
weloverwogen	beslissingen	te	nemen.	Daarnaast	wil	ik	Daphne	Hagen	bedanken,	die	namens	het	
onderzoeksproject	 ‘Collectief	Online’	mij	heeft	geholpen	met	het	uitvoeren	van	het	onderzoek.	
Naast	 feedback	 van	 Hagen,	 heb	 ik	 ook	 gebruik	 mogen	 maken	 van	 het	 databestand	 uit	 het	
onderzoek.	 Tot	 slot	 wil	 ik	 Ondernemersvereniging	 DES	 Woudenberg,	 Stichting	
Centrummanagement	Hengelo,	Stichting	Centrum	Management	Bladel,	BIZ	Dam,	BIZ-Vereniging	
Beethovenstraat,	 InZzee,	BIZ-Vereniging	Jordaan	Zuid,	BIZ	City	Center	Goeree-Overflakkee,	BIZ	
Rembrandtplein,	 Stichting	 VOC	 Alphen	 aan	 den	 Rijn	 en	 Museumkwartier	 (Utrecht)	 bedanken	
voor	hun	tijd	en	medewerking	aan	een	interview.		
	
Ik	wens	u	veel	leesplezier	toe.	
	
	
Renée	van	Rijn,	

Blaricum,	november	2018		
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Samenvatting	
	
Het	 subsidiariteitsbeginsel	 krijgt	 de	 laatste	 decennia	 steeds	 meer	 aandacht.	 De	 in	
werkingstelling	per	1	 januari	2015	van	de	Wet	op	de	Bedrijven	Investering	Zones	(BIZ)	 is	een	
voorbeeld	van	dit	beginsel.	De	BIZ-regeling	houdt	in	dat	de	gemeenteraad	onder	de	naam	‘BIZ-
bijdrage’	een	belasting	kan	instellen	ter	zake	van	binnen	een	bepaald	gebied	in	de	gemeente	(de	
BIZ)	 gelegen	 onroerende	 zaken	 die	 niet	 in	 hoofdzaak	 tot	 woning	 dienen	 (Overheid.nl,	 2018).	
Aanvankelijk	werd	de	BIZ-regeling	 vooral	 aangewend	door	 ondernemers	 voor	het	 financieren	
van	 collectieve	 maatregelen	 om	 de	 omgeving	 schoon,	 heel	 en	 veilig	 te	 maken	 en	 te	 houden.	
Echter	 werd	 de	 BIZ-regeling	 verbreed,	 want	 al	 snel	 bleek	 dat	 bij	 BIZ-fondsen	 in	 de	 retail	 de	
behoefte	 bestond	 aan	 financiering	 van	 collectieve	promotionele	 activiteiten	 (Sels,	 2015).	Deze	
herziening	resulteert	erin	dat	promotie	onderdeel	kan	zijn	van	een	BIZ-plan.	Tot	nu	toe	 is	nog	
maar	 weinig	 inzicht	 verkregen	 over	 de	 mate	 waarin	 de	 BIZ-regeling	 wordt	 aangewend	 voor	
digitale	 marketing	 van	 winkelcollectieven.	 Dit	 wordt	 onderzocht	 aan	 de	 hand	 van	 de	
onderzoeksvraag:		
	
“In	 hoeverre	 draagt	 de	 Wet	 op	 de	 BIZ	 bij	 aan	 de	 invoering	 en	 het	 gebruik	 van	 digitale	
marketing	door	ondernemerscollectieven	in	stedelijke	winkelgebieden	in	Nederland	en	hoe	
kan	 de	 BIZ-regeling	 het	 beste	 ingezet	worden	 voor	 collectieve	 digitale	marketing	 in	 deze	
gebieden?”	
	
Dit	onderzoek	beoogt	inzicht	te	verkrijgen	in	wat	de	uitvoering	van	de	Wet	op	de	BIZ	betekent	
voor	 de	 investeringen	 en	 het	 gebruik	 van	 collectieve	 digitale	 marketing	 in	 stedelijke	
winkelgebieden.	De	investeringen	en	het	gebruik	van	digitale	marketing	van	winkelcollectieven	
(bijvoorbeeld	 een	 winkeliersvereniging)	 worden	 vergeleken	 in	 gebieden	 waar	 geen	 en	 wel	
structurele	 financiering	wordt	 ontvangen.	 Vervolgens	wordt	 bij	 de	 laatst	 genoemde	 categorie	
(wel	structurele	financiering)	een	verschil	gemaakt	tussen	BIZ-gebieden	en	niet-BIZ-gebieden.	
	
Doordat	 in	 dit	 onderzoek	 gebruik	 gemaakt	 wordt	 van	 zowel	 kwalitatieve	 als	 kwantitatieve	
onderzoeksmethoden	is	het	mogelijk	om	meer	inzicht	te	krijgen	in	uitvoering	van	de	Wet	op	de	
BIZ	 qua	 collectieve	 digitale	 marketing.	 De	 kwantitatieve	 methode	 bestaat	 uit	 een	 al	 eerder	
uitgevoerde	 enquête	 die	 deel	 uitmaakt	 van	 het	 handboek	 ‘Het	 verbonden	 winkelgebied’	 van	
Risselada	 et	 al.	 (2018).	 Het	 tweede	 deel	 van	 het	 onderzoek	 bestaat	 uit	 een	 exploratieve	
kwalitatieve	 analyse.	 De	 diepte-interviews	 in	 dit	 onderzoek	 zijn	 gehouden	 met	 verschillende	
stakeholders	die	deel	uitmaken	van	winkelcollectief	in	een	stedelijk	BIZ-gebied	in	Nederland.	
	
Uit	de	analyse	blijkt	dat	de	BIZ-regeling	waarschijnlijk	in	het	voordeel	werkt	van	de	uitvoering	
en	 de	 professionaliteit	 van	 collectieve	 digitale	 marketing.	 De	 BIZ-regeling	 werd	 wel	 degelijk	
aangewend	voor	collectieve	digitale	marketing.	In	hoeverre	de	BIZ-regeling	van	daadwerkelijke	
invloed	is	op	de	uitvoering	en	professionalisering	van	collectieve	digitale	marketing	blijft	echter	
nog	 onbeantwoord.	 Wel	 kan	 met	 zekerheid	 gezegd	 worden	 dat	 de	 BIZ-regeling	 wordt	
aangewend	 voor	 collectieve	 digitale	 marketing	 en	 het	 proces	 naar	 de	 professionalisering	
hiervan	 faciliteert.	 In	 sommige	 gevallen	 was	 deze	 aanwending	 groter	 dan	 bij	 andere	
winkelcollectieven,	maar	door	middel	van	de	BIZ-regeling,	met	als	grootste	genoemde	voordeel	
het	 ontvangen	 van	 structurele	 inkomsten	 (voor	 tenminste	 vijf	 jaar),	 worden	 de	 onderzochte	
winkelcollectieven	in	staat	gesteld	om	lange	termijn	plannen	op	te	stellen	en	uit	te	voeren.	
	
Tot	 slot	 is	 het	 advies	 om	 de	 BIZ-regeling	 strategisch	 in	 te	 zetten	 om	 uiteindelijk	 de	
professionalisering	 van	 collectieve	 digitale	 marketing	 te	 bewerkstelligen.	 Hierbij	 is	 het	
belangrijk	om	 te	weten	dat	dit	 een	 langdurig	en	 stapsgewijs	proces	 is.	Het	 is	onrealistisch	om	
vanaf	dag	 één	 al	meteen	dit	 doel	 te	willen	bewerkstelligen.	Als	naar	de	 ladder	 van	 collectieve	
digitale	marketing	wordt	gekeken	is	te	zien	dat	er	eerst	nog	vier	fasen	vooraf	gaan	voordat	dit	
uiteindelijke	 doel	 behaald	 kan	 worden.	 Omdat	 dit	 een	 stapsgewijs	 proces	 is	 moeten	 de	
winkelcollectieven	eerst	prioriteiten	stellen.	Het	 is	een	 langdurig	proces,	maar	uiteindelijk	wel	
het	 meest	 duurzaam,	 omdat	 bewuste	 investeringen	 en	 keuzes	 worden	 gemaakt	 waar	 het	
collectief	na	de	vijfjarige	BIZ-periode	blijvend	van	kan	profiteren.		
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Hoofdstuk	1:	Inleiding	

Aanleiding		
	
Het	subsidiariteitsbeginsel	krijgt	de	laatste	decennia	steeds	meer	aandacht.	Dit	begrip	houdt	in	
dat	besluiten	op	een	zo	laag	mogelijk	bestuursniveau	worden	genomen	en	dat	de	uitvoering	van	
besluiten	 zoveel	 mogelijk	 in	 het	 teken	 van	 privaat-publieke	 samenwerking	 staat.	 De	 in	
werkingstelling	per	1	 januari	2015	van	de	Wet	op	de	Bedrijven	Investering	Zones	(BIZ)	 is	een	
voorbeeld	van	dit	beginsel.	De	BIZ-regeling	houdt	in	dat	de	gemeenteraad	onder	de	naam	‘BIZ-
bijdrage’	een	belasting	kan	instellen	ter	zake	van	binnen	een	bepaald	gebied	in	de	gemeente	(de	
BIZ)	 gelegen	 onroerende	 zaken	 die	 niet	 in	 hoofdzaak	 tot	 woning	 dienen	 (Overheid.nl,	 2018).	
Aanvankelijk	werd	de	BIZ-regeling	vooral	aangewend	door	ondernemers	in	winkelgebieden	en	
op	 bedrijventerreinen	 die	 hiermee	 collectieve	 maatregelen	 financierden	 om	 de	 omgeving	
schoon,	 heel	 en	 veilig	 te	maken	 en	 te	 houden	 (Bedrijven	 Investering	 Zone,	 2017).	 Zo	 stelt	 de	
bestemmingsheffing	 van	 de	 Experimentenwet	 BI-zones	 (1	 mei	 2009)	 dat	 de	 gelden	 besteed	
kunnen	worden	‘aan	activiteiten	die	gericht	zijn	op	het	bevorderen	van	leefbaarheid,	veiligheid,	
ruimtelijke	kwaliteit	of	een	ander	mede	publiek	belang	 in	de	openbare	ruimte	van	de	BI-zone’	
(Overheid.nl,	 2018a).	 Ten	 tijde	 van	het	 aannemen	 van	de	Wet	 op	de	BIZ	 (per	 1	 januari	 2015)	
werd	de	BIZ-regeling	verbreed,	want	al	 snel	bleek	dat	bij	BIZ-fondsen	 in	de	 retail	de	behoefte	
bestond	aan	 financiering	van	 collectieve	promotionele	activiteiten	 (Sels,	2015).	Daarom	houdt	
de	Wet	BIZ	van	2015	rekening	met	deze	wens	en	mag	een	BIZ-plan	over	elk	onderwerp	gaan	dat	
een	bijdrage	levert	aan	de	economische	ontwikkeling	van	een	BIZ-zone.	Deze	herziening	van	de	
wet	 resulteert	 erin	 dat	 ‘promotie’	 een	 belangrijk	 onderdeel	 kan	 zijn	 van	 een	 BIZ-plan	 (Sels,	
2015).	De	bestemmingsheffing	van	de	huidige	Wet	op	de	BIZ	richt	zich	momenteel	‘op	de	kosten	
die	verbonden	zijn	aan	activiteiten	in	de	openbare	ruimte	en	op	het	internet,	die	gericht	zijn	op	
het	 bevorderen	 van	 leefbaarheid	 of	 de	 veiligheid	 in	 de	 BIZ	 of	 de	 ruimtelijke	 kwaliteit	 of	 de	
economische	ontwikkeling	van	de	BIZ’	(Overheid.nl,	2018b).	
	
Promotie	door	middel	van	digitale	marketing	en	communicatie	kan	dus	sinds	de	invoering	van	
de	Wet	op	de	BIZ	onderdeel	zijn	van	een	BIZ-plan.	De	kwaliteit	van	een	BIZ	kan	zodoende	door	
digitale	marketing	en	communicatie	onder	de	aandacht	van	potentiële	klanten	worden	gebracht	
(Menger	et	al.,	2005)	met	als	resultaat	de	verbetering	van	uitstraling	én	beeldvorming	van	het	
desbetreffende	 gebied.	 Het	 gebruik	 van	 digitale	 marketing	 en	 communicatie	 heeft	 een	 grote	
potentiële	waarde	voor	een	BIZ	en	kan	via	de	BIZ-regeling	worden	gefinancierd.	Dit	onderzoek	
richt	 zich	 op	 de	 mate	 waarin	 dat	 inmiddels	 is	 gebeurd	 in	 stedelijke	 winkelgebieden	 in	
Nederland.	Fysieke	winkels	in	deze	stedelijke	winkelgebieden	concurreren	in	toenemende	mate	
met	 online	 aanbieders	 aan	 de	 ene	 kant	 en	 maken	 aan	 de	 andere	 kant	 in	 toenemende	 mate	
gebruik	 van	 online	 voor	 hun	 eigen	 producten.	 In	 dit	 onderzoek	 wordt	 online	 en	 fysiek	
complementair	aan	elkaar	gezien.	

Vraagstelling	en	doel	van	het	onderzoek	
	
Dit	onderzoek	beoogt	inzicht	te	verkrijgen	in	wat	de	uitvoering	van	de	Wet	op	de	BIZ	betekent	
voor	 de	 investeringen	 en	 het	 gebruik	 van	 collectieve	 digitale	 marketing	 in	 stedelijke	
winkelgebieden.	De	investeringen	en	het	gebruik	van	digitale	marketing	van	winkelcollectieven	
(bijvoorbeeld	 een	 winkeliersvereniging)	 worden	 vergeleken	 in	 gebieden	 waar	 geen	 en	 wel	
structurele	financiering	van	het	collectief	is.	Vervolgens	wordt	bij	de	laatst	genoemde	categorie	
(wel	structurele	financiering)	een	verschil	gemaakt	tussen	BIZ-gebieden	en	niet	BIZ-gebieden.	
	
De	hoofdvraag	van	dit	onderzoek	luidt	als	volgt:	
	
“In	 hoeverre	 draagt	 de	 Wet	 op	 de	 BIZ	 bij	 aan	 de	 invoering	 en	 het	 gebruik	 van	
digitale	 marketing	 door	 ondernemerscollectieven	 in	 stedelijke	 winkelgebieden	 in	
Nederland	 en	 hoe	 kan	 de	 BIZ-regeling	 het	 beste	 ingezet	 worden	 voor	 collectieve	
digitale	marketing	in	deze	gebieden?”	
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Om	de	hoofdvraag	te	kunnen	beantwoorden	zijn	de	volgende	deelvragen	geformuleerd:	

1. Bestaan	 er	 tussen	 ondernemerscollectieven	 in	 stedelijke	winkelgebieden	 verschillen	 in	 de	
adoptie	 en	 het	 up-to-date	 houden	 van	 verschillende	 kanalen	 in	 digitale	marketing	 en	 in	
hoeverre	houden	deze	verschillen	verband	met	het	feit	of	de	ondernemerscollectieven	wel	of	
niet	 structureel	 worden	 gefinancierd,	 meer	 in	 het	 bijzonder	 tussen	 BIZ-gebieden	 en	 niet	
BIZ-gebieden?	
	

2. Bestaan	 er	 tussen	 ondernemerscollectieven	 in	 stedelijke	winkelgebieden	 verschillen	 in	 de	
hulpbronnen	 en	 bekwaamheden	 in	 digitale	 marketing	 en	 in	 hoeverre	 houden	 deze	
verschillen	 verband	 met	 het	 feit	 of	 de	 ondernemerscollectieven	 wel	 of	 niet	 structureel	
worden	gefinancierd,	meer	in	het	bijzonder	tussen	BIZ-gebieden	en	niet	BIZ-gebieden?	

	
3. In	 hoeverre	 beïnvloeden	 de	 hulpbronnen	 en	 bekwaamheden	 het	 gebruik	 van	 digitale	

marketing	 (kanalen	 adoptie	 en	 update-frequentie	 kanalen)	 van	 winkelcollectieven	 in	
stedelijke	winkelgebieden?	

	
4. Hoe	 werkt	 de	 BIZ-regeling	 voor	 winkelcollectieven	 in	 de	 praktijk	 wat	 betreft	 collectieve	

digitale	marketing?	
	
Het	onderzoek	heeft	als	doelstelling	dat	inzicht	wordt	verkregen	in	de	implementatie	van	de	Wet	
op	de	BIZ	met	betrekking	tot	de	toepassing	van	collectieve	digitale	marketing.	Dit	is	van	belang	
voor	 ondernemers	 en	 vastgoedeigenaren	 die	 zowel	 de	 toepassing	 van	 collectieve	 digitale	
marketing	als	de	toepassing	van	een	BIZ-regeling	overwegen	of	al	geïnitieerd	hebben.	Bovendien	
is	dit	onderzoek	interessant	voor	lokale	overheden	en	leden	van	de	gemeenteraad	in	gemeenten	
waar	men	overweegt	een	BIZ-plan	te	maken.		

Wetenschappelijke	relevantie	
	
Veel	 onderzoek	 naar	 regelingen	 zoals	 de	 BIZ	 stammen	 uit	 de	 Verenigde	 Staten	 van	 Amerika.	
Daar	 is	 in	 de	 jaren	 zeventig	 van	 de	 vorige	 eeuw	 het	 Business	 Improvement	 District	 (BID)	
concept	ontstaan.	Dit	was	een	initiatief	van	ondernemers	die	een	instrument	ontwikkelden	om	
in	 een	 bepaald	 gebied	 opbrengsten	 te	 generen	 voor	 collectieve	 diensten	 en	 daarmee	
verbeteringen	 in	 de	 openbare	 ruimte	 van	 dat	 gebied	 te	 realiseren	 die	 aanvullend	 zijn	 op	 de	
bestaande	 gemeentelijke	 diensten	 (Menger	 et	 al.,	 2005).	 De	 aandacht	 van	 Anglo-Amerikaanse	
onderzoekers	naar	dit	 initiatief	ging	vooral	uit	naar	de	implementatie	en	effectiviteit	van	BID’s	
(Davies,	 1997,	 Hoyt	 2003,	 2004;	 Mitchell	 2001;	 Morçöl	 2010,	 2017).	 Dat	 geldt	 ook	 voor	
soortgelijk	onderzoek	in	Nederland,	dat	overigens	vooral	betrekking	heeft	op	bedrijfsterreinen	
en	minder	op	winkelgebieden.		
	
Dit	onderzoek	is	vernieuwend,	omdat	het	de	koppeling	maakt	tussen	de	begrippen	Town	Centre	
Partnerships	 (winkelcollectieven)	 en	 Business	 Improvement	 Districts.	 Town	 Centre	
Partnerships	 werken	 aan	 een	 gemeenschappelijk	 doel	 door	 samenwerking	 van	 verschillende	
stakeholders	(Coca-Stefaniak	et	al.,	2009).	Ook	het	Amerikaanse	BID-concept	en	de	Nederlandse	
BIZ-regeling	 gaan	 uit	 van	 deze	 gedachte.	 Conform	 de	 Amerikaanse	 situatie	 richt	 het	 meeste	
onderzoek	naar	dit	onderwerp	zich	op	de	investeringen	van	een	BIZ	in	de	kwaliteitsverbetering	
van	 de	 openbare	 ruimte,	 die	 schoon,	 heel	 en	 veilig	moet	 zijn	 (Hoyt,	 2004;	 Schaller	 &	Modan,	
2005).	 De	 aandacht	 voor	 collectieve	 investeringen	 in	 digitale	 marketing	 is,	 zoals	 gezegd,	 van	
jongere	datum.	Digitale	marketing	activiteiten	worden	vaak	niet	apart	onderzocht	en	zeker	niet	
in	 vergelijking	 tot	 andere	 activiteiten	 van	 collectieven	 in	 BID’s.	 Tot	 nu	 toe	 is	 daarom	 weinig	
inzicht	 verkregen	 over	 de	 mate	 waarin	 de	 BIZ-regeling	 wordt	 aangewend	 voor	 digitale	
marketing	van	winkelcollectieven	en	hoe	effectief	deze	aanwending	is.	Nu	de	herziening	van	de	
Wet	 op	 de	 Bedrijven	 Investering	 Zones	 ruim	 drie	 jaar	 wettelijk	 van	 kracht	 is	 (Overheid.nl,	
2018b)	 kan	 het	 gebruik	 en	 de	 effectiviteit	 van	 de	 regeling	 voor	 de	 aanwending	 voor	 digitale	
marketing	 worden	 onderzocht.	 Een	 eerste	 aanzet	 voor	 een	 onderzoek	 gericht	 op	
winkelcollectieven	 is	 gegeven	 door	 Risselada	 et	 al.	 (2018).	 Hun	 onderzoek,	 getiteld	 ‘Het	
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verbonden	 winkelgebied:	 Hoe	 collectieve	 digitale	 marketing	 kan	 bijdragen	 aan	 een	
aantrekkelijke	 binnenstad’,	 richt	 zich	 op	 758	 collectieven	 die	 zich	 actief	 bezig	 houden	 met	
digitale	 marketing	 van	 	 winkelgebieden	 in	 Nederland.	 Het	 onderhavige	 onderzoek	 borduurt	
hierop	voort	en	maakt	gebruik	van	de	in	het	kader	van	het	onderzoek	van	Risselada	et	al.	(2018)	
verzamelde	dataset.	Het	 beoogt	 het	 verschil	 in	 collectieve	digitale	marketing	 tussen	 stedelijke	
winkelcollectieven	 met	 of	 zonder	 structurele	 financiering,	 en	 meer	 in	 het	 bijzonder	 met	 of	
zonder	BIZ-regeling	in	kaart	te	brengen.	

Maatschappelijke	relevantie	
	
Trends	 als	 decentralisering	 en	 privatisering	 brengen	 nieuwe	 uitdagingen	 voor	
(lokale)overheden	 met	 zich	 mee	 (Davies,	 p.187,	 1997).	 Nationale	 en	 regionale	 overheden	
hevelen	immers	publieke	taken	over	naar	lokale	overheden.	Tegelijkertijd,	worden	functies	van	
lokale	overheden	steeds	meer	overgelaten	aan	de	private	sector.	 In	de	lokale	politiek	is	er	dan	
ook	 dikwijls	 discussie	 over	 de	 vraag	 hoe	 publieke	 belangen	 het	 beste	 gewaarborgd	 kunnen	
worden.	Dit	geldt	ook	voor	de		BID’s,	een	initiatief	dat	niet	zonder	kritiek	is	gebleven.	Sommige	
critici	 stellen	 dat	 BID’s	 interlokale	 ongelijkheden	 versterken,	 terwijl	 aan	 de	 andere	 kant	
voorstanders	 van	 BID’s	 stellen	 dat	 zulke	 initiatieven	 leiden	 tot	 een	 heropleving	 van	 de	
binnenstad	(Davies,	1997).		
	
De	 maatschappelijke	 vraagstukken	 waar	 (lokale)	 overheden	 mee	 worden	 geconfronteerd,	
worden	 steeds	 complexer	 (Rijksoverheid,	 2013,	 p.	 5).	 Voor	 deze	 complexe	 problemen	 is	 een	
multidisciplinaire	 aanpak	 met	 een	 mix	 van	 verschillende	 stakeholders	 nodig.	 De	 Wet	 op	 de	
Bedrijven	 Investering	 Zone	 kan	 een	 bijdrage	 leveren	 aan	 de	 oplossing	 van	 deze	 problemen,	
omdat	 bij	 een	 BIZ-samenwerkingsverband	 meerdere	 stakeholders	 betrokken	 zijn,	 die	 een	
gezamenlijk	 doel	 hebben.	 De	 gecoördineerde	maatregelen	 (schoon,	 heel,	 veilig	 en	marketing)	
binnen	 de	 BIZ	 kunnen	 leiden	 tot	 een	 aantrekkelijker	 gebied.	 Het	 promoten	 van	 de	
aantrekkelijkheid	van	winkelgebieden	door	middel	van	digitale	marketing	ligt	 in	het	verlengde	
van	deze	kwaliteitsverbetering.	Dit	klink	weliswaar	logisch,	maar	het	gebruik	en	de	effectiviteit	
van	digitale	marketing	als	onderdeel	van	de	BIZ-regeling	is	echter	nog	geen	onderzoek	gedaan.	
Dit	onderzoek	doet	dat	wel.				
	
Als	 een	 beter	 inzicht	 is	 verkregen	 in	 de	 uitvoering	 van	 de	 BIZ-regeling	 kunnen	
winkelcollectieven	en	overheden	hun	(toekomstig)	beleid	hierop	baseren.	Stel	de	uitkomst	van	
dit	 onderzoek	 is	 dat	 de	 BIZ-regeling	 bijdraagt	 aan	 het	 gebruik	 van	 digitale	 marketing	 in	
Nederlandse	stedelijke	winkelgebieden,	dan	kan	de	overheid	de	BIZ-regeling	promoten	zodat	de	
BIZ-regeling	in	andere	stedelijke	winkelgebieden	ook	kan	worden	ingevoerd.		

Leeswijzer	
	
Allereerst	zal	in	hoofdstuk	2	een	overzicht	worden	gegeven	van	de	bestaande	literatuur	over	het		
onderwerp	 van	 deze	 thesis.	 Hierbij	 staan	 vier	 begrippen	 centraal,	 namelijk	 ‘Business	
Improvement	 Districts’,	 Town	 Centre	 Partnerships’,	 ‘Resource	 Based	 View	 on	 Organizations’,	
‘Dynamic	Capabilities’	en	‘Digitale	Marketing’.	Op	basis	van	dit	overzicht	wordt	een	conceptueel	
model	 opgesteld.	Dit	model	maakt	 verbindingen	 zichtbaar	 tussen	 verschillende	 variabelen	die	
van	invloed	zijn	op	de	adoptie	en	het	onderhoud	van	collectieve	digitale	marketing.	In	hoofdstuk	
3	 worden	 de	 methodologie	 (mixed	 methods)	 en	 de	 operationalisering	 van	 het	 onderzoek	
beschreven.	De	resultaten	van	het	kwantitatieve	onderzoek	worden	weergegeven	in	hoofdstuk	
4,	 5	 en	6.	 In	hoofdstuk	7	wordt	 verslag	 gedaan	van	het	 kwalitatieve	onderzoek	naar	de	 vraag	
welke	 betekenis	 de	 invoering	 van	 BIZ-regelingen	 hebben	 op	 de	 adoptie	 en	 onderhoud	 van	
collectieve	 digitale	 marketing.	 Dit	 kwalitatieve	 onderzoek	 is	 exploratief	 van	 aard	 omdat	
vooralsnog	onbekend	 is	welke	aspecten	van	de	BIZ-regeling	van	 invloed	zijn	op	de	adoptie	en	
onderhoud	 van	 collectieve	 digitale	 marketing.	 De	 thesis	 sluit	 af	 met	 een	 discussie	 over	 het	
onderwerp	en	met	aanbevelingen	voor	verder	onderzoek	en	beleid	met	betrekking	tot	de	BIZ-
regeling	op	dit	punt.	
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Hoofdstuk	2:	Theoretisch	kader	
	

In	dit	hoofdstuk	wordt	literatuur	behandeld	die	van	toepassing	is	op	verschillende	aspecten	van	
het	centrale	onderwerp	van	deze	thesis.	Allereerst	wordt	de	betekenis	van	de	termen	Business	
Improvement	District	 (BID)	en	Bedrijven	 Investering	Zone	(BIZ)	 toegelicht.	Daarbij	wordt	niet	
alleen	gekeken	naar	de	huidige	betekenis	van	de	begrippen	maar	ook	naar	het	ontstaan	ervan.	
Omdat	 dit	 onderzoek	 gaat	 over	 ondernemerscollectieven	 in	 stedelijke	 winkelgebieden	 wordt		
vervolgens	het	concept	Town	Centre	Management	behandeld.	De	nadruk	van	het	onderzoek	ligt	
op	 al	 dan	 niet	 structurele	 financiering	 van	 ondernemerscollectieven	 in	 stedelijke	 gebieden.	
Naast	 financiën	 spelen	 ook	 andere	 hulpbronnen	 en	 de	 vaardigheden	 om	 deze	 hulpbronnen	
effectief	 te	 gebruiken	 een	 rol.	 Vandaar	 dat	 de	 Resource	 Based	 Theory	 on	 Organization	wordt	
behandeld.	Tenslotte	gaat	het	over	digitale	marketing	en	meer	specifiek	over	de	adoptie	en	up-
to-date	 houden	 van	 bepaalde	 digitale	 marketing	 kanalen.	 De	 theoretische	 inzichten	 worden	
vervolgens	verwerkt	in	een	conceptueel	model.		

2.1	Business	Improvement	District	en	Bedrijven	Investerings	Zone	
	
Halverwege	 de	 jaren	 zestig	 van	 de	 20ste	 eeuw	 bedacht	 een	 groep	 zakenmensen	 in	 Toronto	
(Canada)	 een	 nieuwe	 aanpak	 om	 het	 free-rider	 probleem	 aan	 te	 pakken.	 Free-rider	
ondernemers	profiteerden	in	hun	ogen	ten	onrechte	van	de	monetaire	en	andere	bijdragen	die	
werden	 gedaan	 door	 de	 leden	 van	 de	 vrijwillige	 bedrijfsverenging,	maar	 droegen	 zelf	 niks	 bij	
aan	 de	 verenging	 (Hoyt	 &	 Gopal-Agge,	 2007).	 Om	 dit	 probleem	 op	 te	 lossen	 hebben	 deze	
ondernemers	de	haalbaarheid	onderzocht	van	een	autonome,	privaat	beheerde	entiteit	met	de	
bevoegdheid	 om	 een	 extra	 belasting	 op	 te	 leggen	 aan	 eigenaren	 van	 commercial	 onroerend	
goed.	 Deze	 opbrengst	 werd	 gebruikt	 om	 op	 lokaal	 niveau	 revitalisatie	 inspanningen	 te	
financieren	(Hoyt,		2006).	Dit	voorstel	werd	in	1969	als	wet	aangenomen	en	in	praktijk	gebracht	
(Hoyt	&	Gopal-Agge,	2007).	Het	concept	werd	tegelijkertijd	uitgebreid,	zodat	het	niet	alleen	een	
oplossing	 was	 voor	 het	 free-rider	 probleem,	 maar	 ook	 een	 instrument	 om	 in	 een	 gebied	
opbrengsten	 te	 genereren	 voor	 collectieve	 diensten	 en	 verbeteringen	 in	 de	 openbare	 ruimte,	
aanvullend	op	de	gemeentelijke	diensten	(Menger	et	al.,	2005).	
	
2.1.1	Definitie	Business	Improvement	District	
	
In	de	afgelopen	jaren	is	het	BID-concept	overgewaaid	naar	andere	continenten	(Afrika,	Europa	
en	 Azië).	 Ondanks	 de	 brede	 acceptatie	 en	 gebruik	 van	 het	 concept,	 bestaat	 geen	
gestandaardiseerde	naamgevingconventie	of	definitie	voor	BID's	(Davies	1997;	Hoyt	2003).	Eén	
van	 de	 eerste	 die	 het	 concept	 probeerde	 te	 omvatten	 was	 Davies.	 Davies	 (1997,	 p.187-188)	
omschrijft	 het	 concept	 Business	 Improvement	 District	 als:	 ‘Special	 districts	 where	 property	
owners	voluntarily	tax	themselves	to	fund	an	improvement	association’.			
	
Later	 hebben	 ook	 Gorodnick	 (2000)	 en	 Morçöl	 &	 Wolf	 (2010)	 geprobeerd	 het	 BID-concept		
eenduidig	te	definiëren.	Garodnick	(2000,	p.1735)	omschrijft	het	concept	Business	Improvement	
District	als:	‘Territorial	subdivisions	within	a	city	in	which	all	property	owners	or	businesses	are	
subject	 to	additional	 tax	assessments	 that	are	used	 to	 fund	services	and	 improvements	within	
the	 district’.	 Verder	 stelt	 Garodnick	 dat	 diensten	 geleverd	 door	 BID’s	 gericht	 zijn	 op	 het	
verbeteren	 van	 de	 kwaliteit	 van	 leven	 binnen	 het	 grondgebied	 van	 de	 BID,	 zoals	 betere	
afvalinzameling,		straatonderhoud,	veiligheidspatrouilles	en	sociale	diensten	(Garodnick,	2000).	
Net	als	Garadnick	 leggen	Morçöl	&	Wolf	(2010)	de	nadruk	op	de	belasting	die	wordt	opgelegd	
aan	 vastgoedeigenaren	 en	 bedrijfseigenaren.	 Morçöl	 &	 Wolf	 (2010,	 p.906)	 omschrijven	 het	
concept	Business	 Improvement	District	als:	 ‘Self-assessment	districts	 that	are	usually	 initiated	
and	governed	by	property	or	business	owners,	 enables	by	 state	 laws,	 and	 authorized	by	 local	
governments	to	provide	public	services	in	designated	urban	and	suburban	areas’.		
	
De	 laatste	 twee	 decennia	 heeft	 een	 verdere	 institutionalisering	 van	 het	 begrip	 Business	
Improvement	 District	 (BID)	 plaatsgevonden.	 Het	 begrip	 past	 immers	 in	 de	 ‘new	 governance	
paradigm’	 van	 stedelijk	 bestuur.	 Als	 gevolg	 hiervan	 bestaan	 er	 grote	 verschillen	 tussen	 BID’s,	
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zowel	qua	organisatie	als	wettelijke	toegestane	bevoegdheden	(Morçöl	&	Wolf,	2010).	Ondanks	
grote	 verschillen	wordt	 de	 term	 ‘business	 improvement	 district’	 in	 de	 literatuur	 gebruikt	 om	
zowel	de	aangewezen	geografische	gebieden	als	de	organisaties	die	deze	beheren	aan	te	duiden	
(Morçöl	&	Wolf,	2010).		
	
2.1.2	Kenmerken	Business	Improvement	District	
	
BID’s	 ontwikkelen	 verschillende	 activiteiten:	 van	 dienstverlening	 aan	 bedrijven	 die	 deel	
uitmaken	 van	 de	 BID	 (bv.	 consumentenmarketing)	 tot	 aan	 beleidsbeïnvloeding,	 levering	 van	
traditionele	 lokale	 overheidsdiensten	 (bv.	 afvalinzameling,	 	 het	 snoeien	 van	 bomen	 en	 het	
onderhouden	van	parkeersystemen)	en	regulering	van	de	openbare	ruimte	(Morçöl	et	al.	2017,	
p.2).	Toch	kunnen	wel	enkele	overeenkomstige	kenmerken	worden	onderscheiden	(zie	Mitchell,	
2001,	pp.116-118;	Houston	2003	geciteerd	in	Ratcliffe	&	Flanagan,	2004,	p.378):			

- Een	BID	is	gemachtigd	door	de	overheid	door	middel	van	wetgeving	waarin	het	doel	van	
de	organisatie,	de	wijze	van	organiseren,	de	functies	en	de	beperkingen	zijn	opgelegd.	

- Een	BID	wordt	vastgesteld	via	een	petitieproces	 in	een	bedrijfsdistrict	dat	een	specifiek	
aantal	blokken	omvat.	De	eerste	aanzet	tot	het	maken	van	een	BID	kan	afkomstig	zijn	van	
projectontwikkelaars,	 eigenaren	 van	 onroerend	 goed,	 verkopers,	 verenigingen	 uit	 de	
binnenstad	 of	 de	 lokale	 overheid	 zelf.	 Om	 een	 BID	 rechtsgeldig	 te	 maken,	 moeten	 de	
getroffen	 vastgoed	 eigenaren	 of	 bedrijven	 daarover	 stemmen	 in	 een	 petitie	 die	 wordt	
ingediend	bij	het	lokale	bestuursorgaan.	

- Een	BID	 is	 een	 systeem	waarbij	 de	 eigenaren	 van	 twee	 of	meer	 privé	 eigendommen	of	
ondernemingen	samenwerken	om	de	kosten	te	delen	voor	het	oplossen	van	gebruikelijke	
problemen	of	het	 realiseren	van	economische	activiteiten	die	geassocieerd	worden	met	
hun	gebied.	

- Een	BID	heeft	een	duurzaam	financieringssysteem	dat	het	mogelijk	maakt	om	plannen	en	
budgetten	voor	meerdere	jaren	te	formuleren	of	vast	te	leggen.	

- Een	 BID	 ontvangt	 het	 grootste	 deel	 van	 haar	 financiering	 uit	 een	 aanvullende	
belastingaanslag	 die	 vastgoed	 eigenaren	 en/of	 bedrijven	 binnen	 de	 grenzen	 van	 het	
zakelijke	 district	 betalen.	 Deze	 belastingen	 zijn	 verplicht,	 echter	 zijn	 bewoners	 hiervan	
vrijgesteld.		

- Een	 	BID	kan	worden	beheerd	door	een	organisatie	die	een	quasi-openbare	 instantie	of	
een	niet-winstgevende	onderneming	is.	

- Een	BID	heeft	de	toestemming	om,	binnen	de	opgelegde	grenzen,	diensten	aan	te	bieden	
die	ten	goede	komen	aan	de	vastgoedeigenaren	en	ondernemers	in	het	zakelijke	district.	

- Een	BID	heeft	een	bestuur	dat	toezicht	houdt	op	de	stand	van	zaken,	richting	geeft	voor	
haar	 activiteiten	 en	 een	 algemeen	 manager	 benoemt	 om	 de	 dagelijkse	 zaken	 te	
behartigen.		

	
Voor	 dit	 onderzoek	 is	 het	 belangrijkste	 kenmerk	 van	 een	 BID	 dat	 het	 een	 duurzaam	
financieringssysteem	 heeft.	 Er	 zal	 in	 de	 operationalisering	 een	 duidelijk	 verschil	 worden	
gemaakt	 tussen	 collectieven	 die	 wél	 of	 geen	 structurele	 inkomsten	 ontvangen	 uit	 een	
ondernemersfonds.	 Zo	 kunnen	 de	 verschillen	 tussen	 een	 BID	 en	 niet-BID	 in	 kaart	 worden	
gebracht.		
	
2.1.3	Voor-	en	nadelen	van	een	Business	Improvement	District	
	
Verschillende	onderzoekers	hebben	de	voor-	en	nadelen	van	een	BID	benadrukt	(Davies,	1997;	
Hoyt	&	Gopal-Agge,	2007;	Morçöl	&	Wolf,	2010,	Morçöl	et	al.,	2017).		
	
De	belangrijkste	voordelen	zijn:	

1. De	inwerkingstelling	van	een	BID	is	een	effectief	middel	om	het	free-rider	probleem	aan	
te	pakken	(Davies,	1997;	Hoyt	&	Gopal-Agge,	2007).	Een	BID-fonds	zorgt	ervoor	dat	de	
investeringen	 door	 álle	 belanghebbenden	 worden	 gedeeld.	 Hierdoor	 is	 het	 voor	 free-
riders	 dan	 ook	 onmogelijk	 om	 niet	 mee	 te	 doen.	 De	 voorwaarde	 is	 wel	 dat	 de	
meerderheid	van	de	BID	heeft	ingestemd	met	de	desbetreffende	investering.		
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2. De	inwerkingstelling	van	een	BID	leidt	tot	een	heropleving	van	de	binnenstad,	omdat	ze	
kunnen	zorgen	voor	particuliere	afvalinzameling,	straatreiniging	en	politiebescherming,	
die	niet	beschikbaar	zijn	voor	de	stad	als	geheel	(Davies,	1997).		

3. De	inwerkingstelling	van	een	BID	stimuleert	de	innovatie.	BID’s	worden	vaak	gezien	als	
innovatieve	probleemoplossers	die	efficiënt	zijn	in	het	verlenen	van	diensten	(Morçöl	&	
Wolf,	2010;	Morçöl	et	al.,	2017	).	Deze	innovativiteit	en	efficiëntie	wordt	toegeschreven	
aan	het	feit	dat	BID’s	niet	gehinderd	worden	door	stedelijke	politiek	en	bureaucratie.	

	
De	belangrijkste	nadelen	zijn:	

1. De	inwerkstelling	van	BID’s	versterkt	interlokale	ongelijkheden	(Davies,	1997;	Briffault,	
1999;	 Morçöl	 et	 al.,	 2017).	 BID’s	 dienen	 de	 commerciële	 belangen,	 doordat	 de	
stadsdiensten	 worden	 geprivatiseerd.	 Het	 gevolg	 is	 dat	 er	 op	 rijkdom	 gebaseerde	
ongelijkheden,	in	de	levering	van	openbare	diensten	worden	gecreëerd.		

2. De	 inwerkstelling	 van	 een	 BID	 is	 een	 ondemocratische	 aangelegenheid	 (Morçöl	 et	 al.,	
2017).	 Onderzoekers	 hebben	 kritiek	 geuit	 op	 de	 organisatiestructuur	 van	 BID’s,	 waar	
besturen	 een	 ongelijke	 vertegenwoordiging	 hebben	 van	 inwoners	 en	 de	 minder	
bevoorrechte	 klasse.	 Verder	 zorgt	 de	 legale	 toegestane	 verstrekking	 van	 de	 gewogen	
stemmen	 (one	person-one	vote)	 ervoor	dat	 vastgoedeigenaren	meer	 autoriteit	 hebben	
(Briffault	1999;	Morçöl	and	Patrick	2006;	Pack	1992;	Schaller	&	Modan	2005,	geciteerd	
in	Hoyt	&	Gopal-Agge,	2007).	Critici	beweren	dat	dergelijke	praktijken	niet	democratisch	
zijn,	omdat	ze	de	belangen	dienen	van	de	bevoorrechte	klasse.	Hoyt	&	Gopal-Agge	(2007,	
p.951)	omschrijven	dit	als:	 ‘Due	to	these	 features,	some	allege	that	BIDs	 function	more	
like	‘clubs’	of	property	and	business	owners	that	have	been	given	the	power	to	manage	
public	spaces’.	

	
2.1.4	Bedrijven	Investering	Zones	(BIZ)	in	Nederland	
	
Noord-Amerika	 is	 in	 veel	 opzichten	 niet	 vergelijkbaar	 met	 de	 situatie	 in	 Nederland.	 In	 de	
Verenigde	Staten	denkt	de	overheid	anders	over	haar	 taken	en	verantwoordelijkheden	dan	de	
overheid	in	Nederland.	In	de	Verenigde	Staten	geldt	vaak:	‘Hoe	minder,	hoe	liever’	(Menger	et	al.,	
2015,	 p.25).	 Dit	 slaat	 op	 de	 regelgeving	 door	 overheden.	 Hierdoor	 ontstond	 in	 de	 Verenigde	
Staten	 de	 noodzaak	 om	 een	 instrument	 te	 ontwikkelen	 om	 de	 verpaupering	 van	 de	
binnensteden	tegen	te	gaan.	In	Nederland	is	de	situatie	anders.	Hier	bestaat	dan	meer	politieke	
overeenstemming	dat	de	overheid	de	verantwoordelijkheid	heeft	voor	de	basiskwaliteit	van	de	
openbare	 ruimte	 (Menger	 et	 al.,	 2005).	 Toch	 stellen	 Menger	 et	 al.	 (2005,	 p.25)	 dat	 in	
Nederlandse	 steden	 bij	 de	 oprichting	 van	 de	 BID’s	 dezelfde	 krachten	 actief	 zijn	 als	 in	 Noord-
Amerika.	 Ook	 in	Nederland	 zoeken	 gemeenten	 naar	 een	 verlaging	 van	 hun	 uitgaven,	 heeft	 de	
auto	 ervoor	 gezorgd	 dat	 inkopen	 op	 een	 grote	 afstand	 van	 het	 woonadres	 gedaan	 kunnen	
worden,	ondervinden	steden	concurrentie	en	hebben	in	de	afgelopen	decennia	kapitaalkrachtige	
en	 kinderrijke	 gezinnen	 de	 stad	 in	 grote	 getalen	 verlaten	 (Menger	 et	 al.,	 2005).	 Bovendien	
bieden	zowel	 een	BID	als	 een	BIZ	een	duurzaam	 financieringssysteem	dat	het	mogelijk	maakt	
om	plannen	en	budgetten	voor	meerdere	jaren	te	formuleren	of	vast	te	leggen.	
	
Onder	de	huidige	Wet	op	de	BIZ	bestaat	de	mogelijkheid	voor	ondernemers	om	op	lokale	schaal		
fondsen	 in	 het	 leven	 te	 roepen	 (Sels,	 2015).	 Een	 BIZ	 biedt	 ondernemers	 de	mogelijkheid	 om	
aanvullend	op	de	 inspanningen	van	de	overheid,	 te	 investeren	 in	de	kwaliteit	 van	hun	directe	
leef-	 en	 werkomgeving	 (Bedrijven	 Investering	 Zone,	 2017b).	 In	 Nederland	 wordt	 een	 BIZ	
opgericht	 door	 ondernemers,	 vastgoedeigenaren	 of	 een	 combinatie	 daarvan.	 Bij	 de	 oprichting	
van	een	BIZ	stellen	de	leden	een	werkplan	op,	met	een	daaraan	gekoppelde	begroting	per	jaar.	
De	BIZ	stelt	zelf	de	jaarlijkse	bijdrage	vast	voor	een	periode	van	maximaal	vijf	jaar.	De	gemeente	
treedt	op	als	‘facilitator’	en	int	de	contributie	bij	alle	ondernemers	en/of	vastgoedeigenaren	via	
de	WOZ-bijdrage.	Deze	contributie	gaat	direct	naar	het	BIZ-collectief	en	deze	zorgt	zelf	voor	de	
uitvoering	van	de	vooraf	vastgelegde	plannen	in	de	BIZ	(Sels,	2015;	Bedrijven	Investering	Zone,	
2017b).	
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2.2	Town	Centre	Management	
	
Het	concept	Town	Centre	Management	(TCM)	is	het	praktische	antwoord	op	de	complexiteit	van	
stedelijke	 revitalisering.	 TCM	 wordt	 toegepast	 in	 de	 Angelsaksische	 wereld	 (vooral	 in	 het	
Verenigd	Koninkrijk	en	Noord-Amerika),	maar	ook	in	andere	Europese	landen.	TCM	vindt	plaats	
op	 lokaal	 niveau	 en	 houdt	 zich	 bezig	met	 gebiedsgerichte	marketing,	 duurzame	 ontwikkeling,	
het	 betrekken	 van	 kansarme	 sociaaleconomische	 groepen,	 het	 ontwikkelen	 van	 kaders	 voor	
regeneratie	en	de	ontwikkeling	van	geïntegreerde	partnerschappen	tussen	publieke	en	private	
partijen	(Coca-Stefaniak	et	al.,	2009).		
	
2.2.1	Definitie	Town	Centre	Management	
	
Town	Centre	Management	(TCM)	wordt	door	Warnaby	et	al.	(1998,	pp.17-18)	omschreven	als:	
‘The	search	 for	competitive	advantage	through	the	maintenance	and/or	strategic	development	
of	both	public	and	private	areas	and	interests	within	town	centres,	initiated	and	undertaken	by	
stakeholders	drawn	 from	a	combination	of	 the	public,	private	and	voluntary	sectors’.	Het	gaat	
dus	 om	 collectieve	 en	multidisciplinaire	 samenwerking.	 In	 de	 laatste	 twee	decennia	 heeft	 een	
snelle	expansie	plaatsgevonden	van	TCM.	Verder	kan	gesteld	worden	dat	 in	de	 literatuur	over	
Town	 Centre	 Partnerships	 een	 eenduidig	 beeld	 naar	 voren	 komt:	 werken	 aan	 een	
gemeenschappelijk	 doel	 in	 een	 samenwerkingsverband	 van	 een	 mix	 van	 verschillende	
stakeholders	(Coca-Stefaniak	et	al.,	2009).		
	
Verschillende	publieke,	private	en	vrijwillige	stakeholders	kunnen	deel	uitmaken	van	een	TCM.	
De	publieke	sector	bestaat	overwegend	uit	lokale	overheden.	Voor	de	private	sector	hebben	de	
retail	 ondernemers	 de	 meerderheid.	 Andere	 private	 partijen,	 zoals	 vastgoedeigenaren	 en	
ontwikkelaars,	spelen	een	minder	grote	rol	in	TCM’s.	Hierin	verschilt	de	TCM	van	de	BID,	waar	
vastgoedeigenaren	 ook	 een	 grote	 rol	 kunnen	 spelen	 in	 het	 samenwerkingsverband.	 Tot	 slot	
bestaat	 de	 vrijwillige	 sector	 uit	 belangengroepen.	 Ondanks	 de	 verscheidene	 stakeholders	
bestaat	 een	dominantie	van	 retail	 ondernemers	die	deel	uit	maken	van	TCM’s	 (Medway	et	 al.,	
2000).	
	
