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Inleiding 
Centrum Management Wijchen is een organisatie die het centrum van Wijchen beheert, 
promoot en ontwikkelt met als doel het economische fungeren in het centrum te 
optimaliseren. Om dit te kunnen bewerkstelligen werkt Centrum Management Wijchen 
samen met verschillende partijen, waaronder de ondernemers in het centrum. Samen met 
deze ondernemers wil Centrum Management Wijchen ervoor zorgen dat het centrum van 
Wijchen aantrekkelijker wordt voor zowel bezoekers binnen als buiten Wijchen. Het 
uiteindelijke doel hiervan is het creëren van een langere verblijftijd voor de bezoekers in 
combinatie met hogere bestedingen en dus een hogere omzet voor de ondernemers.  
 
Voor een optimale samenwerking tussen Centrum Management Wijchen en de ondernemers 
is een goede communicatie tussen deze twee partijen een vereiste.   
Uit de praktijk is gebleken dat deze communicatie niet optimaal verloopt en moet worden 
verbeterd. De vraag die vanuit Centrum Management Wijchen wordt gesteld, luidt dan ook: 
“Op welke manier kan de communicatie tussen Centrum Management Wijchen en de 
ondernemers in Wijchen worden verbeterd om de samenwerking tussen deze twee partijen 
te optimaliseren?”. Het advies is om de communicatie zowel af te stemmen op de 
ondernemers in Wijchen als op het centrummanagement zodat ingespeeld wordt op de 
wensen en behoeften van beide partijen. 
 
Het advies is opgesplitst in drie delen. Het eerste deeladvies betreft het optimaliseren van de 
informatievoorziening tussen het centrummanagement en de ondernemers en wordt 
besproken in hoofdstuk 1. Dit kan worden bewerkstelligd door ten eerste een kloppend CRM-
systeem te creëren. De foute gegevens dienen uit het systeem te worden gehaald en de 
nieuwe gegevens moeten worden aangevuld. Daarnaast dienen de huidige online en offline 
communicatiekanalen te worden verbeterd. Hieronder vallen het optimaliseren van de online 
nieuwsbrief, het vergroten van het persoonlijk contact en het implementeren van een online 
platform. In hoofdstuk 2 wordt geadviseerd om de betrokkenheid van de ondernemers bij het 
centrummanagement te vergroten. De intrinsieke motivatie van de ondernemers moet 
worden verbeterd door in te spelen op de drie basisbehoeften: autonomie, competentie en 
verbondenheid. Daarnaast dienen de feedbackmogelijkheden voor de ondernemers te 
worden vergroot. Het laatst deeladvies, het implementeren van het online platform Chainels 
komt aan bod in hoofdstuk 3. Voordat het online platform kan worden geïmplementeerd 
dient er een afspraak met Chainels gemaakt te worden om de mogelijkheden voor het 
implementeren van het platform te bespreken. Vervolgens dienen de ondernemers hierover 
geïnformeerd te worden via een informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst wordt 
uitgelegd wat het platform precies inhoudt, welke toegevoegd waarde het biedt en ten slotte 
wordt een demo getoond. Ook wordt geadviseerd om te leren van vergelijkbare platformen in 
andere steden. Dit zal ervoor zorgen dat het online platform met succes geïmplementeerd 
gaat worden. 
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Advies 1: Optimaliseer de informatievoorziening richting de 
ondernemers 
Geadviseerd wordt om de informatievoorziening tussen centrummanagement en de 
ondernemers in Wijchen te verbeteren. Het verbeteren van de informatievoorziening is een 
eerste stap in het verbeteren van de communicatie en de samenwerking tussen 
centrummanagement en de ondernemers. In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens de 
handelingen beschreven die nodig zijn om dit te kunnen realiseren. Ten eerste dient het CRM-
systeem te worden verbeterd door foute gegevens te verwijderen en nieuwe gegevens toe te 
voegen. Vervolgens dienen de huidige online en offline communicatiemiddelen te worden 
verbeterd. Hieronder vallen het optimaliseren van de digitale nieuwsbrief en het vergroten 
van het persoonlijk contact tussen het centrummanagement en de ondernemers. Ten slotte 
wordt geadviseerd om een online platform te implementeren.  
 

1.1 Verbeter het CRM-systeem van het centrummanagement 
Om de informatiestroom tussen het centrummanagement en de ondernemers te 
optimaliseren, is het ten eerste van belang dat het huidige CRM-systeem wordt verbeterd. 
Momenteel maakt het centrummanagement gebruik van een CRM-systeem, echter is 
gebleken dat dit systeem niet optimaal functioneert vanwege het missen van gegevens. Het 
systeem dient te worden verbeterd zodat uiteindelijk alle juiste gegevens van de 
ondernemers voorhanden zijn. Het CRM-systeem is de centrale plek voor alle gegevens van 
de ondernemers in Wijchen en kan daarom worden gezien als de basis voor een goede 
communicatie (Lodder, 2011). Het verbeteren van het CRM-systeem kan worden 
bewerkstelligd door middel van onderstaande handelingen.    

