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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 functioneren in het centrum te 
optimaliseren. Om dit te kunnen realiseren werken ze samen met verschillende stakeholders, 
waaronder de gemeente, de ondernemers in het centrum en de vastgoedeigenaren. Samen 
met deze stakeholders 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.  
 
Om dit te bewerkstelligen worden er regelmatig evenementen en activiteiten georganiseerd in 
het centrum. Vanuit het Centrum Management Wijchen merkte Yvette Akkermans op dat zij 
nog vaak de stakeholders moest activeren om aan evenementen en activiteiten deel te 
nemen, tot de Corona-crisis. Sindsdien participeren ze actief in het centrummanagement 
door zelf met ideeën te komen en deze (snel) werkbaar te maken. Het Centrum Management 
Wijchen is uiteraard positief verrast door dit gedrag, maar Yvette verwacht dat de 
stakeholders zullen stoppen met deze actieve participatie zodra de crisis is overgewaaid. De 
vraag die hieruit ontstaat luidt daarom als volgt: “Hoe kunnen de ondernemers, gemeente en 
vastgoedeigenaren in Wijchen gestimuleerd worden om na de corona-crisis actief te blijven 
participeren in centrummanagement, zodat de promotie van het centrum en daarmee de 
financiële prestaties toenemen?” 

 
Het advies is om met een participatiestrategie in te zetten op samenwerking en cocreatie 
waardoor draagvlak ontstaat voor het centrummanagement. Hoe dit advies met behulp van 
communicatie kan worden gerealiseerd wordt in vier hoofdstukken beschreven. In het eerste 
hoofdstuk wordt ingegaan op de participatiestrategie die leidend is in alle stappen die 
ondernomen moeten worden. Het hoofdstuk daarna (H2) wordt besteed aan het 
inventariseren van de stakeholders, waarin hun standpunten en mate van invloed worden 
vastgesteld. In het derde hoofdstuk wordt de participatie vormgegeven door te beschrijven 
hoe de eerdergenoemde cocreatie en samenwerking gefaciliteerd kunnen worden. De laatste 
stap; de uitvoering van de participatie, wordt beschreven in het laatste hoofdstuk. 
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Betrek de stakeholders 
Het doel van Centrum Management Wijchen is om draagvlak te creëren voor de activiteiten 
en evenementen die georganiseerd worden. Met behulp van de participatiestrategie creëert 
Centrum Management Wijchen meer begrip, interesse en betrokkenheid bij de ondernemers, 
vastgoedeigenaren en gemeente (Michels, 2016). In dit hoofdstuk wordt verder toegelicht 
wat de strategie inhoudt, wat de voorwaarden zijn en welke stappen ondernomen moeten 
worden. 
 
Gebruik de participatiestrategie 
In de kern draait de participatiestrategie om een actieve deelname van alle stakeholders. 
Door samenwerking en cocreatie worden er oplossingen gevonden voor problemen die voor 
zowel Centrum Management Wijchen als de stakeholders echt relevant zijn. De oplossingen 
zijn door de interactie tussen de verschillende stakeholders meestal kwalitatief beter dan 
oplossingen die zonder participatie ontstaan, dit heeft twee oorzaken (Michels, 2016). Meer 
participanten betekent ten eerste dat er sprake zal zijn van meer (goede) ideeën en andere 
invalshoeken. Ten tweede betekent dit dat het plan of beleid zal aansluiten op wat er bij de 
relevante stakeholders speelt. Er komen door verschillende invalshoeken oplossingen op tafel 
die alle stakeholders echt aanspreken. Hierdoor ontstaat draagvlak voor de gekozen oplossing 
en aanpak.  
 
Houd je aan de voorwaarden 
Deze strategie is alleen effectief wanneer Centrum Management Wijchen zich aan enkele 
voorwaarden houdt. De essentie van allebei de voorwaarden komt op hetzelfde neer: creëer 
een oprechte samenwerking.  
 
De eerste voorwaarde is dat Centrum Management Wijchen openstaat voor de inbreng van 
anderen en zich wil committeren aan de uitkomst van het proces. De ideeën moeten worden 
vertaald naar concrete acties. Als er al veel zaken vaststaan en het alleen gaat om wat creatief 
brainstormen binnen smalle kaders dan is er geen sprake van volwaardige participatie. Het is 
dus belangrijk dat Centrum Management Wijchen alle input vanuit de stakeholders serieus 
overweegt en ze niet beperkt in hun participatie met te veel randvoorwaarden.  
 
Ten tweede is het belangrijk dat niet alleen Centrum Management Wijchen profijt heeft van 
de participatie, maar dat het ook een ‘what’s in it for me’ voor de stakeholders bevat 
(Michels, 2016). Aangezien Centrum Management Wijchen alles doet met de achterliggende 
motivatie om het centrum van Wijchen te beheren, promoten en ontwikkelen is er altijd 
sprake van een voordeel voor de stakeholders. Toch blijkt uit het onderzoek dat dit niet altijd 
voor alle stakeholders duidelijk is, sommige ondernemers geven zelfs aan soms niet te 
participeren omdat het geen profijt heeft. Belangrijk voor Centrum Management Wijchen is 
dus niet per se om meerwaarde voor stakeholders te creëren, maar om ze te wijzen op de 
bestaande meerwaarde. 
 
Volg de stappen naar succes 
Nu we weten wat de strategie inhoudt en wat de voorwaarden zijn is het belangrijk om te 
behandelen hoe de strategie uitgevoerd kan worden. Dit begint bij het inventariseren van de 
stakeholders, opgevolgd door het vormgeven en uitvoeren van de participatie (Michels, 
2016). Het precieze stappenplan ziet er als volgt uit: 
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1. Inventariseer de stakeholders 
Het voorwerk is erg belangrijk bij het inzetten van deze strategie. Wie zijn er allemaal 
betrokken? Welk standpunt hebben zij? Hoeveel invloed hebben zij? Deze inventarisatie is 
voor de belangrijkste stakeholdergroepen (gemeente, vastgoedeigenaren en ondernemers) 
uitgevoerd en terug te lezen in stap 1 (pagina 6).  
 

2. Geef de participatie vorm  
Bepaal wat de richtlijnen van het participeren zijn. Waarover gaat de participatie wel en niet? 
Te strakke kaders staan een goede participatie in de weg, hou ze dus flexibel. Besluit 
daarnaast welke communicatiekanalen gewenst zijn en welke communicatiestrategie past bij 
de stakeholders. Ook deze stap is uitgewerkt en terug te lezen in stap 2 (pagina 8) 
 

3. Voer de participatie uit 
Om de participatie zo interactief mogelijk te laten verlopen is het verstandig om de 
participatie te laten beginnen met een live kick-off. Verder is het belangrijk om tijdens het 
participatieproces de gemeenschappelijke doelen voor ogen te houden. Om te meten of deze 
doelen behaald worden is het van belang om tussendoor te evalueren. Tot slot is het 
belangrijk om (op de juiste manier) te anticiperen op de verschillende vormen van weerstand 
die kunnen voorkomen. In stap 3 (pagina 11) lees je een gedetailleerde uitwerking van deze 
laatste stap. 
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Stap 1. Inventariseer de stakeholders 
De eerste stap bij het inzetten van de participatiestrategie is het inventariseren van de 
stakeholders: de ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente. Uit het onderzoek blijkt dat 
ze alle drie op een andere manier gemotiveerd moeten worden, maar evenveel 
verantwoordelijkheid (willen) dragen. In dit hoofdstuk worden de specifieke standpunten van 
de stakeholders geëvalueerd, daarnaast wordt hun mate van invloed bepaald.  
 