Ondanks	 dat	 TCM	 een	 Brits	 concept	 is,	 zijn	 er	 parallellen	 in	 de	 ontwikkelingen	 van	 TCM’s	 in	
andere	 Europese	 landen	 waar	 te	 nemen.	 Zo	 wordt	 bijvoorbeeld	 de	 noodzaak	 om	 een	
stadcentrum	te	revitaliseren	(als	gevolg	van	de	opkomst	van	alternatieve	winkelformules	zoals	
out-of	center	winkelcentra)	vaak	als	reden	gegeven	om	een	TCM	in	het	gebied	te	initiëren	(Coca-
Stefaniak	 et	 al.,	 2009).	 Echter	 kunnen	 de	 doelen	 van	 een	 TCM	 per	 land	 verschillen.	 Zo	 geven	
Coca-Stefaniak	 et	 al.	 (2009,	 p.75)	 het	 voorbeeld	 dat	 de	meeste	 Spaanse,	 Italiaanse	 en	 Franse	
TCM-regelingen	 vaak	 als	 hoofddoel	 hebben	 om	 meer	 samenwerking	 met	 andere	 kleine	
detailhandelaren	 en	 bedrijven	 in	 het	 stadscentrum	 te	 bewerkstelligen.	 Terwijl	 TCM’s	 in	 het	
Verenigd	Koninkrijk	vaak	als	doel	hebben	om	een	concurrentievoordeel	voor	het	stadscentrum	
op	te	bouwen	en	een	grotere	diversiteit	van	de	voorzieningen	in	het	gebied	te	creëren.	Hoewel	
verschillen	zijn	waar	te	nemen,	is	de	essentie	hetzelfde:	werken	aan	gemeenschappelijk	doel	in	
een	 samenwerkingsverband	 van	 een	 mix	 van	 verschillende	 stakeholders	 in	 een	 bepaald	
winkelgebied.	De	samenwerkende	partijen	vormen	gezamenlijk	een	collectief.	In	dit	onderzoek	
wordt	 gebruikt	 gemaakt	 van	de	 volgende	definitie	 van	 een	winkelcollectief	 in	de	Nederlandse	
context	 (Risselada	 et	 al.,	 2018,	 p.110):	 ‘Een	 winkelcollectief	 bestaat	 uit	 meer	 dan	 één	
deelnemende	partij	en	richt	zich	specifiek	op	één	of	meerdere	winkelgebieden,	of	subcentra	of	
straat/straten	 binnen	 een	 winkelgebied.	 De	 activiteiten	 van	 het	 collectief	 zijn	 gericht	 op	 het	
bevorderen	van	het	rendement	van	de	(deelnemende)	stakeholders	in	het	winkelgebied’.	
	
De	laatste	vijfentwintig	 jaar	zijn	de	doelen	en	methodes	van	TCM	aanzienlijk	veranderd	(Coca-
Stefaniak	 et	 al.,	 2009).	 Dit	 heeft	 te	 maken	 met	 ontwikkelingen	 aan	 de	 vraagzijde	 van	 de	
retailmarkt	 waarbij	 de	 beleving	 van	 de	 consument	 steeds	 belangrijker	 is,	 maar	 ook	 aan	
ontwikkelingen	 aan	 de	 aanbodzijde	 waar	 steeds	 meer	 collectieven	 aandacht	 schenken	 aan		
‘place	making’.	Beide	trends	worden	hier	kort	behandeld.	
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Steeds	meer	wetenschappers,	maar	ook	consumenten	en	bedrijven	zijn	 zich	ervan	bewust	dat	
‘experiences’	 (ofwel	 belevingen)	 een	 belangrijke	 rol	 spelen.	 In	 1999	 stelden	 Pine	 en	 Gilmore	
(1999)	 al	 dat	 strategieën	 van	winkeliers	 die	 enkel	 gebaseerd	 zijn	 op	 prijs,	 product	 en	 service	
niet	voldoende	meer	zijn,	en	dat	naast	deze	factoren	ook	op	de	beleving	moet	worden	gefocust.	
Beleving,	wordt	 door	Berry	 et	 al.	 (2002)	 en	Carbone	&	Haeckel	 (1994)	 (geciteerd	 in	 Chang	&	
Horng,	2010,	p.2402)	gedefinieerd	als:	‘The	take-away	impression	or	perception	created	during	
the	 process	 of	 learning	 about	 acquiring,	 using,	 maintaining	 and	 (sometimes)	 disposing	 of	 a	
product	 or	 service’.	 De	 verwachtingen	 van	 de	 consument	 gaan	 tegenwoordig	 dus	 veel	 verder	
dan	 alleen	 de	 functionaliteit	 van	 het	 winkelaanbod	 in	 een	 stadscentrum.	 De	 kwaliteit	 van	 de	
algemene	ervaring	van	het	winkelgebied	is	steeds	belangrijker	geworden	(Chang	&	Horng,	2010;	
Coca-Stefaniak	&	Carroll,	2015).	Die	ervaring	bepaalt	de	aantrekkelijkheid	van	het	winkelgebied	
en	daarmee	het	aantal	aan	 te	 trekken	bezoekers	en	hun	 tevredenheid	over	hun	winkelbezoek.	
Dit	 wordt	 ook	 wel	 de	 belevingseconomie	 genoemd.	 Whyatt	 (2004,	 p.348)	 zegt	 hierover	 dat	
consumenten	 verwachten	 dat	 het	 centrum	 verschillende	 functies	 zal	 vervullen	 en	
verschillende	doeleinden	en	sociale	interacties	mogelijk	zal	maken	
	
De	instelling	van	een	BID,	kan	leiden	tot	een	verbeterde	ervaring	van	het	stadscentrum	(De	
Magalhães,	 2012,	 geciteerd	 in	 Parker	 et	 al.,	 2017).	 Deze	 ervaring	 van	 de	 consument	 wordt	
momenteel	 beïnvloed	 door	 een	 aantal	 factoren,	 waaronder:	 de	 fysieke	 omgeving	 (is	 het	
schoon,	veilig?,	de	historische	binnenstad),	het	aantal	en	de	verschillende	soorten	 retailers	
en	de	faciliteiten	(zoals	toiletten	en	parkeerplekken)	(Whyatt,	2004).	Chang	&	Horng	(2010,	
p.	 2404)	 richten	 zich	 naast	 de	 fysieke	 omgeving	 ook	 op	 sociale	 interactie.	 Zij	 stellen	 dat	 de	
volgende	 vijf	 dimensies	 samen	 de	 kwaliteit	 van	 de	 ervaring	 vormen:	 de	 fysieke	 omgeving,	
dienstverleners,	 andere	 consumenten,	 het	 gezelschap	 van	 de	 consumenten	 en	 de	 consument	
zelf.	 Hierbij	 wordt	 de	 fysieke	 omgeving	 weer	 onderverdeeld	 in	 atmosfeer,	 concentratie,	
verbeelding	en	verrassing.	De	laatste	dimensie,	de	consument	zelf,	kan	onderverdeeld	worden	in	
cognitief	 leren	 en	 plezier	 hebben.	 Opvallend	 aan	 beide	 indelingen	 is	 dat	 een	 online	 dimensie	
ontbreekt.	Deze	dimensie	kan	worden	toegevoegd,	aangezien	online	omgevingen	in	combinatie	
met	offline	omgevingen	ook	kunnen	zorgen	voor	positieve	reacties	bij	de	consument.	Zo	stellen	
Herhausen	 et	 al.	 (2015,	 p.310)	 dat	 online-offline	 kanalen-integratie	 leidt	 tot	 een	 betere	
klantwaarde	 propositie.	 Daarnaast	 kan	 het	 verwarring	 of	 frustratie	 bij	 de	 consument	
voorkomen.	
	
De	 kwaliteit	 van	 een	 winkelgebied	 is	 steeds	 vaker	 een	 kwestie	 van	 beeldvorming.	 ‘Place	
marketing’	kan	bijdragen	aan	de	beeldvorming	van	het	gebied.	Hoewel	het	onmogelijk	is	om	alle	
communicatiemedia	 te	 controleren	 (bijv.	 mond-tot-mondreclame	 en	 directe	 ervaring	 van	 de	
consument	van	de	hoofdstraat),	hebben	hoofdstraat-belanghebbenden	promotionele	activiteiten	
zoals	 reclame,	 verkooppromotie,	 persoonlijke	 verkoop,	 public	 relations,	 sponsoring,	 directe	
marketing	en	internet	ontwikkeld	(Parker	et	al.,	2017).	Het	doel	hiervan	is	om	een	aantrekkelijk	
beeld	 van	 het	 gebied	 over	 te	 brengen	 op	 de	 klant.	 Hiermee	 is	 ook	 het	 belang	 van	
plaatsmarketing	gegroeid.	De	groeiende	concurrentie	van	rivaliserende	stedelijke	winkelcentra	
heeft	hier	deels	voor	gezorgd.	 In	de	 laatste	decennia	 is	marketing	van	stedelijke	gebieden	dan	
ook	 steeds	 meer	 geprofessionaliseerd.	 Ashworth	 en	 Voogd	 (1990,	 p.27)	 definiëren	 stedelijke	
plaatsmarketing	als:	 ‘…	a	process	whereby	urban	activities	are	as	closely	as	possible	related	to	
the	 demands	 of	 targeted	 customers	 so	 as	 to	 maximise	 the	 efficient	 social	 and	 economic	
functioning	 of	 the	 area	 concerned	 in	 accordance	 with	 whatever	 goals	 have	 been	 established’	
(Warnaby	et	al.,	2005,	p.	186).	Bij	deze	vorm	van	marketing	staat	de	factor	‘plaats’	dus	centraal.		
	
Succesvolle	plaatsmarketing	kan	 leiden	tot	positieve	mond-tot-mondreclame	en	ook	helpen	bij	
de	transformatie	van	negatief	beeld	(Parker	et	al.,	2017).	TCM	speelt	hierop	in	om	promotie	en	
marketing	 als	 	 doelen	 te	 implementeren	 (Hogg	 et	 al,	 2004).	 In	 paragraaf	 2.4,	 wordt	 verder	
ingegaan	op	het	gebruik	van	digitale	marketing	van	winkelcollectieven.	
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2.2.2	Motieven	
	
Winkeliers	 kunnen	 verschillende	 motieven	 hebben	 om	 wel	 of	 niet	 deel	 te	 nemen	 aan	 een	
collectief	 in	een	winkelgebied.	In	dit	deel	zullen	alleen	de	motieven	behandeld	worden	die	van	
toepassing	kunnen	zijn	voor	de	wel	of	niet	deelname	aan	een	BID.		
	
Een	motivatie	voor	winkeliers	om	wel	samen	te	werken	is	het	idee	dat	samenwerking	kan	leiden	
tot	 het	 aantrekken	 van	 meer	 consumenten,	 wat	 weer	 leidt	 tot	 meer	 handel	 en	
consumentenuitgaven	(Medway	et	al.,	2000;	Whyatt,	2004).	Peel	(2003,	p.151)	zegt	hierover	dat	
door	 proactief	 beheer	 van	 de	 infrastructuur,	 diensten	 en	 financiën	 waarde	 zal	 worden	
toegevoegd	 voor	 zijn	 belanghebbenden.	 Dit	 komt	 door	 het	 aanmoedigen	 van	
herhalingsaankopen	 en	 inkomende	 investeringen.	 Andere	 commerciële	 voordelen	 die	 kunnen	
worden	 veroorzaakt	 door	 netwerken	 met	 andere	 deelnemers	 van	 het	 collectief.	 Ook	 kunnen	
voordelen	 ontstaan	 door	 gezamenlijke	 marketinginitiatieven	 (Phillipson	 et	 al.,	 2006).	 Een	
andere	motivatie	om	deel	 te	nemen	aan	een	collectief	 is	de	wens	om	afhankelijk	 te	zijn,	 zodat	
winkeliers	 externe	 beslissingen	 kunnen	 beïnvloeden	 (Medway	 et	 al.,	 2000).	 Tot	 slot	 stellen	
Phillipson	 et	 al.	 (2006)	 dat	 de	 motivatie	 voor	 samenwerking	 ook	 kan	 gaan	 om	 symbolische	
activiteiten.	Hierbij	kan	het	doel	zijn	om	een	bepaalde	identiteit	uit	te	stralen,	maar	ook	om	het	
feit	 dat	winkeliers	 deel	willen	 nemen	 aan	 het	 collectief	 om	 ‘erbij’	 te	 horen:	 ‘A	 sense	 of	 being	
embedded	within	a	small	community’	(Phillipson	et	al.,	2006,	p.45).		
	
Aan	 de	 andere	 kant	 zijn	 er	 ook	 redenen	 voor	 ondernemers	 om	 niet	 deel	 te	 nemen	 aan	 een	
collectief	 samenwerkingsverband.	 Een	 van	 de	 belangrijkste	 problemen	 is	 dat	 rationeel	 gezien	
winkeliers	 hun	 eigen	 winst	 willen	 maximaliseren.	 Er	 bestaat	 dan	 –	 in	 theorie	 -	 geen	 reden	
waarom	een	 individu	haar	belangen	zou	moeten	opofferen	voor	de	rest	en	samen	zou	werken	
om	collectieve	middelen	 te	produceren	waar	hij/zij	van	kan	profiteren	(Forsberg	et	al.,	1999).	
Hierbij	 komen	 drie	 vraagstukken	 naar	 boven:	 the	 tragedy	 of	 the	 commons,	 the	 prisoner’s	
dilemma	 game	 en	 de	 logic	 of	 collectieve	 actions.	 Tragedy	 of	 the	 commons	 houdt	 volgens	
(Ostrom,	 1994,	 geciteerd	 in	 Forsberg	 et	 al.,	 1999)	 de	 onvermijdelijke	 degradatie	 van	
hulpbronnen	in,	wanneer	deze	collectief	worden	gedeeld.	Dit	wordt	veroorzaakt	doordat	 ieder	
individu	onafhankelijk	van	elkaar	handelt	op	basis	van	eigenbelang.	Dit	eigenbelang	 is	vaak	 in	
strijd	met	het	belang	van	het	collectief.	De	prisoner’s	dilemma	game	houdt	 in	dat	door	gebrek	
aan	 informatie	 	 individuen	 zich	 suboptimaal	 gedragen.	 Het	 is	 hierdoor	 moeilijk	 om	 een	
gezamenlijk	voordeel	te	bewerkstellingen.	Tot	slot	houdt	de	logic	of	collective	actions	in	dat	een	
groep	als	geheel	niet	kan	profiteren	van	de	 collectieve	actie.	Het	voordeel	van	het	 collectief	 is	
dan	 voor	 het	 individu	niet	 genoeg	 om	mee	 te	werken	 aan	het	 collectief.	Hiervan	 is	met	 name	
sprake	 als	 niet-samenwerkende	 individuen	niet	 kunnen	worden	uitgesloten	 van	de	 voordelen	
van	een	collectief	goed	(Forsberg	et	al.,	1999).	Tot	slot	stellen	Forsberg	et	al.	(1990,	p.316)	dat	
bij	 alle	 drie	 van	 de	 vraagstukken	 het	 probleem	 van	 free-riders	 naar	 voren	 komt.	 Dit	 zijn	
winkeliers	die	niet	deelnemen	aan	het	collectief,	maar	wel	profiteren	van	de	voordelen.	
	
Tabel	2.1:	Reden	om	wel	of	niet	deel	te	namen	aan	collectieven	in	winkelgebieden	
Deelname	 Niet-deelname	
Extra	groei	van	omzet	 Eigenbelang	(opportunisme)		
Invloed	op	externe	besluitvorming		 ‘Tragedy	of	the	commons’	(degradatie	door	deling))		
Groepsvorming	(sociaal	culturele	identificatie)	 ‘Prisoner’s	dilemma’	(gebrek	aan	informatie)		
	 ‘Logic	of	collective	actions’	(gebrek	aan	collectieve	voordelen)		
	 ‘Free	riders’	(niet	deelnemen	aan	collectief,	wel	profiteren		
	
2.2.3	TCM’s	en	BID’s	
	
Zoals	eerder	vermeld	komt	in	de	literatuur	over	Town	Centre	Partnerships	een	eenduidig	beeld	
naar	voren:	werken	aan	gemeenschappelijk	doel	in	een	samenwerkingsverband	van	een	mix	van	
verschillende	stakeholders	(Coca-Stefaniak	et	al.,	2009).	Een	BIZ-regeling	volgt	in	lijn	met	deze	
gedachte	 en	 is	 dan	 ook	 vergelijkbaar	 met	 Town	 Centre	 Partnerships.	 TCM’s	 en	 BID’s	 delen	
gemeenschappelijke	 kenmerken	 (Cook,	 2009,	 p.932).	 Zowel	 in	 TCM	 partnerships	 als	 in	 BID’s	
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wordt	de	private	sector	betrokken.	Bovendien	zijn	beiden	gebaseerd	op	partnerships	en	gericht	
op	 het	 creëren	 van	 gunstige	 voorwaarden	 voor	winstgevendheid	 van	 bedrijven	 (Ward,	 2007,	
geciteerd	in	Cook,	2009).	Ook	proberen	zowel	TCP’s	als	BID’s	meer	bezoekers,	investeerders	en	
verkopen	 aan	 te	 moedigen,	 terwijl	 ze	 tegelijkertijd	 de	 toenemende	 concurrentie	 van	 elders	
afweren	 (bv.	 rivaliserende	 stedelijke	 centra	of	winkelcentra	buiten	de	 stad).	Verder	 zijn	beide	
soorten	 partnerschappen	 gericht	 op	 het	 verbeteren	 van	 de	 openbare	 ruimte,	 vaak	 door	
alledaagse,	 routinematige	 diensten,	 bijvoorbeeld	 het	 schoonmaken	 van	 de	 straat	 (Cook,	 2009,	
p.932).	Een	groot	verschil	tussen	TCP’s	en	BID’s	is	dat	een	BID	het	free-rider	probleem	aanpakt	
(Davies,	1997;	Hoyt	&	Gopal-Agge,	2007).	Een	BID-fonds	zorgt	ervoor	dat	de	investeringen	door	
álle	belanghebbenden	worden	gedeeld.	Hierdoor	is	het	voor	free-riders	dan	ook	onmogelijk	om	
niet	mee	te	doen.	Daarentegen	kunnen	in	TCP’s	free-riders	nog	wel	profiteren	van	de	voordelen	
van	 het	 collectief.	 In	 dit	 onderzoek	 wordt	 nagegaan	 of	 dit	 theoretische	 verschil	 in	 de	
Nederlandse	praktijk	van	stedelijke	winkelcollectieven	opgaat.		
	
Naast	 collectieve	 samenwerkingsverbanden,	 kan	 ook	 gedacht	 worden	 aan	 concurrentie	 met	
andere	collectieven.	Deze	twee	concepten	worden	door	veel	wetenschappers	als	extremen	van	
elkaar	gezien.	Newlands	(2003)	stelt	daarentegen	dat	competitie	en	samenwerking	binnen	één	
cluster	geen	polaire	tegenstellingen	zijn.	Een	cluster	wordt	hier	gedefinieerd	als	de	definitie	van	
Porter	(1998,	p.78):	‘Geographic	concentrations	of	interconnected	companies	and	institutions	in	
a	particular	field.	Clusters	encompass	an	array	of	linked	industries	and	other	entities	important	
to	 competition’.	 Er	 is	 volgens	 Newlands	 (2003)	 niet	 per	 se	 een	 tegenstelling	 tussen	
samenwerking	en	concurrentie.	Samenwerking	tussen	bedrijven	kan	hen	helpen	innovatiever	te	
worden	als	een	middel	om	concurrentievoordeel	te	behalen	en	te	behouden.	Dus,	de	voordelen	
van	samenwerking	kunnen	de	negatieve	externaliteiten	van	competitie	en	schaalnadelen	teniet	
doen.	 Met	 name	 voor	 kleine	 bedrijven	 kan	 samenwerking	 bij	 het	 opzetten	 van	marketing-	 of	
trainingsfaciliteiten	 de	 realisatie	 van	 externe	 schaaleconomieën	 bevorderen,	 die	 op	 hun	 beurt	
weer	rendementswinst	opleveren	(Newlands,	2003).	Verder	kan	concurrentie	tussen	bedrijven,	
door	specialisatie,	ervoor	zorgen	dat	het	concurrentievoordeel	van	een	cluster	blijft	bestaan,	en	
dat	op	zijn	beurt	weer	nieuwe	bedrijven	naar	het	cluster	trekt	(Newlands,	2003).		
	
Door	de	toenemende	concurrentie	van	rivaliserende	stedelijke	centra	of	winkelcentra	buiten	de	
stad,	wordt	het	 steeds	belangrijker	dat	 zij	 zich	 als	 collectief	 verenigen	en	 samenwerken.	Deze	
samenwerking	 kan	 bijvoorbeeld	 tot	 doel	 hebben	 het	 winkelgebied	 aantrekkelijker	 voor	 de	
consument	 te	 maken.	 In	 feite	 kan	 een	 winkelcollectief	 gezien	 worden	 als	 een	 cluster,	 waar	
competitie	en	samenwerking	geen	directe	tegenstellingen	zijn.	Samenwerking	binnen	het	cluster	
kunnen	 de	 collectieven	 helpen	 om	 een	 concurrentievoordeel	 te	 behalen	 en	 te	 behouden.	
Bovendien	kan	concurrentie	tussen	collectieven	ervoor	zorgen	dat	het	concurrentievoordeel	van	
het	cluster	behouden	wordt.		

2.3	Resource	Based	Theory	
	
De	 Resource	 Based	 View	 (RBV)	 benadering	 zoekt	 naar	 verklaringen	 voor	 de	 vraag	 waarom	
sommige	 bedrijven	 het	 vermogen	 hebben	 om	 over	 langdurige	 concurrentievoordelen	 te	
beschikken.	 Volgens	 Penrose	 (1959;	 2009)	 kan	 dat	 verklaard	worden	 door	 het	 feit	 dat	 zulke	
bedrijven	 beter	 gebruik	 maken	 van	 hulpbronnen	 (‘resources’),	 dan	 hun	 concurrenten.	 Die	
concurrenten	 hebben	 volgens	 haar	 de	 hulpbronnen	 onvoldoende	 ontdekt.	 Dergelijke	
hulpbronnen	 zijn	 weliswaar	 vanuit	 het	 bedrijf	 extern	 voorradig	 en	 overdraagbaar	 (=	
verkoopbaar),	maar	worden	door	het	bedrijf	benut	als	een	vorm	van	eigen	vermogen	(‘asset’).	
Naast	 ‘assets’,	 is	 het	 hebben	 van	 bekwaamheden	 (‘capabilities’)	 ook	 belangrijk.	 Een	
bekwaamheid	is	een	verzameling	van	organisatorische	routines	waarmee	een	bedrijf	een	aantal	
taken	op	een	herhaalbare	of	consistente	basis	kan	uitvoeren	(Winter	2003,	geciteerd	in	Pisano,	
2015).	Deze	bekwaamheden	hebben	betrekking	op	het	efficiënt	 combineren	van	verschillende	
hulpbronnen	 en	 hoe	 deze	 hulpbronnen	 efficïent	 kunnen	 worden	 opgenomen	 in	 het	 lopende	
productieproces.	 Deze	 bekwaamheden	 betreffen	 het	 vermogen	 van	 bedrijven	 om	 de	
hulpbronnen	zo	te	gebruiken	dat	ze	bijdragen	aan	het	realiseren	van	de	doelstellingen	van	het	
bedrijf	(Pisano,	2015).	
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In	 het	 kort	 stelt	 de	RBV	dat	 bedrijven	 alleen	 buitengewone	winst	 kunnen	maken	wanneer	 zij	
beschikken	 over	 specifieke	 hulpbronnen	 en	 ervoor	 zorgen	 dat	 deze	 bronnen	 niet	 in	 handen	
vallen	 van	 de	 concurrentie.	 Het	 op	 hulpbronnen	 gebaseerde	 perspectief	 is	 een	 veelgebruikt	
theoretisch	concept	en		beschouwt	bedrijven	als	een	portfolio	van	bronnen	(Prahalad	&	Hamel,	
1990,	 geciteerd	 in	Arya	&	Lin,	2007).	De	Resource	Based	Theory	 (RBT),	die	voortvloeit	uit	de	
RBV,	 stelt	 dat	 een	 bedrijf	 gelijk	 is	 aan	 de	 hulpbronnen	 die	 het	 bezit.	 Deze	 hulpbronnen	 zijn	
materiële	 en	 immateriële	 activa	 die	 semi-permanent	 aan	 de	 onderneming	 zijn	 gekoppeld.	
Barney	 (1991,	 p.101)	 definieert	 bedrijfsbronnen	 als:	 ‘All	 assets,	 capabilities,	 organizational	
processes,	firm	attributes,	information,	knowledge,	etc.	controlled	by	a	firm	that	enable	the	firm	
to	 conceive	 of	 and	 implement	 strategies	 that	 improve	 its	 efficiency	 and	 effectiveness’.	 Hierbij	
kan	 onderscheid	 gemaakt	 worden	 tussen	 fysieke	 (gebouwen,	 bereikbaarheid	 e.d.),	 financiële	
(beschikbaar	budget),	menselijke	(competentie,	routines	e.d.)	en	organisatorische	hulpbronnen	
(samenwerking,	hiërarchie,	formele	en	informele	planning	e.d.)	(Barney,	1991;	Barney	&	Arikan,	
2001).	
	
Veel	hulpbronnen	zijn	bedrijfsspecifiek	en	hierdoor	zijn	bedrijven	heterogeen.	De	heterogeniteit	
van	 hulpbronnen	 vormt	 dan	 ook	 een	 mogelijke	 bron	 voor	 het	 behalen	 van	
concurrentievoordelen	 (Das	 &	 Teng,	 2000).	 Echter	 spelen	 niet	 alle	 bronnen	 daarbij	 een	 even	
belangrijke	 rol.	 Barney	 (1991),	 noemt	 dit	 de	 strategische	 hulpbronnen	 (die	 waardevol,	
zeldzaam,	 niet-imiteerbaar	 en	 niet-substitueerbaar	 zijn)	 en	 kunnen	 volgens	 de	 RBT	 een	
langdurig	 competitief	 voordeel	 opleveren.	 Concurrentievoordelen	 worden	 volgens	 Barney	
(1991.	 p.102)	 behaald	 als	 een	 bedrijf	 een	 waardecreatiestrategie	 implementeert,	 die	 niet	
gelijktijdig	wordt	geïmplementeerd	door	welke	huidige	of	potentiële	concurrent	dan	ook.		
	
Teece	&	Pisano	(1994,	p.1)	en	Teece	et	al.	(1997,	p.515)	stellen	dat	succesvolle	bedrijven	op	de	
wereldmarkt	bedrijven	zijn	die	snelle	en	flexibele	productinnovatie	vertonen,	en	bovendien	een	
management	hebben	dat	in	staat	is	om	interne	en	externe	competenties	effectief	te	coördineren	
en	te	herschikken.	Vanwege	de	statische	aard	van	de	RBV	benadering,	stellen	Teece	et	al.	(1997)	
dat	het	concept	niet	uitlegt	hoe	en	waarom	bepaalde	bedrijven	concurrerend	worden	in	tijden	
van	veranderingen	in	de	omgeving.	De	 introductie	van	digitale	marketing	kan	opgevat	worden	
als	een	dergelijke	omgevingsverandering.	In	dit	verband	hebben	Teece	et	al.	(1997)	het	dynamic	
capabilities	 framewerk	ontwikkeld,	waar	zij	dynamic	capabilities	definiëren	als:	 ‘(...)	 the	 firm’s	
ability	to	integrate,	build,	and	reconfigure	internal	and	external	competences	to	address	rapidly	
changing	environments’	(Teece	et	al.,	1997,	p.516).	
	
De	 term	 ‘dynamisch’	 verwijst	 naar	 het	 vermogen	 om	 competenties	 te	 vernieuwen	 om	 aan	 te	
sluiten	bij	de	veranderende	zakelijke	omgeving.	In	situaties	waar	timing	cruciaal	 	 is,	een	snelle	
verandering	 in	 technologie	plaatsvindt	en	waar	 toekomstige	concurrentie	en	markten	moeilijk	
te	 bepalen	 zijn,	 moet	 het	 bedrijf	 bepaalde	 innovatieve	 responses	 ondernemen.	 'Capaciteiten'	
verwijst	naar	de	 rol	van	 strategisch	management	voor	het	 succesvol	 aanpassen,	 integreren	en	
herschikken	van	interne	en	externe	organisatorische	vaardigheden,	hulpbronnen	en	functionele	
competenties,	om	concurrerend	te	blijven	in	de	snel	veranderende	omgevingen	(Teece	&	Pisano,	
1994;	Teece	et	al,	1997).		
	
Het	 dynamic	 capabilites	 framewerk	 veronderstelt	 dat	 verschillen	 in	 capaciteiten	 op	
ondernemingsniveau	geworteld	zijn	in	de	volgende	drie	factoren:	processen,	positie	en	pad.	‘(…)	
the	 competitive	 advantage	 of	 firms	 lies	 with	 its	 managerial	 and	 organizational	 processes	
[cursivering	toegevoegd],	shaped	by	its	(specific)	 asset	position	 [cursivering	toegevoegd],	and	
the	paths	 [cursivering	 toegevoegd]	available	 to	 it’	 (Teece	et	al,	1997,	p.518). Management-	en	
organisatieprocessen	verwijzen	naar	de	manier	waarop	de	dingen	in	het	bedrijf	worden	gedaan,	
of	naar	wat	wordt	aangeduid	als	routines	of	patronen.	Positie	verwijst	naar	de	huidige	bezitten	
van	 technologie,	 intellectueel	 eigendom,	 aanvullende	 assets,	 klantenbestand	 en	 de	 externe	
relaties	met	leveranciers	en	concurrenten.	Paden	verwijst	naar	de	strategische	alternatieven	die	
beschikbaar	zijn	voor	het	bedrijf	en	naar	de	aan-	of	afwezigheid	van	stijgende	rendementen	en	
bijbehorende	padafhankelijkheden	(Teece	et	al,	1997). 
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Ambrosini	 en	Bowman	 (2009)	 benadrukken	het	 dynamic	 capabilites	 geen	 hulpbronnen,	maar	
processen	zijn.	Dynamic	capabilites	zijn	volgens	Ambrosini	en	Bowman	(2009)	processen	die	de	
hulpbronnenbasis	veranderen	en	ontwikkelen	tot	de	meest	geschikte	hulpbronnenbasis.	Verder	
zijn	dynamic	capabilites	gericht	op	de	toekomst,	terwijl	de	capabilites	in	de	RBV	gericht	zijn	op	
het	 huidige	 concurreren.	 De	 rol	 van	 dynamic	 capabilities	 is	 dus	 het	 beïnvloeden	 van	 de	
bestaande	 hulpbronnenbasis	 van	 het	 bedrijf	 en	 het	 zodanig	 te	 transformeren	 dat	 een	 nieuwe	
bundel	 van	 hulpbronnen	 wordt	 gemaakt,	 zodat	 het	 bedrijf	 zijn	 concurrentievoordeel	 kan	
behouden	(Ambrosini	&	Bowman,	2009,	p.35).	
	
2.3.1	Resource	Based	Theory	en	collectieven	
	
Samenwerkingsverbanden	 verbeteren	 de	 strategische	 positie	 van	 bedrijven	 in	 concurrerende	
markten,	doordat	kosten	en	risico’s	gedeeld	kunnen	worden	(Eisenhardt	&	Schoonhoven,	1996).	
De	 meeste	 bestaande	 strategische	 management	 literatuur	 die	 gebruik	 maakt	 van	 de	 RBV,	
onderzoekt	dan	ook	samenwerkingsresultaten	in	netwerkcontexten	die	concurrerend	van	aard	
zijn.	Het	onderzoek	van	Arya	en	Lin	(2007)	is	vernieuwend,	omdat	zij	de	RBV	toepassen	op	een	
samenwerkingscontext	 in	 tegenstelling	 tot	 een	 concurrerende	 context.	 Zij	 hebben	 onderzoek	
gedaan	naar	de	organisaties	die	deelnemen	aan	non-profit	 samenwerkingsverbanden.	Arya	en		
Lin	 (2007,	p.699)	stellen	dat	 samenwerkingsnetwerken	steeds	meer	de	norm	worden	voor	de	
levering	 van	 openbare	 diensten.	 Een	 aanzienlijk	 aantal	 non-profit	 samenwerkingsnetwerken	
wordt	geïnitieerd	door	de	overheid,	die	middelen	en	voorschriften	biedt,	om	complexe	sociale	
en	economische	problemen	aan	te	pakken	(Twombly,	2003,	geciteerd	in	Arya	&	Lin,	2007).	
	
De	toenemende	deelname	van	organisaties	aan	samenwerkingsverbanden	heeft	ertoe	geleid	dat	
wetenschappers	onderzoek	hebben	gedaan	naar		de	verschillende	factoren	die	kunnen	bijdragen	
aan	het	concurrentievoordeel	van	de	organisatie	(Arya	&	Lin,	2007).	Verschillende	onderzoekers	
hebben	vastgesteld	dat	verschillen	in	interne	hulpbronnen	(materieel	en	immaterieel)	bijdragen	
aan	 het	 concurrentievoordeel	 van	 de	 organisatie.	 Naast	 interne	 hulpbronnen,	 suggereert	
onderzoek	 dat	 organisaties	 ook	 aanzienlijk	 variëren	 in	 netwerkhulpmiddelen	 die	 hun	
concurrentievoordeel	beïnvloeden	 (Gulati,	1999).	Uit	de	 studie	van	Arya	en	Lin	 (2007,	p.719),		
blijkt	dat	sommige	interne	en	externe	bronnen	organisaties	in	staat	stellen	hun	vaardigheden	te	
verbeteren	door	samen	te	werken	met	anderen	partijen.	Als	gevolg	daarvan	genieten	ze	hogere	
monetaire	 en	 niet-monetaire	 voordelen	 in	 vergelijking	met	 anderen	 die	 hun	 capaciteiten	 niet	
kunnen	 verbeteren	 door	 samenwerking.	 Sommige	 winkeliers	 hebben	 baat	 bij	 samenwerking,	
andere	 niet	 (zie	 tabel	 2.1).	 Op	 collectievenniveau	 zijn	 er	 bovendien	 winkeliers	 die	 hun	
bekwaamheden	door	samenwerking	kunnen	verbeteren	en	anderen	die	dat	niet	kunnen	omdat	
zij	niet	samenwerken.	
	
De	Resource	Based	View	vormt	de	theoretische	basis	voor	dit	onderzoek.	De	veronderstelling	in	
dit	onderzoek	is	dat	winkelcollectieven	die	deel	uitmaken	van	een	BIZ-gebied	beschikken	over	
meer	 fysieke	 en	 monetaire	 hulpbronnen	 en	 bovendien	 meer	 gekwalificeerde	 menselijke	 en	
organisatorische	 vaardigheden	 hebben,	 dan	 collectieven	 die	 niet	 tot	 een	 BIZ-gebied	 behoren.	
Hierbij	 wordt	 de	 samenwerking	 van	 winkeliers	 binnen	 stedelijke	 winkelgebieden	 met	
betrekking	 tot	 gemeenschappelijke	 digitale	 marketing	 als	 een	 dynamische	 bekwaamheid	
opgevat.			
	

2.4	Digitale	marketing	
	
Zoals	 eerder	 vermeld	 is	 mede	 door	 de	 groeiende	 concurrentie	 van	 rivaliserende	 stedelijke	
winkelcentra,	het	belang	van	plaatsmarketing	gegroeid.	In	de	laatste	decennia	is	marketing	van	
stedelijke	gebieden	dan	ook	steeds	meer	geprofessionaliseerd.	Hierbij	speelt	digitale	marketing	
een	 belangrijke	 rol.	 Weltevreden	 en	 Boels	 (2012,	 p.7)	 stellen	 dat	 internet	 en	 social	 media	
belangrijke	 kanalen	 zijn	 die	 winkelcentra	 en	 winkels	 kunnen	 inzetten	 om	 de	 gunst	 van	 de	
consument	 te	 winnen.	 Collectieven	 in	 winkelgebieden	 kunnen	 dan	 ook	 verschillende	 doelen	
hebben	met	het	inzetten	digitale	marketing,	zoals	het	verschaffen	van	adequate	informatie	aan	
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consumenten,	het	faciliteren	van	interactie	tussen	(leden	van)	het	collectief,	het	stimuleren	van	
loyaliteit	van	consumenten	aan	het	collectief	en	het	vergroten	van	aanwezigheid	en	bestedingen	
van	consumenten	in	het	winkelgebied	van	het	collectief.	
	
Vanuit	 de	 Resource	 Based	 View	 bezien	 kunnen	 marketing	 hulpbronnen	 een	 belangrijke	 rol	
spelen	 voor	 het	 collectief.	 De	 RBV	 definieert	 marketing	 hulpbronnen	 als:	 ‘Assets	 available	 to	
marketers	and	others	within	the	organization	that	–	when	transformed	by	the	firm’s	marketing	
capabilities	–	can	create	valuable	outputs’	(Morgan,	2012,	p.104).	Hierbij	kan	weer	onderscheid	
gemaakt	 worden	 tussen	 fysieke,	 financiële,	 menselijke	 en	 organisatorische	 hulpbronnen	
(Barney,	1991).	Fysieke	hulpbronnen	blijken	 relevante	bronnen	 te	 zijn	 in	de	marketing	 (Dany	
and	Wensley	 1988,	Hunt	 and	Morgan	1995,	 geciteerd	 in	Morgan	2012).	 Zo	 zijn	 retail	winkels	
belangrijke	 fysieke	 hulpbronnen	 voor	 de	 marketing.	 Financiële	 hulpbronnen	 betreffen	 de	
contanten	 die	 beschikbaar	 zijn	 voor	 investering	 in	 de	marketing	 gerelateerde	 activiteiten	 van	
het	bedrijf.	Het	is	duidelijk	dat	toegang	tot	de	benodigde	financiële	middelen	belangrijk	is	voor	
het	 bepalen	 van	 het	 vermogen	 van	 een	 bedrijf	 om	 succesvol	 deel	 te	 nemen	 aan	
marketingactiviteiten.	 Dit	 wordt	 ondersteund	 door	 onderzoek	 dat	 de	 inzet	 van	 financiële	
middelen	 koppelt	 aan	 marketing	 gerelateerde	 activiteiten	 zoals	 reclame	 en	 bedrijfsprestaties	
(McAlister	 et	 al.	 2007;	 Mizik	 en	 Jacobson	 2007,	 geciteerd	 in	 Morgan	 2012).	 Menselijke	
hulpbronnen	zijn	de	mensen	en	hun	kennis	en	vaardigheden	die	beschikbaar	zijn	in	het	bedrijf.	
Zij	 leveren	namelijk	de	 input	 voor	de	marketing	 capaciteiten	 van	het	 bedrijf	 (Lepak	 and	 Snell	
1999;	Wernerfelt,	1984	geciteerd	 in	Morgan,	2012).	Menselijke	hulpbronnen	zijn	op	meerdere	
manieren	de	meest	belangrijke	hulpbronnen	voor	het	bepalen	van	de	marketingcapaciteit	van	
het	bedrijf	(Morgan,	2012).	Organisatorische	hulpbronnen	kunnen	een	belangrijk	input	zijn	voor	
de	 marketing	 inspanningen	 van	 een	 bedrijf	 (Morgan,	 2012).	 Zo	 kan	 bijvoorbeeld	 de	
organisatorische	 cultuur	 (formele	 en	 informele	 planning)	 van	 een	 bedrijf,	 marketing	
gerelateerde	activiteiten	beïnvloeden.		
	
Noodzakelijke	 of	 gewenste	 investeringen	 in	 digitale	marketing	 voor	 winkelcollectieven	 (denk	
aan	menskracht,	geld,	organisatie,	software	en	hardware)	kunnen	een	positieve	invloed	hebben	
op	het	daadwerkelijke	gebruik	van	collectieve	digitale	marketing.	Met	investeringen	wordt	in	dit	
onderzoek	 dan	 ook	 de	mate	waarin	 stedelijke	winkelcollectieven	 daadwerkelijk	 investeren	 in	
het	gebruik	van	collectieve	digitale	marketing	bedoeld.	Om	deze	vraag	te	kunnen	beantwoorden	
wordt	gekeken	naar	het	gebruik	van	de	verschillende	digitale	kanalen.		

	
In	dit	onderzoek	worden	digitale	marketing	investeringen	gemeten	aan	de	hand	van	de	adoptie	
en	 update-frequentie	 van	 verschillende	 digitale	 kanalen.	Met	 een	 e-mail	 nieuwsbrief,	website,	
webshop,	 winkelgebied-app	 of	 social	 media	 kan	 de	 aantrekkelijkheid	 van	 een	 winkelgebied	
worden	 verhoogd	 (Risselada	 et	 al.,	 2018,	 p.47).	 In	 dit	 deel	 zal	 worden	 gekeken	 naar	 deze	
verschillende	 digitale	 kanalen	 en	 wat	 de	 potentiële	 rol	 is	 van	 deze	 kanalen	 voor	
winkelcollectieven/retailers.		
	
2.4.1	E-mail	nieuwsbrieven	
	
E-mail	marketing	is	de	meest	kostenefficiënte	marketing	tool	voor	een-op-een	communicatie	en	
voor	 het	 opbouwen	 van	 relaties.	 Verder	 levert	 e-mail	marketing	 de	 hoogte	ROI	 op	 (return	 on	
investment),	 vergeleken	 met	 alle	 andere	 marketing	 kanalen	 (Jenkins,	 2008).	 E-mail	
nieuwsbrieven	houden	de	consument	op	de	hoogte	van	bijvoorbeeld	nieuwe	acties.	Bovendien	
houden	ze	de	naam	van	de	retailer	in	de	gedachte	van	de	consument.	Een	e-mail	nieuwsbrief	is	
een	 goed	 kanaal	 voor	 het	 bereiken	 van	nieuwe	klanten,	maar	 de	 kracht	 zit	 hem	vooral	 in	 het	
verzenden	van	periodieke	berichten,	naar	een	groeiende	 lijst	 van	geïnteresseerden	en	klanten	
(Sterne	 &	 Priore,	 2000).	 Het	 is	 hierbij	 wel	 van	 belang	 dat	 een	 nieuwsbrief	 niet	 alleen	 een	
salesbrief	 is,	 maar	 ook	 iets	 nieuws	 brengt.	 De	 e-mail	 nieuwsbrief	 moet	 dus	 echt	 waarde	
toevoegen,	zodat	het	ervoor	zorgt	dat	een	relatie	opgebouwd	kan	worden	met	consument.		
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2.4.2	Websites	
	
Websites	 kunnen	 worden	 onderscheiden	 in	 informatieve-	 en	 transactionele	 websites.	
Informatieve	websites	bieden	commerciële	 informatie	aan,	maar	op	deze	sites	kunnen	klanten	
geen	aankopen	doen.	De	meest	voorkomende	informatie	die	op	informatieve	websites	staan,	zijn	
telefoonnummers	 en	 adressen	 en	 kaarten	 met	 routebeschrijvingen	 voor	 het	 vinden	 van	 de	
winkel.	 Andere	 veel	 voorkomende	 informatie	 heeft	 betrekking	 op	 de	 geschiedenis	 van	 het	
bedrijf,	openingstijden	en	informatie	over	evenementen	of	acties	(Steinfield,	2004).	Daarentegen	
kunnen	wel	aankopen	gedaan	worden	op	transactionele	websites	(Van	Nierop	et	al.,	2011).	
	
Uit	een	onderzoek	van	Steinfield	(2004,	p.9),	in	2002	onder	985	retailers	in	de	Verenigde	Staten,		
blijkt	 dat	 retailers	 vaker	 gebruik	maken	 van	 informatieve	 strategieën	 voor	 hun	websites	 dan	
transactionele.	 Ondanks	 dat	 informatieve	 strategieën	 door	 retailers	 vaker	 geïmplementeerd	
worden,	kan	het	gebruik	van	informatieve	websites	door	retailers	een	negatief	effect	hebben	op	
het	 aantal	 winkeltripjes	 die	 hun	 bezoekers	 maken.	 Meer	 informatie	 leidt	 namelijk	 tot	 meer	
gepland	 gedrag,	 waardoor	 de	 consument	 de	 winkel	 minder	 vaak	 bezoekt	 (Van	 Nierop	 et	 al.,	
2011).	Bovendien	kan	de	hoeveelheid	geld	die	de	consument	per	bezoek	uitgeeft	dalen	door	het	
gebruik	van	informatieve	websites.	Tijdens	het	online	surfen	is	het	niet	mogelijk	om	het	product	
aan	 te	 raken	 en	 hierdoor	 zullen	 impulsaankopen	 afnemen.	 Underhill	 (1999,	 p.168)	 gaat	 hier	
dieper	 op	 in	 en	 stelt	 dat	 bijna	 alle	 ongeplande	 aankopen	 het	 resultaat	 zijn	 van	 iets	 aanraken,	
horen,	 ruiken	 of	 proeven	 in	 de	 fysieke	 winkel.	Wanneer	 website-gebruikers	 het	 product	 niet	
kunnen	ervaren,	kan	dit	hun	impulsaankopen	en	dus	hun	uitgaven	verminderen.	
	
2.4.3	Webshop	
	
Een	 webshop	 is	 een	 transactionele	 website,	 waar	 klanten	 aankopen	 kunnen	 doen.	 Koornstra	
(2011,	pp.	47-48)	 stelt	dat	het	bij	 een	webshop	nauwelijks	uitmaakt	hoe	ver	een	klant	van	de	
winkel	is	verwijderd.	Hierdoor	is	het	mogelijk	om	producten	aan	te	bieden	die	slechts	een	klein	
percentage	 van	 de	 klanten	 interesseren.	 Echter	 maken	 retailers	 minder	 vaak	 gebruik	 van	
transactionele	 strategieën	 dan	 van	 informatieve	 strategieën	 (Steinfield,	 2004).	 Voor	
winkelgebieden	 geldt	 ook	 dat	 nauwelijks	 gebruik	 gemaakt	 wordt	 gemaakt	 van	 collectieve	
webshops	 (Weltevreden	 en	 Boels,	 2012;	 Risselada	 et	 al.,	 2018).	 Uit	 onderzoeken	 van	
Weltevreden	 en	 Boels	 (2012)	 en	 Risselada	 et	 al.	 (2018)	 bleek	 dit	 om	 slechts	 1%	 van	 de	
winkelgebieden	te	gaan.		
	
2.4.4	Winkelgebied-app	
	
Ook	 geldt	 voor	winkelgebieden	dat	 nauwelijks	 gebruik	 gemaakt	wordt	 van	mobiele	 apps.	 Een	
mobiele	app	kan	echter	zowel	transactioneel	als	niet-transactioneel	zijn	(Magrath	&	McCormick,	
2013).	Uit	het	onderzoek	van	Weltevreden	en	Boels	(2012)	bleek	1%	van	de	winkelgebieden	een	
mobiele	app	had	en	uit	het	onderzoek	Risselada	et	al.	(2018)	was	dit	6%.	Een	winkelgebied	app	
kan	 echter	 helpen	 de	 consument	 aan	 het	 winkelgebied/centrum	 te	 binden	 (Weltevreden	 en	
Boels,	 2012).	 Een	 mobiele	 app,	 die	 toegankelijk	 is	 via	 smartphones	 en	 tablets,	 biedt	 een	
gemakkelijke	 en	 gebruiksvriendelijke	 manier	 om	 te	 bladeren	 en	 producten	 van	 een	 merk	 te	
kopen.	 Een	 app	 kan	 door	 de	 gebruiker	 gedownload	 worden	 vanuit	 de	 mobiele	 app	 store	
(Magrath	&	McCormick,	2013).	
	
2.5.5	Social	media	
	
Steeds	 meer	 retailers	 van	 fysieke	 producten	 beseffen	 dat	 de	 machtige,	 kritische	 en	 goed	
geïnformeerde	 consument	 van	 nu	wezenlijk	 anders	 is	 dan	 de	 consument	 die	 zij	 altijd	 hebben	
gekend.	Het	internet,	en	in	het	bijzonder	sociale	media	(ookwel:	Web	2.0),	heeft	de	consument	
veel	meer	 controle,	 informatie	 en	macht	 gegeven	 over	 het	marktproces	 (Constantinides	 et	 al.,	
2008.	 p.1).	 Het	 gebruik	 van	 social	 media	 kan	 een	 belangrijke	 marketingstrategie	 zijn.	 Deze	
strategie	 kan	 retailers	 niet	 alleen	 helpen	 te	 overleven,	 maar	 ook	 zorgen	 voor	 de	 creatie	 van		
concurrentievoordelen	(Constantinides	et	al.,	2008).		



	 19	

Zoals	 gezegd	 stellen	Weltevreden	 en	Boels	 (2012,	 p.7)	 dat	 social	media	 een	 belangrijk	 kanaal	
kan	zijn	die	winkelcentra	en	winkels	kunnen	inzetten	om	de	gunst	van	de	consument	te	winnen.	
Veel	winkeliers	 en	winkelgebied	managers	 zijn	 voorstander	 van	 collectieve	 promotie	 van	 het	
winkelcentrum,	om	zo	 informatiemoeheid	 te	verminderen.	Tegenwoordig	krijgt	de	 consument	
namelijk	 steeds	meer	 informatie	 te	verwerken	van	verschillende	 (online)	media.,	Door	middel	
van	 de	 bundeling	 van	 online	 content	 van	 individuele	 winkels,	 verwachten	 winkeliers	 en	
winkelgebied	managers	meer	toevoegde	waarde	aan	de	consument	te	bieden.	Zo	is	het	voor	de	
consumenten	 immers	 efficiënter	 om	 één	 winkelgebied	 via	 social	 media	 te	 volgen,	 dan	
bijvoorbeeld	50	individuele	winkels,	aldus	Weltrevreden	en	Boels	(2012,	p.8).	Dit	is	één	rol	die	
social	media	kan	vervullen.	Binnen	de	marketing	heeft	 social	media	 echter	 een	 tweeledige	 rol	
wat	betreft	promotie	 (Mangolds	&	Faulds,	2009).	Naast	de	mogelijkheid	om	 te	 communiceren	
met	de	klant,	kan	social	media	voor	de	consumenten	manier	zijn	om	met	andere	consumenten	in	
contact	 te	 komen	 en	 ervaringen	 uit	 te	 wisselen.	 Deze	 rol	 is	 in	 feite	 een	 verlenging	 van	 de	
traditionele	mond-tot-mond	reclame.		

