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VOORWOORD

Afgelopen jaar bestond de SSM 30 jaar. Na de lustrumreizen naar de  
Verenigde Staten in 1995 en Maleisië/Singapore in 2000 is daarom ook  
in 2005 weer gekozen voor een verre bestemming: China. 

Zoals bekend staat het thema ‘ de verandering’ deze jaren centraal in het meer-
jarenprogramma van de SSM. Als er één land is waar zich grootscheepse en 
indringende veranderingen voltrekken, is het wel China. Sinds de dood van Mao 
Zedong in 1976 is dit op drie na grootste land van de wereld ingrijpend hervormd. 
Wereldhandel, een ambitieus ontwikkelingsprogramma voor de infrastructuur 
en snel wijzigende sociale verhoudingen hebben de collectieve leefwijze in China  
veranderd en miljoenen Chinezen vrijheid en rijkdom gebracht. Met een econo-
mische groei die al jaren achtereen met gemiddeld 7½ % ruim twee keer zo hoog 
is als in de VS, staat China aan de vooravond een nieuwe supermacht te worden. 
Eén die een groot stempel zal drukken op de wereldeconomie van de toekomst. 

Als een gevolg van de toenemende welvaart en veranderende leefpatronen nemen 
de detailhandelsbestedingen spectaculair toe. Voor zowel locale als buitenlandse 
ontwikkelaars, vastgoedbeleggers en retailers biedt dit vanzelfsprekend uitgelezen  
marktkansen. Van belang hierbij is dat op 11 december 2004 de markt voor  
buitenlandse retailers volledig is opengesteld, waarmee sindsdien sprake is van 
vrije vestiging, zowel ruimtelijk, geografisch als economisch. 

Het fenomeen winkelcentrum is relatief nieuw in China. Desondanks vindt ook op 
dit gebied een grote inhaalslag plaats en kan zelfs worden gesproken van een ware 
‘ boom’, vergelijkbaar met de situatie in de VS in de jaren tachtig van de vorige 
eeuw. En met deze ontwikkelingen neemt het aantal nieuwe toetreders, onder 
aanvoering van onder andere Carrefour en Wal-Mart, grootse vormen aan.

Tegen de achtergrond van de doelstellingen van de SSM hebben wij twee van de 
meest levendige steden van China bezocht, te weten Shanghai (met meer dan 
9 miljoen inwoners de grootste stad van China) en Hong Kong (met haar bijna 
7 miljoen inwoners de derde stad van het land). Twee zeer belangwekkende en 
boeiende inleidingen van respectievelijk prof. dr. W.M. Lammerts van Bueren en 
prof. J.G. Borchert tijdens de lunchbijeenkomsten van 27 januari en 31 maart  
2005 hadden het reisgezelschap reeds ‘gefocust’ op onze reisdoelen.

Bij de voorbereidingen voor deze studiereis heeft de SSM een beroep gedaan 
op Stephen Screene, werkzaam bij onze begunstiger Cushman & Wakefield  
Healey & Baker, en zijn collega’s ter plaatse. Dank en hulde aan hun inzet.

Eveneens gaat onze dank uit naar Jack de Vreede en Simone Kramers van het 
SSM-secretariaat, die een doorslaggevende rol hebben gespeeld bij de totstand-
koming van deze zeer geslaagde, onvergetelijke studiereis.

Ten slotte; voor u ligt een uitvoerig reisverslag van ons erelid Hans van der Jagt. 
Een reisverslag dat zowel in analyse en diepgang als in concluderende zin  
(ook voor de SSM) een belangwekkend stuk is dat het predikaat ‘reisverslag’  
ver overstijgt. Onze welgemeende dank daarvoor aan Hans van der Jagt.  
Het Bestuur heeft dan ook gemeend het aan alle begunstigers toe te zenden,  
ongeacht hun deelname aan de reis.

Rest mij u veel leesplezier toe te wensen.

