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VISIE

T eade Groen, 
asset manager 
bij Syntrus 
Achmea Real 

Estate & Finance: ‘Wij maken een 
belangrijke verandering door in onze 
relatie met de huurders. We willen 
niet meer alleen focussen op de ver-
huur van een pand en het realiseren 
van een bepaalde huurprijs, maar 
ook kijken naar welke potentie er in 
een pand zit, welke huurder daarbij 
past, welke omzet er gerealiseerd 
kan worden en vooral, hoe dat in een 
strategische samenwerking tussen 
vastgoedeigenaar en retailer bereikt 
kan worden. Dit is voor ons de nieuwe 
strategie om voor bepaalde locaties 
huurders te verleiden en gevestigde 
huurders te laten floreren. Het is een 
aanpak die veel minder vastgoed-
georiënteerd is en vooral uitgaat van 
commerciële kansen.’

SAMEN
Of de crisis in het algemeen en in de 
retail in het bijzonder nu wel of niet 
voorbij is (en u mag kiezen op welke 
berichten en cijfers u wilt afgaan), 
feit is dat de kaarten opnieuw geschud 
zijn. Rob Wolfs, als retail-consultant 
betrokken bij dit project: ‘Het zijn 
niet alleen de economische omstan-
digheden, de hele markt is veranderd. 
Het veranderende consumentenge-
drag heeft grote gevolgen voor retail-
concepten en ook voor winkel locaties. 
Vastgoedeigenaren en retailers zijn 
zoekende en het uitwisselen van infor-
matie is daarin de sleutel. Want met 
elkaar weet je meer dan alleen. Samen 
kun je ook tot nieuwe kansen komen.’

Teade Groen: ‘Bijvoorbeeld door 
ook samen de ontwikkelingen op win-
kel- en winkelcentrumniveau te moni-
toren. Een voorbeeld: de bezoekers-
aantallen van het winkelcentrum stij-
gen, maar winkel X heeft een dalende 
omzet. Dan ga je samen onderzoeken 
waar dat aan ligt. Maar ook: welk 
type klant komt er in de winkel, wat 
is de conversie, wat is de gemiddelde 
besteding en verblijfsduur, wat koopt 
de klant en wat minder. Bij dit soort 

informatie kan het hele winkelgebied 
uiteindelijk voordeel behalen. ’  

‘Zo kan de marketing voor zowel 
de winkel als het winkelcentrum 
bijgesteld worden. Natuurlijk wordt 
die informatie niet één op één met de 
andere winkels gedeeld. De winke-
lier heeft immers ook een concur-
rentiepositie. Maar we doen wel een 
benchmark met alle winkels, zodat 
bekeken kan worden hoe een bepaalde 
winkel ten opzichte van de andere in 
hetzelfde winkelcentrum of op andere 
locaties presteert.’

Bij het duidelijk positioneren van 
een winkelgebied is het van belang 
om retailers te zoeken die bij het 
klantprofiel passen en een keten van 
retailers om dat profiel te bouwen. 
Retailers hechten steeds meer belang 
aan wie hun buren zijn. Van belang is 
dat huurders elkaar en het winkelge-
bied versterken.’ 

BREUK MET VERLEDEN
Een breuk met het verleden? Immers, 
voorheen praatte vastgoed vooral met 

vastgoed. Retailers hielden hun infor-
matie uit concurrentieoverwegingen 
of als bescherming (om het risico van 
opwaartse huurprijsaanpassingen te 
voorkomen) voor zichzelf. Vastgoed-
eigenaren en beheerders vergaarden 
hun informatie meestal op indirecte 
wijze. Dat gaat nu dus veranderen 
en beide zijden van de markt lijken 
hiertoe meer dan bereid. 

Teade Groen: ‘Tot voor kort hadden 
we vaak alleen met de vastgoedmana-
ger van een keten te maken. Die had 
een wittevlekkenplan en zocht daar de 
juiste locaties en winkelruimten voor. 
Tegenwoordig zijn het ook de com-
merciële mensen waar we mee spre-
ken. Bij Syntrus Achmea zoeken we 
het ook steeds meer in direct contact 
met de retailer. Zeker, de makelaar 
en vastgoedmanager vervullen nog 
steeds een hele belangrijke rol, maar 
in de nieuwe aanpak is een intensie-
vere samenwerking tussen retailer en 
vastgoedeigenaar in bredere context 
noodzakelijk.  Die samenwerking wil-
len we graag realiseren en op dat ter-

Vastgoedeigenaar 2.0
van verhuurder naar 
partner in retail

Syntrus Achmea gaat intensiever 
samenwerken met huurders

Het verhuren van een winkelruimte is één ding, 

maar de winkel ook succesvol te laten zijn en zo tot 

een duurzame relatie tussen verhuurder en retailer 

te komen is wat anders. Daar is een andere aanpak 

voor nodig, een aanpak die de traditionele focus op 

het vastgoed ontstijgt. 
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rein wordt onze eigen rol dus groter 
dan voorheen.’