Er	 bestaan	 verschillende	 social	 media	 kanalen	 waar	 winkelcollectieven	 gebruik	 van	 kunnen	
maken.	 In	 dit	 onderzoek	 worden,	 in	 navolging	 van	 Risselada	 et	 al.	 (2018,	 p.47),	 de	 volgende	
social	media	kanalen	onderzocht:	Facebook,	Twitter,	Youtube,	LinkedIn,	Instagram	en	Pinterest.		
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2.5	Conceptueel	model	
	
Op	basis	van	de	bestaande	literatuur	zijn	verbindingen	gemaakt	tussen	verschillende	variabelen	
die	van	invloed	zijn	op	de	uitvoering	van	digitale	marketing	van	een	collectief,	zowel	direct	als	
indirect.	 Uit	 deze	 verbindingen	 vloeit	 de	 volgende	 schematische	 weergave,	 ook	 wel	 het		
conceptueel	model,	voort:		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	
	

	
	
	

	
	
Het	conceptueel	model	beschrijft	eerst	of	het	wel	of	niet	hebben	van	structurele	financiën,	meer	
in	het	bijzonder	tussen	BIZ-gebieden	en	niet	BIZ-gebieden,	van	een	stedelijk	winkelcollectief	in	
Nederland	 van	 invloed	 is	 op	 de	 perceptie	 van	 de	 hulpbronnen	 en	 bekwaamheden	 van	 het	
winkelcollectief.	 Terugkomend	 op	 de	 Resource	 Based	 View	 (RBV)	 benadering,	 kan	 gesteld	
worden	dat	sommige	winkelcollectieven	over	langdurige	concurrentievoordelen	beschikken	om	
dat	zij	beter	gebruik	van	hun	hulpbronnen	en	bekwaamheden	maken	dan	hun	concurrenten.		
	
De	 veronderstelling	 bij	 dit	 conceptueel	 model	 is	 dat	 collectieven	 die	 deels	 beschikken	 over	
structurele	 financiën,	meer	 in	het	bijzonder	die	uitmaken	van	een	BIZ-gebied,	beschikken	over	
meer	 fysieke	 en	 monetaire	 hulpbronnen	 en	 bovendien	 meer	 gekwalificeerde	 menselijke	 en	
organisatorische	 vaardigheden	 hebben,	 dan	 collectieven	 die	 niet	 tot	 een	 BIZ-gebied	 behoren.	
Hierop	 voortvloeiend	 stelt	 de	 algemene	 veronderstelling	 dat	 het	 hebben	 van	 hulpbronnen	 en	
bekwaamheden	 voor	 een	 winkelcollectief,	 een	 positieve	 invloed	 heeft	 op	 de	 daadwerkelijke	

HERKOMST	FINANCIËN	VAN	HET	COLLECTIEF	
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mate	 van	 het	 gebruik	 van	 digitale	 marketing	 (adoptie	 en	 het	 up-to-date	 houden	 van	 digitale	
kanalen).	 Het	 onderzoeken	 van	 dit	 potentiële	 verband	 (t0=	 2017)	 gebeurt	 aan	 de	 hand	 van	
statistische	analyses.	
	
In	 het	 tweede	 deel	 van	 het	 onderzoek	 zal	 door	middel	 van	 het	 houden	 van	 diepte-interviews	
onderzocht	worden	of	 de	 dynamische	 bekwaamheden	 van	de	winkelcollectieven	na	 anderhalf	
jaar	veranderd	zijn.	Dit	is	te	zien	in	het	conceptueel	model	door	de	lijn	‘t0+1’.	De	samenwerking	
van	 winkeliers	 binnen	 een	 stedelijk	 winkelgebied	 met	 betrekking	 tot	 gemeenschappelijke	
digitale	 marketing	 wordt	 als	 een	 dynamische	 bekwaamheid	 opgevat.	 De	 term	 ‘dynamisch’	
verwijst	 naar	 het	 vermogen	 om	 competenties	 te	 vernieuwen	 om	 aan	 te	 sluiten	 bij	 de	
veranderende	 zakelijke	 omgeving.	 Aan	 de	 hand	 van	 de	 diepte-interviews	 met	 verschillende	
stakeholders	 in	 de	 geselecteerde	 BIZ-gebieden	 wordt	 geprobeerd	 inzicht	 te	 verkrijgen	 in	
hoeverre	 de	 BIZ-regeling	 in	 het	 voordeel	werkt	 van	 de	 uitvoering	 en	 de	 professionaliteit	 van	
digitale	marketing	activiteiten	en	 in	hoeverre	de	winkelcollectieven	 in	Nederland	hun	gebruik	
van	digitale	marketing	vernieuwd	hebben.		 	
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Hoofdstuk	3:	Methodologie	&	Operationalisering				
	
In	dit	hoofdstuk	zal	eerst	de	methodologie	van	het	onderzoek	aan	bod	komen.	De	verschillende	
methoden	 zullen	 besproken	 en	 verantwoord	 worden.	 In	 het	 tweede	 deel	 wordt	 de	
operationalisering	 van	 het	 onderzoek	 uitgewerkt.	 Het	 is	 noodzakelijk	 om	 begrippen	 uit	 de	
hoofd-	en	deelvragen	te	operationaliseren	naar	empirisch	meetbare	variabelen.	
	

3.1	Methodologie	
	
Dit	onderzoek	beoogt	een	inzicht	te	verkrijgen	in	de	uitvoering	van	de	Wet	op	de	BIZ	omtrent	de	
adoptie	en	het	onderhoud	van	digitale	marketing	van	collectieven	in	stedelijke	winkelgebieden	
in	 Nederland.	 Dit	wordt	 gedaan	 aan	 de	 hand	 van	 de	 volgende	 onderzoeksvraag	 “In	 hoeverre	
draagt	de	Wet	op	de	BIZ	bij	aan	de	 invoering	en	het	gebruik	van	digitale	marketing	door	
ondernemerscollectieven	 in	 stedelijke	 winkelgebieden	 in	 Nederland	 en	 hoe	 kan	 de	 BIZ-
regeling	 het	 beste	 ingezet	worden	 voor	 collectieve	 digitale	marketing	 in	 deze	 gebieden?”	
Om	deze	vraag	te	beantwoorden	wordt	zowel	gebruik	gemaakt	van	kwantitatief	als	kwalitatief	
onderzoek.		

3.1.1	Kwantitatief	deel	
	
Om	 de	 hoofdvraag	 te	 kunnen	 beantwoorden	 zal	 zowel	 gebruik	 gemaakt	 worden	 van	 een	
kwalitatieve	 als	 een	 kwantitatieve	 onderzoeksmethode	 (mixed	 methods).	 Bij	 kwantitatieve	
onderzoeksmethode	gaat	het	om	de	vergelijking	die	 tussen	een	grote	groep	respondenten	kan	
worden	 gemaakt	 op	 basis	 van	 cijfermatige	 dataverzameling	 (Boeije,	 2009).	 De	 gekozen	
kwantitatieve	 methode	 in	 het	 onderzoek	 is	 een	 enquête.	 De	 keuze	 om	 de	 enquête	 als	
kwantitatieve	onderzoeksmethode	te	gebruiken	is	gebaseerd	op	de	voordelen	van	een	enquête.	
Doordat	 de	 vragenlijst	 gestandaardiseerd	 is	 en	 iedereen	 op	 eenzelfde	 manier	 wordt	
geënquêteerd,	 kunnen	 de	 antwoorden	 die	 de	 verschillende	 mensen	 hebben	 gegeven,	
geïnterpreteerd	 kunnen	 worden	 als	 echte	 verschillen	 tussen	 die	 mensen,	 in	 plaats	 van	
verschillen	die	toe	te	schrijven	zijn	aan	een	andere	manier	van	vragen	of	een	andere	manier	van	
interview	 (Boeije,	 2009,	 p.217).	 In	 dit	 onderzoek	 wordt	 gebruik	 gemaakt	 van	 een	 al	 eerder	
uitgevoerde	 enquête	 die	 deel	 uitmaakt	 van	 het	 handboek	 ‘Het	 verbonden	 winkelgebied:	 Hoe	
collectieve	digitale	marketing	kan	bijdragen	aan	een	aantrekkelijke	binnenstad’	van	Risselada	et	
al.	 (2018).	 In	 dit	 onderzoek	 staat	 vermeld	 dat	 in	 de	 350	 grootste	 binnenstedelijke	
winkelgebieden	 van	 Nederland,	 758	 collectieven	 actief	 zijn	 die	 zich	 bezig	 houden	 met	 de	
marketing	van	het	winkelgebied.	Dit	betekent	dat	per	winkelgebied	meerdere	collectieven	actief	
kunnen	zijn.	Hoe	groter	de	binnenstad,	hoe	meer	 collectieven	er	 zijn.	 In	Amsterdam	zijn	er	 in	
2017	zelfs	39	collectieven	actief	in	de	binnenstad	(Risselada	et	al.,	2018,	p.12).			
	
Uit	 de	 verstuurde	 enquête	 voor	 het	 onderzoek	 ‘Het	 verbonden	 winkelgebied’	 is	 een	 bestand	
gekomen	 van	 175	 collectieven	 in	 stedelijke	 winkelgebieden	 in	 Nederland.	 Over	 deze	 175	
samenwerkingsverbanden	 zijn	 data	 beschikbaar,	 waaronder	 de	 bereidheid	 om	 collectief	 te	
investeren	 in	 digitale	marketing	 en	 de	 verschillen	 in	 kanaal	 adoptie	 en	 up-to-date	 frequentie.	
Deze	 data	 wordt	 in	 dit	 onderzoek	 nader	 geanalyseerd	 met	 betrekking	 tot	 het	 hebben	 van	
structurele	financiering	en	het	verschil	 tussen	het	wel	of	niet	hebben	van	een	BIZ-regeling.	Dit	
levert	de	volgende	driedeling	op	tussen	de	collectieven	in	stedelijke	winkelgebieden:		

• Geen	structurele	inkomsten	uit	een	ondernemersfonds;	
• Structurele	inkomsten	uit	een	ondernemersfonds	(o.a.	reclamebelasting);	
• Structurele	inkomsten	uit	een	ondernemersfonds	(BIZ).	

	
Uit	het	databestand	van	het	onderzoek	van	Risselada	et	al.	(2018)	is	een	duidelijk	onderscheid	te	
maken	 tussen	 collectieven	 die	 geen	 of	 wel	 structurele	 inkomsten	 uit	 een	 ondernemersfonds	
hebben	verkregen.	Echter	 is	uit	dit	databestand	niet	direct	op	te	maken	of	de	collectieven	mét	
structurele	 inkomsten	uit	een	ondernemersfonds	een	BIZ	zijn	of	niet.	Dit	 is	uitgezocht	voordat	
de	statistische	analyses	zijn	uitgevoerd.		
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Het	is	van	belang	om	de	desbetreffende	collectieven	te	groeperen	tot	de	juiste	categorie,	op	het	
moment	dat	de	enquête	is	ingevuld	(maart	en	april	2017).	De	eerste	stap	is	om	onderscheid	te	
maken	 tussen	 collectieven	 die	 geen	 of	 wel	 structurele	 inkomsten	 uit	 een	 ondernemersfonds	
hebben	verkregen.	Dit	wordt	gedaan	aan	de	hand	van	vraag	13	uit	de	enquête:	“Waar	komen	de	
financiële	 middelen	 vandaan?”.	 Hierbij	 is	 een	 onderscheid	 te	 maken	 tussen	 ‘structurele	
inkomsten	uit	een	ondernemersfonds	(o.a.	BIZ,	OZB,	Reclamebelasting’	of	‘anders’).	Uit	de	eerste	
inventarisatie	 van	 het	 bestand	 blijkt	 dat	 74	 (42,3%)	 winkelcollectieven	 geen	 structurele	
inkomsten	hebben.	
	
Voor	de	overige	101	collectieven	(57,7%)	met	een	structurele	 financiering	 is	uitgezocht	of	het		
een	BIZ	is	of	geen	BIZ.	Allereerst	is	in	het	bestaande	SPSS	bestand	gekeken	naar	de	namen	van	
de	 collectieven.	 In	 14	 gevallen,	 bijvoorbeeld	 ‘Stichting	 BIZ	 Binnenstad	 Roermond’,	 is	 aan	 de	
naam	af	te	leiden	dat	het	om	een	BIZ	gaat.	 	Vervolgens	is	aan	de	hand	van	het	databestand	van	
BIZ	Platform-NL	een	poging	ondernomen	om	BIZ’s	te	selecteren.	Na	dit	gedaan	te	hebben	blijven	
er	nog	61	collectieven	over	die	nader	geïdentificeerd	moeten	worden.		
	
De	 websites	 van	 de	 61	 ongeïdentificeerde	 collectieven	 zijn	 bezocht.	 Op	 de	 websites	 van	 23	
collectieven	staat	informatie	met	betrekking	tot	de	aard	van	hun	financiering.	Dat	betekent	dat	
er	nog	38	collectieven	over	zijn.	Deze	38	collectieven	zijn	gebeld	en	gemaild	(in	week	16	en	17,	
2018).	Van	26	van	deze	38	collectieven	is	op	deze	manier	inzicht	verkregen.	Dat	betekent	dat	12	
van	175	collectieven	niet	gegroepeerd	konden	worden.	Er	is	dan	ook	gekozen	om	deze	12	buiten	
beschouwing	 van	 de	 analyse	 te	 houden.	 Uiteindelijk	 is	 uit	 deze	 163	 collectieven	 een	 selectie	
gemaakt	waarop	de	statistische	analyses	zijn	uitgevoerd.	Hoe	tot	deze	selectie	is	gekomen	is	te	
lezen	in	de	operationalisering	(3.2).		

3.1.2	Kwaliatief	deel	
	
In	 het	 tweede	 deel	 van	 het	 onderzoek	 zal	 een	 exploratieve	 kwalitatieve	 analyse	 worden	
uitgevoerd.	 Een	 kwalitatief	 onderzoek	 streeft	 ernaar	 om	 gedragingen,	 ervaringen,	 beleving	 en	
‘producten’	van	de	betrokkenen	te	beschrijven,	te	interpreteren	en	te	verklaren	(Boeije,	2009).	
Dit	 kan	 worden	 gedaan	 door	 middel	 van	 het	 houden	 van	 diepte-interviews.	 Deze	 diepte-
interviews	 zijn	 van	 belang	 omdat	 er	 tot	 op	 heden	 niet	 veel	 literatuur	 geschreven	 is	 over	 de	
betekenis	van	de	BIZ-regeling	in	stedelijke	winkelgebieden	in	Nederland	voor	de	adoptie	en	het	
onderhoud	van	collectieve	digitale	marketing.	Meer	in	het	algemeen	is	het	van	belang,	omdat	de	
effectiviteit	 van	 activiteiten	 in	 een	 BIZ	 betrekking	 heeft	 op	 een	 samenspel	 van	 activiteiten	
(Menger	 et	 al.,	 2005).	 Bovendien	 zijn	 er	 ook	 externe	 factoren	die	 van	 invloed	 kunnen	 zijn.	 Zo	
kunnen	macro-economische	effecten	hun	weerslag	hebben	op	het	functioneren	van	een	district	
en	dit	kan	effect	hebben	op	 lokaal	niveau	(Menger	et	al.,	2005).	Kwalitatief	onderzoek	bedient	
zich	van	adequate	methoden	om	deze	effecten	te	meten.	
	
Dit	 kwalitatieve	 onderzoek	 is	 exploratief	 van	 aard	 omdat	 vooralsnog	 onbekend	 is	 welke	
aspecten	 van	 de	 BIZ-regeling	 van	 invloed	 zijn	 op	 de	 adoptie	 en	 onderhoud	 van	 collectieve	
digitale	 marketing.	 Er	 is	 dan	 ook	 gekozen	 om	 diepte-interviews	 uit	 te	 voeren.	 De	 diepte-
interviews	in	dit	onderzoek	zijn	gehouden	met	verschillende	stakeholders	die	deel	uitmaken	van	
winkelcollectief	in	een	stedelijk	BIZ-gebied.	Dit	kunnen	bestuursleden	uit	de	BIZ	zijn,	maar	ook	
centrummanagers	of	professionele	bedrijven	die	door	de	BIZ	worden	ingehuurd.	De	intentie	was	
om	dezelfde	respondent,	die	anderhalf	 jaar	geleden	daarvoor	de	enquête	voor	het	rapport	 ‘Het	
verbonden	 winkelgebied’	 (Risselada	 et	 al.,	 2018)	 had	 ingevuld,	 te	 interviewen.	 Het	 idee	
hierachter	was	dat	de	ontwikkeling	van	verschillende	doelstellingen,	feitelijkheden	en	meningen	
van	de	BIZ’s,	met	vooral	de	focus	op	collectieve	digitale	marketing,	zo	het	beste	in	kaart	gebracht	
kon	worden.	Echter	werd	het	al	snel	duidelijk	dat	dit	niet	mogelijk	was	omdat	veel	respondenten	
niet	meer	werkzaam	waren	voor	het	desbetreffende	winkelcollectief.	Dit	 tast	de	 validiteit	 van	
het	onderzoek	aan,	omdat	twee	verschillende	personen	niet	per	se	dezelfde	opvattingen	hebben	
over	 de	 doelstellingen,	 feitelijkheden	 en	meningen	 van	 het	 winkelcollectief.	 Er	 is	 dan	 ook	 de	
keuze	gemaakt	om	geen	nieuwe	statistische	analyses	uit	te	voeren	op	basis	van	dezelfde	vragen	
die	aan	bod	kwamen	tijdens	de	diepte-interviews,	die	1,5	jaar	geleden	ook	al	tijdens	de	enquête	
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zijn	gevraagd.	Dit	zou	statistisch	niet	methodologisch	verantwoord	zijn.	Wel	is	de	keuze	gemaakt	
om	voor	de	kwalitatieve	analyse	de	personen	te	interviewen	die	1,5	jaar	geleden	niet	de	enquête	
hebben	 ingevuld.	 Dit	 komt	 omdat	 de	 steekproef	 klein	 is	 en	 er	 anders	 niet	 voldoende	 data	
verzameld	kon	worden	om	een	kwalitatieve	analyse	uit	te	voeren.	Bovendien	is	het	kwalitatieve	
deel	ook	exploratief	van	aard.	Wel	tast	deze	keuze	de	validiteit	van	het	onderzoek	aan.	
	
Een	 ander	 probleem	 was	 dat	 het	 tijdens	 de	 diepte-interviews	 bleek,	 dat	 indien	 dezelfde	
respondent	ondervraagd	werd,	deze	persoon	niet	altijd	de	vragen	van	1,5	jaar	geleden	goed	had	
begrepen	of	de	vraag	nu	anders	interpreteerde	dan	voorheen.	Dit	is	een	bekend	probleem	bij	het	
herhalen	 van	 bestaande	 interviews/enquêtes-vragen.	 Echter	 had	 dit	 probleem	 wel	 minder	
zwaarwegend	 kunnen	 zijn	 door	 bij	 de	 eerste	 enquête	 een	 betere	 uitleg	 over	 de	 begrippen	 te	
geven.	In	sommige	gevallen	waren	de	respondenten	leken	wat	betreft	digitale	marketing	en	de	
voorziening	van	een	betere	uitleg	bij	de	vragen	had	misschien	kunnen	helpen	bij	het	adequaat	
invullen	van	de	enquête.			
	
De	 	 geïnterviewde	 BIZ-gebieden	 komen	 uit	 dezelfde	 steekproef	 die	 gemaakt	 is	 voor	 het	
kwantitatieve	 deel	 van	 dit	 onderzoek	 (op	 basis	 van	 het	 onderzoek	 ‘Het	 Verbonden	
Winkelgebied’	(Risselada	et	al.,	2018)).	De	BIZ’s	zijn	uitgezocht	op	basis	van	de	mate	van	adoptie	
en	van	het	up-to-date	houden	van	de	collectieve	digitale	marketing:		

• Frequent	up-to-date	houden	van	een	website	(dagelijks	of	2	tot	3	keer	per	week);		
• weinig	 up-to-date	 houden	 van	website	 (1	 keer	 per	 kwartaal,	 enkele	 keren	 per	 jaar	 of	

zeer	incidenteel);	
• Frequent	up-to-date	houden	van	social	media	(dagelijks	of	2	tot	3	keer	per	week);		
• Weinig	up-to-date	houden	van	social	media	(1	keer	per	kwartaal,	enkele	keren	per	jaar	

of	zeer	incidenteel);	
• Geen	adoptie	van	een	website	en	social	media.	

	
Er	 is	gekozen	om	specifiek	te	kijken	naar	de	adoptie	en	het	up-to-date	houden	van	de	kanalen	
‘website’	 en	 ‘social	 media’,	 omdat	 voor	 deze	 twee	 kanalen	 de	 meeste	 statistisch	 significante	
verbanden	 zijn	 gevonden	 in	 de	 kwantitatieve	 analyse.	 Bovendien	 is	 er	 gekozen	 om	 de	
winkelcollectieven	 te	 selecteren	 die	 hun	 website	 en	 social	 media	 veel	 of	 weinig	 up-to-date	
houden,	 waardoor	 de	 contrasten	 beter	 waarneembaar	 zijn	 en	 uiteindelijk	 een	 betere	 analyse	
mogelijk	 is.	 Van	 de	 37	 BIZ’s	 in	 de	 steekproef	 voldeden	 er	 20	 aan	 de	 bovengenoemde	
voorwaarden.		
	
Deze	20	winkelcollectieven	zijn	eerst	gemaild	en	 indien	mogelijk	gebeld	 (in	week	31)	met	het	
verzoek	of	zij	willen	deelnemen	aan	een	diepte-interview.	4	van	de	20	BIZ’s	reageerden	dat	zij	
willen	meewerken	aan	het	onderzoek.	5	andere	van	de	20	reageerden	(of	door	middel	van	een	
automatische	 gegenereerde	mail)	 dat	 zij	 hier	 niet	meer	werkzaam	 zijn	 en	 stuurde	 een	 e-mail	
adres	van	hun	vervanger.	Deze	zijn	gemaild	en	daar	kwam	in	2	gevallen	een	positieve	reactie	op.	
Vervolgens	is	een	reminder	gestuurd	naar	de	14	BIZ’s	waar	nog	geen	reactie	was	vernomen	met	
wederom	de	vraag	of	zij	willen	deelnemen	aan	het	onderzoek	(in	week	37).	Hierop	reageerde	5	
winkelcollectieven.	 Uiteindelijk	 zijn	 11	 van	 de	 20	 winkelcollectieven	 geïnterviewd,	 wat	 een	
respons	van	55%	oplevert.	Inhoudelijk	betekent	dit	dat	ongeveer	twee	collectieven	per	categorie	
zijn	geïnterviewd.	Van	de	11	geïnterviewde	respondenten	waren	6	dezelfde	als	1,5	jaar	geleden	
en	5	waren	nieuw.		
	
De	 diepte-interviews	 duurden	 gemiddeld	 tussen	 de	 45	min	 en	 75	min.	 Na	 de	 afname	 van	 de	
diepte-interviews	zijn	deze	getranscribeerd	en	geanalyseerd.	Voor	de	analyse	zijn	verschillende	
onderwerpen	met	bijbehorende	nummering	opgesteld,	 zodat	de	analyse	gestructureerd	plaats	
kon	vinden.		
	
De	veronderstelling	bij	de	opzet	van	het	diepte-interview	is	dat	collectieven	die	deel	uitmaken	
van	 een	 BIZ-gebied	 beschikken	 over	 meer	 fysieke	 en	 monetaire	 hulpbronnen	 en	 bovendien	
meer	gekwalificeerde	menselijke	en	organisatorische	vaardigheden	hebben,	dan	collectieven	die	
niet	 tot	 een	 BIZ-gebied	 behoren.	 Aan	 hand	 van	 de	 diepte-interviews	 met	 verschillende	



	 25	

stakeholders	 in	 de	 geselecteerde	 BIZ-gebieden	 wordt	 geprobeerd	 inzicht	 te	 verkrijgen	 in	
hoeverre	 de	 BIZ-regeling	 in	 het	 voordeel	 werkt	 in	 de	 uitvoering	 en	 de	 professionaliteit	 van	
digitale	marketing	activiteiten	van	collectieven	in	stedelijke	winkelgebieden	in	Nederland.		
	
Deelvraag	 1,	 2	 en	 3	 zullen	 beantwoord	worden	 aan	 de	 hand	 van	 de	 verschillende	 statistische	
analyses.	 De	 beantwoording	 van	 deelvraag	 4	 zal	 worden	 gedaan	 door	 middel	 van	 de	 diepte-
interviews	met	verschillende	stakeholders	in	verschillende	BIZ-gebieden	door	heel	Nederland.		
	

3.2	Operationalisering	
	
In	 de	 hoofd-	 en	 deelvragen	 van	 dit	 onderzoek	 zijn	 verschillende	 begrippen	 verwerkt.	 De	
verschillende	 begrippen,	 zoals	 winkelcollectief	 en	 BIZ	 zullen	 in	 dit	 deel	 geoperationaliseerd	
worden.	 Ook	 de	 verschillende	 concepten	 uit	 het	 conceptueel	 model	 (hulpbronnen,	
bekwaamheden	en	digitale	marketing)	zullen	in	dit	deel	geoperationaliseerd	worden.		
	
Winkelcollectief	
De	175	collectieven	in	het	oorspronkelijke	databestand	zijn	van	een	verschillende	soort:	

• Ondernemerscollectief	(N	=	138);	
• Centrum	management	(N=	22);	
• Beheerder	gepland	winkelcentrum	(6);	
• Citymarketing	(5);	
• Online	collectief	(4).	

	
Dit	onderzoek	beperkt	zich	tot	de	ondernemerscollectieven	(138)	en	het	centrummanagement	
(22)	omdat	die	het	meest	aansluiten	op	de	gegeven	voorwaarden	om	te	kunnen	spreken	van	een	
bedrijfsinvesteringszone.	 Van	 deze	 160	 ondernemerscollectieven	 zijn	 er	 uiteindelijk	 151	
gecategoriseerd.	 Niettemin	 zijn	 niet	 alle	 stedelijke	winkelcollectieven	 een	 BIZ	 (zie	 figuur	 3.1).	
Aan	 de	 hand	 met	 de	 gegeven	 verdeling	 kan	 onderscheid	 gemaakt	 tussen	 als	 dan	 wel	 niet	
structureel	gefinancierde	stedelijke	collectieven	(64	niet	structureel	gefinancierde	versus	87	wel	
structureel	 gefinancierde	 collectieven)	 en	bij	 de	 laatste	 groep	ook	de	50	 collectieven	die	 geen	
BIZ	zijn	versus	de	37	collectieven	die	wel	een	BIZ-collectieven.	Uit	deze	cijferopstelling	is	op	te	
maken	dat	ongeveer	een	kwart	van	de	stedelijke	winkelcollectieven	uit	de	steekproef	als	een	BIZ	
kunnen	worden	betiteld.			
	
Figuur	3.1:	Typen	stedelijke	winkelcollectieven	naar	aard	van	de	inkomsten		
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Hulpbronnen	
Volgens	de	Resource	Based	View	gedachte	(zie	hoofdstuk	2)	zijn	bedrijven	uit	op	het	genereren	
van	 langdurige	 concurrentievoordelen.	 Dat	 doen	 zij	 via	 het	 (beter	 dan	 hun	 concurrenten)	
gebruik	maken	van	hulpbronnen.	Daarbij	wordt	in	dit	onderzoek	onderscheid	gemaakt	naar	vier	
typen	hulpbronnen:	

• Fysieke	hulpbronnen;	
• Menskracht	hulpbronnen;	
• Financiële	hulpbronnen;	
• Organisatorische	hulpbronnen.		

	
Verondersteld	 wordt	 dat	 het	 gebruik	 van	 die	 typen	 hulpbronnen	 ook	 van	 toepassing	 is	 op	
collectieven.	 Om	 de	 hulpbronnen	 te	 operationaliseren	 wordt	 gebruik	 gemaakt	 van	 de	
antwoorden	van	bestuurders	of	beheerders	van	collectieven	op	vragen	naar	de	mate	waarin	zij	
het	gebruik	van	die	hulpbronnen	van	toepassing	vinden	voor	hun	collectief.	Het	gaat	hier	dus	om	
de	 perceptie	 en	 niet	 om	 de	 werkelijke	 aanwezigheid	 van	 de	 hulpbronnen.	 Het	 is	 voor	 de	
collectieven	 lastig,	 wellicht	 onmogelijk,	 is	 om	 in	 te	 schatten	 over	 hoeveel	 hupbronnen	 zij	
beschikken.	 Maar	 het	 is	 voor	 de	 collectieven	 wel	 mogelijk	 aan	 te	 geven	 hoeveel	 belang	 zij	
hechten	aan	bepaalde	hulpbronnen	om	van	hun	collectief	een	succes	te	maken.	Tabel	3.1	geeft	
een	overzicht	van	de	enquêtevragen	met	betrekking	tot	de	hulpbronnen.	
	
Tabel	3.1:	Enquêtevragen	met	betrekking	tot	de	hulpbronnen	van	de	ondernemerscollectieven			

	
Bij	de	fysieke	hulpbronnen	gaat	het	om	drie	indicatoren:	

• Gebiedsaanbod	 (of	 het	 collectief	 invloed	 uitoefent	 op	 de	 branchering	 in	 het	
winkelgebied	en	de	leegstand	actief	bestrijdt);	

• Bereikbaarheid	 (of	 het	 collectief	 bezig	 is	 met	 het	 verbeteren	 van	 de	
parkeermogelijkheden	in	of	rond	het	winkelgebied);	

• Openbare	 ruimte	 (of	 het	 collectief	 de	 aankleding	 en	 de	 sfeer	 in	 het	 winkelgebied	
verbetert).		

	
De	menselijke	 hulpbronnen	 zijn	 gemeten	 door	 te	 kijken	 of	 het	 collectief	wel	 of	 geen	 betaalde	
digitale	marketeers	en	menskrachten	in	dienst	heeft.		
	
Om	de	 financiële	hulpbronnen	meetbaar	 te	maken	 is	 gekozen	om	 te	vragen	naar	de	perceptie	
over	het	budget	van	het	collectief.	Vragen	met	betrekking	tot	de	financiën	liggen	vaak	gevoelig	
en	 dit	 kan	 leiden	 tot	 het	 niet	 invullen	 van	 de	 enquêtevraag.	 Om	dit	 te	 voorkomen	 is	 dan	 ook	
gekozen	om	de	financiële	hulbronnen	meetbaar	te	maken	aan	de	hand	of	het	collectief	vindt	dat	
zij	over	voldoende	budget	beschikt	om	haar	online	activiteiten	te	onderhouden.		
	
De	organisatorische	hulpbronnen	zijn	meetbaar	gemaakt	aan	de	hand	van	de	perceptie	van	de	
mate	 van	 goede	 taakverdeling	 en	 samenwerking	 binnen	het	 ondernemerscollectief.	Hier	 geldt	
dat	het	 lastig	 is	om	de	werkelijke	organisatorische	hulpbronnen	vast	 te	stellen,	omdat	het	niet	
fysiek	meetbaar	 is.	Daarom	is	 in	de	enquête	gevraagd	of	men	vindt	dat	de	taakverdeling	en	de	
samenwerking	goed	verlopen.	
	

Hulpbronnen	 Vraag	
Fysiek	 Q6:	Het	beïnvloeden	van	gebiedsaanbod	(o.a.	branchering,	leegstandbestrijding)	is	een	

doelstelling	
	 Q6:	Verbeteren	bereikbaarheid	(o.a.	parkeren)	is	een	doelstelling	

	 Q6:	Verbeteren	openbare	ruimte	en	bevorderen	sfeer	in	winkelgebied	is	een	doelstelling	
Menskracht	 Q4:	Heeft	het	collectief	betaalde	digitale	marketeers	in	dienst?	
	 Q3:	Heeft	het	collectief	betaalde	menskrachten?	
Financieel	 Q23:	Wij	hebben	voldoende	budget	om	onze	online	activiteiten	te	onderhouden	
Organisatorisch	 Q15:	Er	is	een	goede	taakverdeling	binnen	ons	collectief	
	 Q16:	De	samenwerking	tussen	de	verschillende	deelnemers	is	goed	
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Vaardigheden		
Naast	 hulpbronnen,	 spelen	 vaardigheden	 een	 belangrijke	 rol	 in	 de	 Resource	 Based	 View	 on	
Organization	 (zie	 hoofdstuk	 2).	 Deze	 zienswijze	 stelt	 dat	 elk	 bedrijf	 min	 of	 meer	 uniek	 is	
vanwege	de	specifieke	verzameling	van	organisatorische	routines	(=	het	op	consistente	manier	
uitvoeren	van	herhaalde	taken).	Evenals	bij	de	hulpbronnen	wordt	er	vanuit		gegaan	dat	dit	ook	
opgaat	voor	collectieven.	De	in	deze	thesis	onderzochte	vaardigheden	hebben	betrekking	op:	

• Data	(=	omgaan	met	digitale	gegevens);	
• Kennis	(=	onderhouden	van	digitale	infrastructuur);		
• Plan	(=	strategisch	nadenken	over	online	activiteiten).	

	
De	bekwaamheden	zijn	meetbaar	gemaakt	door	de	percepties	en	meningen	van	de	collectieven		
op	bepaalde	stellingen	(zie	tabel	3.2).		
	
Tabel	 3.2:	 Enquêtevragen	 met	 betrekking	 tot	 de	 vaardigheden	 van	 de	 collectieven	 met	
betrekking	tot	digitale	marketing.			

	
Bij	data	gaat	het	erom	of	het	collectief	in	hun	gezamenlijke	bedrijfsvoering	gebruik	maakt	van:	

• Harde	(cijfermatige)	data;	
• Digitale	indicatoren;	
• Regelmatige	monitoring	van	klantenreacties	op	de	website	en/of	sociale	media.	
	

Bij	kennis	wordt	gemeten	of	het	collectief	van	mening	is	dat	zij	in	voldoende	mate	in	staat	is	om	
haar	online	vaardigheden	te	onderhouden.		
	
Bij	plan	gaat	het	erom	of	het	collectief:	

• Strategisch	nadenkt	over	de	inzet	van	online	activiteiten;	
• Externe	taken	met	betrekking	tot	online	marketing	uitbesteedt	aan	externe	partijen;	
• Concrete	 actieplannen	 heeft	 opgesteld	 met	 betrekking	 tot	 de	 ontwikkeling	 van	 het	

winkelgebied	(in	het	huidige	digitale	tijdperk).	
	
Adoptie	en	up-to-date	houden	van	kanalen	
Er	 zijn	 verschillende	 ontwikkelingsfasen	 te	 onderscheiden	 in	 de	 digitalisering	 van	winkels	 en	
winkelgebieden.	In	het	begin	van	de	digitalisering	van	winkelgebieden	gaat	het	vooral	om	het	al	
dan	niet	adopteren	van	digitale	kanalen.	In	de	loop	van	de	tijd	komen	er	steeds	meer	kanalen	bij.	
Vervolgens	wordt	het	onderhouden	van	de	kanalen	steeds	beslissender.	In	dit	onderzoek	wordt	
de	 effectiviteit	 van	 digitale	 marketing	 door	 stedelijke	 winkelcollectieven	 onderzocht	 aan	 de	
hand	van	de	variëteit	van	de	kanaal	adoptie	en	update-frequentie	van	verschillende	kanalen.	
	
Allereerst	wordt	gekeken	naar	de	kanaal	adoptie.	Door	te	vragen	welke	online	communicatie-en	
verkoopkanalen	 richting	 de	 consument	 worden	 ingezet,	 kan	 de	 variëteit	 in	 adoptie	 van	 de	

Vaardigheden	 Vraag	

Data	 Q15:	Wij	stellen	op	basis	van	harde	cijfers	vast	of	we	onze	doelstellingen	realiseren	
		 Q20:	Wij	gebruiken	digitale	indicatoren	om	het	effect	van	gezamenlijke	acties	vast	te	stellen	
		 Q24:	Het	monitoren	van	ons	website	bezoek	draagt	bij	aan	het	succes	van	ons	

ondernemerscollectief	
		 Q24:	Het	monitoren	van	de	impact	van	onze	social	media	activiteiten	draagt	bij	aan	het	succes	

van	ons	ondernemerscollectief	
		 Q24:	Het	monitoren	van	het	sentiment	op	social	media	draagt	bij	aan	het	succes	van	ons	

ondernemerscollectief	
Kennis	 Q23:	Wij	beschikken	over	voldoende	vaardigheden	om	onze	online	activiteiten	te	onderhouden	
Plan	 Q23:	Wij	zetten	de	online	activiteiten	van	het	winkelgebied	strategisch	in	om	meer	rendement	

uit	het	gebied	te	halen	
		 Q15:	Wij	besteden	activiteiten	en	taken	uit	aan	externe	partijen	
	 Q15:	Wij	hebben	concrete	actieplannen	uitgewerkt	voor	de	ontwikkeling	van	het	winkelgebied	
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verschillende	kanalen	per	collectief	worden	bepaald.	Daarnaast	wordt	gevraagd	naar	de	update-
frequentie	 van	 de	 volgende	 kanalen;	 website,	 social	 media,	 email-nieuwsbrief,	 webshop	
winkelgebied	en	smartphone	app	(zie	tabel	3.3).	
	
Tabel	 3.3:	 Enquêtevragen	 met	 betrekking	 tot	 de	 digitale	 marketing	 van	 de	
ondernemerscollectieven			

	

3.3	Steekproef	
	
Het	 onderzoek	 heeft	 betrekking	 op	 een	 geselecteerd	 aantal	 collectieven	 in	 stedelijke	
winkelgebieden.	Niet	elk	onderzocht	collectief	is	structureel	gefinancierd	of	is	een	BIZ.	De	basis	
voor	 het	 onderzoek	 bestaat	 uit	 het	 bestand	 dat	 is	 gebruikt	 bij	 het	 rapport	 ‘Het	 Verbonden	
Winkelgebied’	(Risselada	et	al.,	2018).	In	deze	paragraaf	wordt	de	steekproeftrekking	toegelicht.		
	
In	het	algemeen	heeft	steekproeftrekking	betrekking	op	de	onderzoekseenheden,	het	gebied	en	
de	tijd	waarin	het	onderzoek	heeft	plaatsgevonden.	Daarvoor	moeten	eerst	de	doelpopulatie	en	
de	 operationele	 populatie	 benoemd	worden.	 De	 doelpopulatie	 staat	 voor	 de	 gehele	 populatie	
waarover	 het	 onderzoek	 uitspraken	 doet.	 De	 operationele	 populatie	 betreft	 de	
onderzoekseenheden	zoals	ze	gemeten	zijn.	De	doelpopulatie	bestaat	uit	de	704	collectieven	in	
350	 stedelijke	 winkelgebieden	 in	 Nederland,	 zoals	 gemeten	 in	 het	 rapport	 ‘Het	 Verbonden	
Winkelgebied’.	 Echter	 van	 niet	 alle	 704	 collectieven	 waren	 de	 e-mail	 adressen	 beschikbaar.	
Uiteindelijk	 is	 in	 het	 rapport	 ‘Het	 Verbonden	Winkelgebied’	 naar	 578	 collectieven	 een	 online	
enquête	verstuurd.	Om	de	beoogde	respons	te	waarborgen	zijn	vervolgens	reminders	verstuurd	
naar	de	collectieven	die	de	enquête	nog	niet	hadden	ingevuld	of	afgemaakt.	Vervolgens	zijn	na	
twee	reminders,	alle	collectieven	die	de	enquête	onvolledig	of	niet	hadden	ingevuld,	persoonlijk	
nagebeld	met	het	verzoek	dit	 alsnog	 te	doen.	Uiteindelijk	hebben	175	collectieven	de	enquête	
ingevuld,	wat	een	respons	oplevert	van	30%	ten	opzichte	van	de	operationele	populatie	van	578	
collectieven.	 Volgens	 het	 rapport	 ‘Het	 Verbonden	 Winkelgebied’	 zijn	 deze	 175	 collectieven	
representatief	voor	de	verdeling	naar	gebiedsniveau	en	aard	van	de	initiatiefnemers.		
	
Dit	 onderzoek	 gaat	 over	 een	 deel	 van	 die	 175	 collectieven.	 Omdat	 het	 onderzoek	 Bedrijf	
Investering	Zones	als	ingang	heeft,	is	er	voor	gekozen	om	de	analyse	te	richten	op	uitsluitend	de	
151	 ondernemerscollectieven	 en	 centrummanagement	 collectieven.	 Deze	 151	 collectieven	
vormen	 de	 steekproef	 voor	 dit	 onderzoek.	 Ook	 voor	 deze	 collectieven	 is	 een	
representativiteitsanalyse	 uitgevoerd.	 Bij	 representativiteitstoetsen	 wordt	 de	 operationele	
populatie,	 in	dit	geval	de	515	ondernemerscollectieven	+	41	centrummanagement	collectieven	
(in	totaal	556	collectieven),	 	vergeleken	met	de	geobserveerde	situatie	(de	steekproef	van	151	
collectieven).	Om	de	representativiteit	van	de	steekproef	 te	 testen	 is	een	vergelijking	gemaakt	
van	de	verdeling	van	het	niveau	van	de	winkelgebieden	waar	de	collectieven	zich	bevinden	en	
van		de	mate	van	adoptie	door	het	collectief	van	een	website	en	social	media	(Facebook,	Twitter,	
Youtube,	LinkedIn,	Instagram	en	Pinterest	).		
	

Digitale	marketing	 Vraag	

Kanaal	adoptie	 Q21:	Welke	online	communicatie-en	verkoopkanalen	zet	u	in	richting	
consumenten?	

Update-frequentie	
(website)	

Q22:	Met	welke	frequentie	updaten	jullie	de	informatie	en/of	delen	jullie	informatie	
en	berichten	gericht	op	consumenten	via	onderstaande	media?	

Update-frequentie	
(social	media)	

Q22:	Met	welke	frequentie	updaten	jullie	de	informatie	en/of	delen	jullie	informatie	
en	berichten	gericht	op	consumenten	via	onderstaande	media?	

Update-frequentie	
(email-nieuwsbrief)	

Q22:	Met	welke	frequentie	updaten	jullie	de	informatie	en/of	delen	jullie	informatie	
en	berichten	gericht	op	consumenten	via	onderstaande	media?	

Update-frequentie	
(webshop	winkelgebied)	

Q22:	Met	welke	frequentie	updaten	jullie	de	informatie	en/of	delen	jullie	informatie	
en	berichten	gericht	op	consumenten	via	onderstaande	media?	

Update-frequentie	
(smartphone	app)	

Q22:	Met	welke	frequentie	updaten	jullie	de	informatie	en/of	delen	jullie	informatie	
en	berichten	gericht	op	consumenten	via	onderstaande	media?	
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Uit	tabel	3.4	kan	worden	opgemaakt	dat	de	verdeling	naar	gebiedsniveau	redelijk	overeenkomt	
voor	populatie	en	steekproef.	Niettemin	laten	vooral	de	minder	talrijke	niveaus	verschillen	zien.	
De	 steekproef	 kent	 een	 onderschatting	 van	 de	 binnenstedelijke	 winkelstraat	 en	 het	 grote	
hoofdwinkelgebied,	 en	 een	 overschatting	 van	 het	 kleine	 hoofdwinkelgebied.	 Daar	 staat	
tegenover	dat	de	meest	voorkomende	aandelen	binnenstad	en	kernverzorgend	centrum	in	beide	
groepen	 goed	 overeenkomen.	 Uit	 de	 uitgevoerde	 Chi-kwadraat	 goodness-of-fit	 toets	 blijkt	 dat	
met	 97%	 waarschijnlijkheidsniveau	 kan	 worden	 gesteld	 dat	 er	 sprake	 is	 van	 een	 significant	
verschil	 tussen	 de	 populatie	 en	 steekproef.	 Inhoudelijk	 kan	 worden	 geconcludeerd	 dat	 de	
steekproef	niet	representatief	is	voor	alle	stedelijke	winkelcollectieven	in	Nederland	wat	betreft	
het	winkelgebiedsniveau	(Chi2	(4)=	10,3;	p=	0,035).	Wel	kunnen	uitspraken	worden	gedaan	over	
de	steekproef	zelf	(151).	

Tabel	3.4:	Verdeling	winkelgebiedsniveau	van	de	collectieven	voor	de	populatie	en	steekproef	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Dit	 onderzoek	 gaat	 over	 de	 samenhang	 tussen	 de	 beschikbaarheid	 van	 hulpbronnen	 en	
ontwikkeling	van	bekwaamheden	enerzijds	en	de	adoptie	en	up-to-date	houden	van	vormen	van	
collectief	gebruik	van	digitale	marketing.	Voor	de	adoptie	van	de	verschillende	kanalen	‘website’	
en	‘social	media’	is	informatie	beschikbaar	van	de	operationele	populatie	waardoor	hiervoor	de	
representativiteit	 getoetst	 kan	worden.	Ook	hierover	kunnen	op	basis	 van	de	 steekproef	 geen	
representatieve	uitspraken	voor	de	totale	populatie	worden	gedaan,	zoals	blijkt	uit	de	tabellen	
3.5.	en	3.6.	Statistisch	blijkt	voor	99%	waarschijnlijkheid	dat	de	mate	van	adoptie	van	de	website	
en	van	social	media	in	de	steekproef	niet	overeenkomt	met	die	in	de	populatie.	Inhoudelijk	kan	
worden	 geconcludeerd	 dat	 de	 steekproef	 niet	 representatief	 is	 voor	 alle	 stedelijke	
winkelcollectieven	in	Nederland	wat	betreft	de	adoptie	van	een	website	en	social	media	(adoptie	
website;	Chi2	(1)=	6,6;	p=	0,010	en	adoptie	social	media;	Chi2	(1)=	8,2;	p=	0,004).	Wel	kunnen	
uitspraken	worden	gedaan	over	de	 steekproef	 zelf.	Dit	 zijn	de	15	ondernemerscollectieven	en	
centrummanagement	collectieven.	
	
Tabel	3.5:	Verdeling	adoptie	website	van	de	collectieven	voor	de	populatie	en	steekproef	
Adoptie	website	 Populatie	(%)	

(N=556)	
Steekproef	(%)	
(n=151)	

Nee	 20,7	 29,1	
Ja	 79,3	 70,9	

	
Tabel	3.6:	Verdeling	adoptie	social	media	van	de	collectieven	voor	de	populatie	en	steekproef	
Adoptie	social	media	 Populatie	(%)	

(N=556)	
Steekproef	(%)	
(n=151)	

Nee	 29,1	 18,5	
Ja	 70,9	 81,5	
	
	
	
	
	

Winkelgebiedsniveau	 Populatie	(%)	
(N=556)	

Steekproef	(%)	
(n=151)	

Binnenstad	 24,1%	 25,8%	
Binnenstedelijke	winkelstraat	 11,4%	 5,3%	
Hoofdwinkelgebied	groot	 15,3%	 11,3%	
Hoofdwinkelgebied	klein	 17,0%	 23,2%	
Kernverzorgend	centrum	groot	 31,1%	 34,4%	
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Hoofdstuk	4:	Gebruik	van	collectieve	digitale	marketing	van	winkelcollectieven	
	
In	dit	hoofdstuk	wordt	antwoord	gegeven	op	de	eerste	deelvraag:	
	
Bestaan	er	 tussen	ondernemerscollectieven	 in	 stedelijke	winkelgebieden	verschillen	 in	de	
adoptie	 en	 het	 up-to-date	 houden	 van	 verschillende	 kanalen	 in	 digitale	marketing	 en	 in	
hoeverre	houden	deze	verschillen	verband	met	het	feit	of	de	ondernemerscollectieven	wel	
of	niet	structureel	worden	gefinancierd,	meer	in	het	bijzonder	tussen	BIZ-gebieden	en	niet	
BIZ-gebieden?	
	
Met	 de	 adoptie	 en	 up-to-date	 houden	 van	 digitale	 kanalen	 wordt	 de	 mate	 waarin	 stedelijke	
winkelcollectieven	 daadwerkelijk	 gebruik	 maken	 van	 collectieve	 digitale	 marketing	 gemeten.	
Om	 deze	 vraag	 te	 kunnen	 beantwoorden	 wordt	 eerst	 gekeken	 naar	 de	 adoptie	 van	 de	
verschillende	digitale	kanalen.	Het	gaat	om	de	volgende	kanalen:	website,	 social	media,	e-mail	
nieuwsbrief,	 winkelgebied	 webshop	 en	 smartphone	 winkelgebied	 app.	 Vervolgens	 wordt	
gekeken	naar	het	up-to-date	houden	van	deze	verschillende	kanalen.	Daarbij	is	een	onderscheid	
gemaakt	tussen	collectieven	die	wel	of	niet	structureel	worden	gefinancierd.	Voor	de	structureel	
gefinancierde	 collectieven	 wordt	 gekeken	 of	 er	 een	 verschil	 in	 adoptie	 en	 update-frequentie	
bestaat	tussen	collectieven	in	BIZ-gebieden	en	niet	BIZ-gebieden.		

4.1	De	adoptie	van	digitale	marketing	kanalen	
	
Het	gaat	in	eerste	instantie	om	de	mate	waarin	collectieven	in	stedelijke	winkelgebieden	digitale	
kanalen	 hebben	 geadopteerd.	 Om	 deze	 vraag	 te	 kunnen	 beantwoorden	 is	 gekeken	 naar	 het	
gebruik	van	de	verschillende	digitale	kanalen.	De	algemene	veronderstelling	 is	dat	het	hebben	
van	 een	 structurele	 financiering	 een	 belangrijke	 hulpbron	 is	 voor	 winkelcollectieven	 bij	 de	
invoering	van	digitale	marketing.	Er	zou	daarom	een	positief	verband	moeten	bestaan	tussen	het	
hebben	van	 structurele	 inkomsten	 en	het	 hebben	van	 een	BIZ-regeling	 in	 het	 bijzonder	 en	de	
adoptie	van	digitale	kanalen	anderzijds.	
	