Willem van Zijll

Voorzitter SSM 
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INLEIDING

Geheel in lijn met de informatie en communicatie stromen via:
•  persoonlijke ontmoetingen tussen de SSM begunstigers onderling en de veelal 

bedrijfsgebonden ontmoetingen tussen begunstigers met de faciliterende en/of 
accommoderende partners. 

• door SSM en/of door begunstigers verstrekte relevante geschreven documenten.
• bedrijfsbezoeken
• lunchbijeenkomsten 
• studiereizen
is ook nu weer de jaarlijkse studie-
reis naar China, met als concen-
tratiepunten Shanghai en Hong 
Kong, uiterst succesvol afgerond.

In het voorwoord van één van de, 
door SSM verstrekte, kwalitatief hoogwaardige, begeleidingsdocumenten, wordt 
(wat onderkoeld) een indruk gegeven van het China zoals het in het algemeen in 
het Westen bekend is.

Deze reis heeft echter geleerd, dat we ons van de kracht van deze smokende 
pot energie, centraal geleid door een regering, die China op korte termijn wil  
omvormen tot de wereldmacht op economisch, politiek en militair terrein, nog  
onvoldoende bewust zijn. De Chinese regering kiest de facto zichzelf en kan,  
mede daardoor, de ontwikkeling van het sociale en milieubeleid onderschikken 
aan de hoofddoelstelling. Men steunt daarbij op een bevolking van 1,3 miljard  
gehoorzame onderdanen waarvan enkele honderden miljoenen arbeidskrachten, 
zonder enige vorm van sociale bescherming, graag hard, toegewijd en secuur  
willen werken voor een vergoeding van  0,30 of minder per uur.

30 jaar

REISVERSLAg

22 - 29 MEI 2005

hET VERSLAg
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Als laatste ontwikkeling valt op te merken, dat men in hoog tempo eigen weten-
schappers, zakendeskundigen, ingenieurs en automatiseringsspecialisten opleidt.
In vergelijk met alle andere delen of landen (groot of klein) in deze wereld is aan 
de deelnemers van deze reis duidelijk geworden dat in China, en nergens anders 
in deze mate, de wereld dreunt.

ORGANISATIE - CONTACTEN - INFORMATIE

Teneinde in een verhoudingsgewijs zeer korte tijd een goede indruk van  
structuren, vormen van samenhang, gevaren en mogelijkheden te kunnen  
onderkennen is een goede voorbereiding, gebaseerd op het primaat van de 
 retailer met een focus op retailaccommodering, van het allergrootste belang.
Als daarbij nog in aanmerking moet worden genomen, dat veel deelnemers  
de  uitstekende kwaliteit van de vorige reizen hebben ervaren en tenminste  
hetzelfde niveau verwachten, wordt de opgaaf nog lastiger. Mochten er echter  
al twijfels hebben bestaan over het goed aanzetten, invullen en afronden van  
het programma, dan kan nu worden geconstateerd, dat deze reis, door haar  
zorgvuldige opzet en uitvoering, in combinatie met de confrontatie met deze  
totaal nieuwe wereld, als maximaal succesvol worden beschouwd. 

Ieder van de deelnemers 
heeft zijn of haar  
bezoek natuurlijk anders  
vertaald en ook deze 
weergave kan niet anders 
dan een hoog subjectief 
gehalte kennen,

maar de grootste gemene deler 
kenmerkt zich toch door een hoge 
mate van waardering voor het  
gebodene en de noodzaak de China 
ontwikkelingen als uiterst serieus 
te ervaren.

Wat meer in detail tredend het  
volgende:

De ondersteuningsdocumenten waren, v.w.b. het maximeren van het nut van het 
bezoek, uiterst volledig en instructief. Bezoeken, volgorde en tijd sloten perfect aan 
op het haalbare.
De dominante rood, grijs/zwarte hoofdkleuren van deze documenten kwamen 
wel dwingend over, maar het ontspannende blauw, gaf toch de nodige  
ontspanning van die druk.