1.1 Evalueer standpunten 
Het eerste onderdeel van de inventarisatie bestaat uit het evalueren van de standpunten. Uit 
onderzoek blijkt dat de ondernemers moeten worden gewezen op de voordelen van het 
Centrum Management Wijchen, de gemeente op hun verantwoordelijkheid en de 
vastgoedeigenaren op hun zeggenschap. De standpunten van de drie stakeholdergroepen zijn 
achterhaald met behulp van kwantitatief onderzoek in de vorm van een enquête. De gehele 
vragenlijst en alle bijbehorende resultaten zijn terug te vinden in de bijlage. De standpunten 
per stakeholdergroep zijn als volgt: 
 
Ondernemers 
Uit het onderzoek blijkt dat de ondernemers een gebrek aan motivatie hebben dat kan 
worden verholpen door ze te wijzen op de kracht en voordelen van het Centrum 
Management Wijchen. Ze geven namelijk aan niet (altijd) deel te nemen vanwege een gebrek 
aan tijd en profijt van de activiteiten die werden georganiseerd. Wanneer ze wel deelnemen 
doen ze dit voornamelijk vanwege het stimuleren van de economische vitaliteit, maar ook 
publiciteit en omzet blijken een belangrijk voordeel. Met de stelling ‘Pas sinds de Corona-
crisis zijn de voordelen van het CMW duidelijk geworden’ is slechts de helft van de 
ondernemers het niet eens. Dit betekent dat er veel ondernemers zijn die nu pas het 
voordeel inzien, wat de zorgen vanuit het Centrum Management Wijchen bevestigd. Als ze 
pas de voordelen inzien wanneer het centrum in een staat van crisis is, is de kans groot dat ze 
deze zonder crisis niet zien. Over in hoeverre de betrokkenheid is toegenomen sinds de 
Corona-crisis zijn de meningen verdeeld, hierin merken ze dus geen (grote) verschillen. De 
verantwoordelijkheid van het Centrum Management Wijchen ligt volgens de ondernemers 
voornamelijk bij de drie partijen gezamenlijk.  
 
Gemeente 
De gemeente leidt ook aan een gebrek in motivatie, maar bij hen ligt de oplossing in het 
wijzen op de verantwoordelijkheid. Ze geven namelijk aan niet (altijd) deel te nemen omdat 
ze het niet hun verantwoordelijkheid vinden. Wel deelnemen doen ze ook vanwege het 
stimuleren van de economische vitaliteit. De verantwoordelijkheid van het Centrum 
Management Wijchen ligt volgens de gemeente wel bij de drie partijen gezamenlijk, maar ze 
vinden zichzelf (als gemeente zijnde) het minst verantwoordelijk. Over in hoeverre de 
betrokkenheid is toegenomen sinds de Corona-crisis zijn de meningen verdeeld, ze merken 
zelf dus geen duidelijk verschil. Opvallend genoeg zijn er medewerkers van de gemeente die, 
ondanks dat ze opdrachtgever zijn, pas sinds de Corona-crisis de voordelen van het Centrum 
Management Wijchen duidelijk vinden. 
 
Vastgoedeigenaren 
Tot slot de vastgoedeigenaren, deze groep leidt naast een gebrek in motivatie aan het gevoel 
van machteloosheid. De oplossing voor deze groep ligt dan ook in het wijzen op zeggenschap. 
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De vastgoedeigenaren geven als belangrijkste redenen om niet deel te nemen namelijk een 
gebrek aan tijd en macht. Net zoals de andere stakeholders is ook voor deze groep het 
stimuleren van de economische vitaliteit van het centrum de belangrijkste beweegreden. 
Daarnaast is het voorkomen van leegstand voor deze groep belangrijk. Ook de 
vastgoedeigenaren vinden alle drie de partijen verantwoordelijk voor het Centrum 
Management Wijchen. De betrokkenheid is sinds de Corona-crisis niet opvallend toegenomen 
of gedaald. Daarnaast zijn de voordelen van het Centrum Management Wijchen voor 
sommigen pas sinds de crisis duidelijk geworden.  
 
1.2 Bepaal invloed per stakeholder 
Het tweede onderdeel van de inventarisatie van de stakeholders bestaat uit het bepalen van 
de invloed. Aangezien alle stakeholdergroepen vinden dat ze evenveel verantwoordelijk 
dragen is het logisch dat ze ook evenveel invloed hebben. Met behulp van de Ringen van 
invloed wordt bepaald of ze meebeslissen, meewerken, meedenken of meeweten.  
 
De vier posities die de stakeholdergroepen volgens de Ringen van invloed kunnen bekleden 
zijn beïnvloeders, beslissers/bepalers, uitvoerders en gebruikers (Rijksoverheid, n.d.). De mate 
van invloed wordt als volgt onderscheidden: 

- Meebeslissen: dit gaat over de stakeholders die niet zozeer vanuit hun formele rol 
besliskracht hebben, maar vanuit hun doorslaggevende invloed op het project of in de 
uitvoering; 

- Meewerken: hier komen de stakeholders die daadwerkelijk mee zullen werken aan 
het project; 

- Meedenken: dit zijn de stakeholders waarvan het projectteam een bepaalde 
inhoudelijke inbreng wil krijgen; 

- Meeweten: de stakeholders in deze cirkel spelen, althans in deze fase, geen actieve rol 
in het project, maar moeten wel op de hoogte gehouden worden, mogelijk omdat ze 
later een formele beslisser zijn (Rijksoverheid, n.d.). 

 
De ondernemers zijn voornamelijk uitvoerders, ze spelen een rol in het organiseren van de 
evenementen en activiteiten. In de huidige situatie is hun mate van invloed ‘meewerken’, 
Centrum Management Wijchen laat de ondernemers meewerken aan alle activiteiten. Vanaf 
heden wordt aangeraden de ondernemers iets meer invloed te geven en ze te laten 
‘meebeslissen’.  
 
De gemeente bekleed de positie van beslissers/bepalers, zij hebben de uiteindelijke macht 
om evenementen en activiteiten vanuit het Centrum Management Wijchen goed of af te 
keuren. De mate van invloed van deze groep is dat ook ‘meebeslissen’, geadviseerd wordt om 
dit hetzelfde te laten in de toekomstige situatie. 
 
De vastgoedeigenaren vervullen de positie van gebruikers, ze ondervinden de gevolgen van 
alles wat vanuit het Centrum Management Wijchen wordt georganiseerd. De mate van 
invloed die de vastgoedeigenaren in de huidige situatie ervaren is ‘meeweten’, ze hebben nog 
geen actieve rol. Vanaf heden is het advies om de vastgoedeigenaren meer zeggenschap te 
geven, laat ze net zoals de overige twee groepen ‘meebeslissen’. Ze vinden immers alle drie 
dat ze even verantwoordelijk zijn voor het Centrum Management Wijchen. 
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Stap 2. Geef de participatie vorm 
De tweede stap bij het inzetten van de participatiestrategie is het vormgeven van de 
participatie. In het geval van Centrum Management Wijchen betekent dit dat er met een 
combinatie van online en offline communicatiemiddelen over alles gesproken kan worden, 
maar de mogelijkheden in uitvoering zijn gekaderd. In dit hoofdstuk worden eerst de kaders 
bepaald, daarna worden er een communicatiemix en beïnvloedingstechnieken voorgedragen.  
 