 

1.1.1 Haal foute gegevens uit het CRM-systeem 
Ten eerste is het van belang dat het huidige CRM-systeem weer compleet en kloppend wordt 
gemaakt. Er moet worden nagegaan of alle ondernemers die in Wijchen zijn gevestigd, in het 
systeem staan. De gegevens van ondernemers die niet meer in Wijchen zijn gevestigd, dienen 
uit het systeem te worden verwijderd. 

 

1.1.2 Vul het CRM-systeem aan met nieuwe gegevens 
Nadat de foute gegevens uit het systeem zijn gehaald, moet deze worden aangevuld met 
nieuwe gegevens. Om dit te kunnen bewerkstelligen dient er telefonisch contact opgenomen 
te worden met alle ondernemers in de binnenstad om te controleren of de huidige gegevens 
kloppend zijn. Wanneer het niet mogelijk is om contact op te nemen met de ondernemers 
vanwege het ontbreken van de gegevens, dienen deze persoonlijk te worden bezocht. De 
nieuwe gegevens die worden genoteerd, moeten aan het systeem worden toegevoegd.    



 

  
 

 
 

 

1.1.3 Zorg ervoor dat het systeem up to date blijft  
Ten slotte dient het CRM-systeem te worden bijgewerkt zodat deze up to date blijft en niet 
verouderd raakt. Wanneer een nieuwe ondernemer zich in Wijchen vestigt, moet deze 
meteen worden toegevoegd aan het systeem. Eens per drie maanden kan er bij de Kamer van 
Koophandel een lijst worden opgevraagd om te controleren of nieuwe ondernemers zich in 
Wijchen hebben gevestigd of Wijchen hebben verlaten.  

 

1.2 Verbeter de huidige online en offline communicatiemiddelen   
Het verbeteren van de huidige online en offline communicatiemiddelen is een tweede stap in 
het optimaliseren van de informatievoorziening. Het is hierbij van belang dat wordt 
ingespeeld op de wensen en behoeften van de ondernemers. Uit de resultaten van de 
vragenlijsten kwam naar voren dat 88 procent van de ondernemers in eerste instantie 
behoefte heeft om informatie te ontvangen vanuit het centrummanagement. Verder bleek 
dat de ondernemers tevreden zijn met de communicatie via de digitale nieuwsbrief. Het is 
dus van belang dat het centrummanagement gebruik blijft maken van dit 
communicatiekanaal. Deze nieuwsbrief dient echter wel geoptimaliseerd te worden. Ook 
gaven de ondernemers aan meer behoefte te hebben aan persoonlijk contact en het 
implementeren van een online platform. 
 

1.2.1 Optimaliseer de digitale nieuwsbrief     
Om de ondernemers op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen het 
centrummanagement wordt momenteel gebruikgemaakt van een digitale nieuwsbrief. Deze 
nieuwsbrief wordt via e-mail naar alle ondernemers gestuurd. Om de nieuwsbrief zo 
interessant en aantrekkelijk mogelijk te houden voor de ondernemers, zal de lay-out moeten 
worden aangepast. Momenteel is de lay-out van de nieuwsbrief namelijk erg eenvoudig. 
Onderstaande handelingen kunnen ervoor zorgen dat de nieuwsbrief meer aantrekkelijk 
wordt gemaakt voor de ondernemers. 
 
Voeg afbeeldingen toe aan de nieuwsbrief 
Het toevoegen van afbeeldingen aan de nieuwsbrief zorgt ervoor dat meer ondernemers 
deze nieuwsbrief ook daadwerkelijk zullen lezen. Het toevoegen van afbeeldingen aan een 
stuk tekst heeft namelijk een positief effect op de aandacht voor deze tekst (Delp & Jones, 
1996). Aandacht hebben voor een boodschap heeft op zijn beurt weer effect op het 
daadwerkelijk lezen en onthouden van de informatie die via de boodschap wordt gedeeld 
(Wedel & Pieters, 2000). Wanneer de nieuwsbrief meerdere korte boodschappen bevat, is 
het van belang dat de tekst aan de ene kant staat en de afbeeldingen aan de andere kant. Dit 
zorgt voor een rustige en overzichtelijke leesindeling (Vingerling, 2015).   
 
 
 



 

  
 

 
 

Zorg voor duidelijk zichtbare call-to-actions 
Een call-to-action knop is, zoals de naam al zegt, een knop die mensen aanzet tot het 
ondernemen van actie. De lezer wordt hierbij vaak naar een externe webpagina gestuurd 
(Wouda, 2014). De nieuwsbrief die vanuit het centrummanagement wordt gestuurd, bevat 
geregeld call-to-action knoppen. Echter, deze knoppen vallen momenteel niet genoeg op 
waardoor ze de aandacht van de lezer onvoldoende trekken. De volgende stappen zorgen 
ervoor dat de call-to-action knoppen voldoende zullen opvallen: 

o Zorg ervoor dat de knop contrasteert met de achtergrond 
o De witruimte rondom de knop dient verhoogd te worden 
o Probeer de knop er ook echt als een knop uit te laten zien 
o Knoppen met afgeronde hoeken worden over het algemeen als meer prettig ervaren 

dan knoppen met puntige vormen (Bauwens, 2019).  
 