Figuur	 4.1	 laat	 zien	 dat	 de	 algemene	 veronderstelling	 voor	 de	meeste	 typen	 digitale	 kanalen	
wordt	bevestigd.	Behalve	voor	het	kanaal	 ‘winkelgebied	webshop’	zijn	de	investeringen	van	de	
collectieven	die	structurele	 inkomsten	ontvangen	kleiner	dan	collectieven	die	geen	structurele	
inkomsten	ontvangen	(zie	figuur	4.1).	Verder	valt	op	dat	de	mate	van	adoptie	van	een	website	en	
van	social	media	veel	hoger	ligt	dan	voor	de	andere	kanalen.	Meer	dan	80%	van	de	structureel	
gefinancierde	collectieven	maakt	gebruik	van	social	media;	ruim	70%	van	een	website.		
	
Figuur	4.1:	Adoptie	type	online	kanaal	per	wel	of	niet	structureel	gefinancierd	collectief	(%)	
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De	verschillen	in	adoptie	tussen	de	collectieven	die	wel	en	niet	structureel	worden	gefinancierd,	
zijn	 per	 kanaal	 op	 verschillende	manieren	 statistisch	 getoetst.	 In	 de	 eerste	 plaats	 is	 een	 Chi2-
toets	 uitgevoerd.	 Om	 een	 Chi2-toets	 te	mogen	 uitvoeren	moeten	 beide	 variabelen	 categorisch	
zijn.	Aan	deze	voorwaarde	wordt	voldaan,	want	zowel	de	variabele	‘structurele	inkomsten’	(ja	of	
nee)	als	‘adoptie	kanaal’	(ja	of	nee)	zijn	dichotoom.	Verder	moet	de	steekproef	aselect	zijn.	Aan	
deze	 voorwaarde	 is	 ook	 voldaan.	 Tot	 slot	 moet	 de	 celvulling	 voldoende	 groot	 zijn.	 Maximaal	
20%	van	de	 verwachte	 celfrequenties	mag	 liggen	 tussen:	 1	≤	Eij	 ≤	5.	Aan	deze	 voorwaarde	 is	
voor	 de	 kanalen:	 website,	 social	 media,	 e-mail	 nieuwsbrief	 en	 winkelgebied	 smartphone	 app	
voldaan.	Aan	deze	voorwaarde	 is	echter	niet	voldaan	voor	de	 ‘adoptie	webshop	winkelgebied’,	
omdat	dit	25%	is	(zie	tabel	2.4.1,	bijlage).	Omdat	dit	een	2x2	tabel	is,	 is	het	niet	meer	mogelijk	
om	de	categorieën	samen	te	voegen	(zodat	een	kruistabel	wordt	verkregen	met	minder	cellen	en	
dus	met	gemiddeld	meer	waarnemingen	per	cel).	Daarom	is	voor	de	variabele	‘adoptie	webshop	
winkelgebied’	een	Fisher’s	exact	test	uitgevoerd	(Chi2	(1)=	0,68;	p=	0,50).	
	
Uit	de	uitgevoerde	Chi2-testen	blijkt	dat	er	geen	statistisch	significant	verband	bestaat	tussen	de	
variabelen	 ‘het	 hebben	 van	 structurele	 inkomsten’	 enerzijds	 en	 de	 ‘adoptie	 van	 een	 website’	
anderzijds.	De	betrouwbaarheidsmarge	blijft	onder	de	95%	(p=	0,39).	Hetzelfde	geldt	voor	de	
social	media,	waarbij	 het	 verband	 bovendien	matig	 sterk	 is	 (Cramers	 V	 =	 0,4;	 Chi2	=	 0,36;	 p=	
0,55).	Hetzelfde	geldt	voor	de	veel	minder	vaak	collectief	benutte	kanalen	 ‘e-mail	nieuwsbrief’	
en	 ‘smartphone	winkelgebied	app’.	Dat	betekent	dus	dat	er	wel	verschillen	zijn	in	de	mate	van	
adoptie	 van	 de	 verschillende	 kanalen	 door	 de	 collectieven	 met	 of	 zonder	 structurele	
financiering,	 maar	 dat	 deze	 verschillen	 te	 klein	 zijn	 om	 statistisch	 significant	 te	 zijn.	 Het	
ontvangen	van	structurele	 financiering	heeft	dus	niet	per	 se	een	positieve	 invloed	op	de	mate	
van	adoptie	van	de	verschillende	kanalen.			
	
Vervolgens	 is	 gekeken	naar	 de	 adoptie	 van	de	 verschillende	 typen	digitale	 kanalen	 van	de	87	
structureel	 gefinancierde	 collectieven	 die	 wel	 of	 niet	 in	 een	 BIZ-gebied	 gevestigd	 zijn.	 De	
verwachting	 is	dat	kanalen	adoptie	 in	 een	BIZ-gebied	groter	 is	dan	 in	 een	niet	BIZ-gebied.	Op	
basis	van	figuur	4.2.	kan	gesteld	worden	dat	de	mate	van	adoptie	van	de	kanalen	‘social	media’	
en	 ‘e-mail-nieuwsbrief’	groter	 is	 in	BIZ-gebieden	dan	 in	niet	BIZ-gebieden.	Echter	de	mate	van	
adoptie	van	de	kanalen	‘website’,	 ‘winkelgebied	webshop’	en	‘winkelgebied	smartphone	app’	is	
lager	in	BIZ-gebieden,	dan	in	niet	BIZ-gebieden.	
	
Figuur	4.2:	Adoptie	type	online	kanaal	per	collectief	in	wel	of	niet	een	BIZ	gebied	(%)		

	
	
Vervolgens	 is	 gekeken	 naar	 de	 statistische	 betekenis	 van	 deze	 verschillen.	Wederom	 valt	 het	
kanaal	‘webshop	winkelgebied’	vanwege	te	weinig	waarnemingen	uit	de	Chi2-	analyse.	Daarvoor	
is	een	Fisher’s	exact	test	uitgevoerd	(Chi2	(1)=	0,53;	p=	0,63).			
	
Uit	de	Chi2-test	blijkt	dat	geen	statistisch	significant	verband	bestaat	tussen	de	variabelen	soort	
gebied	en	de	adoptie	in	alle	door	in	dit	onderzoek	onderzochte	kanalen	(website,	social	media,	e-
mail	nieuwsbrieven,	winkelgebied	webshop	en	winkelgebied	smartphone	app	webshop).		
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In	 tweede	 instantie	 is	 onderzocht	 of	 verschillen	 bestaan	 in	 de	 hoeveelheid	 online	 kanalen	
waarvan	 de	 collectieven	 zich	 bedienen.	 De	 algemene	 veronderstelling	 is	 nog	 steeds	 dat	 het	
hebben	 van	 een	 structurele	 financiering	 een	 belangrijke	 hulpbron	 is	 voor	 collectieven	 bij	 de	
invoering	 van	 digitale	marketing.	 Er	 is	 daarom	 een	 positief	 verband	 verondersteld	 tussen	 het	
hebben	van	structurele	inkomsten	en	het	hebben	van	een	BIZ-regeling	in	het	bijzonder	enerzijds	
en	de	hoeveelheid	kanalen	waarvan	collectieven	gebruik	maken.		
	
Figuur	4.3	laat	zien	dat	deze	veronderstelling	opgaat	in	die	zin	dat	bij	de	adoptie	van	vier	of	vijf	
kanalen	 het	 aandeel	 structureel	 gefinancierde	 collectieven	 groter	 is	 dan	 het	 aandeel	 niet	
structureel	 gefinancierde	 collectieven.	 Ook	 het	 omgekeerde	 gaat	 op,	 namelijk	 dat	 het	 aandeel	
structureel	gefinancierde	collectieven	met	slechts	één,	drie,	zes	of	zeven	kanalen	geringer	is	dan	
het	aantal	niet	structureel	gefinancierde	collectieven.			
	
Figuur	4.3:	Adoptie	aantal	online	kanalen	per	wel	of	niet	structureel	gefinancierd	collectief	(%)		

	
	
De	 verschillen	 in	 de	 hoeveelheid	 online	 kanalen	 tussen	 de	 collectieven	 die	 wel	 structureel	
worden	gefinancierd	en	collectieven	die	geen	structurele	financiering	ontvangen	zijn	wederom	
statistisch	getoetst.	Daarbij	is	de	volgende	indeling	gebruikt:	weinig	(0	t/m	1	kanaal),	midden	(2	
t/m	 3	 kanalen)	 en	 veel	 (4	 t/m	 7	 kanalen).	 Uit	 de	 uitgevoerde	 Chi2-testen	 blijkt	 dat	 er	 geen	
statistisch	significant	verband	bestaat	tussen	de	variabelen	structurele	inkomsten	en	het	aantal	
kanalen	dat	een	collectief	adopteert	(Chi2	(2)=	2,9;	p=	0,23).	Het	verband	is	bij	gevolg	zeer	zwak	
(Cramer’s	V	van	0,14),	bovendien	blijft	de	betrouwbaarheidsmarge	onder	de	95%	(p	=	0,23).	
	
Onder	de	87	collectieven	die	structurele	financiering	ontvangen	is	onderzocht	of	de	hoeveelheid	
kanalen	in	een	BIZ-gebied	hoger	ligt	dan	in	niet	BIZ-gebieden	(zie	figuur	4.4.).	Nu	blijkt	dat	niet	
alleen	het	aandeel	collectieven	in	BIZ-gebieden	met	vier	of	vijf	kanalen	hoger	te	zijn,	maar	ook	
met	 één	 kanaal.	 Bij	 gevolg	 levert	 de	 indeling	 in	 weinig	 (0	 t/m	 1	 kanaal),	 midden	 (2	 t/m	 3	
kanalen)	en	veel	(4	t/m	7	kanalen)	geen	significante	resultaten	op.		
	
Figuur	4.4:	Adoptie	aantal	online	kanalen	per	collectief	in	wel	of	niet	BIZ-gebied	(%)		
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Kortom,	 er	 bestaan	 wel	 degelijk	 verschillen	 tussen	 wel	 of	 niet	 structureel	 gefinancierde	
collectieven	in	stedelijke	winkelgebieden	wat	betreft	de	typen	en	de	hoeveelheid	geadopteerde		
digitale	kanalen	en	deze	verschillen	corresponderen	meestal	met	de	algemene	veronderstelling	
dat	winkelcollectieven	met	een	structurele	financiering	een	grotere	mate	van	adoptie	vertonen.	
Deze	verschillen	zijn	echter	 te	klein	om	statistisch	significant	 te	 zijn.	Dit	betekent	dat	wel	een	
tendens	 bestaat	 dat	 de	 adoptie	 van	 digitale	 kanalen	 hoger	 is	 in	 gestructureerd	 gefinancierde	
stedelijke	 winkelcollectieven	 in	 Nederland	 en	 daarbinnen	 in	 een	 BIZ-gebied,	 maar	 dat	 deze	
verschillen	niet	statistisch	significant	zijn.		

4.2	Het	up-to-date	houden	van	digitale	marketing	kanalen	
	
Naast	 kanalen	 adoptie,	 is	 ook	 onderzoek	 gedaan	 naar	 het	 up-to-date	 houden	 van	 de	 kanalen:	
website,	social	media,	e-mail	nieuwsbrief,	winkelgebied	webshop	en	smartphone	winkelgebied	
app.	 De	 algemene	 veronderstelling	 is	wederom	 dat	 er	 een	 positief	 verband	 bestaat	 tussen	 de	
structurele	 financiering	 en	 het	 hebben	 van	 een	 BIZ-regeling	 in	 het	 bijzonder	 en	 de	 update-
frequentie	 van	 digitale	 kanalen	 anderzijds.	 De	 figuren	 4.5	 t/m	 4.9	 laten	 zien	 dat	 deze	
veronderstelling	niet	voor	alle	typen	kanalen	opgaat.		
	
Zo	 laat	 figuur	 4.5	 zien	 dat	 voor	 het	 aandeel	 niet	 structureel	 gefinancierde	 collectieven	 de	
dagelijkse	 website	 update	 weliswaar	 groter	 is	 dan	 voor	 het	 aandeel	 wel	 structureel	
gefinancierde	 collectieven,	 maar	 dat	 voor	 de	 andere	 frequenties	 de	 aandelen	 wel	 met	 de	
veronderstelling	 overeenkomen.	 Namelijk	 dat	 naarmate	 de	 frequentie	 van	 het	 updaten	
toeneemt,	 ook	het	 aandeel	wel	 structureel	 gefinancierde	 collectieven	 ten	 opzichte	 van	de	niet	
structureel	gefinancierde	collectieven	groter	wordt.												
	
Figuur	4.5:	Website	update-frequentie	van	wel	of	niet	structureel	gefinancierde	collectieven		

	
	
Bij	 het	 updaten	 van	 de	 ‘social	 media’	 lijkt	 de	 veronderstelling,	 met	 uitzondering	 van	 de	
frequentie	2	tot	3	keer	per	week	en	zeer	incidenteel,	op	te	gaan	(figuur	4.6).		
	
Figuur	4.6:	Social	media	update-frequentie	van	wel	of	niet	structureel	gefinancierde	collectieven		
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De	frequentie	van	updaten	ligt	over	het	algemeen	bij	de	e-mail	nieuwsbrief	veel	lager	dan	bij	de	
website	 en	 de	 social	 media	 (zie	 figuur	 4.7).	 Dat	 maakt	 het	 lastig	 om	 voor	 dit	 kanaal	 de	
uitkomsten	te	interpreteren	in	het	licht	van	de	algemene	veronderstelling.	Dat	geldt	ook	voor	de	
andere	 twee	 overblijvende	 kanalen,	 maar	 dan	 vooral	 vanwege	 het	 geringe	 gebruik	 door	 de	
winkelcollectieven	 van	 deze	 kanalen.	 Desondanks	 lijkt	 de	 algemene	 veronderstelling	 voor	 het	
updaten	van	de	e-mail	nieuwsbrief	niet	op	te	gaan.	Ditzelfde	geldt	voor	de	update-frequentie	van	
een	webshop	en	een	smartphone	app	van	het	winkelgebied.	
	
Figuur	 4.7:	 E-mail	 nieuwsbrief	 update-frequentie	 van	 wel	 of	 niet	 structureel	 gefinancierde	
collectieven		

	
	
Figuur	4.8:	Webshop	winkelgebied	update-frequentie	van	wel	of	niet	structureel	gefinancierde	
collectieven			

	
	
Figuur	 4.9:	 Smartphone	 app	 winkelgebied	 update-frequentie	 van	 wel	 of	 niet	 structureel	
gefinancierde	collectieven		
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De	 verschillen	 in	 het	 up-to-date	 houden	 van	 de	 kanalen	 tussen	 de	 collectieven	 die	 wel	
structureel	worden	gefinancierd	en	collectieven	die	geen	structurele	financiering	ontvangen	zijn	
statistisch	getoetst.	In	de	eerste	plaats	is	een	Chi2-toets	uitgevoerd.	Om	een	Chi2-toets	te	mogen	
uitvoeren	moeten	beide	variabelen	categorisch	zijn.	Aan	deze	voorwaarde	wordt	voldaan,	want	
zowel	de	variabele	 ‘structurele	 inkomsten’	 (ja	of	nee)	en	 ‘update-frequentie’	 (dagelijks,	2	 tot	3	
keer	per	week,	1	keer	per	week,	1	tot	2	keer	per	maand,	1	keer	per	kwartaal,	enkele	keren	per	
jaar	 en	 zeer	 incidenteel)	 zijn	 categorisch.	 Verder	 moet	 de	 steekproef	 aselect	 zijn.	 Aan	 deze	
voorwaarde	is	ook	voldaan.	Tot	slot	moet	de	celvulling	voldoende	groot	zijn.	Maximaal	20%	van	
de	verwachte	celfrequenties	mag	liggen	tussen:	1	≤	Eij	≤	5.	Aan	deze	voorwaarde	is	echter	niet	
voldaan	voor	alle	kanalen.	Omdat	dit	7x2	tabellen	zijn,	is	het	mogelijk	om	de	categorieën	samen	
te	voegen	(zodat	een	kruistabel	wordt	verkregen	met	minder	cellen	en	dus	met	gemiddeld	meer	
waarnemingen	per	 cel).	De	nieuwe	verdeling	wordt	veel	 (dagelijks	 en	2	 tot	3	keer	per	week),	
midden	 (1	 keer	 per	week	 en	1	 tot	 2	 keer	 per	maand)	 en	weinig	 (1	 keer	 per	 kwartaal,	 enkele	
keren	per	jaar	en	zeer	incidenteel).		
	
Met	deze	nieuwe	verdeling	wordt	voor	de	kanalen	website,	social	media	en	e-mail	nieuwsbrief	
wel	 voldaan	 aan	 de	 voorwaarde.	 Echter	 wordt	 voor	 de	 kanalen	 winkelgebied	 webshop	 en	
smartphone	winkelgebied	app	niet	voldaan	aan	de	voorwaarde.	Dit	kan	verklaard	worden	door	
het	 geringe	 aantal	 waarnemingen	 voor	 deze	 twee	 kanalen.	 Daarom	 zijn	 voor	 de	 variabelen	
‘update-frequentie	winkelgebied	webshop’	en	‘update-frequentie	smartphone	winkelgebied	app’	
een	Fisher’s	exact	test	uitgevoerd	(respectievelijk	Chi2	(2)=	0,90;	p=	1,00	en	Chi2	(2)=	2,81;	p=	
0,25).	
	
Uit	de	uitgevoerde	Chi2-testen	blijkt	dat	er	geen	statistisch	significant	verband	bestaat	tussen	de	
variabelen	 van	 het	 hebben	 van	 een	 structurele	 inkomsten	 en	 de	 update	 frequentie	 van	 de	
kanalen	website,	 social	media	 en	 e-mail	 nieuwsbrief.	 Bij	 de	 update-frequentie	 van	 het	 kanaal	
webshop	 winkelgebied	 en	 update-frequentie	 van	 het	 kanaal	 smartphone	 app	 van	 het	
winkelgebied	is	het	verband	weliswaar	matig	sterk	(Cramer’s	V	van	respectievelijk	0,3	en	0,4),	
maar	blijft	de	betrouwbaarheidsmarge	in	beide	gevallen	onder	de	95%	(p=	1,00	en	p=	0,25).		
	
Vervolgens	is	voor	de	87	collectieven	met	structurele	financiering	gekeken	of	update-frequentie	
in	BIZ-gebieden	hoger	is	dan	in	niet	BIZ-gebieden.	Echter	kan	op	basis	van	de	figuren	4.10	t/m	
4.14	met	betrekking	tot	de	kanalen	update-frequentie	van	de	87	collectieven	gesteld	worden	dat	
de	 niet	 BIZ-gebieden	 hun	 verschillende	 kanalen	 in	 de	 meeste	 gevallen	 zelfs	 meer	 up-to-date	
houden	 (veel	 en	 midden),	 dan	 wel	 BIZ-gebieden.	 Deze	 waarneming	 stelt	 dus,	 tegen	 de	
verwachting	 in,	 dat	 de	 kanalen	 update-frequentie	 in	 niet	 BIZ-gebieden	 hoger	 ligt	 dan	 in	 BIZ-
gebieden.	
	
Zo	laat	figuur	4.10	zien	dat	voor	het	aandeel	niet	BIZ-gebieden	vaker	(veel;	dagelijks	en	2	tot	3	
keer	per	week	en	midden;	1	keer	per	week	en	1	tot	2	keer	per	maand)	de	website	updaten	dan	
het	aandeel	winkelcollectieven	in	BIZ-gebieden.	
	
Figuur	4.10:	Website	update-frequentie	van	collectieven	in	wel	of	niet	BIZ-gebieden	(%)	
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Ook	geldt	dat	voor	het	aandeel	niet	BIZ-gebieden	vaker	(veel;	dagelijks	en	2	tot	3	keer	per	week	
en	 midden)	 de	 social	 media	 wordt	 geüpdatet	 dan	 het	 aandeel	 winkelcollectieven	 in	 BIZ-
gebieden.	
	
Figuur	4.11:	Social	media	update-frequentie	van	collectieven	in	wel	of	niet	BIZ-gebieden	(%)	

	
	
Wederom	is	het	lastig	om	uitspraken	te	doen	over	de	frequentie	van	het	updaten	van	de	e-mail	
nieuwsbrief	omdat	deze	veel	lager	ligt	dan	bij	de	website	en	social	media.	Dat	geldt	ook	voor	de	
andere	 twee	 overblijvende	 kanalen,	 maar	 dan	 vooral	 vanwege	 het	 geringe	 gebruik	 door	 de	
winkelcollectieven	van	deze	kanalen.		
	
Figuur	4.12:	E-mail	nieuwsbrief	update-frequentie	van	collectieven	in	wel	of	niet	BIZ-gebieden	
(%)	

	
	
Figuur	4.13:	Webshop	winkelgebied	update-frequentie	van	collectieven	in	wel	of	niet	BIZ-
gebieden	(%)	

	
	



	 37	

Figuur	4.14:	Smartphone	winkelgebied	app	update-frequentie	van	collectieven	in	wel	of	niet	
BIZ-	gebieden	(%)	

	
	
Uit	 de	 uitgevoerde	 statistische	 analyses	 blijkt	 dat	 voor	 de	 winkelcollectieven	 evenwel	 geen	
statistisch	significante	verbanden	bestaan	tussen	wel	of	niet	structurele	financiering,	en	meer	in	
het	bijzonder	het	dan	wel	of	niet	gevestigd	zijn	in	BIZ-gebied	enerzijds	en	de	update-frequentie	
van	de	vijf	onderzochte	digitale	kanalen	anderzijds.	
		

4.3	Conclusie	
	
Er	 kan	 dus	 worden	 geconcludeerd	 dat	 er	 weliswaar	 tendensen	 zijn,	 maar	 geen	 statistisch	
significante	 verschillen	 bestaan	 tussen	 wel	 of	 niet	 structureel	 gefinancierde	 stedelijke	
winkelcollectieven	en	wel	of	niet	BIZ-gebieden	wat	betreft	de	adoptie	van	de	hoeveelheid	online	
kanalen.	 Bovendien	 blijkt	 dat	 er	 ook	 geen	 verschillen	 bestaan	 tussen	 wel	 of	 niet	 structureel	
gefinancierde	 stedelijke	 winkelcollectieven	wat	 betreft	 het	 up-to-date	 houden	 van	 de	 digitale	
kanalen.	 Aan	 de	 andere	 kant	 bestaan	 er	 wel	 verschillen	 tussen	 wel	 of	 niet	 BIZ-gebieden	 in	
stedelijke	winkelcollectieven	wat	 betreft	 het	 up-to-date	 houden	 van	 de	 digitale	 kanalen.	 Deze	
verschillen	corresponderen	echter	niet	met	de	algemene	veronderstelling	dat	winkelcollectieven	
in	een	BIZ-gebied	een	hogere	mate	van	update-frequentie	hebben.	Ook	deze	verschillen	zijn	te	
klein	om	statistisch	significant	te	zijn.	Dit	betekent	dat	voor	zowel	de	aard	van	financiën	en	soort	
gebied	geen	verband	bestaat	met	de	adoptie	en	het	up-to-date	houden	van	de	digitale	marketing	
kanalen	voor	de	onderzochte	151	stedelijke	winkelcollectieven	in	Nederland.				
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Hoofdstuk	5:	Hulpbronnen	en	bekwaamheden	van	winkelcollectieven	
	
Uit	het	vorige	hoofdstuk	bleek	dat	het	wel	of	niet	hebben	van	structurele	inkomsten,	en	meer	in	
het	 bijzonder	 tussen	 BIZ-gebieden	 en	 niet	 BIZ-gebieden,	 voor	 de	 onderzochte	 stedelijke	
winkelcollectieven	in	Nederland,	van	beperkte	invloed	is	op	de	mate	van	de	adoptie	en	het	up-
to-date	houden	van	digitale	kanalen.	Daarom	wordt	 in	dit	hoofdstuk	gekeken	of	dit	kan	 liggen	
aan	 de	 beschikbaarheid	 van	 andere	 hulpbronnen	 dan	 het	 hebben	 van	 een	 structurele	
financiering.	Ook	wordt	gekeken	of	het	ontwikkelen	van	bepaalde	bekwaamheden	van	invloed	is	
op	het	gebruik	van	digitale	marketing.	In	dit	hoofdstuk	wordt	aantwoord	gegeven	op	de	tweede	
deelvraag:	
	
Bestaan	er	 tussen	ondernemerscollectieven	 in	 stedelijke	winkelgebieden	verschillen	 in	de	
hulpbronnen	 en	 bekwaamheden	 in	 digitale	 marketing	 en	 in	 hoeverre	 houden	 deze	
verschillen	 verband	 met	 het	 feit	 of	 de	 ondernemerscollectieven	 wel	 of	 niet	 structureel	
worden	gefinancierd,	meer	in	het	bijzonder	tussen	BIZ-gebieden	en	niet	BIZ-gebieden?	
	
Het	effect	van	hulpbronnen	en	bekwaamheden	is	gemeten	aan	de	hand	van	de	mate	waarin	een	
stedelijk	winkelcollectief	 vindt	 dat	 zij	 gebruik	maakt	 van	 die	 hulpbronnen	 en	 bekwaamheden	
voor	haar	collectief.	Het	gaat	dus	om	de	perceptie	en	niet	om	de	werkelijke	aanwezigheid	van	de	
desbetreffende	hulpbronnen	en	bekwaamheden.	Bij	hulpbronnen	gaat	het	om	fysieke,	financiële,	
menselijke	 en	 organisatorische	 hulpbronnen.	 Bij	 de	 bekwaamheden	 gaat	 het	 om	 de	 perceptie	
van	data,	kennis	en	plan	bekwaamheden.		

5.1	Hulpbronnen	van	winkelcollectieven	
	
Eerst	wordt	gekeken	naar	de	perceptie	van	de	hulpbronnen	van	de	winkelcollectieven.	Volgens	
de	Resource	Based	View	gedachte	(zie	hoofdstuk	2)	zijn	organisaties	uit	op	het	genereren	van	
langdurige	 concurrentievoordelen.	 Dat	 doen	 zij	 via	 het	 (beter	 dan	 hun	 concurrenten)	 gebruik	
maken	 van	hulpbronnen.	De	 algemene	 veronderstelling	 is	 dat	 het	 hebben	 van	 een	 structurele	
financiering	voor	collectieven	belangrijk	 is	voor	de	perceptie	van	de	hulpbronnen.	Met	andere	
woorden,	 collectieven	 die	 structurele	 financiering	 ontvangen	 zouden	 professioneler	 zijn	 en	
daarom	vaker	gebruik	maken	van	de	beschikbare	hulpbronnen.		
	
De	figuren	5.1	t/m	5.4	laten	zien	dat	het	veronderstelde	verband	opgaat	voor	de	perceptie	van	
de	fysieke,	menskracht,	financiële	en	organisatorische	hulpbronnen.	Voor	de	vier	verschillende	
soorten	hulpbronnen	geldt	dat	 in	alle	gevallen	de	ondernemerscollectieven	die	wel	structurele	
inkomsten	 ontvangen,	 een	 hogere	 mate	 van	 de	 perceptie	 van	 de	 desbetreffende	 hulpbron	
hebben,	dan	ondernemerscollectieven	die	geen	structurele	inkomsten	ontvangen.	
	
Bij	 de	 fysieke	 hulpbronnen	 is	 gevraagd	 of	 het	 collectief	 de	 volgende	 doelen	 nastreeft:	 (1)	 het	
verbeteren	van	het	gebiedsaanbod,	waaronder	branchering	en	tegengaan	van	leegstand,	(2)	het	
verbeteren	van	de	(auto)bereikbaarheid	en	(3)	het	verbeteren	van	de	kwaliteit	van	de	openbare	
ruimte,	 waaronder	 ook	 de	 sfeer.	 Figuur	 5.1	 laat	 zien	 dat	 het	 veronderstelde	 verband	 opgaat.	
Collectieven	 met	 structurele	 financiering	 geven	 vaker	 aan	 deze	 doelen	 na	 te	 streven.	 Uit	 de	
uitgevoerde	 Chi2-toetsen	blijkt	 dat	 voor	 alle	 drie	 de	 doelen	 een	 statistisch	 significant	 verband	
bestaat	 op	 een	 95%	waarschijnlijkheidsniveau	 (beïnvloeden	 gebiedsaanbod	 Chi2	 (1)=	 4,0;	 p=	
0,045;	 verbeteren	 bereikbaarheid	 Chi2	 (1)=	 4,55;	 p=	 0,033;	 verbeteren	 openbare	 ruimte	 Chi2	
(1)=	4,93;	p=	0,026).	De	gevonden	verbanden	zijn	wel	zwak	(Cramer’s	V	van	0,16,	0,17	en	0,18).		
	
	
	
	
	
	
	



	 39	

Figuur	 5.1:	 Doelen	 met	 betrekking	 tot	 fysieke	 hulpbronnen	 bij	 wel	 of	 niet	 structureel	
gefinancierde	collectieven	(%)	

	
	
Bij	de	menselijke	hulpbronnen	is	gevraagd	naar	de	inzet	van	bepaalde	arbeidskrachten,	namelijk	
of	het	collectief	mensen	in	dienst	heeft	en	of	dat	betaalde	digitale	marketeers	ingehuurd	worden.	
Winkelcollectieven	met	een	structurele	financiering	blijken	vaker	gebruik	te	maken	van	betaalde	
arbeidskrachten.	 En	 dat	 geldt	 ook	 voor	 digitale	 marketeers.	 In	 één	 geval	 blijkt	 het	 verband	
statistisch	 significant.	Met	 99%	waarschijnlijkheidsniveau	 kan	 gesteld	worden	dat	 het	 hebben	
van	 structurele	 inkomsten	 een	 positieve	 invloed	 heeft	 op	 het	 gebruik	 maken	 van	 betaalde	
arbeidskrachten	(Chi2	(1)=	18,41;	p=	0,000).	Het	gevonden	verband	is	matig	sterk		(Cramer’s	V	
van	0,35).	
	
Figuur	 5.2:	 Gebruik	 van	 bepaalde	 menskracht	 door	 wel	 of	 niet	 structureel	 gefinancierde	
collectieven	(%)		

	
		
Bij	de	financiële	hulpbronnen	is	gevraagd	of	er	voldoende	budget	is	voor	het	onderhouden	van	
de	 online	 activiteiten.	 De	 meningen	 daarover	 zijn	 nogal	 verdeeld	 en	 dat	 geldt	 voor	 beide	
categorieën	 collectieven.	 Het	 verband	 is	 dan	 ook	 niet	 significant.	 Toch	 mag	 worden	
geconcludeerd	 dat	 structureel	 gefinancierde	 collectieven	 het	 zowel	 vaker	 eens	 zijn	 als	 vaker	
oneens	zijn	over	de	vraag.	Dat	betekent	dat	 in	deze	categorie	de	meningen	vaker	uiteen	lopen.	
Het	aantal	structureel	gefinancierde	collectieven	dat	vindt	onvoldoende	middelen	te	hebben	om	
de	online	activiteiten	te	onderhouden	is	bijna	twee	keer	zo	groot	als	de	structureel	gefinancierde	
collectieven	die	wel	over	voldoende	middelen	beschikken	om	dat	te	doen	(zie	figuur	5.3).		
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Figuur	 5.3:	 Mening	 over	 de	 stelling	 dat	 het	 collectief	 voldoende	 budget	 heeft	 om	 online	
activiteiten	te	onderhouden	bij	wel	en	niet	structureel	gefinancierde	collectieven	(%)			

	
	
Organisatorische	hulpbronnen	hebben	betrekking	op	de	taakverdeling	en	samenwerking	binnen	
het	winkelcollectief.	De	meest	opvallende	uitkomst	betreft	het	aantal	collectieven	dat	daar	niet	
tevreden	 over	 is.	 Voor	 beide	 aspecten	 (taakverdeling	 en	 samenwerking)	 is	 het	 aantal	
ontevreden	 collectieven	 bij	 de	 structureel	 gefinancierde	 collectieven	 lager	 dan	 bij	 de	 niet-
structureel	 gefinancierde	 collectieven.	 Met	 andere	 woorden,	 structurele	 financiering	 gaat	
gepaard	met	minder	ontevreden	collectieven	wat	betreft	de	perceptie	van	de	organisatorische	
hulpbronnen.	 In	 één	 geval	 blijkt	 het	 gevonden	 verband	 statistisch	 significant.	 Met	 97%	
waarschijnlijkheidsniveau	 kan	 gesteld	worden	 dat	 het	 hebben	 van	 structurele	 inkomsten	 een	
positieve	invloed	heeft	op	perceptie	wat	betreft	de	taakverdeling	binnen	het	collectief	(Chi2	(2)=	
7,39;	p=	0,025).	Het	gevonden	verband	is	zwak	(Cramer’s	V	van	0,22).		
	
Figuur	5.4:	Mening	over	de	stelling	dat	er	een	goede	taakverdeling	en	samenwerking	is	binnen	
wel	of	niet	structureel	gefinancierde	collectieven	(%)		
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Vervolgens	is	gekeken	naar	het	verschil	in	perceptie	van	hulpbronnen	tussen	collectieven	in	BIZ-
gebieden	en	niet	BIZ-gebieden.	Deze	perceptie	blijkt	niet	in	alle	gevallen	hoger	te	zijn	in	een	BIZ-
gebied	 (zie	 figuren	 5.5	 t/m	 5.9).	 Opvallend	 is	 dat	 voor	 de	 vier	 verschillende	 soorten	
hulpbronnen	 in	 alle	 gevallen	 de	 ondernemerscollectieven	 die	 wel	 structurele	 inkomsten	
ontvangen	gold	dat	zij	een	hogere	mate	van	perceptie	van	de	desbetreffende	hulpbron	hadden,	
dan	 ondernemerscollectieven	 die	 geen	 structurele	 inkomsten	 ontvangen,	 terwijl	 dit	 voor	 BIZ-
gebieden	niet	in	alle	gevallen	opgaat.		
	
Winkelcollectieven	 in	 BIZ-gebieden	 onderschrijven	 minder	 vaak	 de	 doelstelling	 om	 het	
gebiedsaanbod	 te	 beïnvloeden	 en	 om	 de	 (auto)bereikbaarheid	 te	 verbeteren.	 Andersom	 geldt	
dat	het	verbeteren	van	de	openbare	ruimte	relatief	vaker	een	doel	is	van	een	winkelcollectief	die	
zich	 in	 een	 BIZ-gebied	 bevindt.	 Uit	 de	 statistische	 analyses	 blijkt	 dat	 voor	 alle	 drie	 de	
doelstellingen	geen	statistisch	significante	verbanden	zijn	gevonden.		
	
Figuur	5.5:	Doelen	met	betrekking	 tot	 fysieke	hulpbronnen	bij	 collectieven	 in	wel	 of	 niet	BIZ-
gebieden	(%)	

	
	
Winkelcollectieven	in	BIZ-gebieden	hebben	relatief	minder	vaak	betaalde	digitale	marketeers	in	
dienst,	 maar	 hebben	 daarentegen	 wel	 iets	 vaker	 vaste	 mensen	 in	 dienst.	 Echter	 blijkt	 uit	 de	
statistische	analyses	voor	zowel	de	betaalde	digitale	marketeers	als	betaalde	menskrachten	geen	
statistisch	 significant	 verband	 te	 bestaan	met	 het	 soort	 gebied	waar	 het	 winkelcollectief	 zich	
bevindt.		
	
Figuur	5.6:	Gebruik	van	bepaalde	menskracht	door	collectieven	in	wel	of	niet	BIZ-gebieden	(%)		

	
	
Winkelcollectieven	in	BIZ-gebieden	variëren	sterker	van	mening	over	het	feit	of	zij	vinden	dat	er	
voldoende	 budget	 is	 voor	 het	 onderhouden	 van	 de	 online	 activiteiten	 in	 vergelijking	 met	
winkelcollectieven	 in	 niet	 BIZ-gebieden	 (zie	 figuur	 5.7).	 Collectieven	 in	 BIZ-gebieden	 vinden	
vaker	dat	ze	een	toereikend	budget	hebben	voor	het	onderhoud	van	hun	digitale	marketing.	Uit	
de	 statistische	 analyses	 blijkt	 het	 gevonden	 verband	 significant	 (Chi2	 (2)=	 6,03;	 p=	 0,049,	
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Cramer’s	V	van	0,28).	Mogelijk	kan	dat	verklaard	worden	doordat	collectieven	in	BIZ-gebieden	
op	dit	punt	een	concurrentievoordeel	weten	te	behalen.		
		
Figuur	 5.7:	 Mening	 over	 de	 stelling	 dat	 het	 collectief	 voldoende	 budget	 heeft	 om	 online	
activiteiten	te	onderhouden	bij	collectieven	in	wel	of	niet	een	BIZ-gebied	(%)			

	
	
Uit	 figuur	 5.8	 valt	 op	 dat	 wat	 betreft	 het	 aantal	 collectieven	 dat	 niet	 tevreden	 is	 over	 de	
taakverdeling	en	de	samenwerking	binnen	het	collectief,	het	aantal	ontevreden	collectieven	bij	
BIZ-gebieden	hoger	 is	dan	bij	de	niet	BIZ-gebieden.	Met	andere	woorden,	het	gevestigd	zijn	 in	
een	 BIZ-gebied	 gaat	 gepaard	met	 meer	 ontevreden	 collectieven	 wat	 betreft	 de	 perceptie	 van	
organisatorische	 hulpbronnen.	 Uit	 de	 statistische	 analyses	 blijkt	 echter	 dat	 hiervoor	 geen	
statistisch	significante	verbanden	bestaan.		
	
Figuur	5.8:		Mening	over	de	stelling	dat	er	een	goede	taakverdeling	en	samenwerking	is	binnen	
het	collectief	in	wel	of	niet	een	BIZ-gebied	(%)		

		
	
Voor	collectieven	die	structurele	inkomsten	ontvangen	geldt	doorgaans	een	positief	effect	op	de	
perceptie	 van	 het	 gebruik	 van	 de	 onderzochte	 hulpbronnen.	 In	 deze	 meeste	 gevallen	 is	 dit	
verband	 ook	 statistisch	 significant.	 Dit	 geldt	 echter	 niet	 voor	 het	 gevestigd	 zijn	 in	 een	 BIZ-
gebied,	waarvoor	 slechts	 één	 statistisch	 verband	 gevonden	 is	wat	 betreft	 de	 perceptie	 van	de	
hulpbronnen.	Wel	betekent	het	 in	de	meeste	gevallen	dat	het	gevestigd	zijn	 in	een	BIZ-gebied	
voor	 een	 collectief	 vaker	 een	 negatiever	 effect	 op	 de	 gemeten	 perceptie	 op	 de	 hulpbronnen	
heeft,	dan	voor	winkelcollectieven	die	wel	structurele	inkomsten	ontvangen.	
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5.2	Bekwaamheden	van	winkelcollectieven	
	
Naast	 hulpbronnen	 is	 ook	 onderzoek	 gedaan	 naar	 bekwaamheden	 van	 de	winkelcollectieven.	
Volgens	 de	 Resource	 Based	 View	 gedachte	 (zie	 hoofdstuk	 2)	 is	 een	 bekwaamheid	 een	
verzameling	 van	 organisatorische	 routines	 waarmee	 een	 bedrijf	 een	 aantal	 taken	 op	 een	
herhaalbare	of	consistente	basis	kan	uitvoeren	(Winter	2003,	geciteerd	 in	Pisano,	2015).	Door	
de	 ontwikkeling	 deze	 bekwaamheden	 kunnen	 de	 hulpbronnen	 zo	 gebruikt	 worden	 dat	 ze	
bijdragen	aan	het	realiseren	van	de	doelstellingen	van	de	organisatie.	Het	gaat	in	dit	onderzoek	
om	data,	 kennis	 en	plan	bekwaamheden.	De	 algemene	veronderstelling	 is	 dat	 het	 hebben	van	
een	 structurele	 financiering	 een	 positief	 effect	 heeft	 op	 het	 ontwikkelen	 van	 dergelijke	
vaardigheden.	 Er	 zou	 daarom	 een	 positief	 verband	 moeten	 bestaan	 tussen	 het	 hebben	 van	
structurele	 inkomsten	 en	 het	 hebben	 van	 een	 BIZ-regeling	 enerzijds	 en	 de	 mening	 over	 de	
ontwikkeling	van	bekwaamheden	binnen	het	collectief	anderzijds.	
	
Bij	de	data	bekwaamheden	gaat	het	om	het	gebruik	en	monitoring	van	data	voor	de	succesvolle	
organisatie	van	het	collectief	en	is	gevraagd	naar	de	volgende	meningen	van	het	collectief:	(1)	op	
basis	van	harde	(cijfermatige)	data	vaststellen	of	de	doelstellingen	zijn	behaald,	(2)	het	gebruik	
digitale	indicatoren	om	het	effect	van	gezamenlijk	acties	te	meten	en	(3)	regelmatige	monitoring	
van	klantenreacties	op	de	website	en/of	social	media.	Figuur	5.9	 laat	zien	dat	collectieven	met	
structurele	financiering	het	vaker	eens	zijn	met	de	stelling	dat	het	gebruik	van	data	bijdraagt	aan	
het	 succes	 van	 het	 collectief	 (met	 uitzondering	 van	 de	monitoring	 van	 de	 effecten	 van	 social	
media	sentiment).	Tegelijkertijd	valt	op	dat	niet	structureel	gefinancierde	collectieven	vaker	een	
neutraal	antwoord	geven,	met	als	gevolg	dat	zij	niet	vaker	het	belang	van	het	gebruik	van	data	
ontkennen.	Uit	de	uitgevoerde	Chi2-testen	blijkt	voor	twee	van	de	vijf	meningen	wat	betreft	het	
gebruik	 van	 data	 die	 bijdraagt	 aan	 het	 succes	 van	 het	 collectief	 een	 statistisch	 significant	
verband	bestaat	op	een	95%	waarschijnlijkheidsniveau	(digitale	 indicatoren	Chi2	(1)=	7,02;	p=	
0,008	en	monitoren	impact	social	media	Chi2	(2)=	6,43;	p=	0,040).	De	gevonden	verbanden	zijn		
zwak	(Cramer’s	V	van	0,22	en	0,22).		
	
Figuur	5.9:	Mening	over	de	bijdrage	van	het	gebruik	van	data	voor	het	succes	van	het	collectief	
voor	wel	of	niet	structureel	gefinancierde	collectieven	(%)			

	
	
Bij	de	kennis	bekwaamheden	is	gevraagd	of	de	collectieven	van	mening	zijn	dat	zij	in	voldoende	
mate	 in	 staat	 zijn	om	hun	online	activiteiten	 te	onderhouden.	Het	 is	opvallend	dat	 structureel	
gefinancierde	 collectieven	 aanmerkelijk	 minder	 vaak	 van	 mening	 zijn	 dat	 ze	 over	 voldoende	
vaardigheden	 beschikken	 om	 de	 online	 activiteiten	 te	 onderhouden	 (zie	 figuur	 5.10).	 Dit	 kan	
betekenen	dat	men	(te)	hoge	ambities	heeft	op	dit	vlak	of	dat	men	beter	een	reële	 inschatting	
kan	maken	wat	wel	of	niet	voldoende	is.	Echter	is	hiervoor	geen	statistisch	significant	verband	
gevonden.		
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Figuur	5.10:	Mening	over	de	vraag	of	men	als	collectief	over	voldoende	vaardigheden	beschikt	
om	 online	 activiteiten	 te	 onderhouden	 voor	wel	 of	 niet	 structureel	 gefinancierde	 collectieven	
(%)		

	
	
Bij	de	plan	bekwaamheden	gaat	het	erom	of	het	collectief	haar	strategie	ten	uitvoer	kan	brengen.	
Er	is	gevraagd	of	het	collectief:	(1)	strategisch	nadenkt	over	de	inzet	van	online	activiteiten,	(2)	
externe	 activiteiten	 en	 taken	 met	 betrekking	 tot	 online	 marketing	 uitbesteed	 aan	 externe	
partijen	en	(3)	of	het	concrete	actieplannen	heeft	opgesteld	met	betrekking	tot	de	ontwikkeling	
van	 het	winkelgebied.	 De	 verschillen	 tussen	wel	 of	 niet	 structureel	 gefinancierde	 collectieven	
wat	 betreft	 de	 planmatige	 aanpak	 van	 de	 online	 strategie	 spitsen	 zich	 toe	 op	 het	 wel	 of	 niet	
hebben	 van	 concrete	 actieplannen.	 Figuur	 5.11	 laat	 zien	 dat	 structureel	 gefinancierde	
collectieven	 vaker	 aan	 geven	 zulke	 plannen	 te	 hebben.	 Voor	 de	 planmatige	 aanpak	 met	
betrekking	 tot	het	 strategisch	 inzetten	van	de	online	activiteiten	en	het	uitbesteden	van	 taken	
aan	externe	partijen	kan	gesteld	worden	dat	structureel	gefinancierde	collectieven	minder	vaak	
aan	 geven	 zulke	 plannen	 te	 hebben,	 in	 vergelijking	 met	 winkelcollectieven	 die	 niet	 over	
structurele	financiën	beschikken.	In	één	geval	blijkt	het	gevonden	verband	statistisch	significant.	
Met	 95%	 waarschijnlijkheidsniveau	 kan	 gesteld	 worden	 dat	 het	 hebben	 van	 structurele	
inkomsten	 een	 positieve	 invloed	 heeft	 of	 het	 collectief	 concrete	 actieplannen	 heeft	 opgesteld	
met	 betrekking	 tot	 de	 ontwikkeling	 van	 het	 winkelgebied	 (Chi2	 (2)=	 10,87;	 p=	 0,004).	 Het	
verbonden	verband	is	zwak	(Cramer’s	V	van	0,27).	
	
Figuur	 5.11:	 Mening	 over	 de	 planmatige	 aanpak	 van	 de	 online	 strategie	 van	 wel	 of	 niet	
structureel	gefinancierde	collectieven				

	
	
Met	 betrekking	 tot	 de	 structureel	 gefinancierde	 collectieven	 in	wel	 of	 niet	 BIZ-gebieden	blijkt	
dat	de	perceptie	op	de	vaardigheden	in	een	BIZ-gebied	in	de	meeste	gevallen	niet	hoger	ligt	dan	
in	niet	BIZ-gebieden.	Het	veronderstelde	verband	gaat	 alleen	op	voor	het	 gebruik	van	digitale	
indicatoren	 om	 daarmee	 het	 effect	 van	 gezamenlijke	 acties	 vast	 te	 stellen	 (data),	 voor	 het	
hebben	van	voldoende	vaardigheden	om	online	activiteiten	te	onderhouden	(kennis)	en	voor	het	
hebben	 van	 concrete	 actieplannen	 (plan).	 Daarbij	 is	 het	 monitoren	 van	 het	 website	 bezoek	
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bovendien	 statistisch	 significant	 (Chi2	 (2)=	 6,95;	 p=	 0,031,	 Cramer’s	 V	 van	 0,30).	 Voor	 alle	
overige	meningen	over	de	vaardigheden	zijn	geen	statistische	verbanden	gevonden	voor	het	dan	
wel	of	niet	gevestigd	zijn	in	een	BIZ-gebied.	Daarmee	kan	worden	geconcludeerd	dat	structureel	
gefinancierde	 collectieven	 een	 positievere	 mening	 hebben	 over	 hun	 bekwaamheden	 om	 aan	
digitale	marketing	te	doen,	dan	collectieven	die	in	een	BIZ-gebied	gevestigd	zijn.	Deze	mening	is	
vooral	gebaseerd	op	de	perceptie	van	de	ontwikkelde	vaardigheden	in	deze	winkelcollectieven.		

5.3	Conclusie	
	
Ten	 eerste	 kan	 gesteld	 worden	 dat	 er	 verschillen	 bestaan	 tussen	 wel	 of	 niet	 structureel	
gefinancierde	stedelijke	winkelcollectieven	wat	betreft	de	perceptie	van	de	hulpbronnen	en	deze	
verschillen	 corresponderen	met	 de	 algemene	 veronderstelling	 dat	winkelcollectieven	met	 een	
structurele	 financiering	 een	 hogere	 perceptie	 van	 de	 desbetreffende	 hulpbron	 hebben.	 Uit	 de	
beschrijvende	statistiek	bleek	dat	voor	de	vier	verschillende	soorten	hulpbronnen	geldt	dat	 in	
alle	gevallen	de	ondernemerscollectieven	die	wel	structurele	inkomsten	ontvangen,	een	hogere	
mate	 van	 de	 perceptie	 van	 de	 desbetreffende	 hulpbron	 hebben,	 dan	 ondernemerscollectieven	
die	geen	structurele	inkomsten	ontvangen.	Er	is	dan	ook	een	tendens	waar	te	nemen	wat	betreft	
de	perceptie	 van	hulpbronnen	en	 structurele	 	 inkomsten.	Uit	de	uitgevoerde	Chi2-testen	blijkt	
dat	dit	ook	in	bepaalde	mate	het	geval	te	zijn.	Er	zijn	voor	vijf	van	de	acht	variabelen	waarop	de	
hulpbronnen	perceptie	is	gemeten	significante	verbanden	gevonden.		
	