2.1 Bepaal de kaders 
Allereerst is het bij het vormgeven van de participatie belangrijk om voor ogen te hebben 
waarover de participatie wel en niet gaat. Deze kaders zijn bij Centrum Management Wijchen 
breed en de verschillende stakeholdergroepen ieder verantwoordelijk voor een eigen 
onderdeel. In overleg met Centrum Management Wijchen zijn de volgende richtlijnen 
bepaald: 
 
In principe zijn alle onderwerpen omtrent het centrum van Wijchen bespreekbaar in de 
participatie, van evenementen tot ruimtelijke ordening. In hoeverre alle input/ideeën 
haalbaar zijn in de uitvoering is afhankelijk van de partij die eindverantwoordelijk is. Alle drie 
de stakeholdergroepen zijn verantwoordelijk voor een eigen thema: panden en verbouwingen 
zijn de verantwoordelijkheden van vastgoedeigenaren, de openbare ruimte is de 
verantwoordelijkheid van de gemeente en beleving en ondernemerschap zijn de 
verantwoordelijkheden van de ondernemers. Samen vormen deze drie partijen (een groot 
deel van) het bestuur, gefinancierd door de reclamebelasting vanuit de ondernemers en een 
bijdrage vanuit de Vereniging van Pandeigenaren Wijchen Centrum voor planten en 
verlichting. Vanwege deze bijdrage vanuit de vereniging is het voor de vastgoedeigenaren van 
belang dat ze lid zijn om inspraak te krijgen. Nog een belangrijke beperking om in gedachte te 
houden is dat de gemeente in het bestuur geen volledig mandaat heeft. Als in de toekomst 
ook bewoners / bezoekers en de cultuursector deel zouden nemen in de participatie zouden 
zij verantwoordelijk zijn voor het thema leefbaarheid.  
 
2.2 Vorm de communicatiemix 
Nu de kaders van de participatie duidelijk zijn is het belangrijk om vast te stellen welke 
communicatiemiddelen worden ingezet om de participatie realiseren. Voor dit project is het 
advies om een combinatie van (interactieve) online en offline middelen in te zetten om 
dialoog mogelijk te maken. 
 
Allereerst is het relevant om stil te staan bij het doel van de communicatie in dit project. De 
communicatiestrategie die het meest effectief is bij interactieve beleidsvorming, en dus ook 
bij deze vorm van samenwerking, is dialogiseren (van Ruler, 1998). Het gaat hierbij om een 
dialoog met de stakeholder waarin meningen en opinies in kaart gebracht worden en 
mogelijke oplossingen voor problemen verzameld worden. Geschikte middelen voor 
dialogiseren zijn: werkgroepen, bijeenkomsten, brainstormsessies en discussies. Om te 
dialogiseren is ruimte nodig voor discussie en meningsvorming (van Ruler, 1998). 
 
2.2.1 Participatieplatform 
Voor een effectieve participatie is het dus belangrijk om de dialoog tussen alle stakeholders 
en Centrum Management Wijchen mogelijk te maken. Een online participatieplatform is 
hiervoor ideaal, in deze paragraaf wordt uitgelegd waarom.  



 
 

 9 

SAMEN ONTDEKKEN

Face-to-face bijeenkomsten hebben een groot nadeel: de opkomst valt vaak tegen en de 
mensen die wel komen zijn voornamelijk de tegenstanders van het betreffende onderwerp. 
Anderen met een meer genuanceerde mening voelen minder noodzaak en hebben/maken 
dus minder tijd om erbij te zijn (Le Cat & van Beest, 2014). Door gebruik te maken van een 
participatieplatform haal je een grote drempel weg: mensen kunnen zelf bepalen wanneer ze 
participeren en hoeven niet hun hele agenda om te gooien. Als ondernemer / 
vastgoedeigenaar / gemeentemedewerker kun je zelf gemakkelijk bekijken welke thema’s 
relevant voor je zijn en waar je op wil reageren. Dat maakt ‘meebeslissen’ laagdrempelig. 
 
Daarnaast zijn op een dergelijk platform discussies overzichtelijk bij te houden voor iedereen. 
In tegenstelling tot bijvoorbeeld Facebook, staan de discussies niet tussen aankondigingen 
van activiteiten en leuke sfeerfoto’s van de buurt. Dit zorgt ervoor dat de discussies makkelijk 
terug te vinden zijn, zowel voor de participanten als het bestuur (Le Cat & van Beest, 2014). 
Het invoeren van een participatieplatform sluit ook aan op het advies dat naar voren kwam 
uit een eerder onderzoek naar de communicatie tussen Centrum Management Wijchen en de 
ondernemers in het centrum (Lucassen, 2020). Hieruit bleek meer dan de helft van de 
ondernemers behoefte heeft aan een online platform.  
 
2.2.2 Fysieke bijeenkomsten 
Ondanks dat digitale participatieplatforms de toekomst hebben, werkt een combinatie van 
digitale en fysieke dialoog het best (Thijsse, 2020). Door fysieke en digitale participatie 
gecombineerd in te zetten combineer en versterk je de voordelen van beide vormen. 
Enerzijds heb je de eenvoudige toegankelijkheid van het online platform waar iedereen een 
bijdrage kan delen. Aan de andere kant heb je de fysieke evenementen waar de meest 
betrokken of minder digitaal vaardige stakeholders kunnen bijdragen.  
 
Het is dus nuttig om voor de belangrijkste onderwerpen waarover alle stakeholders mogen 
meedenken ook een fysieke bijeenkomst te organiseren. Voorbeelden hiervan zijn: 
brainstormsessies, presentaties en werkgroepen. Om te garanderen dat alle 
stakeholdergroepen gerepresenteerd worden tijdens deze fysieke bijeenkomsten is het 
verstandig dat (enkele) ambassadeurs uit alle drie de groepen aanwezig zijn. Meer over deze 
ambassadeurs wordt beschreven in paragraaf 3.1.1. 
 
2.2.3 Nieuwsbrief 
Om alle stakeholders uit te nodigen om deel te (blijven) nemen aan deze digitale en fysieke 
dialoog is het handig om de nieuwsbrief in te blijven zetten. Uit het onderzoek van Lucassen 
(2020) blijkt dat dit kanaal veel gelezen en gewaardeerd wordt door de stakeholders. Met 
behulp van de nieuwsbrief kunnen de nieuwste thema’s die op het platform besproken 
worden aan het licht gebracht worden. Verder kunnen de details van fysieke bijeenkomsten 
via dit kanaal verspreid worden.  
 