Beperk de witruimte in de nieuwsbrief  
Alhoewel witruimte leeg is en geen tekst bevat, wordt dit wel als een belangrijk onderdeel 
van een nieuwsbrief gezien. De witruimte in de brief zorgt namelijk voor een goede 
leesbaarheid en meer tekstbegrip. Daarnaast kan witruimte zorgen voor een frisse en open 
indruk en kan de aandacht naar een bepaald deel van de boodschap worden gestuurd 
(Brouwer, 2016). Echter, in de nieuwsbrief van het centrummanagement wordt momenteel 
te veel gebruikgemaakt van witruimte. Te veel witruimte zorgt ervoor dat de aandacht van de 
lezer niet wordt getrokken omdat de lezers de nieuwsbrief ervaren als saai. Een oplossing 
hiervoor is om de witte achtergrond te vervangen door een licht gekleurde achtergrond of 
door het plaatsen kleurrijke e-mailkaders (Vingerling, 2015).    
 

1.2.2 Vergroot het persoonlijk contact met de ondernemers 
De resultaten van de vragenlijst tonen aan dat de ondernemers behoefte hebben aan 
persoonlijk contact met het centrummanagement. Tot nu toe had het centrummanagement 
af en toe persoonlijk contact met de ondernemers, maar dit dient vergroot te worden. 
Momenteel brengt de centrummanager ongeveer een keer per week een bezoek aan de 
ondernemers. Hierbij wordt ongeveer 60 procent van de ondernemers bereikt. Dit 
percentage dient in het meest gunstige geval te worden verhoogd naar minimaal 80 procent. 
Het is hierbij van belang dat iedere week wordt bijgehouden welke ondernemers bezocht zijn, 
zodat de aandacht zo veel mogelijk verspreid kan worden. Het hebben van persoonlijk 
contact is erg belangrijk en brengt een aantal voordelen met zich mee, namelijk: 

o De basisbehoefte aan menselijk contact wordt bevredigd 
o Er worden sneller beloften of gunsten gedaan 
o De onderlinge relatie tussen centrummanagement en de ondernemers wordt 

verbeterd 
o De samenwerking tussen centrummanagement en de ondernemers verloopt 

transparanter en er is sprake van meer wederzijds vertrouwen 
o De ondernemers voelen zich onderdeel van een groep (Arvey, 2009).  



 

  
 

 
 

1.3 Implementeer een online platform 
Om de communicatie op de lange termijn te kunnen verbeteren, wordt geadviseerd om een 
online platform te implementeren. Door middel van het implementeren van een online 
platform zal alle communicatie tussen het centrummanagement en de ondernemers worden 
gecentraliseerd. Dit zorgt ervoor dat alle communicatie zal verlopen via één kanaal. Het 
centrummanagement en de ondernemers hebben ten alle tijden toegang tot dit platform.  
De uitwerking voor het implementeren van een online platform wordt uitgebreid besproken 
in hoofdstuk 3.     
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Advies 2. Vergroot de betrokkenheid van de ondernemers bij het 
centrummanagement  
Geadviseerd wordt te zorgen voor een hogere betrokkenheid van de ondernemers bij het 
centrummanagement. Momenteel is er veelal sprake van one-way communicatie vanuit het 
centrummanagement richting de ondernemers. Wanneer de betrokkenheid van de 
ondernemers wordt vergroot, zullen zij zich meer actief bezighouden met het 
centrummanagement en zal de one-way communicatie worden vervangen door two-way 
communicatie. De betrokkenheid van de ondernemers wordt vergroot door het verbeteren 
van de intrinsieke motivatie en het verbeteren van de feedbackmogelijkheden. Deze twee 
deeladviezen worden in paragraaf 2.1, 2.2 achtereenvolgens besproken.     
  

2.1 Verbeter de intrinsieke motivatie van de ondernemers 
Momenteel verloopt de samenwerking tussen het centrummanagement en de ondernemers 
niet optimaal, omdat de input vooral vanuit het centrummanagement komt. Het 
centrummanagement neemt het initiatief met betrekking tot het bedenken en organiseren 
van verschillende activiteiten. Het centrummanagement is intrinsiek gemotiveerd om er 
samen met de ondernemers voor te zorgen dat het centrum van Wijchen aantrekkelijker 
wordt voor de bezoekers. Intrinsieke motivatie komt voort uit interne drijfveren. Iemand is 
intrinsiek gemotiveerd wanneer diegene iets doet omdat hij of zij hier van binnenuit behoefte 
aan heeft en dit ook leuk vindt om te doen (Schriel, 2014). Uit verschillende gesprekken met 
de ondernemers blijkt dat de intrinsieke motivatie bij de ondernemers momenteel ontbreekt. 
Zij worden vooral gedreven door extrinsieke motivatie. Zij zien de samenwerking met het 
centrummanagement als iets dat moet zonder dat de ondernemers dit van binnenuit echt 
willen. Dit zorgt bij de ondernemers voor een lage betrokkenheid en een lage productiviteit 
(Schriel, 2014). 
 