De start met Shanghai, de grootste haven ter wereld, zusterstad van Rotterdam, 
met een stadsbevolking van 18 miljoen en een bevolking in “groter Shanghai”  
(opp.  +/- 40.000 km²) van 45 miljoen, was uitstekend. 

Een doorvoerhaven voor 
het eigen gebied, maar ook 
van belang voor de meer 
naar het westen gelegen 
gebieden rondom Wuhan, 
Xián en Nanking, waar 
ook zo’n 200 miljoen  
mensen leven en werken.
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De voor de bevoorrading en afvoer van goederen benodigde infrastructuur,  
veiligheid, gezondheid en woonruimten, in combinatie met een goed  
functionerend financieel systeem, voor zulke onvoorstelbare landoppervlakten en 
mensenconcentraties, betekent een opgave voor de Chinese overheid, waar we  
in Nederland geen idee van hebben.

Voorzover we echter Shanghai als maatstaf kunnen nemen, slaagt men er 
ogenschijnlijk wonderwel in om deze uitdaging het hoofd te bieden. De voor 
ons zichtbare uitingen waren gebed in de enorme nieuwbouwinspanningen,  
die kwalitatief de toets der (westerse) kritiek goed konden doorstaan.

De woonoppervlakken lijken wat klein in verhouding tot onze normen, maar in 
vergelijk met datgene wat men gewend was, moet dit nieuwe aanbod als een 
enorme verbetering worden ervaren.

Verder zou de zorgvuldige wegenaanleg met veel structurerend groen en  
gescheiden rijstroken voor langzaam 
en snelverkeer voor meerdere Europese 
steden tot voorbeeld kunnen dienen.

Als laatste is de hoog intensieve  
bebouwing boven metrokruispunten te 
noemen.

In Europa wordt al jaren gediscus-
sieerd over een gewenste concentratie  
Wonen- Werken- Winkelen- Ontspan-
ning- en Vervoer, maar in Shanghai 
werd en wordt het gerealiseerd.

De afronding in Hong Kong, een 
oorspronkelijk vissers- en zee- 
roversnest, dat zo’n 150 jaar  
geleden door de Engelsen als hun 
militair en commercieel stronghold 
werd uitgebouwd.
Jarenlang vormden de daar  
gevestigde, voornamelijk Engelse 

handelshuizen, met hun volledig verchineeste personele bezetting en overige  
contacten, de brug naar het vasteland van China. Met deze tussenpositie zijn  
vermogens verdiend waardoor de basis kon worden gelegd voor de Chinese handels- 
suprematie in Azië; een suprematie, die nu langzaam oprukt naar Europa. 

Het boek “Tai Pan” van James Clavell geeft, weliswaar in een geromantiseerde 
versie, een goede indruk van dit “ traders” fenomeen.

Voor en tijdens de overdracht van de 
macht over Hong Kong van Engeland 
naar de Chinese volksrepubliek,  
bestond er angst, dat Peking de positie 
van Hong Kong zou inperken.

Het tegengestelde lijkt echter waar’. 
Gelet op de vele contacten, die in Hong 
Kong bestonden met het rijke Westen, 
in combinatie met een  uiterst  modern 
ingericht financieel systeem, lijkt aan-
leiding te zijn geweest om Hong Kong 
als handels en financieel centrum zelfs 
uit te bouwen.
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Als speerpunt voor de hoog-
waardig geïndustrieerde drie-
hoek Hong Kong, Shenzhen en 
Guangzhou (Canton) verricht 
Hong Kong nu, voor een be-
volking van +/- 60 miljoen 
een trekkersrol op het vlak 
van financiële dienstverlening,  
hogere toegevoegde waarde 

productie en de ontwikkeling van virtuele productie. 