2.3 Gebruik beïnvloedingstechnieken 
Om de slagingskansen van de gekozen communicatiemiddelen te vergroten kunnen er 
verschillende beïnvloedingstechnieken ingezet worden. De meest effectieve technieken om 
de motivatie van de stakeholders te verhogen worden in deze paragraaf beschreven. 
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2.3.1 Mere exposure effect 
Deze eerste beïnvloedingstechniek haalt succes uit de kracht van herhaling. Door mensen 
herhaaldelijk aan iets bloot te stellen raken ze er letterlijk meer vertrouwd mee en kan er 
alleen door de herhaling al een voorkeurs-effect gerealiseerd worden (Zajonc, 2001). Door 
dus te zorgen dat het participatieplatform ook beschikbaar is op smartphones kunnen de 
stakeholders er regelmatig aan blootgesteld worden middels pushnotificaties. Daarnaast kan 
een klein relevant (kantoor-)item zoals een smartphonehoesje, mok, USB-stick of notitieblok 
met daarop de naam en URL van het participatieplatform een positief effect hebben op hun 
motivatie.  
 
2.3.2 Gamification 
Daarnaast kunnen de stakeholders ook beïnvloed worden in hun motivatie om deel te nemen 
aan de participatie door het toevoegen van spelelementen. Deze techniek heet gamification 
en kan op drie verschillende manieren ingezet worden: een competitie-element, beloningen 
in de vorm van punten en levels en het samen met anderen ‘spelen’. Onderzoeker David 
Nieborg noemt die drie vormen van de gamification ‘reward, recruitment en retention’; 
doordat je voor je prestaties beloond wordt, blijf je terugkomen (Huijsmans, 2019). Concreet 
houdt dit in dat je op het participatieplatform punten kan verdienen voor het participeren, 
bijvoorbeeld voor elke reactie die je plaatst of voor elke poll waar je op reageert. Met deze 
punten kan je de competitie winnen, waarin bijvoorbeeld de verschillende 
stakeholdergroepen of winkelstraten in Wijchen tegen elkaar strijden. 
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Stap 3. Voer de participatie uit 
De derde en laatste stap bij het inzetten van de participatiestrategie is het uitvoeren van de 
participatie. Voor Centrum Management Wijchen betekent dit dat er een gedragsverandering 
moet plaatsvinden, (persoonlijke) interactieve communicatie en anticiperen op weerstand 
zijn hierbij cruciaal. In dit hoofdstuk komen eerst de implementatie en promotie van de 
participatie aan bod, daarna het anticiperen op weerstand en het inplannen van 
evaluatiemomenten. 
 
3.1 Implementeer participatieplatform 
De eerste stap in de uitvoering van de participatiestrategie is het implementeren van het 
participatieplatform. Ambassadeurs spelen hier een grote rol in, daarnaast vindt er een event 
plaats waarvoor de stakeholders op een persoonlijke manier worden uitgenodigd. 
 
3.1.1 Zet ambassadeurs in 
Het eerste onderdeel van de implementatie zijn de ambassadeurs, die bestaan uit ‘early 
adopters’. Deze ‘early adopters’ zijn een hele belangrijke groep om in het begin te betrekken, 
samen met hen kan je het platform verder perfectioneren en zorgen dat het aanslaat bij de 
rest (Koeleman, 2017). Deze groep is namelijk niet bang om iets nieuws te proberen, het 
‘onaffe’ van de vernieuwing vindt de early adopter juist leuk, een ‘uitdaging’. Deze early 
adopters zijn bij voorkeur mensen die al regelmatig meewerken en/of meedenken met 
Centrum Management Wijchen en die dus het belang van alles wat de organisatie doet al 
inzien. Deze groep mensen heeft namelijk minder motivatie nodig om nog vóór de lancering 
mee te werken in het perfectioneren van het platform.  
 
Tijdens de lancering heb je vervolgens een groep ambassadeurs die ervoor zorgen dat de rest 
ook aanhaakt. De ambassadeurs leiden namelijk aan het IKEA-effect: op het moment dat je 
iets (deels) zelf hebt gemaakt vind je het veel beter en daardoor waardevoller dan iets 
waaraan je niks hebt gedaan (Van der Meer, 2019). De ambassadeurs zijn dus enthousiast 
over het platform door hun aandeel in de perfectionering. Hierdoor zijn ze vervolgens bereid 
om anderen te enthousiasmeren (Koeleman, 2017). Zo bleek uit een vergelijkbaar project in 
Den Haag dat het heel goed werkte om lokale ondernemers te bezoeken en ze de werking 
van het platform te laten zien (Le Cat & van Beest, 2014). Dit zou iets kunnen zijn waarbij de 
ambassadeurs helpen, daarnaast kunnen ze vragen van iedereen beantwoorden.  
 
3.1.2 Promoot participatie 
Vervolgens bestaat het tweede onderdeel van de implementatie uit een promotie voor de 
gehele groep stakeholders. De combinatie van persoonlijke en offline communicatie wekt de 
interesse van de stakeholders en zet ze aan tot actie. 
 
Kick-off  
Allereerst is het van belang dat er een kick-off plaats vindt in de vorm van een live event om 
de participatie te starten. De kracht van een live event is hierbij dat het de aandacht van alle 
stakeholders trekt en tijdens het event ook vasthoudt (Mulder, 2019). Daarnaast krijg je met 
een live event de kans om een beleving en interactie te creëren. Dit offline contact geeft de 
stakeholders het gevoel dat ze belangrijk zijn (Mulder, 2019). Bovendien kan Centrum 
Management Wijchen direct het platform laten zien en uitleggen, iets dat je online nooit voor 
elkaar krijgt. 
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Om de stakeholders naar het event te lokken is het belangrijk om na te gaan wat voor hen 
interessant is om te zien/horen. Zo blijkt uit het onderzoek dat alle stakeholders deelnemen 
vanwege dezelfde beweegreden: het stimuleren van de economische vitaliteit. Het is dus van 
belang dat dit zowel tijdens het event als in de uitnodiging voor het event benoemd wordt. 
Tijdens het event kunnen er bijvoorbeeld succesverhalen over participatie in 
centrummanagement gedeeld worden. Het delen van succesverhalen werkt inspirerend, 
geeft een gevoel van mogelijkheden en zet aan tot actie (Van Ravenstein, 2017). Stuk voor 
stuk effecten die positief zijn voor de start van het participatieplatform.  
 
Gepersonaliseerde uitnodiging 
De uitnodiging voor bovenstaande kick-off ontvangen de stakeholders met een brief op de 
deurmat, met postzegel en naam van de gedresseerde erop. Er zullen weinig mensen zijn die 
hem niet zullen openen, zo’n poststuk straalt uit dat iemand moeite heeft genomen om je te 
bereiken (Mulder, 2019). Daarnaast valt de uitnodiging op en prikkelt hij de nieuwsgierigheid 
van de stakeholders. In de uitnodiging wordt vervolgens ingespeeld op de redenen dat de 
verschillende stakeholdergroepen nog niet deelnemen. Dit betekent dat er in de brief per 
stakeholdergroep op verschillende aspecten gewezen wordt, namelijk: 
 

- Ondernemers: Wijzen op de kracht en voordelen van alles wat Centrum Management 
Wijchen organiseert & de rol/mogelijkheden die het nieuwe platform hierin biedt. 

- Gemeente: Wijzen op hun verantwoordelijkheid in alles wat Centrum Management 
Wijchen organiseert & de rol/mogelijkheden die het nieuwe platform hierin biedt. 