Om ervoor te zorgen dat de ondernemers meer betrokken raken bij het centrummanagement 
is het van belang dat hun intrinsieke motivatie wordt vergroot. Volgens de 
zelfdeterminatietheorie van Deci en Ryan (1985) kan dit worden bewerkstelligd door het 
vullen van drie basisbehoeften, namelijk autonomie, competentie en verbondenheid. De 
zelfdeterminatietheorie is een motivatietheorie die is ontwikkeld op basis van 
wetenschappelijk onderzoek. Deze theorie wordt momenteel toegepast in verschillende 
domeinen en kan ook gebruikt worden bij het motiveren van de ondernemers in Wijchen.  

 

2.1.1 Zorg voor voldoende autonomie 
De behoefte aan autonomie bestaat uit het verlangen om psychologisch vrij te kunnen 
handelen zonder dat er enige druk van buitenaf wordt uitgeoefend. Mensen krijgen hierbij de 
vrijheid om zelf beslissingen te nemen (Van den Broeck, Ferris, Chang & Rosen, 2016). Vanuit 
centrummanagement kan er op verschillende manieren voor worden gezorgd dat de 
ondernemers meer autonomie krijgen, onder andere door: 



 

  
 

 
 

o Ondernemers meer verantwoordelijkheid te geven 
o Ruimte te creëren voor de input van eigen initiatieven 
o De resultaten van bepaalde activiteiten vaststellen, maar de precieze invulling hiervan 

overlaten aan de ondernemers (PAK, z.d.). 

 

2.1.2. Zorg voor voldoende competentie 
De behoefte aan competentie houdt in dat iemand dingen doet/taken uitvoert waarin 
diegene goed is en hiervoor ook voldoende erkenning krijgt (Van den Broeck, Ferris, Chang & 
Rosen, 2016). Om de ondernemers te voorzien van voldoende competentie, kunnen vanuit 
centrummanagement de volgende handelingen worden uitgevoerd: 

o Voorzie de ondernemers van positieve feedback 
o Zorg ervoor dat, bij bijvoorbeeld het organiseren van activiteiten, de ondernemers 

uitdagende taken krijgen. 
o Heb voldoende vertrouwen in de geleverde bijdrage van de ondernemers en zorg 

ervoor dat dit vertrouwen ook wordt geuit (PAK, z.d.). 

 

2.1.3 Zorg voor meer verbondenheid      
De behoefte aan verbondenheid betekent dat mensen behoefte hebben aan veilige en hechte 
relaties met anderen. Ze willen zich graag verbonden voelen met diegene waar ze mee 
samenwerken (Van den Broeck, Ferris, Chang & Rosen, 2016). Het is voor de ondernemers in 
Wijchen belangrijk dat ze zich verbonden voelen met het centrummanagement en ook met 
de andere ondernemers in Wijchen. Verbondenheid tussen de ondernemers en het 
centrummanagement kan worden gecreëerd door volgende dingen te doen: 

o Creëer samen met de ondernemers gezamenlijke doelstellingen waar iedereen 
naartoe kan werken 

o Ontwikkel een samenwerkingscultuur  
o Zorg ervoor dat de ondernemers zich vrij voelen in het verkondigen van hun mening 
o Luister naar de ondernemers wanneer zij iets te vertellen hebben (PAK, z.d.).  

 

2.2 Zorg voor betere feedbackmogelijkheden 
Een tweede handeling die ervoor zorgt dat de ondernemers meer betrokken raken bij het 
centrummanagement is door het verbeteren van de feedbackmogelijkheden. Wanneer het 
centrummanagement met de ondernemers heeft samengewerkt, is het van belang om deze 
samenwerking op regelmatige basis te evalueren. De betere feedbackmogelijkheden zullen 
ervoor zorgen dat de ondernemers zich meer betrokken gaan voelen bij het 
centrummanagement omdat ze de gelegenheid krijgen om mee te denken en hun eigen 
mening te delen. Geadviseerd wordt hierbij om een keer per twee maanden een 
feedbackbijeenkomst te organiseren die gericht is op de samenwerking tussen het 
centrummanagement en de ondernemers. Tijdens deze bijeenkomst is het van belang dat de 
ondernemers feedbackpunten aanhalen waarover gesproken wordt. Er dient hierbij ook 
meteen te worden gekeken hoe de feedbackpunten kunnen worden verwerkt en ervoor 



 

  
 

 
 

kunnen zorgen dat de volgende samenwerking beter verloopt. Vanuit het 
centrummanagement is het van belang dat er goed wordt geluisterd naar wat de 
ondernemers zeggen. De onderstaande punten zijn hierbij van belang. 
 