Alle activiteiten lijken hier gericht op groei. De vasthoudendheid om welstand 
te bereiken c.q. vast te houden is in alles voelbaar, waardoor als nooit tevoren 
de tegenstelling tussen dit zinderend gebeuren en het berustende klimaat in  
Nederland dan wel, breder gezien, Europa, kon worden ervaren.

Het evenwicht tussen inspanning en ontspanning was perfect voorzien en  
gerealiseerd, waardoor met name ook de onderlinge contacten tussen de  
deelnemers alle ruimte kregen zich te ontwikkelen.

Voor wat betreft Shanghai 
was, zakelijk bezien, naast 
het bezoek aan de diverse luxe  
winkelcentra,

met bijna uitsluitend merkdistributie, ook voldoende tijd ingeruimd om, middels 
het observeren van lokale winkels ook de functie distributiestructuur te verkennen.

De toelichting van het Shanghai stedelijke planning bureau, waar de enorme 
stadsmaquette werd getoond, kwam, voornamelijk door het ontbreken van de 
directie, wat mechanisch en gehaast over, waardoor het doorgronden van deze 
dreunende stadsontwikkeling niet werd vergemakkelijkt. 

Verder dient het bezoek aan het leisure centrum Xintiandi, gelegen in de vroegere 
Franse concessie, genoemd te worden; de Super Brand Mall en het introductie/ 
verkennings gesprek van Steven Kool, directeur van de stichting RCRO  
(Rotterdam Commercial Representatieve Office).

Deze laatste ontmoeting werkte uiterst verhelderend inzake het (enigszins)  
kunnen begrijpen van de diverse ontwikkelingen.

Van belang is te weten, dat de stichting 
RCRO gesponsord wordt door de stad 
Rotterdam en mede daardoor, middels 
Steven Kool, diensten kan aanbieden 
op het gebied van bronanalyse, kan 
adviseren in gewenste contacten met 
Chinese fabrikanten, ontwikkelaars 
en financiers, controle op nakoming 
van afspraken voor haar rekening kan  
nemen en contacten heeft met de juiste 
overheidslichamen, juristen en overige 
dienstverleners.
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De prijs van die diensten kent 
een vaste basis van  5500,-, 
waarvoor 168 uur dienst- 
verlening wordt verstrekt.  
Voor andere arrangementen  
kan overleg plaatsvinden.  
Inzake rendementen op vast-
goed investeringen werd vrij 
unaniem opgegeven dat een 
exploitatie rendement van 
4% verwacht werd, maar dat de grote winst (35% - 50% van het geïnvesteerde  
kapitaal) moest komen uit kapitaal appreciatie als gevolg van de alsmaar stijgende 
vastgoedprijzen, waarvan men aannam dat deze trend zich voorlopig door zou 
zetten. 

Het inkomen van een arbeider in Shanghai bedraagt ±  0,30/uur. In het verdere 
noorden en westen van China worden uurbedragen van  0,20 en zelfs  0,15 
betaald. Naar het zuiden toe loopt het uurloon op tot  0,60 -  1,00, terwijl in 
Hong Kong het uurloon  1,20 -  1,50 bedraagt. Afhankelijkheid van de werk-
gever door b.v. leningen, die bij hem zijn opgenomen, komt veel voor en zorgt er 

mede voor, dat deze lage lonen 
niet direct leiden tot sociale 
onrust. 

Gelet op deze lonen en de 
honderden miljoenen mensen, 
die voor deze bedragen willen 
blijven werken,

lijkt het “ dreunen”van China voorals-
nog niet op te zullen houden. 

De opmerkingen inzake de scherp 
gestegen prijzen in het westen van 
Chinese import, zijn voornamelijk het 
gevolg van informatie (nu beschikbaar 
bij de Chinese fabrikanten), welke 
prijzen de westerse eindgebruikers 
voor de diverse Chinese producten 
wensen te betalen. Niet de kostprijs, 
maar de marktwaarde gaat nu de 
prijs bepalen.