Met	betrekking	tot	de	perceptie	van	de	hulpbronnen	kan	uit	de	beschrijvende	statistiek	gesteld	
worden	 dat	 deze	 niet	 in	 alle	 gevallen	 hoger	 is	 in	 een	 BIZ-gebied,	 de	 werkelijkheid	
correspondeert	dus	niet	met	de	algemene	veronderstelling.	Uit	de	uitgevoerde	Chi2-testen	blijkt	
dan	 ook	 dat	 dit	 slechts	 één	 keer	 het	 geval	 te	 zijn.	 Voor	 één	 van	 de	 acht	 variabelen	waarop	 is	
gemeten	is	dan	ook	een	statistisch	significant	verband	gevonden.	Geconcludeerd	kan	worden	dat	
voor	een	stedelijk	winkelcollectief	het	hebben	van	structurele	inkomsten	meer	invloed	heeft	op	
het	hebben	van	een	positieve	perceptie	van	de	hulpbronnen,	dan	het	gevestigd	zijn	in	een	BIZ-
gebied.	
	
Ten	 tweede	 kan	 gesteld	 worden	 dat	 er	 verschillen	 bestaan	 tussen	 wel	 of	 niet	 structureel	
gefinancierde	 stedelijke	 winkelcollectieven	 wat	 betreft	 de	 perceptie	 van	 de	 bekwaamheden.	
Deze	verschillen	corresponderen	niet	met	de	algemene	veronderstelling	dat	winkelcollectieven	
met	 een	 structurele	 financiering	 een	 hogere	 perceptie	 van	 de	 desbetreffende	 bekwaamheid	
hebben.	Uit	de	uitgevoerde	Chi2-testen	blijkt	dat	het	hebben	van	structurele	 inkomsten	en	het	
gevestigd	 zijn	 in	 een	 BIZ-gebied	 slechts	 in	 bepaalde	 mate	 van	 positieve	 invloed	 is	 op	 de	
perceptie	van	de	bekwaamheden.	Voor	winkelcollectieven	die	structurele	inkomsten	ontvangen	
geldt	dat	uit	uitgevoerde	Chi2-testen	blijkt	het	slechts	in	bepaalde	mate	het	geval	te	zijn.	Er	zijn	
voor	drie	 van	de	negen	 variabelen	waarop	 is	 gemeten	 significante	 verbanden	 gevonden.	Voor	
winkelcollectieven	die	gevestigd	zijn	in	een	BIZ-gebied	gaat	dit	verband	nog	minder	vaak	op.	Uit	
de	uitgevoerde	Chi2-testen	blijkt	voor	slechts	één	van	de	negen	variabelen	waarop	is	gemeten	is	
een	 statistisch	 significant	 verband	 gevonden.	 Geconcludeerd	 kan	 worden	 dat	 voor	 een	
winkelcollectief	 het	 hebben	 van	 structurele	 inkomsten	 over	 het	 algemeen	 van	 positievere	
invloed	 is	 op	 de	 perceptie	 van	 de	 bekwaamheden,	 dan	 het	 gevestigd	 zijn	 in	 een	 BIZ	 gebied.	
Hoewel	 een	 positievere	 invloed	 voor	 het	 hebben	 van	 structurele	 inkomsten	 dan	 voor	 het	
gevestigd	zijn	 in	een	BIZ-gebied	 is	gevonden,	 is	deze	 invloed	nihil.	Er	zijn	namelijk	nauwelijks	
statistisch	significante	verbanden	gevonden.	
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Hoofdstuk	6:	Uitvoering	collectieve	digitale	marketing	in	stedelijke	winkelgebieden	
	
Uit	 hoofdstuk	 vier	 blijkt	 dat	 voor	 stedelijke	 winkelcollectieven	 het	 wel	 of	 niet	 hebben	 van	
structurele	 inkomsten,	 en	meer	 in	 het	 bijzonder	 het	 georganiseerd	 zijn	 als	 BIZ-gebied	 of	 niet	
BIZ-gebied	slechts	in	beperkte	mate	statistisch	samen	te	hangen	met	de	hoeveelheid	kanalen	die	
de	 collectieven	 hebben	 geadopteerd	 en	met	 de	 frequentie	waarin	 de	 collectieven	 hun	 digitale	
kanalen	up-to-date	 houden.	 Er	 zijn	wel	 enkele	 trends	waargenomen,	maar	 geen	of	 nauwelijks	
statistisch	significante	verbanden	gevonden.		
	
Vervolgens	is	in	hoofdstuk	vijf	gekeken	of	het	hebben	van	structurele	inkomsten,	en	meer	in	het	
bijzonder	 of	 een	 collectief	 wel	 of	 niet	 gelegen	 is	 in	 een	 BIZ-gebied,	 correleert	 met	 de	
beschikbaarheid	van	hulpbronnen	en	ontwikkeling	van	bekwaamheden.	Uit	de	analyse	blijkt	dat	
winkelcollectieven	die	 over	 structurele	 inkomsten	beschikken	 statistisch	 significant	 vaker	 een	
positieve	 perceptie	 hebben	 van	 de	 beschikbaarheid	 van	 (sommige)	 hulpbronnen.	 Dit	 gaat	 op	
voor	de	beschikbaarheid	van*:	

• Drie	fysieke	hulpbronnen	(verbeteren	van	het	gebiedsaanbod,	de	bereikbaarheid	en	de	
inrichting	van	de	openbare	ruimte);	

• Eén	menselijke	hulpbron	(dat	de	organisatie	van	het	collectief	betaalde	werknemers	in	
dienst	heeft);	

• Geen	financiële	hulpbron;		
• Eén	organisatorische	hulpbron	(de	taakverdeling	binnen	het	winkelcollectief).	

*	Totaal	gevonden	verbanden:	vijf	van	de	acht	onderzochte	verbanden		
	
Bij	de	ontwikkeling	van	bekwaamheden	doet	zich	een	statistisch	verband	voor	met*:	

• Twee	 data	 bekwaamheden	 (het	 gebruiken	 van	 digitale	 indicatoren	 bij	 het	 monitoren	
van	 de	 doelstellingen	 van	 de	 organisatie	 en	 bij	 de	 impact	 van	 het	 gebruik	 van	 social	
media);	

• Geen	van	de	kennis	bekwaamheden;	
• Eén	planbekwaamheid	(het	maken	van	concrete	actieplannen).		

*	Totaal	gevonden	verbanden:	drie	van	de	negen	onderzochte	verbanden	
	
Voor	winkelcollectieven	die	gevestigd	zijn	in	een	BIZ-gebied	zijn	geen	of	nauwelijks	significante	
verbanden	 gevonden.	 Gesteld	 kan	 worden	 dat	 collectieven	 met	 structurele	 inkomsten	 een	
positievere	 perceptie	 op	 de	 hulpbronnen	 en	 bekwaamheden	 hebben,	 maar	 desondanks	
adopteren	en	houden	deze	collectieven	de	digitale	kanalen	niet	meer	up-to-date.		
	
In	dit	hoofdstuk	wordt	de	samenhang	onderzocht	tussen	de	perceptie	van	de	organisaties	van	de	
winkelcollectieven	 op	 de	 beschikbaarheid	 van	 hulpbronnen	 en	 de	 ontwikkeling	 van	
bekwaamheden	enerzijds	en	de	uitvoering	van	collectieve	digitale	marketing	anderzijds.	Bij	dit	
laatste	 gaat	 het	 om	de	 adoptie	 en	 het	 up-to-date	 houden	 van	 verschillende	 kanalen.	 Er	wordt	
antwoord	gegeven	op	de	deelvraag:	
	
In	 hoeverre	 beïnvloeden	 de	 beschikbaarheid	 van	 hulpbronnen	 en	 de	 ontwikkeling	 van	
bekwaamheden	het	gebruik	 in	digitale	marketing	(kanalen	adoptie	en	update-frequentie	
kanalen)	van	winkelcollectieven	collectieven	in	stedelijke	winkelgebieden?	
	
Het	gaat	hier	wederom	om	het	effect	van	hulpbronnen	en	bekwaamheden	dat	is	gemeten	aan	de	
hand	 van	 de	 mate	 waarin	 de	 organisaties	 van	 de	 stedelijk	 winkelcollectieven	 vinden	 dat	 zij	
gebruik	maken	van	die	hulpbronnen	en	bekwaamheden	voor	het	collectief.	Het	gaat	dus	om	de	
perceptie	 van	 de	 organisaties	 en	 niet	 om	 de	 werkelijke	 aanwezigheid	 van	 de	 desbetreffende	
hulpbronnen	 en	 bekwaamheden.	 Bij	 hulpbronnen	 gaat	 het	 wederom	 om	 de	 perceptie	 op	 de	
beschikbaarheid	 van	 fysieke,	 financiële,	 menselijke	 en	 organisatorische	 hulpbronnen;	 bij	 de	
bekwaamheden	wederom	om	de	perceptie	van	data,	kennis	en	plan	bekwaamheden.		
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6.1	Hulpbronnen	en	collectieve	digitale	marketing	van	winkelcollectieven	
	
Volgens	 de	 Resource	 Based	 View	 (RBV)	 benadering	 beschikken	 sommige	 collectieven	 over	
langdurige	 concurrentievoordelen	 om	 dat	 zij	 beter	 gebruik	 maken	 van	 hulpbronnen	 en	
bekwaamheden	 dan	 hun	 concurrenten.	 De	 algemene	 veronderstelling	 is	 dat	 het	 hebben	 van	
hulpbronnen	 en	 bekwaamheden	 een	 positieve	 invloed	 heeft	 op	 de	 kanalen	 adoptie	 het	 up-to-
date	 houden	 van	 deze	 digitale	 kanalen.	 Er	 zou	 daarom	 een	 positief	 verband	moeten	 bestaan	
tussen	het	hebben	van	een	positieve	perceptie	van	de	hulpbronnen	en	bekwaamheden	enerzijds	
en	 de	 uitvoering	 van	 collectieve	 digitale	 marketing	 anderzijds	 (kanalen	 adoptie	 en	 update-
frequentie	kanalen).	
	
Bij	 de	 fysieke	 hulpbronnen	 is	 gevraagd	 of	 het	 collectief	 de	 volgende	 doelen	 nastreeft:	 (1)	
verbeteren	 van	 gebiedsaanbod,	 waaronder	 branchering	 en	 tegengaan	 van	 leegstand,	 (2)	
verbeteren	 van	 (auto)bereikbaarheid	 en	 (3)	 verbeteren	 van	 de	 kwaliteit	 van	 de	 openbare	
ruimte,	waaronder	ook	de	sfeer.	Figuur	6.1	 laat	zien	dat	het	veronderstelde	positieve	verband		
niet	opgaat	voor	het	verbeteren	van	het	gebiedsaanbod	(de	percentages	geadopteerde	digitale	
kanalen	is	doorgaans	hoger	bij	organisaties	die	niet	aan	beïnvloeden	aan	gebiedsaanbod	doen)	
maar	 wel	 voor	 organisaties	 die	 de	 andere	 twee	 hulpbronnen	 inzetten	 (verbeteren	 van	 de	
bereikbaarheid	en	verbeteren	van	de	openbare	ruimte).	Dit	laatste	gaat	op	voor	vier	van	de	vijf	
getoetste	 digitale	 kanalen	 (website,	 social	 media,	 webshop	 winkelgebied	 en	 smartphone	
winkelgebied	app).	Hierbij	is	dus	sprake	van	tendensen.	Aan	het	eind	van	deze	paragraaf	volgen	
de	statistische	toetsen.	
	
Figuur	 6.1	 Percentage	 adoptie	 van	 verschillende	 digitale	 kanalen	 afgezet	 naar	 de	 inzet	 van	
fysieke	hulpbronnen	door	de	winkelcollectieven	
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Figuur	 6.2	 laat	 zien	 dat	 het	 veronderstelde	 positieve	 verband	 tussen	 de	 inzet	 van	 de	 beide	
menselijke	hulpbronnen	en	de	adoptie	van	digitale	kanalen	meestal	opgaat.	Dat	wil	zeggen	voor	
alle	 digitale	 kanalen	 bij	 de	 inzet	 van	 betaalde	 digitale	 marketeers	 en	 betaalde	 menskrachten	
deze	in	de	meeste	gevallen	hoger	is	dan	winkelcollectieven	die	deze	krachten	niet	gebruiken.	
	
Figuur	 6.2:	 Percentage	 adoptie	 van	 verschillende	 digitale	 kanalen	 afgezet	 tegen	 de	 inzet	 van	
menselijke	hulpbronnen	door	de	winkelcollectieven			

	
	
Bij	de	financiële	hulpbronnen	is	gevraagd	of	er	voldoende	budget	is	voor	het	onderhouden	van	
de	online	activiteiten.	De	meningen	daarover	zijn	nogal	verdeeld.	Van	een	duidelijke	tendens	is	
geen	sprake,	met	uitzondering	van	de	e-mail	nieuwsbrief	(zie	tabel	6.3).	Het	is	in	het	algemeen	
dus	niet	zo	dat	organisaties	die	zeggen	over	voldoende	budget	te	beschikken	ook	vaker	gebruik	
maken	van	verschillende	soorten	digitale	kanalen.	Het	kunnen	beschikken	over	een	gezamenlijk	
digitaal	 kanaal	 lijkt	 een	 voorwaarde	 te	 zijn	 voor	 een	 stedelijk	 winkelcollectief,	 ongeacht	 het	
budget.							
	
Figuur	 6.3:	 Percentage	 adoptie	 van	 verschillende	 digitale	 kanalen	 afgezet	 tegen	 de	 inzet	 van	
financiële	hulpbronnen	door	winkelcollectieven				

	
	
Organisatorische	hulpbronnen	hebben	betrekking	op	de	taakverdeling	en	samenwerking	binnen	
het	collectief.	De	meningen	daarover	zijn	nogal	verdeeld	en	er	valt	dan	ook	geen	tendens	waar	te	
nemen	 of	 winkelcollectieven	 die	 een	 positievere	 perceptie	 op	 de	 taakverdeling	 en	
samenwerking	 van	 het	 collectief	 hebben,	 ook	 daadwerkelijk	 meer	 digitale	 kanalen	 hebben	
geadopteerd.			
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Figuur	 6.4:	 Percentage	 adoptie	 van	 verschillende	 digitale	 kanalen	 afgezet	 tegen	 de	 inzet	 van	
organisatorische	hulpbronnen	door	winkelcollectieven		

	
	
De	 verschillen	 in	 mate	 van	 de	 perceptie	 van	 hulpbronnen	 en	 de	 kanalen	 adoptie	 van	 de	
winkelcollectieven	 zijn	 dus	 per	 hulpbron	 en	 per	 digitaal	 kanaal	 statistisch	 getoetst	 (zie	 tabel	
6.1).	Uit	deze	tabel	blijkt	dat	 in	de	meeste	gevallen	geen	statistisch	significant	verband	bestaat	
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verschillende	adoptie	kanalen.	Er	 is	wel	 sprake	van	een	statistisch	significant	positief	verband	
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• Het	hebben	van	betaalde	digitale	marketeers	en	de	adoptie	van	een	website;	
• Het	hebben	van	betaalde	menskrachten	 in	het	 algemeen	 en	de	 adoptie	 van	 een	 e-mail	

nieuwsbrief;		
• Het	hebben	van	voldoende	budget	en	de	adoptie	van	een	webshop.	

	
Niettemin	 moet	 worden	 geconcludeerd	 dat	 het	 hebben	 van	 een	 positieve	 perceptie	 van	
hulpbronnen	 voor	 organisaties	 voor	 winkelcollectieven	 in	 de	 meeste	 gevallen	 geen	 positieve	
invloed	heeft	op	de	kanalen	adoptie	van	digitale	marketing	van	het	collectief.		
	
Tabel	6.1:	Chi2	en	Fisher’s	exact	testen	voor	de	variabelen	‘soort	hulpbron’	en	‘kanalen	adoptie’	
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-	Beïnvloeden	gebiedsaanbod	 Chi2	(1)=	0,58;	
p=	0,45	

Chi2	(1)=	0,73;	
p=	0,39	

Chi2	(1)=	0,15;	
p=	0,70	

Fisher(1)=	0,40;	
p=	0,72	

Chi2	(1)=	0,86;	
p=	0,43	

-	Verbeteren	bereikbaarheid	 Chi2	(1)=	1,28;	
p=	0,26	

Chi2	(1)=	2,80;	
p=	0,09	

Chi2	(1)=	0,00;	
p=	0,97	

Fisher(1)=	4,06;	
p=	0.058	

Chi2	(1)=	1,69;	
p=	0,19	

-	Verbeteren	openbare	ruimte	 Chi2	(1)=	0,02;	
p=	0,89	

Fisher(1)=	2,96;	
p=	0.11	

Chi2	(1)=	0,94;	
p=	0,33	

Fisher(1)=	1,30;	
p=	0,60	

Fisher(1)=	2,77;	
p=	0,13	

Menselijke	hulpbronnen	 	 	 	 	 	
-	Betaalde	digitale	marketeers	 Fisher(1)=	8,65;	

p=	0,002**	
Fisher(1)=	1,87;	
p=	0,28	

Chi2	(1)=	1,40;	
p=	0,24	

Fisher(1)=	0,05;	
p=	1,00	

Fisher(1)=	0,16;	
p=	0,71	

-	Betaalde	menskrachten	 Chi2	(1)=	0,24;	
p=	0,62	

Chi2	(1)=	0,82;	
p=	0,37	

Chi2	(1)=	7,68;	
p=	0,006**	

Fisher(1)=	0,68;	
p=	0,50	

Chi2	(1)=	0,69	
p=	0,41	

Financiële	hulpbronnen		 	 	 	 	 	
-	Voldoende	budget	 Chi2	(2)=	2,36;	

p=	0,31	
Fisher(2)=	0,29;	
p=	0,86	

Chi2	(2)=	1,58;	
p=	0,45	

Fisher(2)=	8,00;	
p=	0,006**	

Fisher(2)=	0,51;	
p=	0,76	

Organisatorische	hulpbronnen	 	 	 	 	 	
-	Goede	taakverdeling	 Chi2	(2)=	0,72;	

p=	0,70	
Chi2	(2)=	1,03;	
p=	0,60	

Chi2	(2)=	2,58;	
p=	0,28	

Fisher(2)=	0,82;	
p=	0,11	

Fisher(2)=	5,22;	
p=	0,056	

-	Goede	samenwerking	 Chi2	(2)=	0,58;	
p=	0,75	

Chi2	(2)=	5,64;	
p=	0,060	

Chi2	(2)=	0,17;	
p=	0,92	

Fisher(2)=0,89;	
p=	0,74	

Fisher(2)=	3,05;	
p=	0,26	
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Naast	 kanalen	 adoptie	 wordt	 ook	 onderzocht	 of	 de	 perceptie	 van	 de	 hulpbronnen	 van	 de	
ondernemerscollectieven	een	relatie	hebben	met	de	update-frequentie	van	de	digitale	kanalen.	
De	 algemene	 veronderstelling	 is	 wederom	 dat	 het	 hebben	 van	 hulpbronnen	 een	 positieve	
invloed	 heeft	 op	 de	 uitvoering	 van	 collectieve	 digitale	marketing.	 Er	 zou	 daarom	 een	 positief	
verband	moeten	 bestaan	 tussen	 het	 hebben	 van	 een	 positieve	 perceptie	 van	 de	 hulpbronnen	
enerzijds	en	de	mate	van	de	update-frequentie	van	digitale	kanalen	anderzijds.		
	
De	 figuren	6.5	 t/m	6.8	 laten	zien	dat	de	algemene	veronderstelling	 in	de	meeste	gevallen	niet	
opgaat.	 Er	 is	 zelfs	 vaker	 een	 omgekeerde	 tendens	 waar	 te	 nemen.	 Voor	 de	 mate	 van	 fysieke	
hulpbronnen	neemt	de	update-frequentie	voor	de	vijf	verschillende	kanalen	niet	 toe	naarmate	
de	winkelcollectieven	een	fysieke	hulpbron	inzetten,	maar	ligt	het	zwaartepunt	in	de	categorie	
‘midden’	 (1	keer	per	week	en	1	 tot	2	keer	per	maand).	Het	enige	kanaal	dat	hiervan	afwijkt	 is	
social	media,	deze	neemt	wel	toe	naarmate	de	winkelcollectieven	een	fysieke	hulpbron	inzetten.	
Voor	 de	 overige	 perceptie	 van	 de	 mate	 van	 de	 verschillende	 hulpbronnen	 (menskracht,	
financieel	 en	 organisatorisch)	 is	 over	 het	 algemeen	 dezelfde	 tendens	 waar	 te	 nemen;	 het	
zwaartepunt	 ligt	 in	 de	 categorie	 ‘midden’,	 behalve	 voor	 de	 update-frequentie	 van	 het	 kanaal	
social	media.		
	
Figuur	 6.5:	 Update-frequentie	 (%	 weinig,	 midden	 of	 veel)	 per	 digitaal	 kanaal	 per	 fysieke	
hulpbron		

	
	
Figuur	6.6:	Update-frequentie	(%	weinig,	midden	of	veel)	per	digitaal	kanaal	en	per	menselijke	
hulpbron		
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Figuur	6.7:	Update-frequentie	(%	weinig,	midden	of	veel)	per	digitaal	kanaal	en	per	financiële	
hulpbron	(voldoende	budget)				

	
	
Figuur	 6.8:	 Update-frequentie	 (%	 weinig,	 midden	 of	 veel)	 per	 digitaal	 kanaal	 en	 per	
organisatorische	hulpbron		

	
	
Wederom	 zijn	 de	 verschillen	 in	 de	 mate	 van	 de	 perceptie	 van	 hulpbronnen	 en	 de	 update-
frequentie	van	de	winkelcollectieven	per	doelstelling	statistisch	getoetst	 (zie	de	uitkomsten	 in	
tabel	 6.2).	 Wat	 opvalt	 in	 tabel	 6.2	 is	 dat	 er	 voor	 de	 update-frequentie	 van	 de	 kanalen	 meer	
statistische	 verbanden	 zijn	 gevonden	 tussen	 de	 perceptie	 van	 de	 hulpbronnen	 dan	 voor	 de	
adoptie	 van	 kanalen	 (acht	 tegenover	 drie).	Met	 andere	woorden	 het	 veronderstelde	 positieve	
verband	tussen	de	inzet	van	hulpbronnen	en	de	update-frequentie	van	de	digitale	kanalen	gaat	
vaker	op	dan	bij	de	adoptie	van	de	digitale	kanalen.	De	frequentie	van	het	updaten	lijkt	daarmee	
een	 interessantere	 variabele	 te	 zijn	 voor	 de	 kwaliteitsmeting	 van	 de	 digitale	 marketing	 door	
winkelcollectieven.	Bovendien	hebben	de	meeste	gevonden	verbanden	betrekking	op	de	update-
frequentie	van	het	kanaal	‘website’:	vijf	van	de	acht	gemeten	hulpbronnen.	De	perceptie	van	de	
inzet	van	hulpbronnen	 laten	een	 statistisch	 significant	verband	met	de	update-frequentie	 zien	
voor:	 het	 verbeteren	 van	 bereikbaarheid,	 betaalde	 menskrachten	 en	 digitale	 marketeers,	
voldoende	 budget	 en	 goede	 samenwerking	 binnen	 het	 collectief.	 Organisaties	 van	
winkelcollectieven	die	gebruik	maken	van	deze	hulpbronnen	zullen	dus	frequenter	hun	website	
updaten.	Dat	 laatste	geldt	ook	voor	het	updaten	van	social	media,	al	gaat	het	dan	alleen	om	de	
beschikbaarheid	 van	 digitale	 marketeers	 en	 een	 goede	 samenwerking	 binnen	 het	 collectief.	
Tenslotte	 speelt	 bij	 het	 kanaal	 van	 de	 e-mail	 nieuwsbrief	 ook	 het	 hebben	 van	 betaalde	
menskrachten	in	het	algemeen	een	rol.		
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Geconcludeerd	mag	worden	 dat	 het	 gebruik	maken	 van	 hulpbronnen	 sterker	 in	 positieve	 zin	
correleert	met	de	update-frequentie	van	de	kanalen	dan	het	geval	 is	met	de	adoptie	van	meer	
kanalen.	 Dit	 geldt	 vooral	 voor	 het	 up-to-date	 houden	 van	 de	 website	 en	 social	 media.	 Bij	 de	
andere	 digitale	 kanalen	 blijkt	 de	 mening	 over	 de	 beschikbaarheid	 van	 een	 hulpbron	 	 in	 de	
meeste	 gevallen	 geen	 positieve	 samenhang	 te	 vertonen	 met	 de	 update-frequentie	 van	 de	
kanalen	van	het	winkelcollectief.		
	
Tabel	6.2:	Chi2	en	Fisher’s	exact	testen	voor	de	variabelen	‘soort	hulpbron’	en	‘update-frequentie	
digitaal	kanaal’	

	

6.2	Bekwaamheden	en	collectieve	digitale	marketing	van	winkelcollectieven	
	
In	dit	deel	van	de	analyse	gaat	het	over	de	relatie	 tussen	de	ontwikkeling	van	bekwaamheden	
(data,	 kennis	 en	 plan)	 en	 de	 uitvoering	 van	 de	 digitale	 marketing	 door	 winkelcollectieven	
(adoptie	van	kanalen	en	up-to-date	houden	van	kanalen).	De	veronderstelling	is	dat	een	positief	
verband	 	bestaat	 tussen	het	hebben	van	een	positieve	perceptie	van	de	bekwaamheden	en	de	
uitvoering	van	collectieve	digitale	marketing.	Hoe	bekwamer,	hoe	beter	de	uitvoering.	
	
De	figuren	6.9	t/m	6.11	laten	zien	dat	de	algemene	veronderstelling	vaker	wel	dan	niet	opgaat	
wat	betreft	de	kanalen	adoptie.	Een	positieve	perceptie	van	de	bekwaamheden	betekent	 in	de	
meeste	gevallen	dat	het	winkelcollectief	meer	digitale	kanalen	adopteert.		
	
Figuur	 6.9	 laat	 zien	 dat	 winkelcollectieven	 met	 een	 positieve	 mening	 over	 het	 hebben	 van	
bepaalde	data	bekwaamheden	 in	veertien	van	de	vijfentwintig	 gevallen	ook	een	uitgebreidere		
adoptie	van	digitale	kanalen	kennen.	Inhoudelijk	betekent	dit	wanneer	een	winkelcollectief	het	
er	mee	eens	 is	dat	zij	over	bepaalde	data	bekwaamheden	beschikt,	zij	ook	vaker	verschillende	
digitale	kanalen	adopteert	(dit	geldt	vooral	voor	social	media	en	webshop	winkelgebied).	Dit	is	
duidelijk	af	te	lezen	in	figuur	1.1	in	de	bijlage.		
	
	
	
	
	
	
	

Soort	hulpbron	 Update-frequentie	naar	kanaal		
Fysieke	hulpbronnen	 Website	 Social	media	 E-mail	

nieuwsbrief	
Webshop		 Smartphone	app	

-	Beïnvloeden	gebiedsaanbod	 Chi2	(2)=	4,56;	
p=	0,10	

Fisher(2)=	0,16;	
p=	1,00	

Chi2	(1)=	0,96;	
p=	0,36	

Fisher(2)=	1,29;	
p=	1,00	

Fisher(2)=	2,33;	
p=0,38	

-	Verbeteren	bereikbaarheid	 Chi2	(2)=	7,69;	
p=	0,021*	

Fisher(2)=	0,12;	
p=	0,96	

Chi2	(1)=	0,17;	
p=	0,75	

n.v.t.	 Fisher(2)=	1,20;	
p=0,77	

-	Verbeteren	openbare	ruimte	 Fisher(2)=	2,66;	
p=	0,30	

Fisher(2)=	0,77;	
p=	0,63	

Fisher(2)=	0,00;	
p=	1,00	

n.v.t.	 n.v.t.	

Menselijke	hulpbronnen	 	 	 	 	 	
-	Betaalde	digitale	marketeers	 Fisher(2)=	8,01;	

p=	0,012*	
Fisher(2)=	12,19;	
p=	0,002**	

Fisher(2)=	2,75;	
p=	0,21	

Fisher(2)=	4,00;	
p=	0,50	

Fisher(2)=	1,33;	
p=	1,00	

-	Betaalde	menskrachten	 Chi2	(2)=	7,34;	
p=	0,028*	

Chi2	(1)=	1,68;	
p=	0,43	

Fisher(1)=	5,22;	
p=	0,035*	

Fisher(2)=	0,90;	
p=	1,00	

Fisher(2)=	1,31;	
p=	0,56	

Financiële	hulpbronnen		 	 	 	 	 	
-	Voldoende	budget	 Chi2	(4)=	11,82;	

p=	0,019*	
Fisher(4)=	7,88;	
p=	0,10	

Fisher(2)=	0,39;	
p=	0,92	

Fisher(2)=	0,90;	
p=	1,00	

Fisher(4)=	3,91;	
p=	0,47	

Organisatorische	hulpbronnen	 	 	 	 	 	
-	Goede	taakverdeling	 Fisher(4)=3,70;	

p=	0,46	
Fisher(4)=	4,00;	
p=	0,42	

Fisher(4)=	0,65;	
p=	0,82	

Fisher(2)=	2,25;	
p=	1,00	

Fisher(2)=	0,76;	
p=	0,80	

-	Goede	samenwerking	 Fisher(4)=	
11,75;	
p=	0,022*	

Fisher(4)=	13,34;	
p=	0,009**	

Fisher(2)=	0,73;	
p=	0,79	

Fisher(4)=	2,40;	
p=	1,00	

Fisher(4)=	3,81;	
p=	0,50	
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Figuur	6.9:	Mening	over	de	bijdrage	van	het	gebruik	van	data	voor	het	succes	van	het	collectief	
in	relatie	tot	de	digitale	kanalen	adoptie	(%)			

	
Bij	de	kennis	bekwaamheden	is	gevraagd	of	de	organisatie	van	een	winkelcollectief	van	mening	
is	dat	zij	 in	voldoende	mate	in	staat	is	om	haar	online	activiteiten	te	onderhouden.	Indien	men	
dit	vindt,	blijken	de	collectieven	in	de	meeste	gevallen	ook	meer	kanalen	te	adopteren	(zie	figuur	
6.10	en	figuur	1.2	bijlage).		
	
Figuur	6.10:	Mening	over	de	vraag	of	men	als	collectief	over	voldoende	vaardigheden	beschikt	
om	online	activiteiten	te	onderhouden	in	relatie	tot	de	digitale	kanalen	adoptie	(%)		

	
	
Bij	de	plan	bekwaamheden	gaat	het	erom	of	het	collectief	haar	strategie	ten	uitvoer	kan	brengen.	
Figuur	 6.11	 laat	 zien	 dat	 het	 hebben	 van	 positieve	 perceptie	 van	 de	 plan	 bekwaamheden	 in	
dertien	van	de	vijftien	gevallen	ook	een	positieve	invloed	heeft	op	de	uitvoering	van	de	kanalen	
adoptie.	 Inhoudelijk	betekent	dit	wanneer	 een	winkelcollectief	 het	 er	mee	 eens	 is	 dat	 zij	 haar	
strategie	ten	uitvoer	kan	brengen,	zij	ook	vaker	verschillende	digitale	kanalen	adopteert.	Dit	 is	
duidelijk	af	te	lezen	in	figuur	1.3	in	de	bijlage.	 	
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Figuur	6.11:	Mening	over	de	planmatige	aanpak	van	de	online	strategie	van	de	collectieven	 	 in	
relatie	tot	de	digitale	kanalen	adoptie	(%)	

	
	
Uit	 de	 bovenstaande	 figuren	 bleek	 dat	 in	 de	meeste	 gevallen	 het	 hebben	 van	 een	 positievere	
perceptie	 van	 de	 bekwaamheden	 ook	 betekent	 dat	 het	 winkelcollectief	meer	 digitale	 kanalen	
adopteert.	 Vervolgens	 zijn	 statistische	 analyses	 uitgevoerd,	 om	 te	 kijken	 in	 hoeverre	 deze	
verbanden	ook	significant	zijn.	Opvallend	is	dat	er	voor	de	kanalen	adoptie	van	de	websites	de	
meeste	 verbanden	 zijn	 gevonden	 in	 relatie	 tot	 de	 perceptie	 van	 de	 verschillende	
bekwaamheden.	 Voor	 de	 adoptie	 van	 een	 website	 geldt	 voor	 vier	 van	 de	 negen	 variabelen	
waarop	de	bekwaamheden	zijn	gemeten	dat	een	statistisch	significant	verband	bestaat	(zie	tabel	
6.3).	 Daarnaast	 valt	 ook	 op	 dat	 relatief	 veel	 verbanden	 zijn	 gevonden	 voor	 het	 strategisch	
inzetten	 van	 online	 activiteiten	 (onderdeel	 van	 plan	 bekwaamheden)	 en	 de	 kanalen	 adoptie.	
Ondanks	dat	een	aantal	 verbanden	zijn	gevonden,	mag	geconcludeerd	worden	dat	het	hebben	
van	een	positieve	perceptie	van	de	bekwaamheden,	dit	 in	de	meeste	gevallen	vooralsnog	geen	
positieve	 invloed	 heeft	 op	 de	 kanalen	 adoptie	 van	 digitale	 marketing	 kanalen	 van	 het	
winkelcollectief.			
	
Tabel	 6.3:	 Chi2	en	 Fisher’s	 exact	 testen	 voor	 de	 variabelen	 ‘soort	 bekwaamheid’	 en	 ‘kanalen	
adoptie’	
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Soort	bekwaamheid	 Kanaal	adoptie	naar	kanaal	
Data	bekwaamheden	 Website	 Social	media	 E-mail	nieuwsbrief	 Webshop		 Smartphone	app	
-	Harde	cijfers	
doelstellingen	

Chi2	(2)=	6,07;	
p=	0,048*	

Chi2	(2)=	5,11;	
p=	0,078	

Chi2	(2)=	12,60;	
p=	0,002**	

Fisher(2)=	4,69;	
p=	0,11	

Fisher(2)=	1,12;	
p=0,57	

-	Digitale	indicatoren	 Chi2	(2)=	5,43;	
p=	0,020*	

Fisher(2)=	8,53;	
p=	0,007	

Chi2	(1)=	0,04;	
p=	0,84	

Fisher(1)=	0,09;	
p=	1,00	

Fisher(2)=	0,07;	
p=0,73	

-	Monitoren	website	bezoek	 Chi2	(2)=	2,18;	
p=	0,34	

Fisher(2)=	2,79;	
p=	0,21	

Chi2	(2)=	8,46;	
p=	0,015*	

Fisher(2)=	7,27;	
p=	0,043*	

Chi2	(1)=	4,39;	
p=	0,11	

-	Monitoren	impact	social	
media	

Chi2	(2)=	3,65;	
p=	0,16	

Fisher(2)=	1,62;	
p=	0,43	

Chi2	(2)=	1,05;	
p=	0,59	

Fisher(2)=	2,55;	
p=	0,37	

Fisher(2)=	3,33;	
p=	0,25	

-	Monitoren	sentiment	
social	media	

Chi2	(2)=	1,88;	
p=	0,38	

Fisher(2)=	2,47;	
p=	0,30	

Chi2	(2)=	0,57;	
p=	0,75	

Fisher(2)=	4,12;	
p=	0,19	

Fisher(2)=	1,25;	
p=	0,56	

Kennis	bekwaamheden	 	 	 	 	 	
-	Voldoende	vaardigheden	 Chi2	(2)=	2,90;	

p=	0,23	
Fisher(2)=	0,48;	
p=	0,74	

Chi2	(2)=	0,29;	
p=	0,87	

Fisher(2)=	2,87;	
p=	0,25	

Fisher(2)=	4,11;	
p=	0,85	

Plan	bekwaamheden	 	 	 	 	 	
-		Strategisch	inzetten	
online	activiteiten	

Chi2	(2)=	13,85;	
p=	0,001**	

Fisher(2)=	9,37;	
p=	0,004**	

Chi2	(2)=	5,71;	
p=	0,062	

Fisher(2)=	8,22;	
p=	0,026*	

Chi2	(2)=	1,21;	
p=	0,55	

-	Uitbesteden	aan	externe	
partijen	

Chi2	(2)=	9,13;	
p=	0,01*	

Chi2	(2)=	1,07;	
p=	0,59	

Chi2	(2)=	4,45;	
p=	0,11	

Fisher(2)=	2,17;	
p=	0,42	

Fisher(2)=	4,41;	
p=	0,14	

-	Concrete	actieplannen	 Chi2	(2)=	2,78;	
p=	0,25	

Fisher(2)=	5,58;	
p=	0,064	

Chi2	(2)=	0,77;	
p=	0,68	

Fisher(2)=	3,06;	
p=	0,35	

Fisher(2)=	3,54;	
p=	0,19	
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Naast	 kanalen	 adoptie	 wordt	 ook	 onderzocht	 of	 de	 perceptie	 van	 de	 bekwaamheden	 van	 de	
ondernemerscollectieven	 een	 relatie	 hebben	 met	 de	 update-frequentie	 van	 de	 verschillende	
getoetste	digitale	kanalen.	De	algemene	veronderstelling	is	dat	het	hebben	van	bekwaamheden	
een	positieve	 invloed	heeft	op	de	uitvoering	van	collectieve	digitale	marketing.	Er	zou	daarom	
een	 positief	 verband	 moeten	 bestaan	 tussen	 het	 hebben	 van	 een	 positieve	 perceptie	 van	 de	
bekwaamheden	enerzijds	en	de	update-frequentie	van	digitale	kanalen	anderzijds.		
	
De	tabellen	2.1	t/m	2.3	in	de	bijlage	laten	zien	dat	de	algemene	veronderstelling	vaker	niet	dan	
wel	opgaat	voor	de	perceptie	van	bekwaamheden	en	de	update-frequentie	van	winkelcollectief.	
In	acht	van	de	vijfentwintig	gevallen	waar	winkelcollectieven	vinden	dat	zij	in	staat	zijn	om	hun	
online	activiteiten	te	onderhouden	(data	bekwaamheden),	heeft	dit	ook	een	positieve	invloed	op	
de	update-frequentie	van	de	digitale	kanalen.	Verder	heeft	een	positieve	perceptie	op	de	mate	
van	de	vaardigheden	voor	het	onderhouden	online	activiteiten	(kennis	bekwaamheden)	in	drie	
van	de	vijf	gevallen	ook	een	positieve	invloed	update-frequentie	van	de	digitale	kanalen.	Tot	slot	
heeft	het	hebben	van	een	positieve	perceptie	over	het	ten	uitvoer	brengen	van	de	strategie	(plan	
bekwaamheden)	 in	 acht	 van	 de	 vijftien	 gevallen	 ook	 een	 positieve	 invloed	 op	 de	 update-
frequentie.	 Inhoudelijk	 betekent	 dit	 dat	 het	 hebben	 van	 een	 positieve	 perceptie	 van	 de	
verschillende	bekwaamheden	 in	de	meeste	gevallen	niet	betekent	dat	het	winkelcollectief	 een	
hogere	update-frequentie	van	de	digitale	kanalen	heeft.		
	
Vervolgens	zijn	statistische	analyses	uitgevoerd,	om	te	kijken	 in	hoeverre	deze	verbanden	ook	
significant	zijn	(zie	tabel	6.4).	Evenals	bij	de	beschikbaarheid	van	hulpbronnen	het	geval	is	(zie	
tabel	 6.2)	 zijn	 er	 significante	 verbanden	 tussen	 de	 update-frequentie	 van	 de	 website	 en	 de	
meeste	verschillende	bekwaamheden.	Het	verschil	is	dat	deze	conclusie	nu	ook	opgaat	voor	de	
update-frequentie	van	de	social	media.	Verder	valt	op	dat	voor	geen	van	de	drie	andere	soorten	
digitale	 kanalen	 (e-mail,	 webshop	 en	 smartphone	 app)	 een	 dergelijk	 verband	 kan	 worden	
vastgesteld.	
	
Tabel	6.4:	Chi2	en	Fisher’s	exact	testen	voor	de	variabelen	‘soort	bekwaamheid	en	‘update-
frequentie	digitale	kanalen’	

	
	
	
	

Soort	bekwaamheid	 Update-frequentie	naar	kanaal	
Data	bekwaamheden	 Website	 Social	media	 E-mail	nieuwsbrief	 Webshop		 Smartphone	app	
-	Harde	cijfers	
doelstellingen	

Chi2	(4)=	15,90;	
p=	0,003**	

Fisher(4)=	10,84;	
p=	0,020*	

Chi2	(2)=	1,00;	
p=	0,61	

Fisher(4)=	2,40;	
p=	1,00	

Fisher(4)=	6,26;	
p=0,22	

-	Digitale	indicatoren	 Fisher(2)=	0,53;	
p=	0,85	

Fisher(4)=	4,21;	
p=	0,11	

Fisher(1)=	0,28;	
p=	0,68	

Fisher(2)=	2,25;	
p=	1,00	

Fisher(2)=	2,10;	
p=	0,56	

-	Monitoren	website	bezoek	 Chi2	(4)=	19,08;	
p=	0,001**	

Fisher(4)=	14,44;	
p=	0,003**	

Fisher(2)=	1,79;	
p=	0,40	

Fisher(4)=	4,00;	
p=	0,68	

Fisher(4)=	2,65;	
p=	0,72	

-	Monitoren	impact	social	
media	

Chi2	(4)=	13,13;	
p=	0,011*	

Fisher(4)=	14,83;	
p=	0,003**	

Fisher(2)=	1,95;	
p=	0,39	

Fisher(4)=	4,00;	
p=	0,68	

Fisher(4)=	1,39;	
p=	0,90	

-	Monitoren	sentiment	
social	media	

Chi2	(4)=	14,50;	
p=	0,006**	

Fisher(4)=	13,61;	
p=	0,008**	

Fisher(2)=	2,57;	
p=	0,34	

Fisher(4)=	4,00;	
p=	0,68	

Fisher(4)=	0,89;	
p=	1,00	

Kennis	bekwaamheden	 	 	 	 	 	
-	Voldoende	vaardigheden	 Chi2	(4)=	9,78;	

p=	0,044*	
Fisher(4)=	16,86;	
p=	0,001**	

Fisher(2)=	1,00;	
p=	0,68	

Fisher(4)=	4,00;	
p=	0,68	

Fisher(4)=	2,55;	
p=	0,83	

Plan	bekwaamheden	 	 	 	 	 	
-		Strategisch	inzetten	
online	activiteiten	

Chi2	(4)=11,31;	
p=	0,023*	

Fisher(4)=	15,21;	
p=	0,004**	

Fisher(2)=	0,35;	
p=	1,00	

Fisher(4)=	5,14;	
p=	0,25	

Fisher(4)=	5,01;	
p=	0,34	

-	Uitbesteden	aan	externe	
partijen	

Chi2	(4)=	3,93;	
p=	0,42	

Fisher(4)=	2,30;	
p=	0,67	

Fisher(4)=	4,27;	
p=	0,12	

Fisher(4)=	4,00;	
p=	0,68	

Fisher(4)=	7,31;	
p=	0,11	

-	Concrete	actieplannen	 Chi2	(4)=	2,34;	
p=	0,72	

Fisher(4)=	5,56;	
p=	0,27	

Fisher(2)=	0,74;	
p=	0,76	

Fisher(2)=	2,25;	
p=	1,00	

Fisher(2)=	3,54;	
p=	0,21	
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6.3	Conclusie	
	
In	dit	hoofdstuk	is	gekeken	naar	de	relatie	tussen	de	(door	de	organisatie	van	winkelcollectieven	
gepercipieerde)	inzet	van	vier	verschillende	typen	hulpbronnen	(fysiek,	menselijk,	financieel	en	
organisatorisch)	en	de	ontwikkeling	van	drie	verschillende	typen	bekwaamheden	(data,	kennis	
en	plan)	enerzijds	en	het	gebruik	van	digitale	marketing	in	de	vorm	van	adoptie	en	up-to-date	
houden	van	digitale	kanalen	anderzijds.		
	
De	 eerste	 	 conclusie	 is	 dat	 voor	 de	 digitale	 kanalen	 ‘e-mail	 nieuwsbrief’,	 ‘webshop’	 en	
‘smartphone	app’	 	dergelijke	verbanden	niet	statistisch	kunnen	worden	aangetoond.	Dit	 is	wel	
het	geval	voor	de	digitale	kanalen	‘website’	en	‘social	media’.	Met	andere	woorden	het	gezochte	
verband	 tussen	 hulpbronnen	 en	 bekwaamheden	 enerzijds	 en	 gebruik	 van	 collectieve	 digitale	
kanalen	anderzijds	doet	zich	voornamelijk	voor	bij	de	website	en	social	media.	Maar	dat	wil	niet	
zeggen	dat	elk	onderzocht	verband	voor	deze	twee	kanalen	(website	en	social	media)	significant	
is.	
	
De	 tweede	 conclusie	 is	 dat	 er	 meer	 statistische	 verbanden	 gevonden	 zijn	 bij	 de	 update-
frequentie	 dan	bij	 de	 adoptie	 van	digitale	 kanalen.	 Een	mogelijk	 verklaring	 hiervoor	 is	 dat	 de	
organisatie	van	winkelcollectieven	zich	eerst	richt	op	het	adopteren	van	digitale	kanalen	en	zich	
pas	later	bezighoudt	met	het	onderhouden	van	de	geadopteerde	kanalen.	De	adoptie	van	digitale	
kanalen	 lijkt	 min	 of	 meer	 te	 zijn	 afgerond	 (82%	 van	 de	 collectieven	 heeft	 social	 media	
geadopteerd	en	71%	een	website;	zie	hoofdstuk	3),	terwijl	de	frequentie	van	updaten	van	zowel	
de	website	als	social	media	veel	meer	spreiding	kent	(zie	hoofdstuk	4).	
	
De	derde	conclusie	is	dat	er	meer	significante	verbanden	zijn	gevonden	bij	de	ontwikkeling	van	
bekwaamheden	 dan	 bij	 de	 inzet	 van	 hulpbronnen.	 Winkelcollectieven	 met	 een	 positieve	
perceptie	 van	 hun	 bekwaamheden	 adopteren	 en	 onderhouden	 vaker	 hun	 website	 en	 social	
media	 dan	 winkelcollectieven	 met	 een	 positieve	 perceptie	 van	 de	 beschikbaarheid	 van	
hulpbronnen.	Waarschijnlijk	heeft	de	samenwerking	binnen	het	collectief	niet	per	se	geleid	tot	
een	 positievere	 perceptie	 van	 de	 hulpbronnen,	 maar	 heeft	 het	 er	 wel	 toe	 geleid	 dat	 zij	 in	
vergelijking	 met	 andere	 collectieven	 beter	 in	 staat	 zijn	 hun	 capaciteiten	 te	 verbeteren	 (en	
daarom	een	hogere	perceptie	van	de	bekwaamheden	genieten).	Hoe	dan	ook,	bij	de	adoptie	van	
websites	 is	 alleen	 een	 verband	 aangetoond	 met	 de	 inzet	 van	 de	 hulpbron	 ‘betaalde	 digitale	
marketeers’.	Het	is	opvallend	dat	dit	verband	zich	niet	voordoet	bij	de	adoptie	van	social	media.	
Een	mogelijke	verklaring	is	dat	het	social	media	kanaal	 inmiddels	zo	gebruiksvriendelijk	is	dat	
geen	 specifieke	 digitale	marketeers	 binnen	 de	 organisatie	 van	 het	 winkelcollectief	 nodig	 zijn.	
Het	 feit	 dat	 er	 geen	 verband	 bestaat	 tussen	 de	 bekwaamheid	 van	 het	 hebben	 van	 voldoende	
vaardigheden	en	kanaaladoptie	ondersteunt	deze	gedachte.	
	
De	 vierde	 conclusie	 is	 dat	 alle	 typen	 hulpbronnen	 (fysiek,	 menselijk,	 financieel	 en	
organisatorisch)	 en	 alle	 typen	 bekwaamheden	 (data,	 kennis,	 plan)	 statistisch	 significante	
verbanden	tonen	met	de	update-frequentie	van	website	en	social	media.	Er	zijn	dus		statistische		
aanwijzingen	gevonden	dat	er	meervoudige	organisatorische	oorzaken	zijn	voor	de	 frequentie		
waarmee	winkelcollectieven	hun	website	en	 social	media	 	up-to-date	houden.	 In	het	volgende	
hoofdstuk	wordt	op	basis	van	kwalitatief	onderzoek	nagegaan	welke	oorzaken	dat	zijn.												
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Hoofdstuk	7:		Professionalisering	van	digitale	marketing	in	BIZ-gebieden	
	
Uit	het	voorgaande	kwantitatieve	deel	van	het	onderzoek	is	naar	voren	gekomen	dat	het	wel	of	
niet	hebben	van	structurele	inkomsten,	meer	in	het	bijzonder	tussen	winkelcollectieven	in	BIZ-
gebieden	en	niet	BIZ-gebieden,	nauwelijks	samenhangt	met	de	mate	van	de	adoptie	en	het	up-to-
date	houden	van	digitale	kanalen.	Ook	is	onderzocht	of	de	perceptie	van	de	beschikbaarheid	van	
hulpbronnen	en	ontwikkeling	van	bekwaamheden	hierop	van	invloed	is.	Dit	blijkt	vooral	bij	het	
up-to-date	houden	van	website	en	social	media	het	geval	te	zijn,	waarbij	alle	typen	hulpbronnen	
en	bekwaamheden	 relevant	 zijn.	Toch	 is	 het	 lastig	 om	op	basis	 van	de	kwantitatieve	 analyses	
verklaringen	 te	 geven	 voor	 de	 verschillen	 tussen	 de	 winkelcollectieven	 over	 de	 aard	 en	 de	
intensiteit	 waarmee	 zij	 gebruik	 maken	 van	 collectieve	 digitale	 marketing.	 Om	 alsnog	 deze	
verklaringen	 te	kunnen	geven	zijn	diepte-interviews	gehouden	bij	 een	selectie	van	de	 in	2017	
geënquêteerde	winkelcollectieven	in	BIZ-gebieden.		
	