- Vastgoedeigenaren: Wijzen op hun zeggenschap in alles wat Centrum Management 
Wijchen organiseert & de rol/mogelijkheden die het nieuwe platform hierin biedt. 

 
3.2 Anticipeer op weerstand 
De tweede stap in de uitvoering van de participatiestrategie is het anticiperen op weerstand. 
Daar waar een verandering van gedrag wordt gevraagd ontstaat namelijk (bijna altijd) 
weerstand, gelukkig zijn er voor alle drie de vormen die kunnen voorkomen manieren om 
ermee om te gaan. Het is belangrijk om de juiste vorm van weerstand te herkennen zodat er 
een passende aanpak gekozen kan worden (Boomsma, 2019). 
 
De eerste vorm van weerstand die kan voorkomen is reactance. Deze weerstand heeft te 
maken met autonomie en komt niet door wát je zegt, maar dát je het zegt (Boomsma, 2019). 
Mensen willen niks ‘moeten’ en om hun gebrek in autonomie te herstellen worden ze 
opstandig. De manier om met deze weerstand om te gaan is door de weerstand te erkennen 
(ik snap dat het platform leren kennen tijd kost, maar…), het verzoek buiten jezelf te leggen, 
en het gevoel van keuzevrijheid terug te geven (gebruik je het platform liever op de computer 
of op je mobiele telefoon?). De tweede vorm van weerstand die kan voorkomen is 
scepticisme. Deze vorm van weerstand heeft alles te maken met (een gebrek aan) zekerheid 
(Boomsma, 2019). Op deze vorm van weerstand spelen we al deels in door succesverhalen te 
delen, verder werkt het om van tevoren tegenargumenten te geven, concrete meerwaarde te 
laten zien, en garanties te geven. De laatste en meest uitdagende vorm van weerstand die 
kan opspelen heeft te maken met passiviteit en noemen we inertia (Boomsma, 2019). Deze 
vorm van weerstand kan ontstaan door een gebrek aan motivatie, urgentie of bijvoorbeeld 
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zelfvertrouwen. Hierop anticiperen kan door kleine haalbare doelen te stellen, concrete acties 
op te leggen en successen te vieren.  
 
3.3 Plan evaluatiemomenten 
Tot slot is de laatste stap in de uitvoering van de participatiestrategie het evalueren. Door 
tussendoor te meten hoe de gedragsverandering verloopt kan op tijd geanticipeerd worden 
op problemen in de samenwerking of participatie. 
 
Door te evalueren leer je over succesfactoren, verbeterpunten, de samenwerking tussen de 
stakeholders en het effect van de participatie (De Graauw, n.d.). Hierdoor vergroot je je kans 
op succes en het behalen van je doelen. Het is verstandig om voor de uitvoering al mijlpalen 
te bepalen waarop het slim is om te reflecteren op het verloop van het project. Zo kan 
bijvoorbeeld een maand na de kick-off een belangrijk evaluatiemoment zijn. Verder zijn er 
verschillende vormen van evalueren. Zo kunnen enerzijds de gebruikersaantallen en activiteit 
op het platform bijgehouden worden om te zien of er een stijgende lijn in zit na de kick-off. 
Daarnaast kan er samen met de ambassadeurs gezeten worden om te bespreken wat zij 
terugkrijgen van de overige gebruikers en waar nog eventuele weerstand zit. Tot slot is het 
belangrijk dat de ambassadeurs en bestuursleden consequent contact houden over de 
activiteiten op het platform. Op die manier kunnen grote kwesties die spelen in 
bestuursvergaderingen besproken worden.  
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Bijlagen 
 
1. Methode van onderzoek 
 
Dit adviesrapport is gebaseerd op zowel deskresearch als kwantitatief onderzoek in de vorm 
van een online enquête. De vragen die in de enquête zijn gesteld zijn opgenomen in bijlage 2, 
de resultaten die hieruit naar voren kwamen in bijlage 3. Hieronder wordt verder toegelicht 
hoe de methode van onderzoek eruitzag. 
 
Enquête 
De vragen en antwoordmogelijkheden voor de enquête zijn opgesteld aan de hand van 
deskresearch en in samenwerking met de centrummanager. Nadat beide partijen vertrouwen 
hadden dat er met de enquête genoeg juiste informatie ingewonnen zou worden werd deze 
uitgezet. Dit werd gedaan met behulp van het programma Qualtrics, dat beschikbaar werd 
gesteld door de Radboud Universiteit.  
 
De link naar de enquête werd vervolgens via een mail vanuit Centrum Management Wijchen 
verspreid naar alle ondernemers, vastgoedeigenaren en de gemeente. Een week later werden 
de respondenten via de nieuwsbrief opnieuw herinnerd aan de enquête. Uiteindelijk 
resulteerde dit in een respons van bijna 21%, 46 van de 220 respondenten vulde de enquête 
volledig in. De verdeling respondenten zag er als volgt uit: 30 ondernemers, negen 
vastgoedeigenaren en zeven gemeente-medewerkers.   
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2. Vragenlijst 
 
Beste deelnemer,  
    
Allereerst hartelijk dank voor uw deelname aan dit onderzoek! Het onderzoek zal gaan over 
het Centrummanagement in Wijchen (CMW) onder leiding van Yvette Akkermans en maakt 
onderdeel uit van mijn Master Communicatie & Beïnvloeding. Het invullen van de vragenlijst 
zal ongeveer 5 minuten duren. Uw resultaten zullen anoniem worden verwerkt en de 
enquête onderbreken is ten alle tijde mogelijk. Mocht u vragen of opmerkingen hebben naar 
aanleiding van deze vragenlijst dan kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar 
Amanda.vanderLinden@student.ru.nl.   
    
Medestudent Kim Lucassen heeft eind 2019 een enquête gehouden over gewenste 
communicatiekanalen, de resultaten die hieruit naar voren kwamen zullen worden 
meegenomen in dit huidige onderzoek. Deze enquête gaat voornamelijk over uw bijdrage aan 
het centrummanagement vóór en tijdens de Corona-crisis. Probeer zo zorgvuldig mogelijk de 
vragen te lezen en antwoord te geven. Er zijn geen foute antwoorden mogelijk. Wanneer u 
doorklikt naar een volgende pagina is het mogelijk om terug te gaan naar een eerdere pagina. 

o Ik ga akkoord met de voorwaarden  (1)  
 

End of Block: Introductie 
 

Start of Block: Onderscheid doelgroepen 

V1 Welke van onderstaande functies vervult u (het meest) op dagelijkse basis? 

o Ik ben ondernemer, winkelier, franchisenemer  (1)  

o Ik ben vastgoedeigenaar  (2)  

o Ik ben werkzaam bij de gemeente  (3)  
 
 
Display This Question: 

If Welke van onderstaande functies vervult u (het meest) op dagelijkse basis? = Ik ben ondernemer, 
winkelier, franchisenemer 
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V2 Wat voor een soort onderneming heeft u? 

o Horecaonderneming  (1)  

o Een onderneming in de dienstverlening  (2)  

o Franchise winkel  (3)  

o Een onderneming in de detailhandel  (4)  

o Leisure onderneming (Sport-/yogaschool, beauty, kunst, bioscoop, escape room, etc.)  
(5)  

o Anders, namelijk...  (6) ________________________________________________ 
 
 
Display This Question: 