Export artikelen, bestemd voor de binnenlandse markt zijn aanmerkelijk  
goedkoper en het is dus zaak voor de goede inkopers dit niveau te kennen en  
hun transacties daarop af te stemmen. 

De ontspanningskant van dit Shanghai bezoek, was, naast de reis in de magneet-
trein (met een snelheid van 431 km/uur) en het relaxen in het uitstekende hotel, 
o.m. gebed in het bezoek aan het 
TMSK restaurant in het leisure 
center, het bezoek aan de Jade 
Buddha Tempel met de thee  
ceremonie (en het bezoek van 
een belangrijke geestelijke), het 
diner op de 86e verdieping in de 
Jin Mao toren (421 meter) en 
het bezoek aan Zhou Zhuang 
(het vissers dorp in het water). 
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Het zakelijk deel van het Hong Kong bezoek bood eveneens een uiterst breed palet 
aan bezoeken aan winkelcentra, met, gelet op de hoge huren, eveneens een nadruk 
op merk distributie. Daarnaast werden echter ook voldoende kansen gegeven om 
kennis te maken met een enorm aantal functionele “papa en mama” winkels en 
alle soorten eetgelegenheden.

Een Nederlandse manager, dhr. Bakker, commercieel directeur Hong Kong  
International Airport, gaf door zijn presentatie en opstelling aan, dat Nederland  
middels haar zakenmensen in velerlei opzicht de internationale concurrentie toch 

lijkt aan te kunnen.
In het International  
Finance Centre werden 
we op een bijna James 
Bond-achtige wijze ont-
vangen door schuivende 
wanden en een uiterst 
strak gedirigeerde loop-
richting. 

De toelichting op de organisatie beantwoordde volledig aan het uitgedragen image; 
duidelijk, kort, overtuigd en superieur. 
In deze organisatie hebben de oude zeer kapitalistisch ingestelde “ traders”  
(de Tai Pans) de verbinding gevonden met de belangrijkste bank van de  
Communistische Volksrepubliek China, te weten de “Bank of China”.  
De belangrijkste punten van de stad worden door hen ontwikkeld met als  
benadrukking van hun aanwezigheid, de kantoortoren “Two IFC met een hoogte 
van 415 mtr.”

Het volgende bezoek 
betrof Swire Properties, 
onder meer de eigenaar 
van de luchtvaartmaat-
schappij Cathay Pacific, 
alle Coca Cola botte-
larijen in China, met 
grote overzeese belangen 
in onder meer bloemen 
en plantenteelt en een 
substantieel bezit aan, voornamelijk, commercieel vastgoed in Hong Kong en het 
vasteland van China. 

Zij zagen als geen ander het belang van virtuele functies in en verlegden daarom in 
snel tempo de verkoop van hun bloemen en planten naar de veiling in Aalsmeer. 

Voor het overige waren zij beducht voor de gevolgen voor Europa en de Verenigde 
Staten na de toetreding van China tot de Wereld Handels Organisatie (WTO), 
maar realiseerden zich ook, dat deze ontwikkeling niet was tegen te houden.

Gebruik maken van de 
geboden mogelijkheden 
door het opschroeven van 
virtuele productie- en 
handelsinitiatieven lijkt 
vooralsnog het enige goede 
antwoord.
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Het unieke bezoek aan 
Hutchison Whampoa 
werd sterk mede mogelijk 
gemaakt door een mede 
deelnemer aan de reis, 
te weten Erick Kloos -  
directeur vastgoed van 
A.S. Watson Property 
Continental Europe.

De recente aankopen van “Kruidvat”- “Trekpleister”- “ICI Paris” - “Savers” -  
“Superdrug”-  “Rossman”- “Drogos” en ”Marionnaud” hebben het aantal door 
hen gecontroleerde winkels op meer dan 6.200 gebracht en hebben, naast de 
reeds gevestigde basissen in China en Z-O Azië, toegang verschaft tot de retail- 
markten van onder meer Turkije - Letland - Litouwen - Polen - Tsjechië -  
Duitsland - Zwitserland - Luxemburg 
- Nederland - België en het Verenigd 
Koninkrijk.