2.2.1 Sta open voor de feedback van de ondernemers 
Een belangrijke eerste stap in het ontvangen van feedback is jezelf openstellen voor de 
feedback. Feedback wordt vaak gezien als een bedreiging, maar het tegendeel is waar. 
Feedback kan namelijk erg waardevol zijn. De feedback van de ondernemers zorgt ervoor dat 
de samenwerking tussen hen en het centrummanagement verbetert en tot een hoger niveau 
wordt getild (Gortcoaching, 2014).       
 

2.2.3 Probeer de ondernemers te begrijpen 
Een ander essentieel punt in het ontvangen van feedback is het daadwerkelijk begrijpen van 
degene die feedback geeft. In dit geval dus het begrijpen van de ondernemers. Wanneer de 
ondernemers een feedbackpunt aanhalen is het van belang dat er wordt doorgevraagd zodat 
duidelijk wordt wat er precies wordt bedoeld. Daarnaast is samenvatten erg belangrijk. Op 
deze manier laat je zien dat je echt begrepen hebt wat de ondernemers zeggen 
(Gortcoaching, 2014).       
 

2.2.4 Probeer niet in de verdediging te schieten 
Vaak wordt feedback gezien als een persoonlijke aanval, terwijl dit niet het geval is. Mensen 
vinden het lastig om degene die feedback geeft uit te laten praten zonder diegene te 
onderbreken. Echter is dit wel een belangrijk punt in het ontvangen van feedback. 
Geprobeerd moet worden om niet in de verdediging te schieten en de rust te bewaren zodat 
de ondernemers zich op hun gemak voelen tijdens de bijeenkomst en niet bang zijn om hun 
mening te delen (Gortcoaching, 2014).         
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Advies 3: Implementeer een online platform   
Zoals in paragraaf 1.3 beschreven, wordt geadviseerd om een online platform te 
implementeren om de communicatie op de lange termijn te kunnen verbeteren. Vanuit het 
centrummanagement is aangegeven dat hier behoefte aan is. Daarnaast blijkt uit de 
vragenlijst dat 62% van de ondernemers ook behoefte heeft aan een online platform. Het 
online platform dat goed aansluit bij de communicatie tussen het centrummanagement en de 
ondernemers is Chainels. Chainels is een online platform waarbij de business-to-business 
communicatie in winkelgebieden centraal staat. Om het online platform te kunnen 
implementeren dienen een aantal handelingen te worden uitgevoerd. Ten eerste dient er een 
afspraak te worden gemaakt met Chainels om de mogelijkheden voor het implementeren van 
het platform te bespreken. Ook dient een bijeenkomst te worden georganiseerd waarbij de 
ondernemers informatie ontvangen over het platform. Ten slotte worden geadviseerd om bij 
het implementeren van Chainels te leren van vergelijkbare platformen in andere steden. 
 

3.1 Maak een afspraak met Chainels 
Een eerst stap in het implementeren van het online platform is het maken van een afspraak 
met Chainels. Tijdens deze afspraak zal samen met een medewerker van Chainels worden 
gekeken naar de mogelijkheden voor het implementeren van het platform. Het is van belang 
dat de centrummanager zich voor deze afspraak goed inleest in het online platform. Op deze 
manier kunnen er gericht vragen worden gesteld en zal de afspraak efficiënt verlopen.      

 

3.2 Organiseer een informatiebijeenkomst voor de ondernemers  
Voordat het online platform kan worden geïmplementeerd, is het van belang om de 
ondernemers hierover te informeren. Uit de vragenlijst kwam naar voren dat 62% van de 
ondernemers momenteel behoefte heeft aan een online platform. De overige 38% van de 
ondernemers geeft aan hier geen behoefte aan te hebben. Een reden hiervoor kan zijn dat 
deze ondernemers niet weten wat een online platform precies inhoudt. Het is daarom van 
belang om een bijeenkomst te organiseren om de ondernemers te informeren over Chainels 
en waar mogelijk te overtuigen. Tijdens de informatiebijeenkomst dient te worden uitgelegd 
wat Chainels precies inhoudt, welke toegevoegde waarde dit platform voor de ondernemers 
biedt en ten slotte moet er een demo van het online platform worden getoond.     
 
3.2.1 Leg uit wat Chainels precies inhoudt 
De informatiebijeenkomst is ervoor bedoeld om de ondernemers voor het eerst kennis te 
laten maken met Chainels. Het is hierbij van belang dat wordt uitgelegd wat Chainels precies 
inhoudt en wat de ondernemers er allemaal mee kunnen doen. Deze uitleg dient duidelijk en 
compleet te zijn, zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan. Hieronder wordt in het kort 
een uitleg gegeven over Chainels.     
 