In	dit	kwalitatieve	deel	van	het	onderzoek	wordt	antwoord	gegeven	op	de	deelvraag:	
	
Hoe	werkt	 de	 BIZ-regeling	 voor	winkelcollectieven	 in	 de	 praktijk	wat	 betreft	 collectieve	
digitale	marketing?	

7.1	Digitale	marketing	in	BIZ-gebieden:	vijf	fasen	van	ontwikkeling		
	
Tot	nu	 toe	zijn	de	hulpbronnen	en	bekwaamheden	opgevat	als	 statistische	gegevenheden.	Dat	
wil	 zeggen	 als	 kenmerken	 van	 winkelcollectieven	 in	 2017.	 Hulpbronnen	 en	 bekwaamheden	
ontwikkelen	zich	echter	in	de	loop	van	de	tijd.	In	de	evolutionaire	benadering	van	organisaties	
spreekt	men	daarom	van	‘dynamic	capabilities’.	De	term	‘dynamic’	verwijst	naar	het	vermogen	
van	 organisaties	 om	 (interne	 en	 externe)	 competenties	 te	 vernieuwen	 waardoor	 zij	 zo	 goed	
mogelijk	 aansluiten	 op	 de	 veranderende	 omgeving	waarin	 zij	 opereren.	 'Capabilities'	 verwijst	
naar	 de	 rol	 van	 strategisch	 management	 voor	 het	 succesvol	 aanpassen,	 integreren	 en	
herschikken	 van	 interne	 en	 externe	 organisatorische	 bekwaamheden,	 hulpbronnen	 en	
functionele	 competenties,	 om	 zodoende	 concurrerend	 te	 blijven	 in	 snel	 veranderende	
omgevingen	 (Teece	 &	 Pisano,	 1994;	 Teece	 et	 al,	 1997).	 De	 introductie	 en	 onderhoud	 van	
collectieve	 digitale	 marketingkanalen	 kunnen	 gezien	 worden	 als	 een	 voorbeeld	 van	 een	
dergelijke	veranderende	omgeving.	De	vraag	 is	dus	hoe	winkelcollectieven	 in	BIZ-gebieden	de	
hulpbronnen	en	bekwaamheden	rondom	digitale	marketing	benutten	om	daarmee	het	effect	van	
collectieve	 digitale	 marketing	 te	 vergroten.	 Uiteindelijk	 streeft	 ieder	 winkelcollectief	 naar	 de	
voor	 hen	 meest	 haalbare	 inzet	 van	 hulpbronnen	 en	 bekwaamheden.	 Vandaar	 ook	 dat	 de	
professionalisering	 van	 de	 collectieve	 digitale	 marketing	 verschilt	 per	 winkelcollectief.	
Wederom	is	het	de	vraag	in	hoeverre	de	BIZ-regeling	hierbij	van	belang	is.				
	
Aan	de	hand	van	de	diepte-interviews	met	verschillende	stakeholders	 in	de	geselecteerde	BIZ-
gebieden	is	geprobeerd	inzicht	te	verkrijgen	in	hoeverre	de	BIZ-regeling	de	professionalisering		
van	collectieve	digitale	marketing	in	de	hand	werkt.	Tijdens	de	uitgevoerde	diepte-interviews	is	
duidelijk	 naar	 voren	 gekomen	 dat	 dit	 professionaliseringsproces	 meerdere	 fasen	 kent.	 Het	
omvat	een	stapsgewijs	proces	dat	uiteindelijk	kan	leiden	tot	de	professionalisering	van	digitale	
marketing	 van	 het	winkelcollectief	 in	 een	 BIZ-gebied.	 Dit	 proces	 bestaat	 uit	 vijf	 fasen,	 terwijl	
soms	collectieven	een	stapje	 terug	zetten.	Hieronder	wordt	dit	proces	uitgebreid	geanalyseerd	
en	tot	slot	wordt	alles	schematisch	weergegeven	in	een	model.						
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Fase	1:	Initiatie	BIZ	
	
Het	bedoelde	 stapsgewijze	proces	van	 collectieve	digitale	marketing	van	winkelcollectieven	 in	
BIZ-gebieden	 begint	met	 de	 overgang	 van	 een	 ondernemerscollectief	 op	 vrijwillige	 basis	 naar	
een	 Bedrijven	 Investerings	 Zone	 waar	 iedere	 ondernemer	 in	 het	 gebied	 verplicht	 aan	 moet	
deelnemen.	In	dit	onderzoek	is	één	winkelcollectief	geïnterviewd	dat	voor	een	periode	van	vijf		
jaar	 structurele	 inkomsten	 uit	 een	 ondernemersfonds	 ontvangt.	 Dit	 is	 een	 ondernemersfonds	
voor	 de	 gehele	 binnenstad	 van	 Utrecht.	 Dit	 fonds	 ontvangt	 net	 zoals	 bij	 een	 BIZ	 structurele	
collectieve	 financiering	 via	 een	 heffing	 op	 de	 OZB	 op	 niet-woningen.	 Het	 uitgangspunt	 is	 de	
WOZ-waarde,	 bestaande	 uit	 een	 eigenaarsdeel	 en	 een	 ondernemersdeel.	 Bij	 de	 BIZ	 is	 er	 vaak	
sprake	van	een	eigenaren-BIZ	en	een	ondernemers-BIZ,	maar	bij	een	ondernemersfonds	zit	dat	
altijd	bij	elkaar.	Ook	is	de	manier	waarop	een	ondernemersfonds	tot	stand	komt	is	anders	dan	
bij	een	BIZ.	Bij	een	BIZ	is	er	een	draagvlak	meting	en	bij	een	ondernemersfonds	doe	je	eigenlijk	
de	 lobby	 vooraf.	 Ondernemers	 vragen	meestal	 de	 gemeente	 om	 een	 ondernemersfonds	 in	 te	
stellen.	 Dus	 de	 lobby	 is	 iets	 anders	 georganiseerd.	 Bovendien	 beslaat	 het	 Utrechtse	
ondernemersfonds	 het	 gehele	 centrum,	 dat	 is	 ingedeeld	 in	 vijf	 verschillende	 kwartieren.	
Ondanks	de	verschillen	tussen	de	twee	soorten	winkelcollectieven,	ontvangen	beiden	collectieve	
structurele	inkomsten	voor	een	periode	van	vijf	jaar.	
	
Een	 BIZ	 behoeft	 de	 goedkeuring	 van	 tenminste	 tweederde	 van	 de	 betrokken	 ondernemers.	
Daarnaast	 moet	 er	 een	 BIZ-plan	 worden	 gemaakt.	 Hoewel	 het	 ontstaan	 van	 BIZ-gebieden	 in	
sommige	 gevallen	 plaatsvindt	 doordat	 de	 gemeente	 op	 de	 transactie	 aanstuurt	 en	 deze	 ook	
faciliteert,	 kost	 het	 in	 de	 meeste	 gevallen	 veel	 moeite	 om	 een	 BIZ-gebied	 tot	 stand	 te	 laten	
komen.		
	

“En	uiteindelijk	met	heel	veel	moeite	en	inzet	van	die	20	procent	mensen	die	nog	wel	betrokken	
waren,	 hebben	 wij	 het	 net	 met	 hakken	 over	 de	 sloot	 voor	 elkaar	 gekregen”	 -	 Stichting	 VOC	
Alphen	aan	den	Rijn.		

	
“Een	nadeel	vind	ik	het	tot	stand	komen	van	de	BIZ.	Dat	kost	ongelofelijk	veel	energie	en	tijd.	En	
als	 je	het	goed	wilt	doen,	geld.	Want	 je	bent	een	heel	 jaar	 lang	bezig,	 je	moet	een	hoorzitting	
houden,	 je	 moet	 enquêtes	 houden	 en	 dat	 hebben	 wij	 allemaal	 zelf	 gedaan.	 Enquêtevragen	
bedacht,	 uitgezet,	 geanalyseerd,	 gerapporteerd,	 vergaderingen,	 overleggen	 (…)	 Ga	 alsjeblieft	
stemmen,	stem	voor	en	dat	lukt	dan.	Dat	is	dan	natuurlijk	geweldig.	Want	je	bent	een	heel	jaar	
bezig	 en	 voor	 hetzelfde	 geld	wordt	 het	 afgestemd.	 En	 dan	 na	 vijf	 jaar	moet	 je	weer	 opnieuw	
beginnen”	-	Stichting	BIZ	City	Center	Goeree-Overflakkee.	

	
De	totstandkoming	van	een	BIZ-gebied	wordt	bemoeilijkt	doordat	op	het	moment	dat	het	 idee	
ontstaat	een	BIZ	te	gaan	vormen	er	vaak	nog	maar	weinig	ondernemers	zijn	die	zich	betrokken	
voelen	bij	de	ondernemingsverenging.	Bovendien	zijn	er	veel	free-riders	in	het	gebied,	die	niet	
altijd	 het	 voordeel	 van	 het	 potentiële	 collectief	 inzien.	 Meestal	 steekt	 een	 klein	 deel	 van	 de	
ondernemers	die	het	belang	van	de	BIZ-regeling	inzien	veel	tijd	en	moeite	in	de	totstandkoming	
van	een	BIZ-gebied.		
	
Een	 tweede	 moeilijkheid	 is	 dat	 er	 eerst	 een	 BIZ-plan	 moet	 worden	 opgesteld	 voordat	 de	
uiteindelijke	 stemming	 plaats	 kan	 vinden	 of	 de	 ondernemers	 in	 het	 gebied	 een	 BIZ	 willen	
oprichten.	In	dit	plan	moet	beschreven	staat	om	welk	gebied	het	gaat,	wat	er	met	de	BIZ	wordt	
beoogd	en	hoe	de	bijbehorende	begroting	eruit	ziet.	Ook	dit	kost	veel	tijd	en	moeite	omdat	het	
proces	vaak	voor	het	eerst	uitgevoerd	wordt,	waardoor	er	veel	dingen	zelfstandig	door	een	paar	
stakeholders	(vaak	oud	of	nieuw	bestuur	of	ondernemers)	uitgezocht	moeten	worden.		
	
Draagvlak	 is	 een	 derde	 voorwaarde	 om	 te	 komen	 tot	 een	 BIZ-gebied.	 Dit	 betekent	 dat	 alle	
ondernemers	 en/of	 vastgoedeigenaren	 in	 het	 desbetreffende	 BIZ-gebied	 over	 het	 plan	
geïnformeerd	moeten	worden.	Er	wordt	onderzoek	gedaan	naar	de	wensen	van	de	ondernemers	
en/of	 vastgoedeigenaren	 in	 de	 BIZ-zone.	 Indien	 50%	 van	 de	 kiesgerechtigden	 uit	 het	 gebied	
heeft	gestemd	en	minimaal	67%	procent	van	deze	stemmers	voor	het	BIZ-gebied	heeft	gestemd,	
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wordt	de	BIZ	voor	maximaal	een	vijfjarige	periode	geïnitieerd.	Na	vijf	jaar	kan	deze	termijn	weer	
verlengd	worden.		
	
De	totstandkoming	van	een	BIZ-gebied	vergt	het	nodige	van	de	organisatorische	bekwaamheden	
van	de	initiatiefnemers.	Zij	moeten	allereerst	de	interne	organisatie	van	het	winkelcollectief	op	
poten	 zetten	 en	 proberen	 voldoende	 draagvlak	 te	 vinden	 voor	 de	 BIZ-regeling.	 Externe	
organisatie	is	ook	belangrijk,	want	de	verwachting	is	dat	een	BIZ-gebied	gemakkelijker	tot	stand	
komt	als	er	geleerd	kan	worden	van	ervaringen	van	andere	initiatiefnemers.	Doelstellingen	met	
betrekking	tot	collectieve	digitale	marketing	spelen	in	deze	initiële	fase	van	het	BIZ-gebied	geen	
rol.			
	
Fase	2:		Basisbehoefte	op	orde	brengen		
	
De	 tweede	 stap	 in	 de	 professionalisering	 van	 het	 BIZ-gebied	 betreft	 de	 uitvoering	 van	 het	
gemaakte	(vaak	vijfjarige)	BIZ-plan.	Uit	de	diepte-interviews	is	gebleken	dat	in	deze	uitvoerende	
fase	 de	 focus	 vooral	 ligt	 op	 het	 voorzien	 in	 de	 basisbehoeftes	 in	 het	 gebied.	 Dit	 kan	 deels	
verklaard	worden	door	het	 feit	dat	onder	 leiding	van	voorgaande	ondernemerscollectieven	er	
sprake	 was	 van	 achterstallig	 onderhoud.	 Of	 doordat	 er	 nog	 maar	 weinig	 draagvlak	 was,	
waardoor	 een	 kleine	 groep	 ondernemers	 moest	 opdraaien	 voor	 de	 kosten	 voor	 het	 gehele	
gebied.	Dit	 leidde	tot	een	gebrek	aan	geld	om	investeringen	te	doen	in	het	gebied.	Alle	energie	
ging	 zitten	 in	 het	 onderhouden	 van	 de	 ‘basis’.	 Het	 is	 dan	 ook	 een	 logisch	 gevolg	 dat	 de	
winkelcollectieven	 in	 het	 begin	 van	 de	 (vijfjarige)	 BIZ-periode	 hun	 basisbehoefte	 prioriteit	
geven	 en	 dat	 daarna	 pas	 andere	 actiepunten	 volgen.	 Het	 aanwenden	 van	 de	 BIZ-gelden	 voor	
investeringen	in	collectieve	digitale	marketing	is	in	deze	fase	nauwelijks	of	niet	aan	de	orde.				
	

“Nou	toen	wij	startten	als	BIZ,	want	er	was	hier	voorheen	op	de	DAM	alleen	een	stichting	en	die	
stichting	die	deed	niks,	 alleen	er	was	een	 stichting	en	die	was	niet	actief.	Dus	 toen	hebben	 ze	
bedacht	er	moet	echt	wat	gebeuren	en	toen	zijn	wij	een	BIZ	gaan	vormen.	En	dat	is	gelukt”	-	BIZ	
Dam.	

	
“Kijk	toen	wij	als	BIZ	begonnen	was	onze	belangrijkste	doelstelling	de	kwaliteit	van	de	openbare	
ruimte.	 Dus	 voorzieningen.	 Wij	 hebben	 een	 aantal	 projecten	 in	 gang	 gezet,	 er	 was	 heel	 veel	
achterstallig	onderhoud	hier.	En	nu	zijn	wij	twee	jaar	bezig	en	hebben	wij	al	veel	gerealiseerd	en	
nu	komt	de	behoefte	aan	marketing”	-	Stichting	BIZ	City	Center	Goeree-Overflakkee.	

	
“Dus	er	waren	nog	maar	een	paar	betrokken	ondernemers	die	aan	de	kar	trokken	financieel	en	
ook	de	werkzaamheden	(…)	Dat	kon	echt	niet	meer.	Er	moesten	investeringen	gedaan	worden,	er	
moest	feestverlichting	komen	bijvoorbeeld	een	hele	belangrijke,	voor	de	sfeer	in	de	feestdagen”	-	
Stichting	VOC	Alphen	aan	den	Rijn.	

	
Fase	3.	Uitbreiding	van	de	dienstverlening	
	
Als	de	basisbehoeften	van	het	BIZ-gebied	zijn	gerealiseerd,	komt	in	de	meeste	gevallen	de	focus	
van	 de	 winkelcollectieven	 te	 liggen	 op	 de	 uitbreiding	 van	 de	 dienstverlening.	 De	 meeste	
ondervraagde	organisaties	van	winkelcollectieven	geven	aan	dat	zij	in	deze	fase	taken	uitvoeren	
in	 aanvulling	 op	 taken	 van	 de	 (gemeentelijke)	 overheid.	 Hierin	 ligt	 natuurlijk	 ook	 het	 belang	
voor	de	gemeenten	om	uitvoering	te	geven	aan	de	BIZ-regeling.	Het	gaat	veelal	om	de	levering	
van	 traditionele	 lokale	 overheidsdiensten	 en	 in	 mindere	 mate	 met	 de	 regulering	 van	 de	
openbare	ruimte.	Zo	wordt	het	schoonmaken	van	het	BIZ-gebied	vaak	genoemd,	maar	ook	het	
zorgen	voor	 veiligheid	 in	het	 gebied	door	middel	 van	het	 inhuren	van	 toezichthouders	 en	het	
plaatsen	 van	 veiligheidscamera’s.	 De	 ondervraagde	 winkelcollectieven	 geven	 aan	 vaak	 niet	
tevreden	 te	 zijn	 met	 de	 diensten	 die	 vanuit	 de	 overheid	 worden	 geboden.	 Volgens	 de	
winkelcollectieven	 voert	 de	 overheid	 haar	 taken	 niet	 grondig	 genoeg	 uit.	 Een	 ander	 punt	 van	
kritiek	is	dat	de	overheid	haar	taken	uitvoert	op	een	vast	moment	en	dat	dit	tijdstip	niet	aansluit	
bij	 de	 behoeftes	 van	 de	 winkelcollectieven.	 De	 dienstverlening	 ten	 aanzien	 van	 collectieve	
digitale	marketing	is	in	deze	fase	van	ontwikkeling	als	BIZ-gebied	vaak	nog	een	station	te	ver.		
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“Wij	 zijn	 bezig	 met	 cameratoezicht	 en	 hopelijk	 een	 eigen	 onderhoudsteam	 van	 mensen	 die	
moeilijk	aan	de	bak	komen	die	dan	via	de	sociale	wet,	wmo	enzo,	dus	dan	één	dag	in	de	week	
hier	met	hesjes	aan	lopen.	
	
En	het	schoonmaken	doet	de	gemeente	nu	onvoldoende?		
	
Ja	 de	 gemeente	 doet	 dat,	 maar	 wij	 vinden	 dat	 het	 niet	 goed	 genoeg	 gebeurt.	 Kijk	 periodiek	
schoonmaken	 in	 hun	 onderhoudsschema,	 1x	 in	 de	week,	 dat	 komt	 op	 het	 verkeerde	moment.	
Misschien	 moet	 er	 maandag	 in	 de	 ochtend	 schoongemaakt	 worden,	 maar	 ook	 als	 het	 hard	
gewaaid	heeft	dan	 ligt	het	 vol	met	 rotzooi	uit	 de	bomen.	Maar	als	het	niet	waait	hoef	 je	niet	
schoon	 te	maken.	En	dat	 is	voor	een	gemeente	heel	 ingewikkeld	om	af	 te	wijken	van	een	vast	
stramien.	En	daarom	willen	wij	het	liefst	een	eigen	onderhoudsteam	hebben.”	-	Stichting	BIZ	City	
Center	Goeree-Overflakkee.	

	
“De	gemeente	maakt	 het	 plein	 schoon	en	wij	 doen	ook	 een	 stukje.	Het	 niveau	 is	 een	7	 en	wij	
zorgen	ervoor	dat	het	naar	een	8	gaat”	-	BIZ		Rembrandtplein.		
	
“Uhmm	waar	ondernemers	het	nog	steeds	over	hebben	is,	ja	er	zijn	fietsparkeervakken	gemaakt	
zodat	mensen	daar	tijdelijk	parkeren.	Uhmm,	maar	er	blijft	bijvoorbeeld	veel	rommel	tussen	die	
parkeervakken	liggen.	De	gemeente	maakt	dat	weer	niet	schoon	omdat	anders	de	fietsen	weer	
vies	worden.	Hetzelfde	met	de	gevels,	ze	spuiten	niet	goed	bij	de	gevels,	want	als	de	gevels	van	
de	mensen	 vies	worden,	worden	 ze	ook	weer	boos.	 Ja	 en	 vervolgens	 is	 het	 signaal,	 het	 is	 niet	
helemaal	goed	schoon”	-	BIZ	Vereniging	Jordaan	Zuid.	
	

Toch	 is	 dat	 niet	 altijd	 het	 geval.	 In	 het	 Utrechtse	 voorbeeld	 is	 met	 de	 vijf	 kwartieren	 in	 de	
binnenstad	 is	afgesproken	dat	zij	zich	niet	bezig	mogen	houden	met	gemeentelijke	 taken.	Hier	
moet	bij	gezegd	worden	dat	dit	geen	BIZ-gebied	betreft.	
	

“Nee	dat	is	een	gemeentelijke	taak.	Sterker	nog	het	mag	niet.	Een	van	de	basisprincipes	van	het	
ondernemersfonds	is	dat	er	geen	geld	wordt	uitgegeven	aan	gemeentelijke	taken.	Dit	één	van	de	
criteria	 die	 bij	 een	 aanvraag	 bij	 de	 ondernemersfonds.	 De	 eerste	 is	 natuurlijk:	 is	 er	 geld?	 De	
tweede	 is:	 is	 er	 draagvlak?	 En	 de	 derde	 is	 volgens	 mij:	 is	 het	 een	 gemeentelijke	 taak?	 De	
ondernemers	 willen	 er	 voor	 waken	 dat	 de	 ondernemersvereniging	 een	 manier	 werd	 om	 met	
ondernemersgeld	gemeentelijke	taken	uit	te	voeren”	-	Museumkwartier		

	
4.	Actieve	collectieve	digitale	marketing	
	
Nadat	de	basisbehoeften	in	het	BIZ-gebied	op	orde	zijn	en	er	structuur	is	gebracht	aan	de	fysieke	
aspecten	 van	 het	 BIZ-gebied	 welke	 het	 desbetreffende	 collectief	 belangrijk	 acht,	 ontstaat	 bij	
sommige	winkelcollectieven	het	besef	dat	collectieve	digitale	marketing	van	belang	is	voor	het	
collectief.	 Dit	 besef	 ontstaat	 vaak	 als	 het	 winkelcollectief	 activiteiten	 en	 evenementen		
organiseert	die	gepromoot	moeten	worden.	Na	de	promotie	volgt	de	marketing,	namelijk	door	
via	 het	 gebruik	 van	 digitale	 kanalen	 de	 aandacht	 van	 potentiele	 klanten	 te	 trekken	 en	 de		
beeldvorming	 van	 het	 BIZ-gebied	 te	 verbeteren.	 Het	 winkelcollectief	 verhoogt	 zodoende	 de		
potentiële	 waarde	 van	 het	 BIZ-gebied.	 Hiermee	 komen	 in	 het	 ontwikkelingsproces	 van	 BIZ-
gebieden	 voor	 het	 eerst	 de	 aanwending	 van	 hulpbronnen	 en	 bekwaamheden	 ten	 aanzien	 van	
collectieve	 digitale	marketing	 om	 de	 hoek	 kijken.	 Uit	 de	 gehouden	 diepte-interviews	 blijkt	 de	
winkelcollectieven	 in	 deze	 fase	 van	 de	 ontwikkeling	 leren	 van	 hun	 ervaringen	 en	 op	 basis	
daarvan	steeds	weer	nieuwe	keuzes	maken.	Zo	herinvesteren	zij	in	hun	kennis	en	vaardigheden	
en	maken	meer	budget	vrij	voor	de	financiering	van	collectieve	digitale	marketing	(meer	budget	
naar	 online).	 Deze	 collectieven	 zijn	 in	 staat	 hun	 online	 activiteiten	 te	 verbeteren.	 Dat	 is	 ook	
nodig	want	de	collectieve	digitale	marketing	van	winkelcollectieven	 in	BIZ-gebieden	is	aan	het	
begin	 van	 deze	 fase	 vaak	 nogal	 amateuristisch	 georganiseerd.	 Men	 maakt	 gebruik	 van	
vrijwilligers	 of	mensen	 die	 voor	 een	 paar	 uur	 per	week	 of	maand	 door	 het	 collectief	worden	
ingehuurd	voor	secretariële	ondersteuning.	Zij	moeten	zich	naast	de	uitvoering	van	de	digitale	
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marketing	 ook	 vaak	 bezig	 houden	 met	 andere	 organisatorische	 taken.	 Vervolgens	 komt	 het	
winkelcollectief	 erachter	 dat	 via	 vrijwilligers	 of	 ingehuurde	 krachten	 voor	 een	 paar	 uur	 per	
week,	 de	 organisatie	 en	 uitvoering	 van	 hun	 digitale	 kanalen	 vaak	 niet	 optimaal	 wordt	
uitgevoerd.	Dat	kan	ertoe	leiden	dat	winkelcollectieven	in	BIZ-gebieden	er	toe	over	gaan	om	hun	
digitale	activiteiten	verder	te	professionaliseren.	
	

“Eigenlijk	 denk	 ik	 dat	 veel	 van	 die	 collectieven	 gaan	 inzien	 dat	 op	 het	 moment	 dat	 je	 echt	
activiteiten	gaat	plannen	en	uitvoeren,	dat	de	volgende	vraag	die	dan	meteen	komt;	hoe	zorgen	
wij	voor	een	goede	promotie	en	publiciteit	en	marketing	van	die	activiteiten?	En	dan	kom	je	er	
later	achter	van	goh	dat	kan	volgens	mij	nog	veel	beter	en	dan	kom	je	er	achter	dat	kost	ook	veel	
geld.	Zo	werkt	het,	het	is	een	voortschrijdend	inzicht	volgens	mij”	-	Ondernemersvereniging	DES	
Woudenberg.	
	
“Kijk	toen	wij	als	BIZ	begonnen	was	onze	belangrijkste	doelstelling	de	kwaliteit	van	de	openbare	
ruimte.	 Dus	 voorzieningen.	 Wij	 hebben	 een	 aantal	 projecten	 in	 gang	 gezet,	 er	 was	 heel	 veel	
achterstallig	onderhoud	hier.	En	nu	zijn	wij	twee	jaar	bezig	en	hebben	wij	al	veel	gerealiseerd	en	
nu	komt	de	behoefte	aan	marketing”	-	Stichting	BIZ	City	Center	Goeree-Overflakkee.	

	
Maar	niet	 alle	winkelcollectieven	 in	deze	 fase	 volgen	de	weg	naar	 verdere	professionalisering	
van	 hun	 collectieve	 digitale	 activiteiten.	 Sommige	 winkelcollectieven	 nemen	 dus	 niet	 de	 stap	
naar	verdere	professionalisering	 (fase	5),	maar	houden	pas	op	de	plaats	 (fase	4)	of	doen	zelfs	
een	stap	terug	(fase	3).	Inhoudelijk	betekent	dit	laatste	dat	waar	eerst	door	de	onderzochte	BIZ’s	
aan	 digitale	marketing	wordt	 gedaan	 (fase	 4),	 dit	 later	minder	 belangrijk	wordt	 geacht	 en	 de	
focus	op	het	uitvoeren	van	overheidsdiensten	en/of	het	onderhouden	 fysieke	omgeving	wordt	
gericht	 (fase	 3).	 Vaak	 gebeurt	 dit	 uit	 pure	 noodzaak,	 namelijk	 omdat	 er	 geen	 budget	 meer	
beschikbaar	voor	actieve	collectieve	(digitale)	marketing	is.	In	andere	gevallen	gaat	het	om	een	
strategische	 heroverweging,	 namelijk	 dat	 het	 winkelcollectief	 op	 dat	 moment	 geen	 prioriteit	
geeft	aan	de	uitvoering	van	digitale	marketing.		
	
In	 deze	 fase	 zijn	 twee	 soorten	 winkelcollectieven	 te	 onderscheiden:	 winkelcollectieven	 die	
noodzakelijk	de	terugkoppeling	naar	fase	drie	moeten	maken,	maar	toch	graag	weer	terug	willen	
naar	 de	 vierde	 fase	 van	 actieve	 digitale	 marketing	 en	 een	 groep	 winkelcollectieven	 die	 het	
belang	van	actieve	marketing	momenteel	niet	inzien.	De	eerste	groep	moest	dus	noodzakelijk	de	
terugkoppeling	maken.	Bij	deze	 collectieven	wordt	het	verbeteren	van	de	 fysieke	omgeving	 in	
het	 BIZ-gebied	 belangrijker	 geacht	 dan	 het	 uitvoeren	 van	 een	 actieve	 collectieve	 digitale	
marketing.	 De	 BIZ’s	 willen	 eerst	 dat	 de	 fysieke	 omgeving	 netjes	 en	 goed	 onderhouden	 is,	 en	
daarna	komt	pas	de	focus	op	de	(digitale)	marketing:		
	

“Het	 is	wel	 iets	 voor	 de	 toekomst.	 Alleen	 de	 prioriteiten	 liggen	 gewoon	 niet	 bij	 het	 ‘web’	 zeg	
maar.	Wij	willen	 eerst	 in	 de	 openbare	 ruimte	 zichtbaar	 veranderingen	 aanbrengen	 en	 niet	 zo	
specifiek	op	het	web,	omdat	je	gewoon	keuzes	moet	maken.	Het	gaat	gewoon	niet	allebei”	-	BIZ	
Dam.	

	
“…Plus	dat	ze	ook	zeggen	 je	basis	begint	bij	een	goede	 indruk	maken	 in	het	gebied	zelf.	Dus	 je	
kan	het	gebied	wel	gaan	promoten,	maar	als	je	dan	dus	inderdaad	te	maken	hebt	met	afval	en	
rommeligheid	 doordat	 er	 overal	 fietsen	 geparkeerd	 staan,	 de	 prullenbakken	 die	 overlopen,	 ja	
noem	het	maar	op.	Het	groen	wat	niet	goed	onderhouden	is,	dan	kun	je	wel	heel	goed	je	gebied	
promoten,	maar	als	 je	 indruk	bij	de	bezoekers	dan	slecht	 is,	dan	bereik	 je	alsnog	niet	 je	doel”	 -	
BIZ	Vereniging	Jordaan	Zuid.	
	
“De	 spanning	 is,	 als	 je	 alles	 in	 de	marketing	 stopt,	maar	 je	 doet	 niks	 aan	 de	 kwaliteit	 van	 je	
openbare	ruimte.	Dan	komen	mensen	een	keer	hier	omdat	ze	worden	aangetrokken	door	mooie	
reclames	en	beloftes,	en	dan	is	het	hier	een	zooitje	en	dan	komen	ze	niet	meer.	Aan	de	andere	
kant	als	wij	hier	een	geweldig	centrum	hebben,	maar	er	wordt	geen	reclame	voor	gemaakt,	dat	
kan	ook	niet.	Het	moet	altijd	samen	gaan”	-	Stichting	BIZ	City	Center	Goeree-Overflakkee.	
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Een	 tweede	 te	 onderscheiden	 groep	 winkelcollectieven	 is	 gevestigd	 in	 BIZ-gebieden	 in	
Amsterdam.	 Deze	 winkelcollectieven	 doen	 momenteel	 niet	 aan	 digitale	 marketing.	 Bij	 één	
collectief	 komt	dit	 om	er	 geen	budget	meer	 voor	beschikbaar	 is.	De	openbare	orde	 en	 fysieke	
omgeving	 wordt	 momenteel	 door	 dit	 collectief	 belangrijker	 geacht	 en	 al	 het	 budget	 wordt	
hieraan	 besteedt.	 Bij	 het	 andere	 winkelcollectief	 is	 het	 een	 bewuste	 keuze	 en	 willen	 de	
ondernemers	hun	budget	 liever	aan	andere	dingen	besteden.	Bij	dit	winkelcollectief	wordt	het	
belang	van	digitale	marketing	momenteel	zelfs	minder	belangrijk	geacht,	dan	dat	anderhalf	jaar	
geleden	werd	gedaan.	
	
Beide	winkelcollectieven	bevinden	 zich	 in	 (de	binnenstad	van)	Amsterdam.	Dat	 is	 van	belang.		
De	binnenstad	van	Amsterdam	trekt	veel	bezoekers.	Er	is	dan	ook	bijna	geen	leegstand	in	deze	
winkelgebieden.	 De	 noodzaak	 van	 collectieve	 digitale	 marketing	 wordt	 in	 de	 BIZ-gebieden	
minder	gevoeld.	Beide	collectieven	zien	niet	het	belang	van	collectieve	digitale	marketing	in	en	
leggen	de	nadruk	op	het	creëren	de	 ‘warme	contacten’	en	de	fysieke	omgeving.	Zo	wil	één	BIZ	
graag	 een	 fysieke	 plattegrond	 in	 het	 gebied	 plaatsen	 en	 bij	 de	 ondernemers	 een	 opvouwbaar	
plattegrondje	in	de	winkels	neerleggen	dat	aan	de	bezoekers	mee	kan	worden	gegeven.	Of	in	de	
toekomst	de		focus	op	digitale	marketing	komt	te	liggen	(fase	5)	hangt	sterk	af	van	de	perceptie	
de	 aan	het	 collectief	 deelnemende	ondernemers.	Het	hebben	van	een	 specifieke	doelgroep	als	
klant	en	het	hebben	van	positieve	ervaringen	met	traditionele	marketingkanalen	(geen	digitale	
marketing)	versterkt	de	voorkeur	om	aan	collectieve	digitale	marketing	geen	voorrang	te	geven.					
	

“Maar	de	ondernemers	zitten	heel	erg	op	het	spoor	dat	ze	het	online	niet	zo	belangrijk	vinden	en	
dat	ze	zich	veel	meer	willen	richten	op	de	warme	contacten.	Dus	juist	ook	zorgen	dat	mensen	uit	
de	buurt	bij	hun	blijven	komen	en	dat	een	specifieke	doelgroep	hun	wel	kent”	 -	BIZ	Vereniging	
Jordaan	Zuid.	

	
“….	Dus	er	is	gekozen	voor	die	twee	middelen	die	ik	net	noemde,	een	huisstijl	en	een	plattegrond	
en	 daarna	wordt	 weer	 gekeken	 naar	 nieuwe	middelen	 die	 dan	weer	 prioriteit	 krijgen.	 En	 dat	
zouden	dan	de	website	en	social	media	kunnen	zijn,	maar	dat	kan	ook	nog	zijn	dat	ze	voor	iets	
anders	kiezen.	Dat	ligt	nog	open”	-	BIZ	Vereniging	Jordaan	Zuid.		

	
Fase	5.	Professionalisering	van	de	collectieve	digitale	marketing	
	
In	deze	fase	komt	de	professionalisering	van	de	collectieve	digitale	marketing	tot	wasdom.	Bijna	
alle	ondervraagde	winkelgebieden	in	BIZ-gebieden	die	zich	in	fase	4	bevinden	willen	graag	hun	
digitale	kanalen	verder	professionaliseren.	Deze	voorkeur	wordt	bepaald	door	de	gebreken	 in	
de	 uitvoering	 van	 de	 huidige	 digitale	marketing.	 De	winkelcollectieven	 realiseren	 zich	 dat	 zij	
voor	 echte	 professionalisering	 niet	 altijd	 voldoende	 bekwaamheden	 in	 huis	 hebben	 en	 zitten	
vaak	 met	 vragen	 over	 hoe	 men	 die	 professionele	 uitvoering	 van	 de	 digitale	 marketing	 moet	
uitrollen.	Het	logische	gevolg	is	dat	de	winkelgebieden	in	BIZ-gebieden	erachter	komen	dat	het	
nodig	dat	ze	een	professioneel	bureau	gaan	inhuren:	
	

“Het	wordt	wel	steeds	beter,	maar	wij	beseffen	ook	dat	het	vrijwilligers	zijn.	Wij	beseffen	dat	een	
professionele	 marketeer	 daarin	 veel	 winst	 kan	 brengen	 (…)	 Dus	 we	 zien	 wel	 dat	 zo’n	 een	
betaalde	 digitale	 medewerker	 voordeel	 kan	 hebben,	 omdat	 die	 ook	 meer	 planmatig	 en	
uitgebreid	 zeg	 maar	 de	 promotie	 ook	 van	 het	 gebied	 op	 zich	 kan	 organiseren”	 -	
Ondernemersvereniging	DES	Woudenberg.		
	
“Ja,	 digitalisering	 is	 bij	 ons	 een	 hele	 belangrijke	 doelstelling.	 Het	 nieuwe	 winkelen,	 dus	 het	
winkelen	via	iets	anders	als	de	winkeldeur.	Dat	 is	bij	ons	1	van	de	5	belangrijke	punten	in	onze	
planning	 zeg	 maar.	 Dus	 het	 is	 niet	 alleen	 maar	 de	 deuren	 open	 van	 de	 winkels	 en	 de	
bloembakken	 voor	 de	 deur	 en	 een	 muziekje	 in	 de	 straat.	 Maar	 ook	 dat	 je	 duidelijk	 digitaal	
herkenbaar	moet	zijn,	kunnen	wij	een	webshop	voor	heel	Bladel	gaan	maken?	Het	klinkt	nu	nog	
als	een	utopie,	want	al	die	ondernemers	moeten	er	ook	klaar	voor	zijn,	maar	het	is	wel	iets	waar	
wij	zelf	constant	mee	bezig	zijn”	-	Stichting	Centrum	Management	Bladel.	
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“(…)	 Wat	 is	 nou	 een	 goede	 handelsnaam?	 Hoe	 gebruik	 je	 je	 website?	 Hoe	 gebruik	 je	 social	
media?	 Professioneel	 sterker	 ontwikkeld	 dan	 wij	 nu	 doen,	 hoe	 kun	 je	 dat	 het	 beste	 doen?	
Daarvoor	hebben	wij	nu	dat	bedrijf	ingehuurd”	-	Stichting	BIZ	City	Center	Goeree-Overflakkee.	
	

Uit	 de	 diepte-interviews	 blijkt	 dat	 winkelcollectieven	 in	 BIZ-gebieden	 hun	 digitale	 marketing	
veelal	 verder	 willen	 professionaliseren.	 Dit	 streven	 kan	 worden	 opgevat	 als	 een	 ‘dynamic	
capabilities’.	 Winkelcollectieven	 in	 BIZ-gebieden	 willen	 immers	 investeren	 in	 nieuwe	
bekwaamheden,	met	als	gevolg	dat	hun	hulpbronnenbasis	verandert.		
	
Bij	de	onderzochte	winkelcollectieven	worden	de	eerdere	gemaakte	keuzes	met	betrekking	tot	
de	 (uitvoering	 van)	 huidige	 marketing	 als	 niet	 goed	 genoeg	 beschouwd,	 waardoor	 zij	 hun	
competenties	 willen	 vernieuwen	 om	 zo	 aan	 te	 sluiten	 bij	 een	 veranderende	 omgeving	 waar	
steeds	meer	concurrentie	heerst	en	online	als	marketing	 ‘tool’	 steeds	belangrijker	wordt.	Er	 is	
overigens	 veel	 variatie	 in	 de	 manier	 waarop	 de	 winkelcollectieven	 dit	 realiseren.	 De	
winkelcollectieven	in	BIZ-gebieden	doen	dat	namelijk	ieder	op	hun	eigen	manier	en	herschikken	
hun	 interne	 en	 externe	 organistische	 vaardigheden	 en	 hulpbronnen.	 Dit	 kan	 bijvoorbeeld	
gedaan	 worden	 door	 meer	 geld	 in	 digitale	 marketing	 te	 investeren	 zodat	 een	 professioneel	
bureau	 ingehuurd	kan	worden.	Volgens	deze	denkwijze	wordt	uiteindelijk	de	meest	 geschikte	
hulpbronnenbasis	 voor	 de	 uitvoering	 van	 de	 digitale	 marketing	 door	 de	 winkelcollectieven	
gecreëerd.	Dit	leidt	ertoe	toe	dat	de	onderzochte	winkelcollectieven	allemaal	zoekende	zijn	hoe	
zij	dit	het	beste	kunnen	bewerkstelligen.		
	
Wederom	 wijkt	 het	 Utrechtse	 voorbeeld	 af.	 In	 verband	 met	 de	 afspraak	 in	 de	 Utrechtse	
binnenstad	dat	er	geen	gemeentelijke	diensten	worden	betaald	met	geld	uit	de	BIZ-regeling,	is	er	
meer	 budget	 beschikbaar	 voor	 taken	 die	 betrekking	 hebben	 op	 andere	 taken	 dan	 het	
onderhouden	van	de	fysieke	omgeving.	Daar	vallen	andere	activiteiten	onder,	zoals	bijvoorbeeld	
het	inhuren	van	een	professioneel	marketing	bureau.	Dat	betekent	dat	de	winkelcollectieven	in	
de	binnenstad	van	Utrecht	 fase	3	 als	het	ware	overslaan.	Bovendien	 is	het	 ondernemersfonds	
zelf	 bezig	 de	 actieve	 ontwikkeling	 van	 de	 bekwaamheden	 van	 ondernemers	 te	 faciliteren	 via	
cursussen	 of	 workshops	 die	 ondernemers	 helpen	 slimmer	 en	 beter	 te	 ondernemen	 (fase	 4).	
Bovendien	is	het	Utrechtse	ondernemersfonds	veel	verder	op	weg	naar	professionalisering	van	
collectieve	 digitale	 marketing	 (fase	 5).	 Men	 maakt	 daarbij	 gebruik	 van	 schaalvoordelen.	 Zo	
wordt	 de	 website	 voor	 het	 gehele	 centrum,	 dus	 voor	 de	 vijf	 verschillende	 kwartieren,	
onderhouden	 door	 één	 partij.	 Waarschijnlijk	 is	 dit	 effectiever	 en	 goedkoper,	 dan	 wanneer	 je	
voor	 elk	 kwartier	 of	 BIZ-gebied	 een	 eigen	 website	 laat	 maken.	 De	 kwartieren	 onderhouden	
bovendien	zelf	hun	social	media.	In	het	geval	van	het	museumkwartier	werd	dit	gedaan	door	een	
professionele	ZZP’er.		
	
In	 de	 zoektocht	 naar	 professionalisering	 komen	 sommige	 winkelcollectieven	 in	 BIZ-gebieden	
erachter	 dat	 er	 beperkingen	 kleven	 aan	de	 zoektocht	 naar	 verdere	 professionalisering	 van	de	
digitale	marketing.	Ten	eerste	brengt	professionalisering	van	collectieve	digitale	marketing	veel		
kosten	 met	 zich	 mee,	 waarvan	 het	 nog	 maar	 de	 vraag	 is	 of	 die	 via	 omzet	 weer	 wordt	
terugverdiend.	 In	 bijna	 alle	 interviews	 komt	 het	 budgetprobleem	 aan	 bod.	 Het	 budget	 om	 de	
professionalisering	van	de	marketing	van	te	betalen	is	lang	niet	altijd	toereikend.	Dit	kan	zijn	om	
het	 grofweg	 te	 veel	 geld	 kost	 of	 dat	 het	 niet	 in	 verhouding	 staat	 tot	 de	 kosten	 van	 andere	
activiteiten.	Het	kan	ook	zo	zijn	dat	er	momenteel	geen	budget	voor	vrijgemaakt	is,	omdat	in	het	
(vijfjarig)	BIZ-plan	slechts	voor	een	deel	geld	is	gereserveerd	voor	de	ontwikkeling	en	uitvoering	
van	 collectieve	 digitale	 marketing.	 Vaak	 kan	 het	 budget	 wel	 worden	 aangepast	 met	 kleine	
marges,	maar	 voor	 de	 professionalisering	 van	 digitale	marketing	 is	 vaak	 een	 verdubbeling	 of	
verdrievoudiging	 van	 het	 budget	 nodig.	 Met	 andere	 woorden,	 echte	 professionalisering	 van	
digitale	 marketing	 van	 winkelcollectieven	 stuit	 vaak	 op	 financiële	 beperkingen.	 Oftewel,	 het	
onvoldoende	kunnen	beschikken	over	financiële	hulpbronnen	is	de	belangrijkste	reden	waarom	
digitale	marketing	van	winkelcollectieven	minder	vaak	voorkomt	dan	technisch	gezien	mogelijk	
is.						
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“Nee	omdat	wij	nu	wel	de	noodzaak	ervan	zien	en	er	over	na	denken	hoe	wij	dat	beter	kunnen	
doen,	maar	eigenlijk	 tegen	de	barrière	oplopen;	wij	weten	wel	hoe	wij	het	beter	kunnen	doen,	
maar	wij	 hebben	niet	 echt	 iemand,	mensen	die	 dat	 kunnen	doen,	 omdat	wij	 de	middelen	niet	
hebben	om	ze	te	betalen.	Dus	het	is	een	beetje	het	kip	en	het	ei	verhaal:	wij	weten	wel	dat	het	
beter	kan,	en	wij	zoeken	nu	naar	de	middelen	om	daar	structureel	nog	invulling	aan	te	geven”	-	
Ondernemersvereniging	DES	Woudenberg.	
	
“(…)	Daar	heb	 je	dus	gewoon	geld,	 tijd	en	energie	voor	nodig.	En	wat	 is	waar	wij	het	net	over	
hadden.	Willen	jullie	nog	iets	meer	professionaliseren	op	het	gebied?	Ja	als	je	dat	doet	moet	je	
wel	geld	hebben.	En	anders	vind	ik	als	je	het	niet	goed	kunt	doen,	dan	moet	je	het	gewoon	niet	
meer	 doen.	 Als	 ik	 iemand,	 een	 vrijwilliger	 van	 60	 of	 70	 een	 facebookpagina	 moeten	 laten	
bijhouden	omdat	het	niks	kost,	dan	kunnen	wij	het	beter	gewoon	niet	doen.	Dan	moet	je	het	ook	
gewoon	goed	doen.	Je	hebt	structureel	geld	nodig	om	je	website,	je	facebook	en	dat	soort	dingen	
te	 onderhouden	 en	 bij	 ons	wordt	 dat	 gefinancierd	 vanuit	 de	 collectieve	 inkomsten”	 -	 Stichting	
Centrum	Management	Bladel.		
	
“Nou	 de	 specialisten	 hebben	 daar	 wel	 voldoende	 vaardigheden	 voor.	 Het	 is	 het	 budget	 wat	
ontbreekt	 natuurlijk	 (…)	 Ja	 ze	 kunnen	 het,	 alleen	 ze	 moeten	 van	 ons	 budget	 en	 groen	 licht	
krijgen,	omdat	dat	verder	te	gaan	uitbouwen.	En	dat	daar	is	nu	nog	niet	de	tijd	voor,	wij	moeten	
eerst	die	speerpunten,	tenminste	de	focus	van	het	Vitaal	Stadshart	plan,	moet	bepaald	worden	
en	dan	kunnen	wij	het	gaan	inzetten”	-	Stichting	VOC	Alphen	aan	den	Rijn.	
	
“Ja	als	dat	plan	geschreven	gaat	worden	moet	dat	minimaal	2x	zoveel	worden.	Dus	ja	dat	is	niet	
genoeg	als	wij	echt	naar	een	hoger	niveau	willen	gaan”	-	Stichting	VOC	Alphen	aan	den	Rijn.	
	
“Wij	hebben	toen	der	tijd,	wij	wilden	sowieso	altijd	een	website	vanaf	dag	1,	om	een	website	te	
gaan	 neerzetten.	 Wij	 hebben	 toen	 ook	 drie	 offertes	 opgevraagd	 bij	 geprofessionaliseerde	
bedrijven.	Nou	en	toen	kwam	je	eigenlijk	boven	de	10.000	euro	uit.	Nouja	als	je	ziet	wat	het	potje	
van	ons	is,	dan	is	dat	gewoon	geen	optie	meer.	Dat	staat	niet	in	verhouding	in	ieder	geval”	-	BIZ	
Dam.	
	

Ook	bestaat	er	 in	sommige	gevallen	een	menskracht	probleem.	Dan	is	er	niet	genoeg	kennis	in	
huis	of	heeft	het	winkelcollectief	veel	onbeantwoorde	vragen	met	betrekking	tot	de	uitvoering	
van	 digitale	 marketing.	 Deze	 ontbrekende	 kennis	 en	 vaardigheden	 moeten	 dan	 vervolgens	
worden	ingekocht	bij	een	extern	bureau.	En	dat	kost	geld.	

	
“En	ja	als	je	dat	zelf	wil	gaan	doen,	is	dat	bijna	niet	te	doen.	Je	kunt	niet	met	een	x	aantal	uren	in	
de	 week	 doen,	 daar	 moet	 je	 echt	 fulltime	 mee	 bezig	 zijn.	 Dus	 daar	 zien	 wij	 nog	 wél	
mogelijkheden	 en	 groei	 in	 zitten	 om	 te	 zeggen	 van	 ja,	 er	 komen	 steeds	 meer	 bureautjes	 die	
gewoon	zeggen	jaaa	maar	als	je	de	woordspelling	of	de	woorden	op	facebook	zo	gebruikt,	dan	
krijg	je	meer	berichten	binnen	(…)	En	daar	moet	je	zelf	eigenlijk	niet	teveel	over	willen	nadenken.	
Dat	moet	 je	 gewoon	 bij	mensen	 laten	 die	 daar	 ook	 kennis	 van	 zaken	 van	 hebben”	 -	 Stichting	
Centrum	Management	Bladel.		
	