If Welke van onderstaande functies vervult u (het meest) op dagelijkse basis? = Ik ben vastgoedeigenaar 

 
V3 Ik welk gebied beheert u vastgoed? 

o Alleen in gemeente Wijchen  (1)  

o Verdeeld in regio Gelderland  (2)  

o Verdeeld in Nederland  (3)  

o Internationaal  (4)  
 
 
Display This Question: 

If Welke van onderstaande functies vervult u (het meest) op dagelijkse basis? = Ik ben werkzaam bij de 
gemeente 
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V4 In welke deelgebieden bent u met het centrum van Wijchen verbonden? (Meerdere 
antwoorden mogelijk) 

▢ Strategisch / beleidsvorming  (1)  

▢ Adviserend  (2)  

▢ Uitvoerend  (3)  

▢ Veiligheid / vergunningen / toezicht  (4)  

▢ Ruimtelijke ordening  (5)  

▢ Leefbaarheid  (6)  

▢ Onderhoud straten en straatmeubilair  (7)  
 

End of Block: Onderscheid doelgroepen 
 

 

Start of Block: Ondernemers 

Display This Question: 

If Welke van onderstaande functies vervult u (het meest) op dagelijkse basis? = Ik ben ondernemer, 
winkelier, franchisenemer 

 
V5_Ond Op welk van onderstaande manieren heeft u vóór en tijdens de Corona-
crisis meegewerkt aan het centrummanagement Wijchen (CMW)? (Meerdere antwoorden 
mogelijk) 

 Vóór de Corona-crisis Tijdens de Corona-crisis 

 Tot maart 2020 (1) Vanaf maart 2020 (1) 
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Ik heb zelf een evenement 
geïnitieerd / georganiseerd (1)  ▢  ▢  

Ik ben aangehaakt bij een 
georganiseerd evenement door 
CMW/andere organisaties (2)  ▢  ▢  

Ik neem het voortouw in de 
samenwerking met andere 

ondernemers (3)  ▢  ▢  

Ik nam/neem deel aan CMW-
bijeenkomsten (4)  ▢  ▢  

Ik las/lees (bijna) altijd de 
informatievoorziening vanuit 

CMW (5)  ▢  ▢  

Ik bedenk en initieer actief 
oplossingen en verbeteringen 

voor het centrum (6)  ▢  ▢  

Anders, namelijk... (7)  ▢  ▢  

Ik was/ben niet betrokken bij 
het centrummanagement (8)  ▢  ▢  

 
 
 
Display This Question: 

If Welke van onderstaande functies vervult u (het meest) op dagelijkse basis? = Ik ben ondernemer, 
winkelier, franchisenemer 
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V6_Ond Selecteer hieronder aan welke activiteit(en) u heeft meegewerkt: 

▢ Koopzondagen (2019)  (1)  

▢ FashionShow (2019)  (15)  

▢ Wijchen sportief (2019)  (16)  

▢ Vierdaagseweek (2019)  (17)  

▢ Curiosafair (2019)  (18)  

▢ Jazz & Wine (2019)  (19)  

▢ Wijchen Living Statues (2019)  (20)  

▢ Halloween (2019)  (21)  

▢ Sinterklaas (2019)  (22)  

▢ Kerst Sprookjesfestijn (2019)  (23)  

▢ Corona t-shirt #samensterk / #shoplocal actie (2020)  (24)  

▢ Thuisbezorgen mogelijk maken (2020)  (25)  

▢ Tompoezen drive-thru (2020)  (26)  

▢ Online modeshow (2020)  (27)  
 
 
Display This Question: 

If Welke van onderstaande functies vervult u (het meest) op dagelijkse basis? = Ik ben ondernemer, 
winkelier, franchisenemer 
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V7_Ond Wat waren/zijn voor u redenen om niet (altijd) deel te nemen? 

▢ Gebrek aan tijd  (1)  

▢ Ik heb/had geen profijt van de activiteiten die werden georganiseerd  (2)  

▢ Ik ben/was pas recentelijk gevestigd in het centrum  (3)  

▢ Ik vind/vond het niet mijn verantwoordelijkheid om het centrum te promoten  
(4)  

▢ Het hoofdkantoor van mijn franchise-onderneming laat dit niet toe  (5)  

▢ Ik wist/weet niet hoe ik kan deelnemen  (6)  

▢ Anders, namelijk...  (7) 
________________________________________________ 

▢ Ik nam/neem altijd actief deel aan activiteiten die in het centrum 
georganiseerd werden/worden  (8)  

 
 
Display This Question: 

If Welke van onderstaande functies vervult u (het meest) op dagelijkse basis? = Ik ben ondernemer, 
winkelier, franchisenemer 
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V8_Ond Wat waren/zijn voor u redenen om wel deel te nemen? 

▢ Stimuleren van de economische vitaliteit van het centrum  (1)  

▢ Betere relaties met lokale actoren  (2)  

▢ Publiciteit die deelname oplevert is positief voor het imago  (3)  

▢ Deelname resulteert in hogere omzet  (4)  

▢ Anders, namelijk...  (5) 
________________________________________________ 

▢ Ik nam/neem nooit actief deel aan activiteiten die in het centrum 
georganiseerd werden/worden  (6)  

 
 
Display This Question: 

If Welke van onderstaande functies vervult u (het meest) op dagelijkse basis? = Ik ben ondernemer, 
winkelier, franchisenemer 
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V9_Ond In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen: 

 Helemaal 
mee eens (1) 

Mee eens 
(2) Neutraal (3) Mee oneens 

(4) 

Helemaal 
mee oneens 

(5) 

CMW is de 
verantwoordelijkheid 
van de ondernemers 

(1)  
o  o  o  o  o  

CMW is de 
verantwoordelijkheid 
van de gemeente (2)  o  o  o  o  o  

CMW is de 
verantwoordelijkheid 

van 
vastgoedeigenaren 

(3)  

o  o  o  o  o  
CMW is de 

verantwoordelijkheid 
van de drie 

bovenstaande 
partijen gezamenlijk 

(4)  

o  o  o  o  o  

Sinds de Corona-
crisis zijn mijn 

collega-ondernemers 
en ik meer 

betrokken bij het 
centrum (5)  

o  o  o  o  o  

Pas sinds de Corona-
crisis zijn de 

voordelen van CMW 
duidelijk geworden 

(6)  

o  o  o  o  o  
 
 

End of Block: Ondernemers 
 

Start of Block: Gemeente 

Display This Question: 

If Welke van onderstaande functies vervult u (het meest) op dagelijkse basis? = Ik ben werkzaam bij de 
gemeente 
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V5_Gem Op welk van onderstaande manieren heeft u vóór en tijdens de Corona-
crisis meegewerkt aan het centrummanagement Wijchen (CMW)? (Meerdere antwoorden 
mogelijk) 

 Vóór de Corona-crisis Tijdens de Corona-crisis 

 Tot maart 2020 (1) Vanaf maart 2020 (1) 

Ik had/heb actief contact met 
CMW (1)  ▢  ▢  

Ik heb geholpen bij de 
uitvoering van evenementen (2)  ▢  ▢  

Ik heb meegewerkt aan de 
verbetering van de openbare 

ruimte (3)  ▢  ▢  

Ik heb meegewerkt aan de 
veiligheid van het centrum (4)  ▢  ▢  

Ik bedenk en initieer actief 
oplossingen en verbeteringen 

voor het centrum (5)  ▢  ▢  

Anders, namelijk... (6)  ▢  ▢  

Ik was/ben niet betrokken bij 
het centrummanagement (7)  ▢  ▢  

 
 