 



 

  
 

 
 

Wat houdt Chainels precies in? 
Chainels een sociaal netwerk voor de business-to-business markt (Frankwatching, 2011). 
Momenteel maken verschillende binnensteden en winkelcentrums gebruik van Chainels om 
onder andere de betrokkenheid te vergroten en de communicatie te verbeteren. Chainels 
wordt dus gebruikt door centrummanagers, gemeenten, ondernemersverenigingen en 
vastgoedbeheerders. Het platform biedt alle tools die nodig zijn om de binnenstad online te 
kunnen beheren en alle ondernemers en dienstverleners binnen een gebied met elkaar in 
verbinding te brengen. Zo kan iedereen die lid is van het platform geïnformeerd worden over 
het laatste nieuws, evenementen, bijeenkomsten en de veiligheid via de website, app of een 
nieuwbrief. Ook is er voor de ondernemers de mogelijkheid om nieuws te delen, te 
discussiëren en elkaar op de hoogte te houden van verdachte situaties in het centrum. Tevens 
zouden andere stakeholders, bijvoorbeeld de gemeente Wijchen, belangrijke informatie 
kunnen delen met de community (DNWS, z.d.).        

 

3.2.2 Leg uit welke toegevoegde waarde Chainels biedt 
Chainels biedt, ten opzichte van het gebruik van de huidige communicatiekanalen, veel 
toegevoegde waarde. Dit dient te worden gecommuniceerd naar de ondernemers. Hierdoor 
zullen zij beter begrijpen waarom gebruik zal worden gemaakt van dit online platform in 
plaats van de huidige communicatiekanalen. Onder andere de volgende punten kunnen 
hierbij worden gecommuniceerd: 

o Door middel van het implementeren van een platform zal alle communicatie tussen 
het centrummanagement en de ondernemers worden gecentraliseerd. Dit houdt in 
dat alle communicatie via één online kanaal zal lopen en dat hierop ook alle informatie 
met betrekking tot het centrum van Wijchen te vinden is. 

o Chainels is voor de ondernemers toegankelijk via een website en tevens kunnen 
ondernemers de applicatie voor op hun smartphone downloaden. Wanneer er iets op 
het platform wordt geplaatst dan krijgen de ondernemers hier meteen een melding 
van op hun telefoon. 

o Wanneer er een verdachte situatie ontstaat in het centrum, kunnen de ondernemers 
het centrummanagement en elkaar hiervan op de hoogte brengen. Dit zorgt voor 
meer sociale controle wat op zijn beurt weer zorgt voor een veiliger stadscentrum. 

o De communicatie tussen het centrummanagement en de ondernemers zal 
veranderen van one-way communicatie naar two-way communicatie. Niet alleen de 
leden van het centrummanagement kunnen informatie delen via het platform maar 
de ondernemers zijn hier zelf ook toe in staat. 

o Uit de vragenlijsten die zijn afgenomen bij de ondernemers blijkt dat de meerderheid 
van ondernemers in Wijchen of halfjaarlijks of nooit met de gemeente, 
politie/brandweer en de pandeigenaren communiceert. Wanneer het online platform 
zal worden geïmplementeerd zullen deze stakeholders ook toegang krijgen tot de 
community. Niet alleen de communicatie met het centrummanagement wordt op 



 

  
 

 
 

deze manier verbeterd, maar ook die met andere stakeholders. Dit leidt ertoe dat het 
centrum van Wijchen meer als een eenheid zal gaan fungeren.         

 

3.2.3 Laat een demo van Chainels zien 
Om ervoor te zorgen dat de ondernemers meteen een goed beeld krijgen van het online 
platform, wordt geadviseerd om een proefversie te tonen. Deze proefversie kan worden 
aangevraagd via www.Chainels.com door middel van het invullen van een aanvraagformulier. 
Hierbij dienen alleen de voornaam, achternaam, naam van het gebied en het e-mailadres te 
worden ingevuld (Chainels, z.d.).  
 
3.3 Leer van vergelijkbare platformen in andere steden  
Uit onderzoek blijkt dat momenteel al negen steden gebruikmaken van het online platform 
Chainels. Deze negen steden zijn Apeldoorn, Alkmaar, Zeist, Rotterdam, Delft, Hoofddorp, 
Arnhem, Deventer en Veenendaal. Om de implementatie van het online platform zo soepel 
mogelijk te laten verlopen wordt geadviseerd om de platformen van andere steden te 
bezoeken om te kijken welke invulling zij precies aan het platform geven. Daarnaast is het ook 
mogelijk om met een van de centrummanagers van deze steden af te spreken. Tijdens deze 
afspraak kunnen meer gerichte vragen worden gesteld en kan worden geleerd van de 
ervaringen van de andere centrummanagers.       
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Bijlagen  
 

1. Methode van onderzoek   
Dit adviesrapport is tot stand gekomen met behulp van het doen van deskresearch. Daarnaast 
is gebruikgemaakt van vragenlijsten en zijn er verschillende gesprekken gevoerd met de 
ondernemers in Wijchen. Hieronder wordt verder ingegaan op deze methode van onderzoek. 
 