Het	proces	van	de	professionalisering	van	collectieve	digitale	marketing	is	niet	alleen	kosten-	en	
tijd	 intensief	maar	ook	kennisintensief.	Kostenintensief	omdat,	zoals	gezegd,	het	 (relatief)	veel	
geld	 kost	 om	 een	 professioneel	 bureau	 in	 te	 huren.	 Sommige	 winkelcollectieven	 hebben	
meerdere	offertes	opgevraagd	bij	 professionele	bedrijven	en	voor	het	maken	van	een	website	
komt	dit	vaak	boven	de	10.000	uit.	Dit	bedrag	is	vaak	buitenproportioneel	ter	vergelijking	met	
de	andere	(structurele)	kostenposten	die	winkelcollectieven	al	hebben.		
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Daarnaast	is	het	proces	van	professionalisering	tijdintensief,	omdat	de	collectieven	een	geschikt	
bedrijf	moeten	vinden	waar	ze	mee	in	zee	willen	gaan.	En	als	de	overeenkomst	is	gesloten,	is	het	
vaak	een	lang	proces	omdat	er	veel	keuzes	gemaakt	moeten	worden,	bijvoorbeeld	wat	betreft	de	
huisstijl	of	identiteit	van	het	gebied.	Deze	keuzes	komen	niet	in	alle	gevallen	goed	over	waardoor	
het	proces	nog	langer	duurt:	
	

“Nee,	wij	hebben	dat	brandingtraject	gedaan	(…)	En	daar	is	een	professioneel	bureau	bijgehaald.	
En	dat	traject	duurt	dus	nu	wat	langer,	omdat	wat	zij	hadden	gemaakt,	sloot	dus	helemaal	niet	
aan	bij	de	verwachtingen	van	de	werkgroep.	Ja	en	daar	spelen	beide	partijen	natuurlijk	een	rol	
in.	De	werkgroep	heeft	het	bureau	niet	goed	gebrieft,	over	wat	ze	nou	wilde	en	het	bureau	heeft	
niet	 goed	 opgehaald,	 het	 bureau	 is	 natuurlijk	 de	 professional,	 dus	 die	 moet	 ook	 goed	 bij	 de	
opdrachtgever	 vragen	 van	 wat	 zijn	 jullie	 wensen.	 Zodat	 wat	 zij	 gaan	 maken	 aan	 de	
verwachtingen	 voldoet.	 Nu	 heeft	 de	werkgroep	meer	 voorbeelden	 verzameld	 en	 die	weten	 nu	
veel	 beter	 wat	 ze	 willen,	 waardoor	 dat	 bureau	 nu	 wel	 de	 goede	 kant	 opgaat.	 Dus	 ja	 je	 kan	
zeggen	de	werkgroep	had	dus	beter	moeten	nadenken	wat	ze	wilde,	maar	het	bureau	had	hun	
daar	ook	beter	in	moeten	begeleiden.	Dus	dat	is	dan	een	les”	-	BIZ-Vereniging	Jordaan	Zuid.	

		
Ook	 is	 de	 professionalisering	 van	 collectieve	 digitale	 marketing	 kennisintensief,	 omdat	 de	
adoptie	 van	 een	 nieuw	 kanaal	 (bv.	 een	 website	 maken)	 en	 het	 (structureel)	 onderhouden	
hiervan	 ook	 kennis	 van	 zaken	 vraagt	 bij	 de	 organisatie	 van	 het	winkelcollectief.	 Bij	wijze	 van	
spreken	kan	 iedereen	 een	 facebookpagina	maken,	maar	 er	 komt	 veel	meer	bij	 kijken	 als	 deze	
professioneel	onderhouden	wordt.	Dit	vergt	specifieke	kennis.	Denk	hierbij	bijvoorbeeld	aan	de	
tijdstippen	wanneer	je	een	bericht	plaatst,	maar	ook	in	welke	frequentie	plaats	het	collectief	een	
bericht.	 En	 zo	 is	 het	 ook	 belangrijk	 om	 duidelijk	 te	 hebben	 wie	 je	 doelgroep	 is.	 Deze	 kennis	
hebben	 de	 winkelcollectieven	 vaak	 niet	 in	 huis	 waarvoor	 het	 inhuren	 van	 een	 professioneel	
bureau	uitkomst	kan	bieden.		
	
Ondanks	 dat	 de	 wens	 voor	 professionalisering	 bij	 veel	 collectieven	 bestaat,	 is	 het	 in	 veel	
gevallen	voor	de	winkelcollectieven	niet	mogelijk	om	het	in	één	keer	(goed)	professioneel	aan	te	
pakken.	 In	 de	 vijfde	 fase	 van	 de	 ontwikkeling	 van	 BIZ-gebieden	 vindt	 dan	 ook	 in	 sommige	
gevallen	een	 stap	 terug	naar	 fase	4	plaats.	Doordat	het	 voor	de	winkelcollectieven	niet	 in	 alle	
gevallen	mogelijk	is	om	hun	marketing	te	professionaliseren,	gaan	de	onderzochte	BIZ’s	op	zoek	
naar	alternatieve	manieren	om	toch	nieuwe	digitale	marketing	kanalen	te	initiëren	of	de	digitale	
marketing	 te	 professionaliseren.	 Dit	 kan	 bijvoorbeeld	 door	 het	 inzetten	 van	 vrijwilligers.	 Ook	
kan	 een	 website	 via	 via	 gemaakt	 worden,	 zodat	 dit	 veel	 goedkoper	 kan	 dan	 indien	 een	
professioneel	bureau	dit	zou	doen.		
	
Het	uitbesteden	van	professionele	digitale	marketingactiviteiten	is	niet	onomstreden.	Niet	in	elk	
geval	 wil	 een	 winkelcollectief	 een	 professioneel	 bedrijf	 in	 de	 arm	 nemen	 voor	 de	 (verdere)	
professionalisering	 van	 hun	 digitale	 kanalen.	 Dit	 komt	 omdat	 een	 winkelcollectief	 geen	
vertrouwen	 heeft	 in	 het	 inhuren	 van	 een	 professionele	 organisaties	 die	 ze	 niet	 goed	 kennen.	
Hierdoor	 liet	 deze	BIZ	de	marketing	 liever	doen	door	 een	bekende	die	beter	weet	wat	bij	 het	
collectief	past:		
	

“Wij	 hebben	 dat	 wel	 eens	 laten	 doen	 door	 een	 ander,	 en	wij	 waren	 ook	 helemaal	 niet…	 niet	
betaald.	Wij	waren	er	helemaal	niet	tevreden	over.	Wij	vonden	het	lelijk	allemaal.	Dus	dat	is	ook	
wel	een	puntje	hoor	vind	ik,	want	die	gast	die	het	nou	doet,	die	weet	precies	wat	wij	willen”	-	BIZ	
InZzee.	
	

Geconcludeerd	kan	worden	dat	bijna	alle	onderzochte	BIZ’s	de	intentie	hebben	om	hun	digitale	
kanalen	 (verder)	 te	willen	professionaliseren.	Echter	 is	het	bewerkstelligen	van	dat	doel	 vaak	
lastig	 omdat	 dit	 door	 beperkingen	 niet	 altijd	 mogelijk	 is.	 Hierdoor	 zijn	 de	 onderzochte	
winkelcollectieven	zoekende	hoe	dit	het	beste	gedaan	kan	worden.		
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Uiteindelijk	 zijn	 sommige	 winkelcollectieven	 bereid	 te	 investeren	 in	 professionele	 collectieve	
digitale	marketing.	Zij	kopen	de	kennis	in	en	ontwikkelen	vaardigheden	waarover	ze	voorheen	
niet	over	beschikten.	In	sommige	gevallen	zijn	deze	winkelcollectieven	niet	direct	tevreden	met	
het	resultaat	en	kan	de	professionalisering	hierdoor	een	lang	proces	worden.	Er	zijn	echter	ook	
gevallen	waar	de	winkelcollectieven	in	BIZ-gebieden	tevreden	zijn	met	de	ingekochte	diensten.	
	

“(…)	dan	merk	je	dat	het	zo	goed	is	om	echt	wel	een	professionele,	goeie	diensten	in	te	kopen.	
Dat	maakt	gewoon	een	wereld	van	verschil.	Ja.”		-	BIZ-Vereniging	Beethovenstraat.	
	

Winkelcollectieven	 in	 BIZ-gebieden	 die	 professionaliseringsslagen	 maken,	 beschikken	 over	
bepaalde	hulpbronnen	waar	andere	winkelcollectieven	niet	over	beschikken.	Zij	zijn	in	staat	om	
een	 nieuw	 digitaal	 kanaal	 implementeren	 of	 kiezen	 ervoor	 hun	 collectieve	 digitale	marketing	
(verder)	 te	 gaan	 professionaliseren.	 Dat	 is	 niet	 per	 se	 het	 directe	 resultaat	 was	 van	 meer	
vergaarde	 financiële	 of	 fysieke	 hulpbronnen,	 maar	 heeft	 het	 vooral	 te	 maken	 met	 de	
beschikbaarheid	van	organisatorische	en	menselijke	hulpbronnen.		
	
Het	belang	van	menselijke	hulpbronnen	komt	tijdens	de	diepte-interviews	naar	voren	wanneer	
iemand	 van	 het	 bestuur	 of	 een	 ondernemer	 die	 de	 website	 en/of	 social	 media	 onderhielden	
ermee	stopt.	Dan	ontstaat	een	leemte	in	de	menselijke	hulpbronnen	en	moet	er	over	na	worden	
gedacht	hoe	dit	ingevuld	gaat	worden.	Bovendien	kan	het	voorkomen	dat	het	collectief	zelf	niet	
de	juiste	menselijke	hulpbronnen	in	huis	heeft	waardoor	deze	ingehuurd	moeten	worden.	Deze	
‘gaten’	 in	 de	 menselijke	 hulpbronnen	 werden	 meestal	 opgelost	 door	 het	 inhuren	 van	 een	
professioneel	bureau.	Pas	wanneer	het	 collectief	 zich	die	kennis	zelf	 eigen	maakt,	 is	er	 sprake	
van	echte	professionalisering.	Hierdoor	kan	een	concurrentievoordeel	door	het	winkelcollectief	
worden	behaald:	
	

“Ook	 hier	 deed	 voorheen	 één	 van	 de	 bestuursleden	 de	 social	 media	 en	 zij	 heeft	 haar	 taken	
neergelegd,	dus	toen	ja	de	overweging	was	gaan	wij	het	weer	ondernemers	vragen	of	gaan	wij	
de	stap	maken	om	het	te	professionaliseren.	Dus	het	was	ook	een	soort	van	noodzaak	om	iets	
anders	te	doen	daarin”	-	BIZ-Vereniging	Beethovenstraat.	
	
“Wij	 krijgen	 altijd	 uitnodigingen	 voor	 van	 die	 krantjes	 die	 onder	 de	 campings	 enzo	 worden	
verspreid.	Dat	doen	wij	dan,	dat	kost	800	euro,	dat	is	veel	geld.	Dan	is	dan	de	vraag;	Wie	schrijft	
de	advertentie?	Dan	zoeken	wij	een	foto	op,	dan	schrijf	ik	een	stukje,	maar	ik	ben	natuurlijk	geen	
commercieel	deskundige.	Dus	toen	heb	 ik	gezegd	 jongens	dat	moeten	 jullie	anders	aanpakken,	
want	dit	werkt	zo	niet.	De	vraag	is	heeft	het	zin	om	1x	per	jaar	een	advertentie	te	plaatsen	in	een	
bladkoerier	voor	toeristen?	Hoe	moet	je	dat	nou	aanpakken?	Daar	hadden	wij	geen	antwoord	op	
(...)	En	hoe	vaak	moet	je	dat	doen?	Als	je	een	glossy	maakt,	hoe	vaak	doe	je	dat	dan,	2x	per	jaar	
in	 voor-	 en	naseizoen,	 hoe	moet	 je	die	dan	 verspreiden?	Heeft	 dat	 eigenlijk	 zin	om	die	dingen	
huis	aan	huis	te	verspreiden	of	leg	je	het	in	de	winkels?	Dat	soort	vragen.	Wat	is	nou	een	goede	
handelsnaam?	 Hoe	 gebruik	 je	 je	 website?	 Hoe	 gebruik	 je	 social	 media?	 Professioneel	 sterker	
ontwikkeld	dan	wij	nu	doen,	hoe	kun	je	dat	het	beste	doen?	Daarvoor	hebben	wij	nu	dat	bedrijf	
ingehuurd”	-	Stichting	BIZ	City	Center	Goeree-Overflakkee.	
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Daarnaast	kunnen	organisatorische	hulpbronnen	ook	zorgen	voor	concurrentievoordelen.	Vaak	
is	een	nieuw	bestuur	 in	de	BIZ	een	 reden	om	een	nieuwe	digitaal	kanaal	 te	 implementeren	of	
deze	verder	te	professionaliseren.	Bij	de	komst	van	een	nieuw	bestuur	worden	veel	dingen	vaak	
op	de	agenda	gezet	en	komt	men	erachter	dat	men	graag	een	website	of	social	media	wilt	of	deze	
verder	wilt	professionaliseren:	

	
“…Dus	toen	is	dat	ook	zo	gegaan	rondom	de	website	en	nieuwsbrieven,	wie	doet	dat.	Nou	en	
uiteindelijk	is	bedacht	dat	dat	beter	is	om	iemand	die	daar	deskundig	in	is	voor	een	aantal	uren	
in	te	huren,	omdat	die	dat	ook	beter	kan.	
	
Dus	dat	heeft	vooral	te	maken	met	de	interne	organisatie?	
	
Ja.	Wij	hebben	gekeken	aan	wie	welke	taken	werden	toebedeeld.	En	wie	kan	iets	goed.	En	als	wij	
het	niet	huis	hebben,	hoe	kunnen	wij	het	dan	in	huis	halen	zeg	maar.	Met	het	beperkte	budget	
dat	wij	hebben”	-	Centrum	Management	Hengelo.	

	
Er	zijn	ook	redenen	voor	de	implementatie	van	een	nieuw	kanaal	of	verdere	professionalisering	
van	 de	 collectieve	 digitale	 marketing	 die	 niet	 direct	 samenhangen	 met	 hulpbronnen	 en	
bekwaamheden.	Zo	kan	het	zijn	dat	een	winkelcollectief	in	een	BIZ-gebied	te	hoge	ambities	heeft	
wat	 betreft	 de	 professionalisering	 van	 de	 digitale	 marketing	 in	 het	 begin	 van	 haar	 vijfjarige	
termijn.	Ook	kan	de	implementatie	van	een	nieuw	kanaal	of	verdere	professionalisering	komen	
omdat	 de	 BIZ	 graag	 één	 centraal	 punt	 wil	 creëren	 voor	 de	 ondernemers	 en/of	 bezoekers	 en	
bewoners	 van	 het	 gebied.	 Deze	 twee	 redenen	 hebben	 niet	 direct	 een	 verband	 met	 meer	
vergaarde	 hulpbronnen	 of	 het	 anders	 inzetten	 van	 haar	 hulpbronnen,	 maar	 meer	 met	 de	
doelstellingen	van	het	collectief	zelf:	

	
“Het	was	al	vanaf	dag	één	een	doelstelling	van	de	BIZ,	maar	er	 is	niet	altijd	voldoende	budget	
voor”	-	Stichting	VOC	Alphen	aan	den	Rijn	

	
“Nou	omdat	wij	het	leuk	vinden	dat	je	een	verzameling	hebt	van	alles	wat	er	te	vinden	is	op	de	
Dam.	(…)	En	dat	is	eigenlijk,	als	je	alles	bij	elkaar,	in	één	verzameling	zet,	is	dat	eigenlijk	best	heel	
leuk	omdat	dat	dan	zo	neer	te	zetten.	En	dat	als	je	dan	Amsterdam	zoekt	en	je	wilt	iets	over	de	
Dam	weten,	dat	 je	dan	bij	 ons	 terecht	 komt.	Dat	er	meer	 informatie	 te	 vinden	 is.	 Er	 zijn	1001	
dingen	 te	 vinden	 van	 tour	 operators	 en	 toestanden,	 maar	 wij	 wilden	 gewoon	 onze	 eigen	
informatie	puntje”	-		BIZ	Dam	

	
“Dat	was	omdat	wij	één	centraal	punt	wilden	(…).		
	
Dus	het	heeft	niets	te	maken	met	meer	vergaarde	financiële	bronnen?	
	
Nee	 nee	 nee.	 Gewoon	 duidelijkheid	 is	 het	 eigenlijk.	 Dan	 wordt	 het	 allemaal	 makkelijker	 voor	
iedereen”	-	BIZ	InZzee.	

	
Indien	nieuwe	kanalen	gecreëerd	worden	voor	alleen	consumenten	kan	het	vanuit	 strategisch	
oogpunt	worden	opgevat	en	 indien	het	puur	alleen	voor	de	ondernemers	wordt	gecreëerd	als	
een	middel	waardoor	de	samenwerking	verbeterd	kan	worden.	Soms	wordt	het	nieuwe	kanaal	
ook	voor	beide	doelgroepen	gecreëerd,	dan	vindt	een	combinatie	plaats.	 Indien	mogelijk	 is	het	
advies	om	beiden	te	adopteren	en	goed	af	te	stemmen	op	elkaar.		
	
Na	 vijf	 jaar	 moet	 opnieuw	 gestemd	 worden	 in	 het	 BIZ-gebied.	 Indien	 er	 weer	 door	 de	
ondernemers	 en/of	 vastgoedeigenaren	 wordt	 ingestemd	 met	 de	 BIZ	 worden	 de	 hierboven	
beschreven	processen	herhaald.	De	verwachting	 is	dat	het	de	 tweede	keer	gemakkelijker	gaat	
omdat	de	BIZ’s	geleerd	hebben	van	hun	ervaringen.	Bovendien	hebben	de	BIZ’s	al	investeringen	
gedaan	waarvan	ze	blijvend	kunnen	profiteren.	Inhoudelijk	betekent	dit	dat	waarschijnlijk	in	de	
tweede	en	volgende	termijnen	van	vijf	jaar	de	focus	meer	op	collectieve	digitale	marketing	komt	
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te	 liggen.	Deze	verwachting	kan	 in	dit	 onderzoek	niet	 goed	worden	onderzocht	 omdat	 slechts	
één	winkelcollectief	zich	momenteel	in	de	tweede	BIZ-periode	bevindt.	In	dit	ene	geval	wordt	de	
verwachting	 overigens	 wel	 bevestigd.	 Deze	 BIZ	 heeft	 een	 professioneel	 marketing	 bureau	
ingehuurd	 in	 de	 tweede	 termijn	 van	 hun	 BIZ-periode,	maar	 de	wens	 naar	 professionalisering	
hadden	zij	al	eerder.	Nadat	de	BIZ		eerst	haar	focus	had	op	het	voorzien	in	de	basisbehoeftes,	kan	
nu	 meer	 worden	 gefocust	 op	 de	 verdere	 professionalisering	 van	 de	 collectieve	 (digitale)	
marketing.		
	

“Dit	 is	 ook	 al	 de	 tweede	BIZ	 voor	 ons.	Wij	 hebben	dat	 ook	 al	 een	 beetje	 losgelaten.	Het	 is	 de	
basisvoorwaarde	heel,	schoon	en	veilig,	en	nu	is	het	veel	meer	vermarkten	van	het	centrum.	Een	
stukje	marketing	hoort	daarbij”	-	Stichting	VOC	Alphen	aan	den	Rijn.	
	

Of	 dit	 ook	 geldt	 voor	 andere	 BIZ’s	 is	 nog	 een	 vraag	 die	 pas	 in	 de	 toekomst	 beantwoord	 kan	
worden.	 De	 meeste	 BIZ’s	 bevinden	 zich	 nu	 in	 de	 tweede	 helft	 van	 de	 eerste	 BIZ-periode,	
waardoor	 meer	 onderzoek	 nodig	 is	 om	 te	 bepalen	 of	 deze	 veronderstelling	 bevestigd	 kan	
worden.	
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7.2	Ladder	van	digitale	marketing:	voordelen	van	de	BIZ	op	een	rijtje		
	
De	 evolutie	 van	 winkelcollectieven	 in	 BIZ-gebieden	 verloopt	 stapsgewijs.	 Soms	 nemen	
winkelcollectieven	 een	 ferme	 stap	 naar	 professionalisering	 van	 hun	 digitale	 marketing,	 maar	
even	zo	goed	zijn	er	winkelcollectieven	die	een	stap	terug	zetten.	Dat	is	reden	om	dit	proces	van	
professionalisering	op	te	vatten	als	een	ladder	van	collectieve	digitale	marketing	(figuur	7.1).		
	
Figuur	7.1:	Ladder	van	collectieve	digitale	marketing		

	
	
De	transitie	van	een	ondernemerscollectief	op	vrijwillige	basis	naar	een	Bedrijven	Investerings	
Zone	waar	iedere	ondernemer	in	het	gebied	verplicht	aan	moet	deelnemen,	is	de	eerste	stap	op	
deze	ladder.	In	de	tweede	stap	op	de	ladder	vindt	de	uitvoering	van	het	gemaakte	vijfjarige	BIZ-
plan	 door	 de	 winkelcollectieven	 plaats.	 Hierbij	 ligt	 de	 focus	 vooral	 in	 op	 het	 voorzien	 in	 de	
basisbehoeftes	van	het	BIZ-gebied.	Bij	de	derde	stap	op	de	ladder	verbreedt	zich	de	uitvoering	
van	(betere)	dienstverlening,	onder	meer	naar	publieke	taken	die	vroeger	door	de	gemeentelijke	
overheid	 werd	 gedaan.	 Nadat	 de	 basis	 op	 orde	 is	 gesteld	 en	 er	 structuur	 is	 gebracht	 in	 de	
(fysieke)	 factoren	die	het	desbetreffende	collectief	belangrijk	acht,	komt	er	 in	stap	vier	ruimte	
voor	het	organiseren	van	activiteiten	en	evenementen.	Dan	groeit	het	besef	dat	deze	gepromoot	
moeten	worden	door	middel	van	actieve	collectieve	(digitale)	marketing.	 In	de	vierde	fase	van	
de	 ladder	 van	digitale	marketing	 van	winkelcollectieven	 is	 een	 terugkoppeling	 gevonden	naar	
fase	drie	van	de	ladder.	 Inhoudelijk	betekent	dit	dat	waar	eerst	door	de	onderzochte	BIZ’s	aan	
collectieve	 (digitale)	 marketing	 werd	 gedaan,	 dit	 later	 minder	 belangrijk	 werd	 geacht	 en	 de	
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focus	op	een	betere	dienstverlening	en/of	het	onderhouden	fysieke	omgeving	werd	gelegd.	Tot	
slot	 willen	 de	 onderzochte	 winkelcollectieven	 in	 fase	 vier	 graag	 hun	 collectieve	 digitale	
marketing	(verder)	professionaliseren	(fase	vijf).	Dit	komt	doordat	de	uitvoering	van	de	huidige	
marketing	 van	 de	 BIZ’s	 in	 veel	 gevallen	 amateuristisch	 georganiseerd	 is,	 waardoor	 het	 niet	
gestructureerd	 is	 en	 bovendien	 vaak	 gebreken	 vertoont.	 In	 deze	 fase	 vindt	 soms	 ook	 een	
terugkoppeling	plaats.	Doordat	het	voor	de	winkelcollectieven	niet	 in	alle	gevallen	mogelijk	 is	
om	 hun	 collectieve	 marketing	 te	 professionaliseren,	 gaan	 de	 onderzochte	 BIZ’s	 op	 zoek	 naar	
alternatieve	 manieren	 om	 toch	 nieuwe	 digitale	 marketing	 kanalen	 te	 initiëren	 of	 de	 digitale	
marketing	 te	 professionaliseren.	 Na	 vijf	 jaar	 herhaalt	 dit	 proces	 zich	 weer	 en	 moet	 opnieuw	
gestemd	worden	door	de	ondernemers	in	het	desbetreffende	gebied.	De	verwachting	is	dat	het		
proces	de	tweede	keer	gemakkelijker	gaat	omdat	de	BIZ’s	geleerd	hebben	van	hun	ervaringen.	
Bovendien	 hebben	 de	 BIZ’s	 al	 investeringen	 gedaan	 waar	 ze	 blijvend	 van	 kunnen	 profiteren.	
Deze	vijf	fasen	staan	hierboven	schematisch	weergegeven	in	een	model	
	
In	 dit	 model	 wordt	 ervan	 uitgegaan	 dat	 het	 uiteindelijke	 doel	 van	 de	 BIZ’s	 is	 om	 de	 meest	
geschikte	hulpbronnenbasis	te	creëren	voor	de	uitvoering	van	de	digitale	marketing.	In	hoeverre	
de	winkelcollectieven	uiteindelijk	daarin	slagen	en	de	ladder	van	digitale	marketing	beklimmen	
is	 afhankelijk	 van	 structurele	 beperkingen	 of	 bewuste	 keuzes	 van	 de	 BIZ’s.	 Hierna	 wordt	 de	
nadruk	gelegd	op	de	voordelen	van	de	BIZ-regeling.	
	
De	voordelen	van	de	BIZ	werden	door	de	ondervraagde	meerdere	malen	genoemd.	Het	meest	
vaak	genoemde	voordeel	 is	het	beschikking	hebben	over	meer	budget.	Het	tweede,	en	daaraan	
gerelateerde	voordeel,	is	dat	het	collectief	over	meer	daadkracht	beschikt.	Zo	werd	genoemd	dat	
de	initiatie	van	een	BIZ	voor	continuïteit	en	slagkracht	zorgt,	omdat	het	collectief	voor	een	lange	
termijn	 (vijf	 jaar)	 is	 verzekerd	 van	 vaste	 inkomsten.	 Daardoor	 kunnen	 gemakkelijker	
investeringen	worden	gedaan	en	externe	partijen	worden	ingeschakeld.	Ook	neemt	de	politieke	
daadkracht	toe,	omdat	de	BIZ	alle	ondernemers	van	het	gebied	vertegenwoordigt.	Vroeger	werd	
alleen	 maar	 een	 deel	 van	 de	 ondernemers	 vertegenwoordigd.	 Daarnaast	 werd	 door	 de	
ondervraagde	winkelcollectieven	het	voordeel		genoemd	van	de	BIZ	dat	het	voor	structuur	zorgt	
en	dat	iedereen	in	het	BIZ-gebied	mee	moet	werken	(geen	free-riders	meer).		
	

“….	je	merkt	wel	dat	doordat	er	nu	BIZ’s	zijn,	en	toen	is	er	altijd	ook	gezegd,	dat	het	is	ook	een	
opstapje	naar	de	professionalisering	van	die	vereniging,	dat	dat	ook	echt	gebeurd.	Dus	doordat	
er	meer	 structuur	 is	 en	er	 lange	 termijn	plannen	 zijn,	 en	doordat	dus	 er	groter	budget	 en	ook	
meer	zekerheid	is	over	dat	budget.	Maken	dus	eigenlijk	al	die	gebieden	die	een	BIZ	zijn	ook	wel	
die	professionalisering	door”	-	BIZ	Vereniging	Jordaan	Zuid.	

	
“Uhmm	nja,	met	name	gewoon	dat	je,	ja	het	is	gewoon	ontzettend	fijn	dat	je	die	lange	termijn	
plannen	kan	maken.	Je	weet	gewoon	dat	het	geld	er	is”	-	BIZ-Vereniging	Beethovenstraat.	
	
“Het	 voordeel	 is	 dat	 wij	 beleid	 kunnen	 maken	 en	 met	 elkaar	 kunnen	 bepalen	 waar	 wij	 heen	
willen	gaan.	En	daarmee	ook	weer	budget	kunnen	besteden	op	een	goede	manier.	En	Alphen	een	
identiteit	kunnen	geven	en	eenheid	creëren.	Eenheid	creëren	is	het	allerbelangrijkste.	En	wat	heb	
je	nodig	 voor	 eenheid?	Communicatie	 van	die	 eenheid	 en	budget”	 -	 Stichting	VOC	Alphen	aan	
den	Rijn.	
	
“Dat	alle	ondernemers	bijdragen	in	de	kosten.	En	je	had	natuurlijk	vroeger	de	free-riders,	en	nu	
betaalt	iedereen	mee.	En	dat	is	wel	eerlijk,	en	dat	betekent	natuurlijk	ook	dat	je	makkelijker	een	
vuist	kunt	maken.	Je	hebt	meer	daadkracht.	Dat	is	het	grote	voordeel,	naast	het	feit	dat	je	meer	
inkomsten	maken”	-	Stichting	BIZ	City	Center	Goeree-Overflakkee.	
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Een	interessant	feit	is	dat	een	deel	van	de	ondervraagde	collectieven	denkt	dat	zij	zonder	de	BIZ	
ook	wel	een	website	of	één	of	meerdere	social	media	kanalen	zouden	hebben	geadopteerd.	Wel	
moet	 erbij	 gezegd	 worden	 dat	 de	 winkelcollectieven	 denken	 dat	 zonder	 de	 BIZ	 het	 wel	 veel	
lastiger	zou	zijn	geweest	om	de	kanalen	te	adopteren,	maar	dat	ze	op	andere	manieren	(en	met	
minder	zekerheid	door	geen	vaste	inkomsten)	geprobeerd	zouden	hebben	een	website	of	social	
media	kanalen	te	adopteren:	
	

“Linksom	of	rechtsom	als	wij	geen	structurele	financiering	hadden	ontvangen,	dan	was	die	site	er	
toch	gekomen.	Wel	met	minder	budget,	maar	dan	had	wel	een	familielid	het	gedaan,	of	weet	ik	
veel	wat,	maar	het	komt	er	wel”	-	BIZ	InZzee.		
	
“Uhmm	 ik	denk	alsnog	wel	hoor,	 in	dit	 geval.	Omdat	de	Beethovenstraat	was	ook	één	van	de	
eerste		die	aan	streetbranding	heeft	gedaan,	dus	die	echt	onderzoek	heeft	gedaan	naar	wie	zijn	
onze	klanten,	en	daar	een	hele	brand	omheen	heeft	gebouwd	en	dat	hebben	ze	ook	al	gedaan	
toen	ze	nog	een	ondernemersvereniging	waren.	En	toen	er	ook,	eigenlijk	ook	nog	geen	subsidies	
daarvoor	beschikbaar	waren,	dat	is	in	Amsterdam	nu	wel	zo.	Dus	op	zich	hadden	ze	die	focus	al	
wel,	 maar	 ik	 denk	 dat	 in	 andere	 gevallen	 een	 BIZ	 daar	 wel	 heel	 erg	 aan	 bijdraagt”	 -	 BIZ-
Vereniging	Beethovenstraat.		

7.3	Conclusie	
	
Op	 basis	 van	 de	 uitgevoerde	 diepte-interviews	 kan	 geconstateerd	 worden	 dat	 weliswaar	 de	
winkelcollectieven	 in	BIZ-gebieden	de	 nadrukkelijke	wens	 hebben	 om	hun	 collectieve	 digitale	
marketing	 te	professionaliseren	 (en	dus	 fase	5	willen	bereiken),	de	meeste	winkelcollectieven	
zich	nog	bevinden	in	fase	3	of	4.	De	feitelijke	prioriteit	ligt	bij	veel	winkelcollectieven	(nog)	niet	
op	 (digitale)	marketing,	 maar	 bij	 de	 verbetering	 van	 de	 fysieke	 omgeving.	 Veel	 deelnemende	
ondernemers	 van	 winkelcollectieven	 nemen	 een	 afwachtende	 houding	 aan.	 Zij	 denken	 vaak;	
‘Waarom	 zou	 je	 geld	 investeren	 in	 marketing	 als	 je	 fysieke	 omgeving	 niet	 op	 orde	 is?’	 De	
organisaties	die	de	winkelcollectieven	adviseren	lopen	hier	weliswaar	op	vooruit,	maar	moeten	
bij	het	realiseren	van	hun	plannen	toch	rekening	houden	met	dit	sentiment	onder	hun	leden.	Er	
zijn	 wel	 een	 aantal	 winkelcollectieven	 die	 al	 stappen	 hebben	 gezet	 naar	 collectieve	 digitale	
marketing,	 alleen	 is	 deze	 vaak	 nog	 amateuristisch	 georganiseerd.	 Men	 maakt	 gebruik	 van	
vrijwilligers	 of	mensen	 die	 voor	 een	 paar	 uur	 per	week	 of	maand	 door	 het	 collectief	worden	
ingehuurd	voor	secretariële	ondersteuning.	Zij	moeten	zich	naast	de	uitvoering	van	de	digitale	
marketing	ook	vaak	bezig	houden	met	andere	organisatorische	taken.	
	
Hoewel	bij	bijna	alle	ondervraagde	winkelcollectieven	in	BIZ-gebieden	de	wens	bestaat	om	hun	
collectieve	 digitale	 marketing	 in	 de	 toekomst	 verder	 te	 professionaliseren,	 is	 het	
bewerkstelligen	van	dat	doel	vaak	lastig.	De	belangrijkste	beperkingen	komen	voort	uit	het	feit	
dat	 het	 proces	 van	 professionalisering	 van	 collectieve	 digitale	 marketing	 kosten-,	 tijd,	 en	
kennisintensief	is.	In	veel	gevallen	is	het	voor	winkelcollectieven	niet	mogelijk	om	de	collectieve	
digitale	marketing	in	één	keer	(goed)	professioneel	aan	te	pakken.	Vooral	het	budget	probleem	
en	 het	 menskracht	 probleem	 stellen	 beperkingen	 aan	 de	 professionalisering	 van	 digitale	
marketing	voor	de	winkelcollectieven.		
	
De	 ladder	 van	 digitale	 marketing	 voor	 winkelcollectieven	 heeft	 tot	 doel	 om	 het	 proces	 van	
collectieve	digitale	marketing	in	vijf	verschillende	fasen	uiteen	te	zetten.	Bovendien	bestaan	er	
allerlei	mogelijkheden	om	één	of	meer	stappen	terug	te	zetten.	Het	is	dus	geen	kwestie	van	wel	
of	 geen	 collectieve	 digitale	 marketing,	 maar	 gestage	 evolutie	 die	 bestaat	 uit	 verschillende	
activiteiten.	De	belangrijkste	boodschap	van	de	ladder	is	dat	de	wens	van	winkelcollectieven	om	
collectieve	digitale	marketing	verder	 te	professionaliseren	serieus	genomen	moet	worden.	Dat	
betekent	 dat	 winkelcollectieven	 in	 BIZ-gebieden	 hun	 bekwaamheden	 in	 dit	 opzicht	 moeten	
blijven	ontwikkelen,	hetgeen	gevolgen	heeft	voor	de	meest	geschikte	hulpbronnenbasis	van	de	
bedoelde	 winkelcollectieven.	 De	 BIZ-regeling	 biedt	 hiervoor	 verschillende	 voordelen	 (budget,	
continuïteit	 en	 slagkracht),	 maar	 deze	 voordelen	moeten	 door	 de	 collectieven	 zelf	 wél	 benut	
worden.			
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Hoofdstuk	8:		Conclusie		
	
In	dit	afsluitende	hoofdstuk	wordt	antwoord	gegeven	op	de	hoofdvraag	van	het	kwantitatieve	en	
kwalitatieve	onderzoek.	Op	basis	van	de	conclusies	wordt	een	advies	gegeven	aan	de	BIZ’s	en	de	
overheid.	 Verder	 bevat	 dit	 hoofdstuk	 een	 discussie	 over	 het	 onderzoek	 en	 worden	
aanbevelingen	gedaan	voor	verder	onderzoek	en	beleid	rond	de	BIZ-regeling.		
	
In	dit	onderzoek	staat	de	volgende	onderzoeksvraag	centraal:		

“In	 hoeverre	 draagt	 de	 Wet	 op	 de	 BIZ	 bij	 aan	 de	 invoering	 en	 het	 gebruik	 van	 digitale	
marketing	door	ondernemerscollectieven	in	stedelijke	winkelgebieden	in	Nederland	en	hoe	
kan	 de	 BIZ-regeling	 het	 beste	 ingezet	worden	 voor	 collectieve	 digitale	marketing	 in	 deze	
gebieden?”	
	
Volgens	 de	 wet	 op	 de	 BIZ	 is	 het	 sinds	 1	 januari	 2015	 mogelijk	 om	 de	 inzet	 van	 collectieve	
digitale	marketing	en	communicatie	onderdeel	uit	te	laten	maken	van	een	BIZ-plan.	Collectieve	
digitale	 marketing	 brengt	 het	 BIZ-gebied	 onder	 de	 aandacht	 van	 een	 grote	 groep	 potentiële	
klanten.	 Bovendien	 kan	 de	 aantrekkelijkheid	 van	 het	 gebied	 worden	 gepromoot	 waardoor	
bestaande	klanten	eerder	geneigd	zijn	om	in	het	gebied	te	blijven,	in	plaats	van	te	gaan	winkelen	
in	 concurrerende	 gebieden	 of	 om	 online	 aankopen	 te	 doen.	 Digitale	 marketing	 van	
winkelcollectieven	kan	dus	bijdragen	aan	het	genereren	van	nieuwe	klanten,	maar	ook	aan	het	
behouden	van	bestaande	klanten.	Hoewel	die	mogelijkheid	dus	bijna	vier	jaar	bestaat	is	er	tot	nu	
toe	 weinig	 inzicht	 verkregen	 over	 de	 mate	 waarin	 de	 BIZ-regeling	 wordt	 aangewend	 voor	
digitale	 marketing	 van	 winkelcollectieven.	 Deze	 constatering	 is	 aanleiding	 om	 na	 te	 gaan	 in	
hoeverre	de	BIZ-regeling	daadwerkelijk	bijdraagt	aan	de	 invoering	en	het	gebruik	van	digitale	
marketing	van	winkelcollectieven.		
	
Uit	de	kwantitatieve	analyses	blijkt	er	een	tendens	te	bestaan	dat	gestructureerd	gefinancierde	
winkelcollectieven,	 waaronder	 dus	winkelcollectieven	 in	 BIZ-gebieden,	 vaker	 digitale	 kanalen	
adopteren.	Het	verschil	tussen	wel	of	niet	structureel	gefinancierde	collectieven	is	in	dit	opzicht	
klein	en	alleen	voor	de	adoptie	van	de	website	statistisch	significant.	Als	wordt	gekeken	naar	wel	
of	niet	een	BIZ-gebied	dan	gaat	ook	de	significantie	van	het	verschil	 in	adoptie	van	de	website	
verloren.	Met	andere	woorden,	op	het	eerste	gezicht	lijkt	het	zijn	van	een	BIZ-gebied	weinig	van	
invloed	op	de	inzet	van	digitale	marketing	van	winkelcollectieven.	Vervolgens	is	er	gekeken	naar	
de	frequentie	van	het	up-to-date	houden	van	de	digitale	kanalen.	Hierbij	gaat	het	dus	om	wat	de	
winkelcollectieven	 met	 hun	 digitale	 kanalen	 doen.	 Hogere	 frequentie	 betekent	 een	 grotere	
alertheid	 in	 het	 gebruik	 van	 digitale	 marketing.	Wederom	 blijkt	 dat	 er	 ook	 op	 dit	 punt	 geen	
statistisch	 significant	 verband	 bestaat	 met	 het	 al	 dan	 niet	 hebben	 van	 een	 structurele	
financiering	van	het	winkelcollectief.	Laat	staan	dat	er	een	significant	verband	is	met	het	wel	of	
niet	 gevestigd	 zijn	 in	 een	 BIZ-gebied.	 Er	 zijn	wel	 verschillen,	maar	 ze	 zijn	 dus	 niet	 statistisch	
significant	binnen	de	gehele	populatie	groep	van	151	stedelijke	winkelcollectieven	in	Nederland.	
				
Daaropvolgend	is	gekeken	naar	de	mate	waarin	winkelcollectieven	de	beschikking	hebben	over	
hulpbronnen	en	waarin	zij	hun	bekwaamheden	hebben	ontwikkeld.	Het	gaat	hierbij	om	fysieke,	
menselijke,	 financiële	 en	 organisatorische	 hulpbronnen	 alsmede	 om	 de	 bekwaamheden	 met	
betrekking	 tot	 data,	 kennis	 en	 planmatig	 opereren.	 Uit	 de	 analyses	 komt	 naar	 voren	 dat	
structureel	 gefinancierde	 winkelcollectieven	 (waaronder	 dus	 winkelcollectieven	 in	 BIZ-
gebieden)	 vaker	 doelstellingen	 hanteren	met	 betrekking	 tot	 de	 fysieke	 omgeving	 (in	 casu	 het	
beïnvloeden	 van	 het	 gebiedsaanbod,	 het	 verbeteren	 van	 de	 openbare	 ruimte	 en	 de	
bereikbaarheid),	 	met	 betrekking	 tot	 de	 inzet	 van	 betaalde	medewerkers	 en	 de	 taakverdeling	
binnen	 het	 collectief.	Wordt	 onderscheid	 gemaakt	 tussen	 collectieven	 in	 BIZ-gebieden	 en	 niet	
BIZ-gebieden	 dan	 gaan	 deze	 statistische	 verbanden	 verloren.	 Bij	 de	 bekwaamheden	 gaat	 iets	
soortgelijks	 op.	 Data	 bekwaamheden	 zoals	 het	 monitoren	 van	 data	 om	 het	 succes	 van	 het	
collectief	 te	meten	 en	 ook	 de	 planbekwaamheid	 van	 het	 opstellen	 van	 een	 concreet	 actieplan	
hangen	samen	met	structurele	financiering	van	het	collectief,	maar	niet	met	het	verschil	tussen	
BIZ-	en	niet	BIZ-gebieden.	
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Vervolgens	 is	 onderzocht	 of	 er	 een	 relatie	 bestaat	 tussen	 de	 perceptie	 op	 de	 beschikbaarheid	
van	 hulpbronnen	 en	 bekwaamheden	 en	 de	 uitvoering	 van	 collectieve	 digitale	 marketing	 (de	
adoptie	en	het	up-to-date	houden	van	verschillende	kanalen).	De	belangrijkste	uitkomsten	zijn	
dat	de	meeste	statistische	verbanden	zich	voordoen	bij	de	kanalen	website	en	social	media	en	
nauwelijks	bij	de	overige	kanalen	(e-mail	nieuwsbrief,	webshop	en	smartphone	app)	en	dat	er	
vaker	verbanden	gevonden	met	het	up-to-date	houden	van	de	kanalen	dan	met	de	adoptie	van	
de	kanalen.	Dit	onderstreept	het	strategische	belang	van	het	up-to-date	houden	van	de	(beide)	
kanalen	 (website	 en	 social	 media).	 Een	 interessante	 uitkomst	 is	 dat	 het	 hebben	 van	 een	
positieve	 perceptie	 van	 de	 bekwaamheden	 in	 de	 meeste	 gevallen	 ook	 betekent	 dat	 het	
winkelcollectief	 meer	 digitale	 kanalen	 (met	 name	 website	 en	 social	 media)	 adopteert	 en	
onderhoudt,	 dan	 voor	 het	 hebben	 van	 een	 positieve	 perceptie	 van	 de	 hulpbronnen	 van	 het	
winkelcollectief.	 Dit	 kan	mogelijk	 verklaard	 worden	 door	 het	 feit	 dat	 binnen	 de	 onderzochte	
winkelcollectieven	 de	 samenwerking	 binnen	 het	 collectief	 niet	 per	 se	 heeft	 geleid	 tot	 een	
positieve	perceptie	van	de	hulpbronnen	(toegang	tot	meer	hulpbronnen),	maar	er	wel	toe	heeft	
geleid	 zij	 in	 vergelijking	 met	 andere	 collectieven	 beter	 in	 staat	 zijn	 hun	 capaciteiten	 te	
verbeteren	 (en	 daarom	 een	 hogere	 perceptie	 van	 de	 bekwaamheden	 genieten).	 De	
samenwerking	binnen	het	collectief	kan	dus	hebben	bijgedragen	aan	het	feit	dat	de	collectieven	
de	 hulpbronnen	 zo	 hebben	 weten	 te	 gebruiken	 dat	 ze	 bijdragen	 aan	 het	 realiseren	 van	 de	
doelstellingen	 van	 het	 collectief.	 Als	 gevolg	 daarvan	 adopteren	 deze	 winkelcollectieven	 meer	
kanalen	en	onderhouden	zij	deze	 regelmatiger	 in	vergelijking	met	andere	collectieven	die	hun	
capaciteiten	 niet	 hebben	 kunnen	 verbeteren	 door	 middel	 van	 samenwerking.	 Het	 resultaat	
hiervan	was	dat	deze	winkelcollectieven	een	concurrentievoordeel	wisten	te	behalen.		
	
Ondanks	deze	resultaten	van	de	kwantitatieve	analyse	blijft	de	vraag	onbeantwoord	waarom	de	
BIZ-regeling	 wel	 of	 niet	 wordt	 aangewend	 voor	 de	 invoering	 en	 het	 gebruik	 van	 collectieve	
digitale	marketing.	Daarom	is	aanvullend	een	kwalitatief	onderzoek	verricht.	Diepte-interviews	
zijn	 uitgevoerd	 om	 de	 daadwerkelijke	 betekenis	 van	 de	 BIZ-regeling	 vast	 te	 kunnen	 stellen.	
Hieruit	blijkt	dat	de	beslissing	om	wel	of	niet	als	winkelcollectief	aan	digitale	marketing	te	doen	
genuanceerder	 ligt	 dan	 een	 simpel	 ja	 of	 nee.	 Deze	 beslissing	 kent	 (vijf)	 verschillende	 fasen	
waarbij	tijdens	sommige	van	die	fasen	ook	een	stap	terug	mogelijk	is.	In	dit	verband	is	de	ladder	
van	 digitale	 marketing	 voor	 winkelcollectieven	 ontwikkeld,	 met	 als	 uiteindelijk	 doel	 om	 als	
collectief	de	digitale	marketing	 te	professionaliseren.	Het	 	bereiken	van	dat	doel	 is	vaak	 lastig,	
want	 deelnemers	 aan	 de	 collectieven	 geven	 vaker	 voorrang	 aan	 investeringen	 in	 de	 fysieke	
omgeving	dan	in	de	digitale	omgeving.	Bovendien	is	(verdere)			professionalisering	van	digitale	
marketing	 kosten-,	 tijd-,	 en	 kennisintensief.	 Vooral	 het	 budget	 probleem	 en	 het	 menskracht	
probleem	 vormen	 beperkingen	 voor	 de	 professionalisering	 van	 digitale	 marketing	 voor	 de	
winkelcollectieven.	Juist	op	deze	twee	punten	kan	de	BIZ-regeling	het	verschil	maken.			
	
Op	 basis	 van	 de	 gehouden	 diepte-interviews	 kan	 gesteld	 worden	 dat	 de	 BIZ-regeling	
waarschijnlijk	 in	 het	 voordeel	werkt	 van	 de	 uitvoering	 en	 de	 professionaliteit	 van	 collectieve	
digitale	 marketing	 activiteiten	 voor	 de	 desbetreffende	 onderzochte	 winkelcollectieven	 in	
Nederland.	 Uit	 de	 gesprekken	 blijkt	 wel	 degelijk	 dat	 de	 BIZ-regeling	 wordt	 aangewend	 voor	
collectieve	digitale	marketing.	 In	hoeverre	de	BIZ-regeling	daadwerkelijk	 van	 invloed	 is	 op	de	
uitvoering	en	professionalisering	van	collectieve	digitale	marketing	blijft	echter	nog	onduidelijk.	
Wellicht	is	het	gevestigd	zijn	in	een	BIZ-gebied	op	zich	niet	per	se	van	invloed	op	de	uitvoering	
van	collectieve	digitale	marketing,	maar	het	ontvangen	van	collectieve	structurele	 financiering	
wel.	 Wel	 kan	 met	 zekerheid	 gezegd	 worden	 dat	 de	 BIZ-regeling	 wordt	 aangewend	 voor	
collectieve	 digitale	 marketing	 en	 dat	 deze	 het	 proces	 naar	 de	 professionalisering	 hiervan	
faciliteert.	In	sommige	gevallen	was	deze	aanwending	groter	dan	bij	andere	winkelcollectieven,	
maar	door	middel	van	de	BIZ-regeling,	met	als	grootst	genoemde	voordeel	het	ontvangen	van	
structurele	 inkomsten	(voor	tenminste	vijf	 jaar),	worden	de	onderzochte	winkelcollectieven	 in	
staat	gesteld	om	 lange-termijn	plannen	op	 te	stellen	en	uit	 te	voeren.	Door	het	ontvangen	van	
deze	 structurele	 inkomsten	 kunnen	 de	 winkelcollectieven	 die	 gebruik	 maken	 van	 de	 BIZ-
regeling	 een	 deel	 van	 het	 budget	 reserveren	 voor	 de	 uitvoering	 van	 collectieve	 digitale	
marketing.	 Dit	 maakt	 het	 voor	 deze	 winkelcollectieven	 mogelijk	 om	 externe	 partijen	 in	 te	
schakelen	 die	 nieuwe	 digitale	 kanalen	 professioneel	 kunnen	 initiëren	 en/of	 onderhouden.	
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Hierdoor	genieten	deze	collectieven	een	concurrentievoordeel	ten	opzichte	van	collectieven	die	
niet	over	structurele	inkomsten	beschikken.	Er	moet	wel	 in	het	achterhoofd	gehouden	worden	
dat	sommige	winkelcollectieven	denken	dat	ze	zonder	de	ontvangen	structurele	financiering	ook	
wel	 een	 website	 of	 één	 of	 meerdere	 social	 media	 kanalen	 zouden	 hebben	 geadopteerd	 of	
professionaliseringsslagen	gemaakt	zouden	hebben.	Echter	denken	deze	collectieven	wel	dat	het	
zonder	de	BIZ	veel	lastiger	zou	zijn	geweest	om	dit	doel	te	bewerkstellingen.		
	

8.1	Advies	
	
Na	 aanleiding	 van	 dit	 onderzoek	 kan	 een	 advies	 worden	 opgesteld	 voor	 zowel	 BIZ’s	 in	
Nederland,	 als	 voor	 de	 overheid.	 Het	 advies	 voor	 BIZ’s	 heeft	 vooral	 betrekking	 op	 de	
professionalisering	van	collectieve	digitale	marketing.	Het	advies	voor	de	overheid	heeft	vooral	
betrekking	op	hoe	zij	het	beste	de	BIZ-regeling	kunnen	inzetten.		
	