 
Display This Question: 

If Welke van onderstaande functies vervult u (het meest) op dagelijkse basis? = Ik ben werkzaam bij de 
gemeente 
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V6_Gem Selecteer hieronder aan welke activiteit(en) u heeft meegewerkt: 

▢ Koopzondagen (2019)  (1)  

▢ FashionShow (2019)  (15)  

▢ Wijchen sportief (2019)  (16)  

▢ Vierdaagseweek (2019)  (17)  

▢ Curiosafair (2019)  (18)  

▢ Jazz & Wine (2019)  (19)  

▢ Wijchen Living Statues (2019)  (20)  

▢ Halloween (2019)  (21)  

▢ Sinterklaas (2019)  (22)  

▢ Kerst Sprookjesfestijn (2019)  (23)  

▢ Corona t-shirt #samensterk / #shoplocal actie (2020)  (24)  

▢ Thuisbezorgen mogelijk maken (2020)  (25)  

▢ Tompoezen drive-thru (2020)  (26)  

▢ Online modeshow (2020)  (27)  
 
 
Display This Question: 

If Welke van onderstaande functies vervult u (het meest) op dagelijkse basis? = Ik ben werkzaam bij de 
gemeente 
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V7_Gem Wat waren/zijn voor u redenen om niet (altijd) deel te nemen? 

▢ Gebrek aan tijd  (1)  

▢ De kosten waren te hoog  (2)  

▢ Ik vond het niet mijn verantwoordelijkheid  (3)  

▢ Het was voor mij niet duidelijk hoe ik kon participeren  (4)  

▢ Anders namelijk...  (5) 
________________________________________________ 

▢ Ik nam/neem altijd actief deel aan activiteiten die in het centrum 
georganiseerd werden/worden  (6)  

 
 
Display This Question: 

If Welke van onderstaande functies vervult u (het meest) op dagelijkse basis? = Ik ben werkzaam bij de 
gemeente 

 
V8_Gem Wat waren/zijn voor u redenen om wel deel te nemen? 

▢ Stimuleren van de economische vitaliteit van het centrum  (1)  

▢ Betere relaties met lokale actoren  (2)  

▢ De publiciteit die deelname oplevert is positief voor het imago  (3)  

▢ Deelname promoot Wijchen als woonplaats  (4)  

▢ Anders, namelijk...  (5) 
________________________________________________ 

▢ Ik nam/neem nooit actief deel aan activiteiten die in het centrum 
georganiseerd werden/worden  (6)  
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Display This Question: 

If Welke van onderstaande functies vervult u (het meest) op dagelijkse basis? = Ik ben werkzaam bij de 
gemeente 

 
V9_Gem In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen? 

 Helemaal 
mee eens (1) 

Mee eens 
(2) Neutraal (3) Mee oneens 

(4) 

Helemaal 
mee oneens 

(5) 

CMW is de 
verantwoordelijkheid 
van de ondernemers 

(1)  
o  o  o  o  o  

CMW is de 
verantwoordelijkheid 
van de gemeente (2)  o  o  o  o  o  

CMW is de 
verantwoordelijkheid 

van de 
vastgoedeigenaren 

(3)  

o  o  o  o  o  
CMW is de 

verantwoordelijkheid 
van de drie 

bovenstaande 
partijen gezamenlijk 

(4)  

o  o  o  o  o  

Sinds de Corona-
crisis zijn mijn 

collega's en ik meer 
betrokken bij het 

centrum (5)  

o  o  o  o  o  
Pas sinds de Corona-

crisis zijn de 
voordelen van CMW 
duidelijk geworden 

(6)  

o  o  o  o  o  
 
 

End of Block: Gemeente 
 

Start of Block: Vastgoedeigenaren 

Display This Question: 

If Welke van onderstaande functies vervult u (het meest) op dagelijkse basis? = Ik ben vastgoedeigenaar 
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V5_Vas Op welk van onderstaande manieren heeft u vóór en tijdens de Corona-
crisis meegewerkt aan het centrummanagement Wijchen (CMW)? (Meerdere antwoorden 
mogelijk) 

 Vóór de Corona-crisis Tijdens de Corona-crisis 

 Tot maart 2020 (1) Vanaf maart 2020 (1) 

Ik had/heb actief contact met 
CMW (1)  ▢  ▢  

Ik was/ben lid van de vereniging 
van pandeigenaren (2)  ▢  ▢  

Ik was/ben actief betrokken bij 
de evenementen in het centrum 

(3)  ▢  ▢  

Ik was/ben actief betrokken bij 
de uitstraling/aankleding van de 

openbare ruimte (4)  ▢  ▢  

Ik bedenk en initieer actief 
oplossingen en verbeteringen 

voor het centrum (5)  ▢  ▢  

Anders, namelijk... (6)  ▢  ▢  

Ik was/ben niet betrokken bij 
het centrummanagement (7)  ▢  ▢  

 
 
 
Display This Question: 

If Welke van onderstaande functies vervult u (het meest) op dagelijkse basis? = Ik ben vastgoedeigenaar 
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V6_Vas Selecteer hieronder aan welke activiteiten u heeft meegewerkt: 

▢ Koopzondagen (2019)  (1)  

▢ FashionShow (2019)  (2)  

▢ Wijchen sportief (2019)  (4)  

▢ Vierdaagseweek (2019)  (5)  

▢ Curiosafair (2019)  (6)  

▢ Jazz & Wine (2019)  (8)  

▢ Wijchen Living Statues (2019)  (9)  

▢ Halloween (2019)  (11)  

▢ Sinterklaas (2019)  (12)  

▢ Kerst Sprookjesfestijn (2019)  (13)  

▢ Corona t-shirt #samensterk / #shoplocal actie (2020)  (10)  

▢ Thuisbezorgen mogelijk maken (2020)  (14)  

▢ Tompoezen drive-thru (2020)  (3)  

▢ Online modeshow (2020)  (7)  
 
 
Display This Question: 

If Welke van onderstaande functies vervult u (het meest) op dagelijkse basis? = Ik ben vastgoedeigenaar 
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V7_Vas Wat waren/zijn voor u redenen om niet (altijd) deel te nemen aan 
centrummanagement? 

▢ Ik ben als vastgoedeigenaar te klein om invloed uit te oefenen  (1)  

▢ Gebrek aan tijd  (2)  

▢ Ik ben gefocust op mijn eigen bedrijf  (3)  

▢ Ik wist/weet niet hoe ik kan deelnemen  (4)  

▢ Ik vind/vond het niet mijn verantwoordelijkheid om het centrum te promoten  
(5)  

▢ Anders, namelijk...  (6) 
________________________________________________ 

▢ Ik nam/neem altijd actief deel aan centrummanagement  (7)  
 
 
Display This Question: 

If Welke van onderstaande functies vervult u (het meest) op dagelijkse basis? = Ik ben vastgoedeigenaar 
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V8_Vas Wat waren/zijn voor u redenen om wel deel te nemen aan centrummanagement? 