De groep met een totaal 
omzet van  18 miljard  
en een winst van  
 1,6 miljard heeft haar 
interessen verdeeld in  
5 divisies, te weten:
Scheepvaart - Hotels en 
vastgoed - Detailhandel 
en productie - Energie -  
Communicatie.

Het ECT (Europe Container Terminals) bedrijf in Rotterdam is onder meer ook 
eigendom van deze organisatie.

Als bijzonderheid valt te vermelden dat het bedrijf de kasstroom als het meest 
belangrijke element in de bedrijfsdoelstelling ziet en tenminste drie eigenschappen 
bij haar werknemers verwacht: • Betrokkenheid 
    • Hoge permanente inspanning
    • Werken in lijn met de vraag.

De, na de toelichting, aangeboden lunch weerspiegelde volledig de grootsheid, 
kwaliteit en betrokkenheid van het bedrijf en de aanwezige medewerkers. 

Verder dient zeker ook het bezoek aan Langham Place herinnerd te blijven.

De architectonische visie, het gebruik van ruimten, de lay-out (afgestemd op  
speciale doelgroepen) en de huurmix kwam, binnen de overvloed aan goede  
indrukken, als visionair naar buiten.
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Inzake de ontspanningszijde van deze dagen valt onder meer te noemen:

-  De prima verzorgde barbecue op het dak van het hotel, met volzicht op de  
haven en de verlichte omranding door kantoren, hotels, schepen en woningen. 
De woontoren naast ons hotel met 88 woonlagen zal nog lang in ons geheugen 
blijven hangen.

-  De lunch in het “Karin Glas” krabrestaurant was voor een ieder een belevenis 
(ten goede of ten kwade).

-  Het bezoek aan de Nederlandse Consul Generaal, onder meer door een  
introductie van Krijn Taconis - Directeur N+T Real Estate, waar onder een 
moesson plensbui een gezellig borreltje werd gedronken.

- Het diner op “The Peak “ opgelicht door een spectaculaire onweersbui.

- Het bezoek aan Stanley Market met de “ koopjes”.

- De rondvaart in de haven en het afsluitende exquise visdiner. 

PRIJS

De prijs voor deze uiterst zorgvuldig, goed uitgebalanceerde en zeer gerieflijke reis 
van  2.950,-- per persoon is, gelet op het gebodene, als zeer laag te bestempelen.

GROEPSSFEER

De groepssfeer en diverse groeps- en duale discussies lagen, sterk beïnvloed door 
de overvloed aan input, op een uitstekend niveau.

KWALITEITSCONCLUSIE

Al met al mag deze reis in de annalen van de SSM als bijzonder geslaagd worden 
bijgeschreven.

SLOTBEMERKINGEN

De SSM (Stichting Studiecentrum 
Marktontwikkeling) is, na wat  
aftasten bij retailers, opgericht in 
1975.
Het doel van de Stichting bestond uit 
de opgave om, met een focus op retail-
ruimte behoeften, de bij de Stichting 
aangesloten begunstigers alle mogelijke 
relevante informatie te verschaffen  
inzake het verkrijgen, vervreemden, 
verhuren en exploiteren van die  
ruimten.
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Het maximum aantal begunstigers 
werd vastgesteld op 35 en uitsluitend 
retailbedrijven konden de status van 
begunstiger verwerven.
MAB, onder meer ontwikkelaar van 
winkelruimten had, gelet op de focus 
van de Stichting, er alle belang bij om 
samen te werken aan de Stichting 
verbonden, retailbedrijven en stemde 
in met het voorstel om als enige  
sponsor van de Stichting op te treden.
Het daaraan voor MAB verbonden 
voordeel bestond uit het voorrecht om 
de met de Stichting verbonden poten-
tiële huurders voor haar nieuwe of bestaande projecten als eerste te benaderen.
Voor het overige bleef (en blijft) de SSM strategie bepaalt door haar statutaire  
bepalingen en is zij volledig vrij in het formuleren en uitvoeren van haar  
operationele en tactische benadering van de strategische keuze.