Vragenlijsten 
Om de informatie die is verzameld door het doen van deskresearch te ondersteunen met 
aanvullende gegevens, is gebruikgemaakt van een vragenlijst. Deze vragenlijst staat 
weergegeven in bijlage 2. De vragenlijst is gebaseerd op een vragenlijst die is gebruikt voor 
een vergelijkbaar communicatieonderzoek in de binnenstad van Roermond. Daarnaast 
hebben de centrummanager en de communicatieadviseur geholpen met het opstellen van de 
vragenlijst.     
 
Het onderzoek is afgenomen bij de ondernemers in Wijchen. De vragenlijst is ontworpen in 
het programma Qualtrics en vervolgens is een mail naar de ondernemers gestuurd met een 
uitnodiging om de vragenlijst in te vullen. Hierbij zat een link naar de vragenlijst. Daarnaast 
heeft de onderzoeker gedurende drie dagen verschillende ondernemers in Nijmegen bezocht 
om deze ondernemers te stimuleren om de vragenlijst in te vullen. Ten slotte is er nog twee 
keer een herinneringsmail gestuurd naar alle ondernemers. 
 
Van de 250 ondernemers die in Wijchen gevestigd zijn, hebben in totaal 96 ondernemers 
deelgenomen aan het onderzoek. Echter, 30 ondernemers hebben de vragenlijst niet 
afgerond en na het invullen van een of twee vragen beëindigd. Uiteindelijk bleven er 66 
ondernemers over. Met behulp van het programma SPSS Statistics 24 zijn de resultaten 
geanalyseerd. 62 procent van de ondervraagden waren retailers, 20 procent zat in de 
dienstverlening, 17 procent zat in de horeca en 1 procent heeft het antwoorden “anders, 
namelijk” ingevuld.   
 
Gesprekken met ondernemers 
Tijdens het afnemen van de vragenlijsten zijn verschillende gesprekken gevoerd met de 
ondernemers in Wijchen. Door de korte periode waarin het onderzoek diende te worden 
uitgevoerd is van tevoren besloten om alleen gebruik te maken van de vragenlijst. Echter, 
tijdens het afnemen van de vragenlijsten ontstonden er spontane gesprekken met 
verschillende ondernemers. Deze gesprekken zijn door het spontane ontstaan dan ook niet 
opgenomen. Achteraf hadden gestructureerde interviews met verschillende ondernemers in 
dit rapport voor meer diepgang kunnen zorgen. Dan zouden de antwoorden die gegeven zijn 
bij het invullen van de vragenlijsten beter kunnen worden onderbouwd. Dit is iets wat 
meegenomen dient te worden indien er verder onderzoek wordt gedaan naar hoe het 
stadscentrum aantrekkelijker kan worden gemaakt voor de bezoekers.  



 

  
 

 
 

2. Vragenlijst 
Deze enquête gaat over de wijze van communiceren met Centrum Management Wijchen. Je 
kunt op elk moment stoppen met deze enquête door het venster te sluiten, de antwoorden 
zullen dan niet worden geregistreerd. De gegevens zullen alleen voor dit onderzoek worden 
gebruikt en jouw anonimiteit is gewaarborgd. Er zijn ten slotte geen foute antwoorden 
mogelijk.  
 
1. In welke branche is jouw onderneming actief? 

o Detailhandel/Retail 
o Horeca 
o Dienstverlening 
o Anders, namelijk__________________ 

 
2. Hoe vaak communiceer je met de volgende stakeholders? 
 
2.1 Met het centrummanagement communiceer ik gemiddeld: 

o Dagelijks 
o 1 keer per week 
o 1 keer per twee weken 
o Maandelijks 
o 1 keer per drie maanden 
o Halfjaarlijks 
o Ik communiceer niet met het centrummanagement 

 
2.2 Met de buurtbewoners communiceer ik gemiddeld: 

o Dagelijks 
o 1 keer per week 
o 1 keer per twee weken 
o Maandelijks 
o 1 keer per drie maanden 
o Halfjaarlijks 
o Ik communiceer niet met de buurtbewoners 

 
2.3 Met de gemeente communiceer ik gemiddeld: 

o Dagelijks 
o 1 keer per week 
o 1 keer per twee weken 
o Maandelijks 
o 1 keer per drie maanden 
o Halfjaarlijks 
o Ik communiceer niet met de gemeente 



 

  
 

 
 

 
2.4 Met de pandeigenaren communiceer ik gemiddeld: 

o Dagelijks 
o 1 keer per week 
o 1 keer per twee weken 
o Maandelijks 
o 1 keer per drie maanden 
o Halfjaarlijks 
o Ik communiceer niet met de pandeigenaren 

 
2.5 Met de politie/brandweer communiceer ik gemiddeld: 

o Dagelijks 
o 1 keer per week 
o 1 keer per twee weken 
o Maandelijks 
o 1 keer per drie maanden 
o Halfjaarlijks 
o Ik communiceer niet met de politie/brandweer 

 
De volgende vragen hebben alleen betrekking op de communicatie met het Centrum 
Management Wijchen. 
 
