
 

 

 

Het veranderende Retail landschap 

 

 

 

 

 

 

Uitnodiging voor de 47e VOGON studiemiddag 

Dinsdag 15 mei 2018 – 14:00 uur 

Fakton Skybar, Rotterdam 

(Met uitzicht op de koopgoot, de Markthal en Hudson’s Bay) 

  



 

Het thema 

Het thema van de 47e VOGON studiemiddag is het veranderende retail landschap en de 

effecten die dit heeft op (binnen)steden. Vanuit verschillende perspectieven belichten we dit 

actuele thema.  

In het huidige Nederlandse winkellandschap zijn allerlei panelen aan het schuiven. 

Internetwinkelen neemt een centrale rol in bij het denken over de toekomst van de retail, maar 

is dit wel terecht? Gaan de fysieke winkels daadwerkelijk uit onze steden verdwijnen of gaat 

multi-channel onze manier van winkelen bepalen? Tegelijkertijd draait het voor consumenten 

steeds meer om beleving; Factory Outlet Centers springen hier gretig op in. Gaan deze 

buitenstedelijke ontwikkelingen ten koste van de binnenstad als winkelgebied, of versterken ze 

elkaar juist? Onze sprekers nemen u graag mee in deze en meer thema’s vanuit hun expertise 

van de winkelsector.  

De geschetste ontwikkelingen leiden uiteindelijk tot de vraag: wat is het lot van het vastgoed in 

deze dynamische sector? Tijdens de borrel met uitzicht op de koopgoot horen we graag uw 

conclusie! 

De sprekers 

Hans van Tellingen - General manager en eigenaar van 

Strabo bv 

In december 2013 is Hans van Tellingen, directeur van 

winkelcentrumonderzoeker Strabo bv, begonnen met een 

artikelreeks over dit onderwerp. Inmiddels zijn negen delen 

verschenen in verschillende media en zijn de delen 

gebundeld in een boek dat op 2 juni 2016 is verschenen. 

Kernvragen die beantwoord worden zijn: Is de toekomst echt 

zo dramatisch voor de winkels als sommige doemdenkers 

ons willen doen laten geloven? Zal internet leiden tot 30 tot 

50% minder winkelvoorraad? Komen complete binnensteden 

leeg te staan? 

De waarheid hierover kent vele gedaanten. En is in ieder geval lang niet zo somber als 

menigeen denkt.  De toekomst voor fysieke winkels is zelfs bijzonder zonnig. In ieder geval 

‘branchebreed’. Dus voor de sector als totaal. Hans neemt je mee in zijn verhaal dat zowel 

feitelijk als optimistisch is. Op dit moment is Hans bezig met deel 2 van 

#WatNouEindeVanWinkels. Dat boek komt in het najaar van 2018 uit. Reeds tien hoofdstukken 

hiervan zijn al voorgepubliceerd in diverse media.  
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Peter ter Hark – Onderzoeker  lectoraat De Ondernemende 

Regio bij Fontys Hogescholen en vennoot Retail Prospect 

Peter heeft 25 jaar ervaring met onderzoek en advies 

rondom vastgoed en retail  voor ontwikkelaars, beleggers en 

overheid. In zijn presentatie gaat hij in op de functie van de 

binnenstad. Deze functie verandert van traditionele 

koopmachine naar een gebied waar niet het winkelen, maar 

het verblijven centraal staat. Dat vereist ook van de 

traditionele vastgoedsector een "change of mind" om deze 

verandering te kunnen faciliteren. Permanente tijdelijkheid in 

de winkelstraten speelt daar een belangrijke rol in. Maar hoe 

krijgen we dat voor elkaar en welk belang hebben de 

beleggers in deze? 

 

Joost de Baaij – Senior Research Analyst Syntrus Achmea 

Real Estate & Finance 

Joost de Baaij (1978) is sinds 2013 werkzaam bij Syntrus 

Achmea Real Estate & Finance als senior research analyst. Hij 

is in 2004 gestart bij Fortis Vastgoed (thans a.s.r. real estate) 

en heeft zowel bij het beleggings- als het 

ontwikkelingsbedrijf gewerkt in research- en conceptfuncties. 

De rode draad in zijn carrière is winkelvastgoed en hij is met 

name geïnteresseerd in het lange termijn gedrag van 

consumenten en vastgoedgebruikers. Joost de Baaij is 

afgestudeerd internationaal econoom & economische 

geograaf (UU - 2003) en heeft een master of science in real 

estate behaald (ASRE – 2009). 

 

Programma 

 

 

 

 

14.00 – 14.20 Ontvangst en koffie 

14.20 - 14.30  Introductie dagvoorzitter 

14.30 – 15.15 Hans van Tellingen – Strabo bv 

15.15 – 16.00 Peter ter Hark – Fontys Hogescholen/Retail Prospect 

16.00 – 16.15 Pauze  

16.15 – 17.00 Joost de Baaij – Syntrus Achmea Real Estate & Finance 

17.00 – 17.30 Paneldiscussie 

Vanaf 17:30 Borrel 



Dagvoorzitter 

Jesse Weltevreden - Professor Digital Commerce Hogeschool van 

Amsterdam 

Dr. Jesse Weltevreden is Professor Digital Commerce bij het Centre for 

Market Insights van de Hogeschool van Amsterdam. Daarnaast is hij 

werkzaam als Research Director bij de E-commerce Foundation, een 

internationale non-profit organisatie ‒ geïnitieerd door nationale 

brancheorganisaties voor webwinkels en e-commerce bedrijven 

wereldwijd ‒ die e-commerce cijfers en onderzoeken publiceert. Jesse 

heeft vele nationale en internationale publicaties op zijn naam staan 

over de gevolgen van e-commerce voor consumentengedrag, retail 

en winkelgebieden. Zijn recente onderzoeksprojecten gaan over 

cross-border e-commerce, de digitale transformatie van de retail 

sector en de online interactie tussen bedrijven en consumenten. 

 

Algemene Informatie 

Datum: Dinsdag 15 mei 2018 van 14u00 – ca. 17u30 met aansluitend een borrel 

Locatie: Fakton, Beursplein 37, Rotterdam 

Kosten: Voor VOGON‐leden is de studiemiddag gratis, FRESH Alumni‐leden 

betalen € 75,‐ en voor niet‐leden zijn de kosten € 100,‐. Introducé: zal 

éénmalig tegen 50% korting kunnen deelnemen.  

Inschrijving: U kunt zich inschrijven voor de studiemiddag via www.vogon.nl. Daar treft 

u het inschrijfformulier aan. Na aanmelding ontvangt u een factuur (indien 

van toepassing) alsmede een routebeschrijving.  

Informatie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ciska Damen, telefoon 

020‐6681129 of e‐mail: c.damen@asre.nl. Voor algemene informatie over 

VOGON, zoals achtergrond en doelstellingen, kunt u de website 

raadplegen op www.vogon.nl  

 

 

Wij hopen eenieder te mogen begroeten op de 47e VOGON studiemiddag! 

 

 

 