Teneinde een meer kwantitatieve basis aan de SSM activiteiten mee te geven werd 
en wordt sterk de nadruk gelegd op informatieverschaffing die moet leiden tot  
verbetering van:

•  Verkoopmeter efficiency (Brutowinst: m² verkoopoppervlak) 

•  Loonefficiency (Bruto winst: loonsom)

•  Voorraadefficiency  (Bruto winstvoorraad)

De focus ligt bij SSM in  
belangrijke mate op a), maar 
gelet op het streven naar inte- 
grale verbetering van de  
positie van de retailer wordt 
direct of indirect ook aandacht 
gegeven aan de mogelijkheden 
om de uitkomsten genoemd 
onder b) en c) te verbeteren .
Verder is naar de mening van 
SSM de winkelomzet te verklaren uit de formule:
Verzorgingsgebied (uitgedrukt in aantallen mensen) x % geïnteresseerden in het 
winkelaanbod x % geïnteresseerde bezoekers aan de winkellocatie x % winkel-
bezoekers x % kopers x gemiddeld aankoopbedrag.

Uit de eerstgenoemde efficiency getallen vloeit de conclusie hoe hoog de maximale 
huurlasten van een goed presterende winkel dienen te zijn (een en ander kan per 
branche worden bepaald). Uit de tweede benadering vloeit de verplichting voor de 
verhuurder om zorg te dragen voor het minimaal te realiseren en in stand houden 
van de met de prognose (en het daarmee verbonden huurniveau) verbonden  
bezoekersstroom aan de locatie.

Het is de verantwoordelijkheid 
van de winkel die bezoekers 
stroom in te leiden in de  
winkel en de potentiële 
koopkracht om te zetten in  
verkoop. 
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Gelet op bovenstaande is het 
duidelijk, dat bij een breed,  
op één plaats geconcentreerd 
winkelaanbod, sprake dient 
te zijn van gedifferentieerde  
huren per m² en dat oplos- 
singen voor dit probleem  
velerlei kunnen zijn.

Teneinde het contact tussen alle relevante partijen te verbeteren en open  
discussies, vragen en antwoorden mogelijk te maken kent de SSM meerdere  
benaderingswijzen:
Het bevorderen van onderlinge contacten tussen begunstigers en andere  
betrokken partijen tijdens lunchbijeenkomsten, bedrijfsbezoeken en studiereizen.
Informatie over marktontwikkelingen, regelgeving en overige betrokken zaken 
middels het uitnodigen van gekwalificeerde sprekers op lunchbijeenkomsten.
Referentiekaders ten behoeve van inkoop, assortimentering, presentatie,  
distributie e.d., door bedrijfsbezoeken en groeps-/studiereizen.

Het wegnemen van (natuurlijk) onderling wantrouwen en het in plaats stellen 
van vertrouwen, vanuit de  
overtuiging dat samen vechten 
voor, meer oplevert dan indivi-
dueel vechten tegen. Vanuit 
deze SSM gedachte heeft de 
reis naar China gestalte  
gekregen.

Met name deze reis heeft voor vele 
retailers de ogen kunnen openen  
inzakede criteria rondom merk en 
functiedistributie, specialisatie versus 
een algemeen aanbod en zeer in het 
bijzonder de mogelijkheden laten zien 
(door ontwikkeling van specifieke  
contacten en kanalen) van internet/
website distributie.
Alles kan in dit grote land gemaakt 
worden tegen een fractie van de 
marktwaarde die het in Nederland 
kent. De bestellingen kunnen op  
stuksniveau worden geregeld.  