3. Heb je behoefte om informatie te ontvangen vanuit Centrum Management Wijchen? 

o Ja (ga door met vraag 5) 
o Nee (ga door met vraag 4) 

 
4. Wat is de reden dat je geen informatie wilt ontvangen van Centrum Management Wijchen? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Voor het vervolg van deze enquête wil ik vragen om je te verplaatsen in iemand die wel 
behoefte heeft aan informatie vanuit centrummanagement. Je kunt nu verdergaan met vraag 
5. 
  
5. Via welke communicatiekanalen wil je het liefst geïnformeerd worden door het Centrum 
Management Wijchen? (Maximaal 3 antwoorden) 

o Persoonlijk contact 
o Online nieuwsbrief 
o Facebook 
o E-mail 
o Via straatvertegenwoordigers 



 

  
 

 
 

o Papieren nieuwsbrief 
o WhatsApp 
o Website 
o SMS 
o LinkedIn 
o Twitter 
o Anders, namelijk______________________________________ 

 
Naast bovengenoemde communicatiemiddelen is het ook mogelijk om geïnformeerd te 
worden via het intranet, dit is een besloten online informatieplatform. Op dit platform wordt 
alle mogelijke informatie gedeeld, van nieuws over evenementen tot actuele openingstijden 
tot berichten van ondernemers. 
 
6. Heb je behoefte aan een hierboven beschreven online platform waarop alle informatie te 
vinden is? 

o Ja 
o Nee 

 
7. Hoe vaak wil je geïnformeerd worden door Centrum Management Wijchen? 

o Dagelijks 
o 1 keer per week 
o 1 keer per twee weken 
o Maandelijks 
o 1 keer per drie maanden 
o Halfjaarlijks 
o Anders, namelijk___________________ 

 
8. Als je de huidige communicatie vanuit Centrum Management Wijchen moet beoordelen, 
welk cijfer zou je hier dan voor geven, waarbij 1 het laagste is en 10 het hoogste. 
 
Cijfer:________ 
 
9. Wat is de reden dat je de communicatie met dit cijfer beoordeeld? 
 
_________________________________________________________ 
 
Momenteel is het meest gebruikte communicatiemiddel vanuit Centrum Management 
Wijchen de nieuwsbrief.  
 
10. Lees je de nieuwsbrieven die door centrummanagement worden verstuurd? 

o Ja (ga door met vraag 12) 



 

  
 

 
 

o Nee (ga door met vraag 11) 
 
11. Wat is de reden dat je deze nieuwsbrieven niet leest? 
 
_________________________________________________________ 
 
 
12. Op een schaal van 1 tot 5, hoe tevreden ben je met de communicatie door middel van de 
nieuwsbrief vanuit centrummanagement?  
 
Zeer tevreden  o o o o o Zeer ontevreden   
    
Om als collectief centrum gerichter te kunnen communiceren met klantgroepen en deze aan 
ons te binden, zijn we benieuwd naar de manier waarop je met jouw klanten communiceert. 
De volgende vragen gaan hierover.  
 
13. Via welke communicatiekanalen communiceer je als ondernemer met andere 
ondernemers? 

o Persoonlijk contact 
o Via straatvertegenwoordigers 
o WhatsApp 
o SMS 
o Facebook/Messenger 
o E-mail 
o Anders, namelijk______________________________________ 

 
14. Via welke communicatiekanalen communiceer je als ondernemer met jouw (potentiële) 
klanten? Hierbij wordt communiceren in de breedste zin van het woord bedoeld, dus van het 
plaatsen van een advertentie tot het beantwoorden van klantvragen.     

o Persoonlijk contact 
o Facebook 
o Online nieuwsbrief 
o E-mail 
o Website 
o LinkedIn 
o Twitter 
o Papieren nieuwsbrief 
o WhatsApp 
o SMS 
o Anders, namelijk______________________________________ 

 



 

  
 

 
 

15. Zou je een concreet voorbeeld kunnen geven van de manier waarop je met klanten 
communiceert? 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
16. Houd je momenteel een klantenbestand bij? 

o Ja 
o Nee 

 
17. Heb je verder nog op- en/of aanmerkingen omtrent de communicatie met 
centrummanagement Wijchen? 
 
___________________________________________________________________ 
 
Bedankt voor uw tijd om aan deze enquête deel te nemen. 
Uw antwoord is geregistreerd. 
  



 

  
 

 
 

3. Resultaten vragenlijst 
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