Maar dit zal niet voor elke retailer 
opgaan? ‘Er zijn beslist retailers 
die dit traject gewoon met de eigen 
vastgoedmensen blijven aflopen en 
in heel veel gevallen is dat ook prima’, 
zegt Teade Groen. ‘Maar wij merken 
dat ook de grotere ketens best met ons 
van gedachten willen wisselen over 
waar zij en wij mee bezig zijn, welke 
richting het opgaat, waar uitdagin-
gen en kansen liggen, enzovoort. Wij 

denken vanuit ons perspectief ook 
graag mee over manieren waarop 
expansie- en exploitatiedoelstellingen 
gerealiseerd kunnen worden.’

TRANSPARANT
Rob Wolfs: ‘Er is soms ook wel een 
angst om informatie te delen. Dat kun 
je wegnemen door aan beide zijden 
transparant en open te zijn. Daardoor 
ontstaan commerciële kansen, zeker 
bij grote retailers. Kijk, de bottom line 
is het huurcontract en de huurprijs. 
Maar veel interessanter zijn de stap-
pen daarvoor. Stel, je bent in gesprek 
met een retailer die toch nog aarzelt 
om een bepaald concept uit te rollen. 
Of die bezig is met aanpassing van het 
bestaande concept. Vaak stokt dan het 
gesprek in de ‘oude’ situatie. Maar het 
kan helpen als je als vastgoedeigenaar 
een bepaalde ondersteuning aanbiedt 
die de drempel verlaagt en beslui-
ten versnelt, zoals op het gebied van 
tailormade market research, meeden-
ken in het concept, een eventuele pilot 
begeleiden, het bouwtraject laten 

verzorgen, uitrol-ondersteuning en de 
marketing en communicatie.’

Een mooi voorbeeld is het mode-
merk Dyanne. Teade Groen: ‘Hier 
helpen wij een fabrikant/ontwerper 
om de stap naar de retail te maken. 
Het merk was al behoorlijk goed 
vertegenwoordigd, maar als assor-
timent in modewinkels. De wens is 
om met het merk Dyanne een sprong 
te maken en daarvoor is het nodig 
dat ook een bepaalde beleving om 
het merk heen gecreëerd wordt. Dat 
gaat men met eigen winkels doen en 
Syntrus Achmea met  Rob Wolfs als 
adviseur hebben hierin mee mogen 
denken, met als gevolg dat in septem-
ber de eerste winkel van Dyanne in de 
Gooische Brink (Hilversum) opent. 
Het streven is nu om binnen drie 
jaar 25 tot 30 winkels in Nederland 
te openen. Het wordt echt een totaal 
andere modewinkel dan we tot nog toe 
kennen in Nederland.’

HET GAAT NIET PRIMAIR OVER 
VASTGOED
Rob Wolfs: ‘Het draait in deze nieuwe 
benadering vooral om informatie-uit-
wisseling en het vroegtijdig onder-
kennen van commerciële kansen 
op korte en langere termijn. Door 
commercie en vastgoed met elkaar te 
verbinden en in gesprek te gaan en te 
blijven kunnen er uiteindelijk snel-
lere besluiten op strategisch en lokaal 
niveau worden genomen. Dat vereist 
wel kennis van beide werelden. En het 
bijzondere is dat deze gesprekken in 
eerste instantie niet eens over vast-
goed gaan. Het is een echte omslag 
in het denken en doen aan de zijde 
van zowel de vastgoedeigenaar als de 
retailer.’

Syntrus Achmea zet sterk in op deze 
nieuwe manier voor een duurzame, 
strategische samenwerking met de 
retailer. Noem het vastgoedeigenaar 
2.0. Hoe dat in de praktijk gaat, zullen 
wij u later dit jaar aan de hand van 
het eerder aangehaalde voorbeeld van 
modewinkel Dyanne laten weten.  ←

“Strategische samenwerking 
tussen vastgoedeigenaar 

en retailer is noodzakelijk 
om winkelgebieden blijvend 

aantrekkelijk te houden voor 
consumenten”

Rob Wolfs (l) en Teade Groen 

Onder: Twee projecten uit de 
portefeuille van Syntrus Achmea: 
Spuimarkt in Den Haag (l) en het 

Musiskwartier in Arnhem