Het luchtvervoer geeft garantie van aflevering binnen één week na bestelling. 
Betalingen versus leveringen kunnen probleemloos in balans worden geregeld en 
controle op nakoming van afspraken is eveneens betrouwbaar te organiseren. 
Elke retailorganisatie kan per winkel een warenhuis assortiment aanbieden,  
met een goede marge voor de winkel en een verkoopprijs die 30% - 50% onder de 
gekende prijzen ligt.

Als bovendien diensten zoals garantie, financiering, en eventueel installatie zijn 
georganiseerd, is een nieuw winkeltype geboren.
Als geen andere reis was deze studiereis bedoeld voor retailers en juist die groep is 
in  onvoldoende mate komen opdagen.
Dit fenomeen dient veel aandacht van de zijde van MAB, SSM bestuur en 
het vastgoeddeel van de begunstigers te krijgen, omdat zonder de substantiële  
aanwezigheid van retailers, het bestaansrecht van de SSM minder  
vanzelfsprekend wordt. 
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1)  Allereerst zou aandacht kunnen worden besteed aan de communicatie.  
Naast het voortreffelijke programma zou de potentiële waarde van de studie-
reizen uitdrukkelijker kunnen worden belicht.

2)  Verder moet in aanmerking genomen worden dat, naast de SSM, ook andere 
organisaties zich richten op het uitlichten van de belangen van retailers.

Te denken valt hier aan:
- NRW (Nederlandse Raad voor Winkelcentra)
- RND (Raad Nederlandse Detailhandel)
- RIN (Retail Innovation Nederland)
- Vedis (Vereniging Distributie Economie)

Overleg met deze organisaties inzake het eventueel ondernemen van gezamenlijk 
acties, het afstemmen van data inzake bijeenkomsten en reizen, het analyseren 
van doelstellingen en aandachtspunten om mogelijk verdergaande samen- 
werkingsvormen te scheppen, kan leiden tot concentratie van aanbod naar de  
retailer en verdieping van de boodschap.

Een enger contact met de RIN lijkt weinig te schaden en veel te brengen.
Een permanent contact, op basis van regelmatig overleg met het HDB (Hoofd 
Bedrijfschap Detailhandel) en het MKB (Vereniging Midden en Klein bedrijf) 
versterkt eveneens de SSM’s betrokkenheid met het retailersbelang.

3)  Als laatste moeten parallelle acties van retailergroepen inzake het aquireren 
van vestigingsplaatsen, bekend zijn en een plaats vinden in het SSM beleid.

Een grote groep ondernemers, verenigd in het NVBO (Nederlandse Vereniging 
van Binnenstedelijke Ondernemers) is zeer ontevreden over de aandacht die hun 
activiteiten krijgen v.w.b. het aanbieden van vestigingsplaatsen.

Uit hoofde van deze ontevredenheid  
overweegt men zelf initiatieven te  
ondernemen, waardoor de bestaande  
ontevredenheid alleen maar verder 
groeit.

De leden van de Vereniging zijn:
• Van Haren
• DA Drogisten
• Vodaphone
• Intres In- en Verkoop organisatie
• Euretco In- en Verkooporganisatie

“De Jager” formules bestaande uit:
- Bakker Bart
- Postkantoren
- Bruna
- Typo
- Groenewoud (opticiens)
- Expert

Van deze grote groep was alleen “Van Haren” vertegenwoordigd. 

AFRONDING

SSM is voor wat betreft haar kennis, ervaring, relaties en instelling potentieel 
nog altijd de beste partij voor Retail Nederland, laat ze, met inachtneming en 
eventueel gebruik van de rechten en ideeën van andere marktpartijen, dan ook de 
beste blijven. 
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Secretariaat :

BoUWFonDS MAB

Postbus 19412

2500 Ck  DEn hAAg
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