Advies	BIZ’s	
	
De	 terugkoppelingen	 in	 het	 proces	 naar	 de	 uiteindelijke	 professionalisering	 van	 collectieve	
digitale	marketing	worden	zoals	verteld	veroorzaakt	door	bewuste	keuzes	of	beperkingen	waar	
de	 winkelcollectieven	 mee	 te	 maken	 hebben.	 Voor	 de	 onderzochte	 winkelcollectieven	 is	 een	
advies	 opgesteld	hoe	 zij	 het	 beste	de	Wet	op	de	BIZ	kunnen	 inzetten	 voor	digitale	marketing.	
Voordat	dit	advies	wordt	gegeven,	worden	eerst	de	verschillende	motieven	behandeld.		
	
Ten	 eerste	 bestaat	 de	 groep	 BIZ’s	 die	 bewust	 de	 terugkoppeling	 in	 het	 proces	 naar	 digitale	
marketing	maakt.	Zij	doen	dit	omdat	het	belang	van	digitale	marketing	nu	niet	wordt	onderkend	
door	 de	 leden	 van	 het	 collectief.	 Digitale	marketing	 heeft	 voor	 deze	winkelcollectieven	 op	 dit	
moment	geen	prioriteit,	waardoor	het	budget	aan	andere	zaken	wordt	besteed.	De	gedachtegang	
van	 deze	 winkelcollectieven	 is	 begrijpelijk.	 Zij	 vragen	 zichzelf	 namelijk	 af	 wat	 de	 extra	
investeringen	 in	 (digitale)	 marketing	 opleveren.	 Hoeveel	 krijg	 je	 terug	 voor	 elke	 euro	 die	 je	
hieraan	besteedt?	Echter	is	dit	lastig	meetbaar,	waardoor	de	logische	keuze	wordt	gemaakt	om	
het	budget	niet	aan	digitale	marketing	te	besteden.		
	
Ten	tweede	bestaat	de	groep	BIZ’s	die	door	beperkingen	een	terugkoppeling	in	het	proces	naar	
collectieve	digitale	marketing	moeten	maken.	Zoals	gezegd	speelt	vooral	het	budget	probleem	en	
in	 mindere	 mate	 het	 menskracht	 probleem	 een	 beperking	 voor	 de	 uiteindelijke	
professionalisering	 van	 collectieve	 digitale	 marketing.	 Het	 is	 niet	 mogelijk	 om	 zomaar	 een	
hogere	 BIZ-bijdrage	 te	 vragen	 aan	 de	 leden.	 Ook	 is	 het	 lastig	 om	 het	 BIZ-plan	 met	 haar	
bijbehorende	budgetbegroting	aan	te	passen	aan	de	veranderende	behoeftes	(de	focus	die	meer	
op	 online	 komt	 te	 liggen).	 Kleine	 marges	 kunnen	 wel	 aangepast	 worden,	 maar	 voor	 echte	
professionaliseringsslagen	 is	 vaak	 een	 verdubbeling	 of	 verdriedubbeling	 van	 het	 marketing	
budget	nodig.		
	
Ondanks	de	verschillende	motieven	is	voor	beiden	het	advies	om	wel	een	deel	van	het	budget	te	
investeren	in	collectieve	digitale	marketing,	omdat	het	van	grote	potentiële	waarde	kan	zijn	voor	
het	 winkelcollectief.	 Door	 de	 toenemende	 concurrentie	 van	 rivaliserende	winkelcentra	 wordt	
het	 steeds	 belangrijker	 om	 een	 aantrekkelijk	 beeld	 van	 het	 gebied	 op	 de	 consument	 over	 te	
brengen.	 Dit	 kan	 door	 middel	 van	 collectieve	 digitale	 marketing.	 Bovendien	 worden	 veel	
consumenten	informatie-moe,	doordat	ze	steeds	meer	verschillende	online	informatie	krijgen	te	
verwerken.	Door	middel	van	de	bundeling	van	online	content	voor	het	gehele	gebied	kan	deze	
informatiemoeheid	verminderd	worden.	
	
Gesteld	 kan	 worden	 dat	 ondanks	 de	 verschillende	 achterliggende	 motieven	 waardoor	 de	
terugkoppelingen	 in	 het	 proces	 naar	 collectieve	 digitale	marketing	 plaatsvinden,	 het	 advies	 is	
om	toch	te	investeren	in	dit	proces.	Hierbij	 is	het	belangrijk	om	te	weten	dat	dit	een	langdurig	
stapsgewijs	 proces	 is.	 Het	 is	 onrealistisch	 om	 vanaf	 dag	 één	 al	 meteen	 dit	 doel	 te	 willen	
bewerkstelligen.	Als	naar	de	ladder	van	collectieve	digitale	marketing	wordt	gekeken	is	te	zien	



	 75	

dat	er	eerst	nog	vier	fasen	vooraf	gaan	voordat	dit	uiteindelijke	doel	behaald	kan	worden.	Stap	
voor	 stap	 wordt	 langzaam	 de	 collectieve	 digitale	 marketing	 geprofessionaliseerd.	 Dit	 proces	
verloopt	 niet	 altijd	 moeiteloos	 waardoor	 er	 terugkoppelingen	 kunnen	 plaatsvinden.	 Het	 is	
logisch	 dat	 deze	 terugkoppelingen	 soms	 als	 ongewenst	 worden	 ervaren,	 maar	 dat	 hoort	 nou	
eenmaal	 bij	 het	 proces	 naar	 de	 uiteindelijke	 professionalisering	 van	 collectieve	 digitale	
marketing.	 Het	 advies	 voor	 de	 onderzochte	 BIZ’s	 is	 om	 de	 ladder	 naar	 collectieve	 digitale	
marketing	 stapsgewijs	 te	 betreden,	 waardoor	 het	 uiteindelijke	 doel	 behaald	 kan	 worden.	
Inhoudelijk	 betekent	 dit	 dat	 Wet	 op	 de	 BIZ	 strategisch	 ingezet	 kan	 worden	 voor	 collectieve	
digitale	 marketing	 door	 een	 deel	 van	 het	 budget	 hiervoor	 te	 reserveren.	 Omdat	 dit	 een	
stapsgewijs	proces	is	moeten	de	winkelcollectieven	eerst	prioriteiten	stellen	qua	budget	van	hun	
collectieve	 digitale	 marketing.	 Bijvoorbeeld	 het	 investeren	 in	 een	 nieuwe	 huisstijl	 voor	 de	
website	of		het	laten	maken	een	facebookpagina.	Alles	tegelijkertijd	te	willen	bewerkstellingen	is	
in	 de	meeste	 gevallen	 door	 beperkingen	 niet	mogelijk.	 Vervolgens	moet	 bepaald	worden	wat	
daarna	als	belangrijke	 investering	wordt	geacht	enzovoorts.	Het	 is	een	 langdurig	proces,	maar	
het	 is	 uiteindelijk	 wel	 het	 meest	 duurzaam,	 omdat	 bewuste	 investeringen	 en	 keuzes	 worden	
gemaakt	waar	het	collectief	na	de	vijfjarige	BIZ-periode	blijvend	van	kan	profiteren.		
	
Advies	Overheid	
	
Naast	 advies	 voor	 de	 BIZ’s	 is	 ook	 een	 advies	 voor	 de	 overheid	 opgesteld.	 Uit	 het	
literatuuronderzoek	bleek	dat	een	BIZ	ondernemers	de	mogelijkheid	biedt	om	aanvullend	op	de	
inspanningen	 van	 de	 overheid,	 te	 investeren	 in	 de	 kwaliteit	 van	 hun	 directe	 leef-	 en	
werkomgeving.	In	Nederland	bestaat	namelijk	de	politieke	overeenstemming	dat	de	overheid	de	
verantwoordelijkheid	heeft	voor	de	basiskwaliteit	van	de	openbare	ruimte.	Echter	bleek	dat	veel	
van	de	ondervraagde	winkelcollectieven	deels	 taken	uitvoert,	die	de	gemeente	ook	al	uitvoert.	
De	 ongevraagde	 BIZ’s	 houden	 zich	 dus	 bezig	 met	 de	 levering	 van	 traditionele	 lokale	
overheidsdiensten	 en	 in	mindere	mate	met	de	 regulering	 van	de	openbare	 ruimte.	Vooral	 het	
schoonmaken	van	het	BIZ-gebied	werd	vaak	genoemd,	maar	bijvoorbeeld	ook	het	zorgen	voor	
veiligheid	 in	het	gebied	door	middel	van	het	 inhuren	van	 toezichthouders	en	het	plaatsen	van	
veiligheidscamera’s	 werd	 genoemd.	 Dit	 komt	 doordat	 deze	 winkelcollectieven	 niet	 helemaal	
tevreden	 zijn	met	de	diensten	die	 vanuit	 de	overheid	worden	geboden.	Dit	 kan	 zijn	 omdat	de	
overheid	 volgens	 de	 winkelcollectieven	 haar	 taak	 niet	 grondig	 genoeg	 uitvoert	 of	 omdat	 de	
overheid	 haar	 taken	 uitvoert	 op	 een	 vast	 moment,	 dat	 niet	 aansluit	 bij	 de	 behoeftes	 van	 de	
winkelcollectieven.	Doordat	de	ondervraagde	winkelcollectieven	een	groot	deel	van	hun	budget	
besteden	aan	 traditionele	 lokale	overheidsdiensten	en	 in	mindere	mate	met	de	regulering	van	
de	openbare	ruimte,	was	er	minder	budget	over	voor	 investeringen	in	bijvoorbeeld	collectieve	
digitale	marketing.		
	
Zoals	 in	 de	 inleiding	 is	 verteld	 krijgt	 het	 subsidiariteitsbeginstel	 in	 Nederland	 steeds	 meer	
aandacht.	 Dit	 begrip	 houdt	 in	 dat	 besluiten	 op	 een	 zo	 laag	 mogelijk	 bestuursniveau	 worden	
genomen	en	dat	de	uitvoering	van	besluiten	zoveel	mogelijk	 in	het	 teken	van	privaat-publieke	
samenwerking	 staat.	 Bovendien	 zoeken	 steeds	 meer	 gemeenten	 naar	 een	 verlaging	 van	 hun	
uitgaven.	Deze	ontwikkelingen	hoeven	niet	per	se	te	zorgen	voor	wrijvingen	in	winkelgebieden.		
	
Het	 advies	 aan	 de	 overheid,	meer	 specifiek:	 de	 gemeente,	 	 is	 om	 de	 dialoog	 aan	 te	 gaan	met	
verschillende	 BIZ’s,	 zodat	 beter	 kan	 worden	 ingespeeld	 op	 de	 behoefte	 van	 de	
winkelcollectieven.	Vraag	aan	de	winkelcollectieven	wat	zij	voor	diensten	willen	ontvangen.	En	
vergeet	 vooral	 niet	 om	 ook	 te	 vragen	 wanneer	 zij	 deze	 diensten	 het	 liefst	 zouden	 willen	
ontvangen.	 Ook	 kan	 de	 gemeente	 in	 overeenstemming	 met	 de	 winkelcollectieven	 afspraken	
maken	 over	 het	 overnemen	 en	 uitvoeren	 van	 traditionele	 lokale	 overheidsdiensten.	 Op	 deze	
manier	kunnen	de	overheidsdiensten	misschien	effectiever	ingezet	kunnen	worden.	Bovendien	
kunnen	ze	meer	naar	de	wens	van	de	winkelcollectieven	worden	uitgevoerd.	Hier	is	wel	budget	
voor	 nodig,	maar	 het	 huidige	 budget	wat	 een	 gemeente	 hier	 al	 aan	 besteedt	 kan	 dan	worden	
overgeheveld	aan	de	collectieven	zodat	zij	de	beslissingen	kunnen	maken.		
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8.2	Discussie		
	
In	dit	onderzoek	is	vastgesteld	dat	de	Wet	op	de	BIZ	waarschijnlijk	een	positieve	bijdrage	levert	
aan	 de	 invoering	 en	 het	 gebruik	 van	 digitale	 marketing	 door	 ondernemerscollectieven	 in	
stedelijke	 winkelgebieden	 in	 Nederland.	 Aangezien	 tot	 nu	 toe	 nog	 maar	 weinig	 inzicht	 is	
verkregen	over	de	investeringen	in	collectieve	digitale	marketing	en	hoe	de	BIZ-regeling	wordt	
aangewend	voor	digitale	marketing	van	winkelcollectieven,	zijn	de	uitkomsten	verrijkend	voor	
de	 bestaande	 literatuur.	 Op	 basis	 van	 de	 resultaten	 van	 dit	 onderzoek,	 kunnen	 er	 twee	
discussiepunten	naar	voren	worden	gebracht.	
	
Aan	de	hand	van	de	diepte-interviews	kan	gesteld	worden	dat	de	BIZ-regeling	waarschijnlijk	in	
het	voordeel	werkt	van	de	uitvoering	en	de	professionaliteit	van	collectieve	digitale	marketing	
activiteiten	 voor	 de	 onderzochte	 winkelcollectieven	 in	 Nederland.	 Door	 het	 hebben	 van	
structurele	 inkomsten	 kunnen	 de	 BIZ-gebieden	 lange-termijn	 plannen	 opstellen.	 Bovendien	
maakt	het	hebben	van	structurele	inkomsten	het	mogelijk	om	te	investeren	in	digitale	marketing	
en	 om	 externe	 partijen	 in	 te	 schakelen.	 Dit	 zorgt	 voor	 meer	 continuïteit	 voor	 het	
winkelcollectief.	 Of	 dit	 puur	 komt	 door	 de	 BIZ-regeling	 zelf	 zal	 verder	 onderzocht	 moeten	
worden.	 In	 het	 kwalitatieve	 deel	 van	 dit	 onderzoek	 is	 vooral	 gekeken	 naar	 BIZ’s	 als	
ondernemersfondsen	die	structurele	inkomsten	ontvangen.	Echter	zijn	er	in	Nederland	ook	nog	
ondernemersfondsen	 die	 structurele	 inkomsten	 ontvangen	 en	 geen	 BIZ	 zijn,	 bijvoorbeeld	 op	
basis	 van	 reclamebelasting.	 In	 dit	 onderzoek	 is	 slechts	 één	 ondernemersfonds	 geïnterviewd	
waar	het	collectief	structurele	inkomsten	ontving,	net	zoals	bij	de	BIZ.	Wellicht	is	het	gevestigd	
zijn	 in	een	BIZ-gebied	op	zich	niet	per	se	van	 invloed	op	de	uitvoering	van	collectieve	digitale	
marketing,	 maar	 het	 ontvangen	 van	 collectieve	 structurele	 financiering	 wel.	 Om	 te	 kunnen	
vaststellen	 wat	 de	 daadwerkelijke	 betekenis	 van	 de	 BIZ-regeling	 op	 de	 uitvoering	 en	 de	
professionaliteit	 van	 collectieve	 digitale	 marketing	 activiteiten	 is,	 zullen	 de	 andere	
ondernemerscollectieven	met	structurele	inkomsten	ook	nog	geïnterviewd	moeten	worden.		
	
Een	 ander	 discussiepunt	 is	 dat	 niet	 altijd	 dezelfde	 respondent,	 die	 anderhalf	 jaar	 geleden	
daarvoor	 de	 enquête	 voor	 het	 rapport	 ‘Het	 verbonden	 winkelgebied’	 (Risselada	 et	 al.,	 2018)	
heeft	 ingevuld,	 is	geïnterviewd.	Het	was	wel	de	 intentie	om	dit	 te	doen,	zodat	de	ontwikkeling	
van	verschillende	doelstellingen,	 feitelijkheden	en	meningen	van	de	BIZ’s,	met	vooral	de	 focus	
op	 collectieve	 digitale	marketing,	 het	 beste	 in	 kaart	 gebracht	 kon	worden.	 Echter	werd	 het	 al	
snel	 duidelijk	 dat	 dit	 niet	mogelijk	was	 omdat	 veel	 respondenten	niet	meer	werkzaam	waren	
voor	 het	 desbetreffende	 winkelcollectief.	 Dit	 tast	 de	 validiteit	 van	 het	 onderzoek	 aan,	 omdat	
twee	 verschillende	 personen	 niet	 per	 se	 dezelfde	 opvattingen	 hebben	 over	 de	 doelstellingen,	
feitelijkheden	en	meningen	van	het	winkelcollectief.	Er	 is	dan	ook	de	keuze	gemaakt	om	geen	
nieuwe	 statistische	 analyses	 uit	 te	 voeren	 op	 basis	 van	 dezelfde	 vragen	 die	 aan	 bod	 kwamen	
tijdens	de	diepte-interviews,	die	1,5	jaar	geleden	ook	al	tijdens	de	enquête	zijn	gevraagd.	Dit	was	
eerst	 het	 idee,	 maar	 dit	 zou	 statistisch	 niet	 methodologisch	 verantwoord	 zijn.	 De	 keuze	 is	
gemaakt	om	ook	personen	te	interviewen	die	1,5	jaar	geleden	niet	de	enquête	hebben	ingevuld.	
Dit	komt	omdat	de	steekproef	klein	is	en	er	anders	niet	voldoende	data	verzameld	kon	worden	
om	een	kwalitatieve	analyse	uit	te	voeren.	Bovendien	is	het	kwalitatieve	deel	ook	exploratief	van	
aard.	Wel	tast	de	gemaakte	keuze	de	validiteit	van	het	onderzoek	aan.	
	

8.3	Aanbevelingen	voor	verder	onderzoek		
	
In	dit	onderzoek	is	vastgesteld	dat	de	Wet	op	de	BIZ	waarschijnlijk	een	positieve	bijdrage	levert	
aan	 de	 invoering	 en	 het	 gebruik	 van	 digitale	 marketing	 door	 ondernemerscollectieven	 in	 de	
onderzochte	 151	 stedelijke	 winkelgebieden	 in	 Nederland.	 De	 vraag	 in	 hoeverre	 dit	 wordt	
veroorzaakt	door	puur	 alleen	de	Wet	 op	de	BIZ	blijft	 nog	onbeantwoord.	 Er	 bestaan	namelijk	
ook	andere	soorten	winkelcollectieven	in	Nederland	die	structurele	financiering	ontvangen.	Het	
kan	zo	zijn	dat	het	ontvangen	van	structurele	inkomsten	bepalend	kan	zijn	voor	de	invoering	en	
het	gebruik	van	digitale	marketing	en	dus	niet	per	se	het	gevestigd	zijn	 in	een	BIZ-gebied.	Het	
interviewen	van	andere	ondernemerscollectieven	die	ook	structurele	inkomsten	ontvangen	kan	
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verrijkend	voor	dit	onderzoek	zijn,	omdat	dan	beter	bepaald	kan	worden	in	hoeverre	de	Wet	op	
de	 BIZ	 bijdraagt	 aan	 de	 invoering	 en	 het	 gebruik	 van	 digitale	 marketing	 door	
ondernemerscollectieven.		
	
Ten	 tweede	 is	 dit	 onderzoek	 gesteld	 dat	 de	 onderzochte	 winkelcollectieven	 stapsgewijs	 ‘De	
ladder	van	digitale	marketing’	betreden.	In	dit	model	wordt	ervan	uitgegaan	dat	het	uiteindelijke	
doel	van	de	BIZ’s	is	om	de	meest	geschikte	hulpbronnenbasis	te	creëren	voor	de	uitvoering	van	
de	digitale	marketing.	In	hoeverre	de	winkelcollectieven	uiteindelijk	daarin	slagen	en	de	ladder	
van	digitale	marketing	beklimmen	is	afhankelijk	van	structurele	beperkingen	of	bewuste	keuzes	
van	de	BIZ’s.	De	verwachting	is	dat	het		proces	de	tweede	BIZ-periode	gemakkelijker	gaat	omdat	
de	BIZ’s	geleerd	hebben	van	hun	ervaringen.	Bovendien	hebben	de	BIZ’s	al	investeringen	gedaan	
waar	ze	blijvend	van	kunnen	profiteren.	Onder	de	onderzochte	winkelcollectieven	was	er	slechts	
één	BIZ	die	 zich	momenteel	bevindt	 in	haar	 tweede	BIZ-periode.	Hier	werd	deze	verwachting	
bevestigd.	 Echter	 is	 er	 meer	 onderzoek	 nodig	 om	 dit	 model	 in	 zijn	 geheel	 te	 verifiëren.	 De	
meeste	BIZ’s	bevinden	zich	momenteel	in	hun	tweede	helft	van	de	eerste	BIZ-periode.	Het	advies	
is	 over	 drie	 jaar	 weer	 dit	 of	 een	 soortgelijk	 onderzoek	 uit	 te	 voeren,	 als	 de	 onderzochte	
winkelcollectieven	 zich	 in	 hun	 tweede	 BIZ-periode	 bevinden,	 zodat	 het	 model	 mogelijk	
geverifieerd	kan	worden.		
	
Ten	derde	wordt	 een	BIZ	 in	Nederland	opgericht	 voor	 een	periode	van	maximaal	 vijf	 jaar.	De	
gemeente	int	de	contributie	bij	alle	ondernemers	en/of	vastgoedeigenaren	via	de	WOZ-bijdrage	
en	vervolgens	gaat	deze	contributie	gaat	direct	naar	het	BIZ-collectief.	Deze	zorgt	zelf	voor	de	
uitvoering	van	de	vooraf	 vastgelegde	plannen	 in	de	BIZ.	Uit	de	diepte-interviews	bleek	dat	de	
BIZ’s	allemaal	het	BIZ-plan	voor	vijf	jaar	hadden	vastgesteld.	De	vraag	is	echter	in	hoeverre	deze	
vijfjarige	periode	effectief	 is.	Vijf	 jaar	 lijkt	 lang,	maar	tijdens	de	diepte-interviews	bleek	dat	dit	
toch	 relatief	kort	 is.	Als	er	 investeringen	worden	gedaan,	 gaat	er	vaak	een	onderzoeksperiode	
van	 een	 jaar	 vooraf	 voordat	 het	 eenmaal	 geïnitieerd	 wordt.	 Daarnaast	 is	 het	 zo	 dat	 in	 veel	
gevallen	 na	 vier	 jaar	 van	 de	 BIZ-periode	 alweer	 draagvlakmetingen	worden	 gedaan	 voor	 een	
eventuele	 tweede	 BIZ-periode.	 Mogelijk	 kan	 de	 wet	 effectiever	 worden	 ingezet	 als	 de	 BIZ-
periode	voor	een	langere	termijn	vastgesteld	kan	worden.	Dit	kan	deels	verklaard	worden	door	
het	 feit	 dat	 lange-termijn	 investeringen	 gedaan	 kunnen	worden.	 Als	 in	 toekomstig	 onderzoek	
hier	naar	wordt	gekeken,	kan	worden	vastgesteld	wat	de	meest	 effectieve	 termijn	 is	 voor	een	
BIZ-periode.		
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Bijlage	I:	Percentages	bekwaamheden	in	vergelijking	met	de	kanalen	adoptie	
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Figuur	1.2:	Mening	over	de	vraag	of	men	als	collectief	over	voldoende	vaardigheden	beschikt	om	
online	activiteiten	te	onderhouden	in	relatie	tot	de	digitale	kanalen	adoptie	(%)		
	

	
	
	
Figuur	1.3:	Mening	over	de	vraag	of	men	als	collectief	over	voldoende	vaardigheden	beschikt	om	
online	activiteiten	te	onderhouden	in	relatie	tot	de	digitale	kanalen	adoptie	(%)	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Website Social	Media E-mail	nieuwsbrief Webshop	winkelgebied Smartphone	app
Harde	cijfers	doelstellingen Mee	oneens 62,90% 74,20% 19,40% 6,50% 9,70%

Niet	mee	oneens/eens 70,40% 87,00% 27,80% 3,70% 16,70%
Mee	eens 86,40% 88,60% 47,70% 11,40% 11,40%

Monitoren	website	bezoek Mee	oneens 70,80% 87,50% 18,80% 6,30% 14,60%
Niet	mee	oneens/eens 85,70% 91,10% 41,10% 1,80% 7,10%
Mee	eens 82,50% 97,50% 40,00% 17,50% 22,50%

Monitoren	impact	social	media Mee	oneens 67,70% 87,10% 29,00% 3,20% 9,70%
Niet	mee	oneens/eens 85,70% 91,10% 30,40% 7,10% 11%
Mee	eens 80,70% 94,70% 38,60% 10,50% 19%

Monitoren	sentiement	social	media Mee	oneens 73% 86,50% 27% 2,70% 10,80%
Niet	mee	oneens/eens 84,50% 91,40% 34,50% 6,90% 13,80%
Mee	eens 79,60% 95,90% 36,70% 12,10% 16,30%

Digitale	indicatoren Nee 75% 86% 30,10% 7,40% 12,50%
Ja 54% 62,50% 29,20% 4,20% 12,50%

Website Social	Media E-mail	nieuwsbrief Webshop	winkelgebied Smartphone	app
Voldoende	vaardigheden Mee	oneens 76,60% 89,40% 31,90% 2,10% 10,60%

Niet	mee	oneens/eens 72,20% 91,70% 30,60% 8,30% 16,70%
Mee	eens 86,90% 93,40% 36,10% 11,50% 14,80%

Website Social	Media E-mail	nieuwsbrief Webshop	winkelgebied Smartphone	app
Strategisch	inzetten	online	activiteiten Mee	oneens 63,60% 83,60% 25,50% 3,60% 10,90%

Niet	mee	oneens/eens 87,80% 92,70% 29,30% 4,90% 14,60%
Mee	eens 91,70% 100,00% 45,80% 14,60% 16,70%

Uitbesteden	aan	externe	partijen Mee	oneens 61,20% 81,60% 16,30% 4,10% 8,20%
Niet	mee	oneens/eens 65,10% 79,10% 37,20% 7,00% 9,30%
Mee	eens 83,80% 85,30% 35,30% 8,80% 17,60%

Concrete	actieplannen Mee	oneens 60,90% 73,90% 39,10% 4,30% 4,30%
Niet	mee	oneens/eens 64,90% 73,00% 24,30% 2,70% 11%
Mee	eens 77% 88% 30% 9% 15%
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Bijlage	II:	Percentages	bekwaamheden	in	vergelijking	met	de	update-frequentie	van	digitale	
kanalen		
	
Tabel	2.1:	Mening	over	de	bijdrage	van	het	gebruik	van	data	voor	het	succes	van	het	collectief	
voor	de	collectieven	in	relatie	tot	de	update-frequentie	van	de	digitale	kanalen	(%)	

	
Tabel	2.2:	Mening	over	de	vraag	of	men	als	collectief	over	voldoende	vaardigheden	beschikt	om	
online	 activiteiten	 te	 onderhouden	 in	 relatie	 tot	 de	 update-frequentie	 van	 de	 digitale	 kanalen	
(%)	

	
	
Tabel	 2.3:	Mening	 over	 de	 planmatige	 aanpak	 van	 de	 online	 strategie	 van	 de	 collectieven	 	 in	
relatie	tot	de	update-frequentie	van	de	digitale	kanalen	(%)	

	
		
	
	

Bijlage	III:	Geïnterviewde	winkelcollectieven		

	
	
	
	
	
	

Website Social	Media E-mail	nieuwsbrief Webshop	winkelgebied Smartphone	app
Weinig Midden Veel Weinig Midden Veel Weinig Midden Veel Weinig Midden Veel Weinig Midden Veel

Voldoende	vaardighedenMee	oneens 45,70% 34,30% 20,00% 14,60% 51,20% 34,10% 50,00% 50,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 60,00% 20,00% 20,00%
Niet	mee	oneens/eens 21,70% 60,90% 17,40% 17,20% 41,40% 41,40% 30,00% 70,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 20,00% 60,00% 20,00%
Mee	eens 20,40% 44,90% 34,70% 5,70% 20,80% 20,80% 45,00% 55,00% 0,00% 16,70% 33,30% 50,00% 25,00% 50,00% 25,00%

Naam	winkelcollectief	 Update-frequentie	
Website		 Social	Media	

1.	Biz	Dam	 -	 -	
2.	BIZ	Vereniging	Jordaan	Zuid	 -	 -	
3.	BIZ-vereniging	Rembrandtplein	 Weinig	 Veel	
4.	Stichting	VOC	Alphen	aan	den	Rijn	 Weinig	 Weinig	
5.	OVO	Zierikzee	(Nu	InZzee)	 -	 -	
6.	Stichting	BIZ	City	Center	Goeree-Overflakkee	 Veel	 Veel	
7.	Museumkwartier	(Utrecht)	 Veel	 Veel	
8.	Ondernemersvereniging	DES	Woudenberg	 Weinig	 -	
9.	BIZ-vereniging	Beethovenstraat	 Weinig	 Veel	
10.	Stichting	Centrum	Management	Hengelo	 -	 Weinig	
11.	Stichting	Centrum	Management	Bladel	 Veel	 Veel	

Website Social	Media E-mail	nieuwsbrief Webshop	winkelgebied Smartphone	app
Weinig Midden Veel Weinig Midden Veel Weinig Midden Veel Weinig Midden Veel Weinig Midden Veel

Harde	cijfers	doelstellingen Mee	oneens 47,20% 38,90% 13,90% 9,50% 45,20% 45,20% 50,00% 50,00% 0,00% 33,30% 33,30% 33,30% 60,00% 20,00% 20,00%
Niet	mee	oneens/eens 29,70% 48,60% 21,60% 13,00% 43,50% 43,50% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 12,50% 75,00% 12,50%
Mee	eens 8,80% 47,10% 44,10% 11,40% 14,30% 74,30% 35,00% 65,00% 0,00% 40,00% 40,00% 20,00% 40,00% 20,00% 40,00%

Monitoren	website	bezoek Mee	oneens 50,00% 41,20% 8,80% 19,50% 48,80% 31,70% 50,00% 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 50,00% 42,90% 28,60% 28,60%
Niet	mee	oneens/eens 23,80% 52,40% 23,80% 2,20% 33,30% 64,40% 50,00% 50,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 66,70% 33,30%
Mee	eens 12,90% 38,70% 48,40% 13,50% 24,30% 62,20% 28,60% 71,40% 0,00% 16,70% 50,00% 33,30% 37,50% 50,00% 12,50%

Monitoren	impact	social	media Mee	oneens 47,60% 52,40% 0,00% 22,20% 55,60% 22,20% 44,40% 55,60% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 33,30% 33,30% 33,30%
Niet	mee	oneens/eens 29,30% 46,30% 24,40% 11,60% 32,60% 55,80% 57,10% 42,90% 0,00% 50,00% 0,00% 50,00% 50,00% 25,00% 25,00%
Mee	eens 20,00% 40,00% 40,00% 5,70% 28,30% 66,00% 33,30% 66,70% 0,00% 16,70% 50,00% 33,30% 27,30% 54,50% 18,20%

Monitoren	sentiement	social	media Mee	oneens 54% 38,50% 8% 22,60% 51,60% 25,80% 60,00% 40,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 33,30% 33,30% 33,30%
Niet	mee	oneens/eens 20,90% 53,50% 25,60% 8,70% 32,60% 58,70% 47,10% 52,90% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 42,90% 42,90% 14,30%
Mee	eens 21,10% 39,50% 39,50% 6,50% 28,30% 65,20% 29,40% 70,60% 0,00% 16,70% 33,30% 50,00% 25,00% 50,00% 25,00%

Digitale	indicatoren Nee 28% 44,8% 27,10% 11,80% 32,70% 55,50% 44,70% 55,30% 0,00% 25,00% 37,50% 37,50% 26,70% 46,70% 26,70%
Ja 36% 45,50% 18,20% 7,70% 61,50% 30,80% 33,30% 66,70% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 66,70% 33,30% 0,00%

Website Social	Media E-mail	nieuwsbrief Webshop	winkelgebied Smartphone	app
Weinig Midden Veel Weinig Midden Veel Weinig Midden Veel Weinig Midden Veel Weinig Midden Veel

Strategisch	inzetten	online	activiteiten Mee	oneens 46,90% 43,80% 9,40% 21,40% 47,60% 31,00% 41,70% 58,30% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 60,00% 20,00% 20,00%
Niet	mee	oneens/eens 21,20% 51,50% 27,30% 8,60% 34,30% 57,10% 45,50% 54,50% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 80,00% 20,00%
Mee	eens 21,40% 40,50% 38,10% 4,30% 26,10% 69,60% 42,90% 57,10% 0,00% 42,90% 14,30% 42,90% 37,50% 37,50% 25,00%

Uitbesteden	aan	externe	partijen Mee	oneens 37,00% 44,40% 18,50% 13,50% 43,20% 43,20% 75,00% 25,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 66,70% 33,30%
Niet	mee	oneens/eens 16,00% 56,00% 28,00% 10,00% 36,70% 53,30% 30,80% 69,20% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,30% 66,70%
Mee	eens 30,90% 40,00% 29,10% 10,70% 30,40% 58,90% 39,10% 60,90% 0,00% 16,70% 33,30% 50,00% 50,00% 41,70% 8,30%

Concrete	actieplannen Mee	oneens 25,00% 58,30% 16,70% 7,10% 57,10% 35,70% 57,10% 42,90% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
Niet	mee	oneens/eens 37,50% 41,70% 20,80% 3,70% 37,00% 59,30% 44,40% 55,60% 0,00% 37,50% 25,00% 37,50% 42,90% 42,90% 14,30%
Mee	eens 26,80% 43,70% 29,60% 14,60% 31,70% 53,70% 39,30% 60,70% 0,00% 33,30% 33,30% 33,30% 33,30% 44,40% 22,20%
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Bijlage	IV:	Vragen	diepte-interview		
	
Ik	wil	graag	een	aantal	doelstellingen	 	met	u	bespreken	die	u	of	uw	voorganger	 in	2017	heeft	
ingevuld.	 Ik	 ben	 benieuwd	 of	 deze	 doelstellingen	 momenteel	 nog	 steeds	 opgaat	 en	 of	 de	
betekenis	van	de	doelstelling	sindsdien	is	toegenomen	of	afgenomen.	

	
	
Ik	wil	graag	een	aantal	feitelijkheden		met	u	bespreken	die	u	of	uw	voorganger	in	2017		heeft	
ingevuld.	Ik		ben	benieuwd	of	deze	feiten	momenteel	nog	steeds	opgaan	en	of	de	betekenis	van	
deze	feitelijkheden	sindsdien	is	toegenomen	of	afgenomen.		
	

Feitelijkheden	 2017	 2018	=	á 		â 	 Waarom	
toenamen/af
name	van	
betekenis?	

Het	winkelcollectief	heeft		betaalde	
digitale	marketeers	in	dienst	

0 wel	
0				niet	

0 wel	
0				niet	

	

Het	winkelcollectief	heeft	betaalde	
menskrachten	in	dienst	

0 wel	
0					niet	

0 wel	
0				niet	

	

Het	percentage	ondernemers	dat	binnen	
het	winkelgebied	actief	betrokken	is	bij	
het	winkelcollectief	ligt	tussen	de		

			tussen		
			……….%	en	
			……….%	

tussen	etc.		
			……….%	en	
			……….%	

	

Wij	hebben	een	gezamenlijk	beeld	van	de	
manier	waarop	het	winkelgebied	zich	
moet	ontwikkelen	de	komende	jaren	

0 zeer	mee	oneens		
0 mee	oneens		
0 neutraal		
0 mee	eens	
0				zeer	mee	eens		

0 zee	mee	oneens	
0 mee	oneens	
0 neutraal	
0 mee	eens	
0 zeer	mee	eens	

	

Het	is	duidelijk	bij	wie	binnen	het	
winkelcollectief	welke	
verantwoordelijkheden	zijn	belegd		

0 zeer	mee	oneens	
0 mee	oneens	
0 neutraal	

	
0 mee	eens	
0					zeer	mee	eens				

0 zeer	mee	oneens	
0 mee	oneens	
0 neutraal	
0 mee	eens	
0 	zeer	mee	eens				

	

De	belangen	van	de	verschillende	
deelnemers	aan	het	winkelcollectief	zijn	
bekend	

0 zeer	mee	oneens		
0 mee	oneens		
0 neutraal	
0 mee	eens	
0				zeer	mee	eens	

0 zeer	mee	oneens	
0 mee	oneens	
0 neutraal	
0 mee	eens	
0 zeer	mee	eens	

	

Het	winkelcollectief	werkt	als	een	
platform.	Daarbij	wordt	een	onderscheid	
gemaakt	tussen	deelnemende	partijen	en	
samenwerkende	partijen.	Dit	levert	de	
volgende	indeling	op:	

1. deelname		

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	

Doelstellingen	 2017	 2018	=	á 		â 		 Waarom	
toename/afn
ame	van	
betekenis?	

Het	beïnvloeden	van	gebiedsaanbod	(o.a.	
branchering,	leegstandsbestrijding)		

0 wel	
0 	niet	

0 wel	
0 niet	

	

Verbeteren	van	de	bereikbaarheid	(o.a.	
parkeren)	is	een	doelstelling	

0 wel	
0					niet	

0 wel	
0 niet		

	

Verbeteren	van	de	openbare	ruimte	en	
bevorderen	de	sfeer	in	het	winkelgebied		

0 wel	
0				niet	

0 wel		
0 niet	
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2. geen	deelname,	wel	
samenwerking	

3. geen	deelname,	geen	
samenwerking	

Volgens	de	opgave	in	2017	zag	de	
samenstelling	van	partijen	er	per	partij	
als	volgt	uit:	
				Winkeliers	
				Horeca	ondernemers	
				Persoonlijke	dienstverleners	
				Straat-	of	centrummanagement	
				Banken	
				Eigenaren/beheerders	retail	vastgoed	
				Beheerders	parkeergelegenheid	
				Culturele	instellingen		
				Bewoners	
				Brancheorganisaties		
				Gemeente/provincie	
				Publieke	dienstverleners	
				Onderwijsinstellingen	
				Zakelijke	dienstverleners	(consultants)	
				Aanbieders	(retail)	technologie	
				Citymarketing	organisatie			
Het	aantal	verschillende	partijen	die	als	
deelnemer	betrokken	is	bij	het	
winkelcollectief	bedraagt	

	
	

	
1																2																	3	
1																2																	3	
1																2																	3	
1																2																	3	
1																2																	3	
1																2																	3	
1																2																	3	
1																2																	3	
1																2																	3	
1																2																	3	
1																2																	3	
1																2																	3	
1																2																	3	
1																2																	3	
1																2																	3	
1																2																	3	

	
---------	

	
	
	
1																2																	3	
1																2																	3	
1																2																	3	
1																2																	3	
1																2																	3	
1																2																	3	
1																2																	3	
1																2																	3	
1																2																	3	
1																2																	3	
1																2																	3	
1																2																	3	
1																2																	3	
1																2																	3	
1																2																	3	
1																2																	3	
	
							---------	

Wij	stellen	als	winkelcollectief	op	basis	
van	harde	cijfers	vast	of	we	onze	
doelstellingen	realiseren	

0 zeer	mee	oneens	
0 mee	oneens		
0 neutraal	
0 mee	eens	
0				zeer	mee	eens	

0 zeer	mee	oneens	
0 mee	oneens	
0 neutraal	
0 mee	eens	
0 zeer	mee	eens	

	

Wij	gebruiken	als	winkelcollectief	
digitale	indicatoren	om	het	effect	van	
gezamenlijke	acties	vast	te	stellen	

0 ja	
0 nee	

0 ja	
0 nee	

	

Wij	zetten	online	activiteiten	van	het	
winkelgebied	strategisch	in	om	meer	
rendement	uit	het	gebied	te	halen	

0 zeer	mee	oneens	
0 mee	oneens	
0					neutraal	
0 mee	eens	
0					zeer	mee	eens		

0 zeer	mee	oneens	
0 mee	oneens	
0 neutraal	
0 mee	eens	
0 zeer	mee	eens	

	

Als	winkelcollectief	besteden	wij	
activiteiten	en	taken	uit	aan	externe	
partijen	

0 zeer	mee	oneens	
0 mee	oneens	
0 neutraal	
0					mee	eens	

								0				zeer	mee	eens	

0 zeer	mee	oneens	
0 mee	oneens	
0 neutraal	
0 mee	eens	
0 zeer	mee	eens	

	

Wij	hebben	als	winkelcollectief	concrete	
actieplannen	uitgewerkt	voor	de	
ontwikkeling	van	het	winkelgebied	

0 zeer	mee	oneens	
0					mee	oneens	
0 neutraal	
0 mee	eens	
0				zeer	mee	eens		

0 zeer	mee	oneens	
0 mee	oneens	
0 neutraal	
0 mee	eens	
0 zeer	mee	eens	
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Ik	wil	ook	graag	een	aantal	meningen	met	u	bespreken	die	u	of	uw	voorganger	 in	2017	 	heeft	
ingevuld.	 Ik	 	 ben	 benieuwd	 of	 deze	 meningen	 momenteel	 nog	 steeds	 opgaan	 of	 dat	 deze	
meningen	sindsdien	zijn	veranderd	zijn.		
	

Meningen	 2017	 2018		 Waarom	
mening	
veranderd?	

Alle	deelnemers	aan	het	winkelcollectief	
dragen	actief	bij	aan	onze	online	
activiteiten	

0 zeer	mee	oneens	
0 mee	oneens	
0 neutraal	
0					mee	eens	
0 zeer	mee	eens	
0 	n.v.t.	

0 zeer	mee	oneens		
0 mee	oneens	
0 neutraal	
0 mee	eens	
0 zeer	mee	eens	
0 n.v.t.	

	

Wij		hebben	als	collectief	voldoende	
budget	om	onze	online	activiteiten	te	
onderhouden	

0 zeer	mee	oneens	
0 mee	oneens	
0 neutraal	
0 mee	eens	
0 	zeer	mee	eens	
0 n.v.t.	

0 zeer	mee	oneens	
0 mee	oneens	
0 neutraal	
0 mee	eens	
0 zeer	mee	eens		
0 n.v.t.	

	

Er	is	een	goede	taakverdeling	binnen	ons	
collectief	

0 zeer	mee	oneens	
0 mee	oneens	
0 neutraal	
0 mee	eens	
0					zeer	mee	eens	

0 zeer	mee	oneens	
0 mee	oneens	
0 neutraal	
0 mee	eens	
0 zeer	mee	eens	

	

De	samenwerking	tussen	de	
verschillende	deelnemers	binnen	het	
collectief	is	goed	

0 zeer	mee	oneens	
0 mee	oneens	
0 neutraal	
0 mee	eens	
0					zeer	mee	eens		

0 zeer	mee	oneens	
0 mee	oneens	
0 neutraal	
0 mee	eens	
0 zeer	mee	eens	

	

De	betrokkenheid		van	de	deelnemers	bij	
het	winkelcollectief		is	groot	

0 zeer	mee	oneens	
0 mee	oneens		
0 neutraal	
0 mee	eens	
0				zeer	mee	eens	

0 zeer	mee	oneens	
0 mee	oneens	
0 neutraal	
0 mee	eens	
0 zeer	mee	eens	

	

Het	monitoren	van	website	bezoek	
draagt	bij	aan	het	succes	van	ons	
winkelcollectief	

0 zeer	mee	oneens	
0 mee	oneens	
0 neutraal	
0					mee	eens		
0 zeer	mee	eens		
0				n.v.t.	

0 zeer	mee	oneens	
0 mee	oneens	
0 neutraal	
0 mee	eens	
0 zeer	mee	eens	
0 n.v.t.	

	

Het	monitoren	van	de	impact	van	social	
media	activiteiten	draagt	bij	aan	het	
succes	van	ons	winkelcollectief	

0 zeer	mee	oneens	
0 mee	oneens	
0 neutraal	
0 mee	eens		

								0				zeer	mee	eens	
0				n.v.t.	

0 zeer	mee	oneens	
0 mee	oneens	
0 neutraal	
0 mee	eens	
0 zeer	mee	eens	
0 n.v.t		

	

Het	monitoren	van	het	sentiment	op	
social	media	draagt	bij	aan	het	succes	bij	
ons	winkelcollectief	

0 zeer	mee	oneens	
0 mee	oneens	
0 neutraal	
0 mee	eens	
0 zeer	mee	eens	
0 n.v.t	

0 zeer	mee	oneens	
0 mee	oneens	
0 neutraal	
0 mee	eens	
0 zeer	mee	eens	
0 n.v.t	
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Wij	beschikken	als	winkelcollectief	over	
voldoende	vaardigheden	om	onze	online	
activiteiten	te	onderhouden	

0 zeer	mee	oneens		
0 mee	oneens	
0 neutraal	
0 mee	eens	
0				zeer	mee	eens	
0				n.v.t.	

0 zeer	mee	oneens		
0 mee	oneens	
0 neutraal	
0 mee	eens	
0 zeer	mee	eens	
0 n.v.t	

	

	
Reflectie	moment:	gezamenlijk	bespreken	van	de	veranderingen	(á 	(toename)	of	â	
(afname):	

1. welke	veranderingsprocessen	(verklarende	omstandigheden,	intenties	etc.)	
zijn	hierop	van	toepassing?	

2. Kunnen	deze	veranderingsprocessen	in	verband	worden	gebracht	met	(het	
gebrek	aan)		hulpbronnen	die	het	collectief	ter	beschikking	staan	dan	wel	de	
capaciteiten	die	het	collectief	sinds	2017	heeft	ontwikkeld?	

	
In	het	 tweede	deel	van	het	gesprek	wil	 ik	het	graag	hebben	over	de	adoptie	en	het	up-to-date	
houden	van	de	website	en	van	de	social	media	door	het	winkelcollectief.		De	vragen	verschillen	
per	groep	winkelcollectieven	op	basis	van	de	ingevulde	gegevens	in	2017.					
	

#1	Geen	adoptie	in	2017	 2017	 2018		 Waarom?	
Klopt	het	dat	u	in	2017	geen	gebruik	
maakte	van	een	website	en	social	media	
van	het	collectief?	

0	geen	website	
0	geen	soc.	media	

0	geen	website	
0	wel	website	
0	geen	soc	media	
0	wel	soc.	Media		

	

Indien	het	collectief	nu	wel	een	
website	of	social	media	heeft…	
	
Wat	zijn	de	overwegingen	dat	het	
winkelcollectief	u	nu	wel	een	
website/social	media	heeft	en	in	2017	
niet	(toen	niet	en	nu	wel)?	

	

	
Houden	die	overwegingen	verband	met	
de	beschikbaarheid	van	hulpbronnen	
(fysiek	omgeving,	interne	organisatie.	
financiële	middelen,	menselijk	kapitaal)	
	

	

Houden	die	overwegingen	verband	met	
de	ontwikkeling	of	juist	het	gebrek	aan	
ontwikkelingen	sinds	2017	van	
capaciteiten	binnen	het	collectief	?		
U	moet	dan	denken	aan	organisatorische	
routines	of	het	efficiënt	combineren	van	
beschikbare	hulpbronnen	
	

	

Uw	winkelcollectief	ontvangt	structurele	
financiering.	Is	dit	volgens	u	van	invloed		
op	de	wijze	waarop	uw	collectief	
strategisch	gebruik	maakt	van	website	en	
social	media?	
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#2	Wel	adoptie	 2017	 2018	=	á 		â 	 Waarom?	
In	2017	gaf	u	aan	dat	het	collectief	haar	
website	<	dagelijks,	2	tot	3	keer	per	week,	1	
keer	per	kwartaal,	enkelen	keren	per	jaar	of	
zeer	incidenteel	>	up-to-date	houdt.	Wat	is	
de	update-frequentie	nu?	

0	dagelijks		
0	2	of	3	x	per	week	
0	1	keer	per	kwartaal	
0	enkele	keren	per	jaar	
0	zeer	incidenteel		

0	dagelijks		
0	2	of	3	x	per	week	
0	1	keer	per	kwartaal	
0	enkele	keren	per	jaar	
0	zeer	incidenteel	

	

In	2017	gaf	u	aan	dat	het	collectief	haar		
social	media	<	dagelijks,	2	tot	3	keer	per	
week,	1	keer	per	kwartaal,	enkelen	keren	
per	jaar	of	zeer	incidenteel	>	up-to-date	
houdt.	Wat	is	de	update-frequentie	nu?	

0	dagelijks		
0	2	of	3	x	per	week	
0	1	keer	per	kwartaal	
0	enkele	keren	per	jaar	
0	zeer	incidenteel	

0	dagelijks		
0	2	of	3	x	per	week	
0	1	keer	per	kwartaal	
0	enkele	keren	per	jaar	
0	zeer	incidenteel	

	

Indien	de	update-frequentie	is	
toegenomen	of	afgenomen	
	
Wat	zijn	de	overwegingen	dat	het	
winkelcollectief	de	update	frequentie	van	
de	website/social	media	sinds	2017	heeft	
veranderd?	

	

	
Houden	die	overwegingen	verband	met	de	
beschikbaarheid	van	hulpbronnen	(fysiek	
omgeving,	interne	organisatie.	financiële	
middelen,	menselijk	kapitaal)	
	

	

Houden	die	overwegingen	verband	met	de	
ontwikkeling	of	juist	het	gebrek	aan	
ontwikkeling	sinds	2017	van	capaciteiten	
binnen	het	collectief	?	U	moet	dan	denken	
aan	organisatorische	routines	of	het	
efficiënt	combineren	van	beschikbare	
hulpbronnen.	
	

	

Uw	collectief	ontvangt	structurele	
financiering.	Op	welke	manier	heeft	die	
bijgedragen	aan	de	verandering	van	de	
update	frequentie	van	de	website/social	
media?	

	