▢ Stimuleren van de economische vitaliteit van het centrum  (1)  

▢ Betere relaties met lokale actoren  (2)  

▢ Publiciteit die deelname oplevert is positief voor het imago  (3)  

▢ Leegstand voorkomen/beperken  (4)  

▢ Emotionele binding met het centrum  (5)  

▢ Meerdere panden in het centrum in bezit  (6)  

▢ Anders, namelijk...  (7) 
________________________________________________ 

▢ Ik nam/neem nooit actief deel aan centrummanagement  (8)  
 
 
Display This Question: 

If Welke van onderstaande functies vervult u (het meest) op dagelijkse basis? = Ik ben vastgoedeigenaar 

 



 
 

 32 

SAMEN ONTDEKKEN

V9_Vas In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen? 

 Helemaal 
mee eens (1) 

Mee eens 
(2) Neutraal (3) Mee oneens 

(4) 

Helemaal 
mee oneens 

(5) 

CMW is de 
verantwoordelijkheid 
van de ondernemers 

(1)  
o  o  o  o  o  

CMW is de 
verantwoordelijkheid 
van de gemeente (2)  o  o  o  o  o  

CMW is de 
verantwoordelijkheid 

van de 
vastgoedeigenaren 

(3)  

o  o  o  o  o  
CMW is de 

verantwoordelijkheid 
van de drie 

bovenstaande 
partijen gezamenlijk 

(4)  

o  o  o  o  o  

Sinds de Corona-
crisis zijn mijn mede-
vastgoedeigenaren 

en ik meer 
betrokken bij het 

centrum (5)  

o  o  o  o  o  

Pas sinds de Corona-
crisis zijn de 

voordelen van CMW 
duidelijk geworden 

(6)  

o  o  o  o  o  
 
 

End of Block: Vastgoedeigenaren 
 

Start of Block: Vragen/opmerkingen 

 
V_10 Heeft u verder nog op-/aanmerkingen of verbeterpunten voor het CMW? 

________________________________________________________________ 
 

End of Block: Vragen/opmerkingen 
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3. Resultaten 
 

 
De enquête is in totaal 46 keer volledig ingevuld. 

De grootste groep respondenten bestond uit 
ondernemers (30), daarna vastgoedeigenaren 

(9) en gemeente (7).  
 
 
Van de ondernemers bestaat het grootste deel 
uit winkels in de detailhandel en/of 
franchise winkels. Daarna volgen 
ondernemers in de dienstverlening, 
leisure en horeca. 
 

 
 
 

 
 
 
Van de vastgoedbeheerders beheert het 
grootste deel alleen in de gemeente 
Wijchen, daarna verdeeld in de regio 
Gelderland en Nederland. Er zijn geen 
internationale vastgoedbeheerders.  
 

  
 
 
 
 
Van de gemeentemedewerkers 
werkt een kwart in het deelgebied 
strategisch / beleidsvorming, ook 
een kwart werkt in adviserend. 
Daarnaast komen de deelgebieden 
uitvoerend en veiligheid / 
vergunningen / toezicht ook 
regelmatig voor.  
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Ondernemers 
 
Zoals je in onderstaande grafieken kan zien is er bijna geen verschil in de manieren waarop de 
ondernemers voor (links) en tijdens (rechts) de Corona-crisis meewerken. Ongeveer 35% leest 
de informatievoorziening vanuit CMW, (ruim) 20% is aangehaakt bij bestaande evenementen.  

 

 
 

Aan welke activiteiten de ondernemers hebben meegewerkt wordt rechtsonder 
weergegeven. Koopzondagen, Kerst Sprookjesfestijn, Halloween en Thuisbezorgen mogelijk 
maken werden het meeste gekozen. 

 
De voornaamste redenen voor de 
ondernemers om wel / niet deel te nemen 
worden in de twee tabellen links 
weergegeven. Een gebrek aan motivatie 
lijkt de grootste belemmering (tijd & geen 
profijt).  

 

Voor de Corona-crisis Tijdens de Corona-crisis 
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Over wie er verantwoordelijk is voor het CMW zijn de ondernemers het eens: de drie partijen 
gezamenlijk. Maar liefst 23 van de 30 ondernemers waren het namelijk (helemaal) eens met 
deze stelling. Bij de drie stellingen waarin de partijen individueel verantwoordelijk werden 
gesteld werd er tussen de 2 (mee eens) en 3 (neutraal) gescoord. 
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Met de stelling dat de ondernemers sinds de Corona-crisis meer betrokken zijn met het 
centrum zijn de meningen iets meer verdeeld: 12 zijn het er (helemaal) mee eens, 13 neutraal 
en 5 (helemaal) mee oneens.  
 

 
 

De voordelen van het CMW waren voor een groot deel van de ondernemers voor de Corona-
crisis gelukkig ook al duidelijk, maar liefst 14 personen waren het met onderstaande stelling 
niet eens. Toch waren er ook 16 (!) personen die het niet oneens waren met deze stelling. 

 

  



 
 

 38 

SAMEN ONTDEKKEN

Gemeente 
 
In onderstaande grafieken zijn zie je dat de manieren waarop de gemeente meewerkt voor en 
tijdens de Corona-crisis ook vrijwel gelijk zijn. Het grootste verschil zit in het meewerken aan 
de verbetering van de openbare ruimte, dat is tijdens de Corona-crisis minder dan voorheen. 
Daarentegen hebben ze sinds de crisis iets meer contact met het CMW en werken ze meer 
aan de veiligheid van het centrum. 
 

 

 
 

De activiteiten waaraan de meeste gemeentemedewerkers hebben meegewerkt waren de 
Vierdaagseweken en de tompoezen drive-thru. De reden voor de gemeente om niet (altijd) 
mee te werken lag voornamelijk aan een gebrek in verantwoordelijkheidsgevoel. De 

belangrijkste reden om wel mee te werken is 
het stimuleren van de economische vitaliteit.  
 
 
In onderstaande grafieken wordt de respons 

op de stellingen omtrent verantwoordelijk 

Voor de Corona-crisis Tijdens de Corona-crisis 
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weergegeven. Opnieuw scoort de stelling waarin alle drie de partijen verantwoordelijk 
worden geacht het hoogst, iedereen is het met deze stelling (helemaal) eens. Daarnaast 
scoren de stelling waarin de ondernemers en vastgoedeigenaren individueel verantwoordelijk 
worden gemaakt een 3 (neutraal). Met de stelling waarin de gemeente individueel 
verantwoordelijk wordt gesteld zijn iets minder mensen het eens, de gemiddelde score gaat 
daarbij richting een 4 (mee oneens).  
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Op onderstaande stelling reageren de gemeentemedewerkers ongeveer 50/50 eens en 
neutraal. De betrokkenheid is er dus in ieder geval niet op achteruit gegaan maar erg 
gegroeid is deze ook niet voor iedereen. 
 
 

 
 
De laatste stelling waarin wordt getoetst of de gemeentemedewerkers vinden dat de 
voordelen pas sinds de crisis duidelijk zijn geworden scoort verschillend. Twee van de zeven 
zijn het eens met de stelling, nog twee reageren neutraal. De overige drie zijn het oneens met 
de stelling. 
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Vastgoedeigenaren 
 

In onderstaande grafieken worden de manieren dat de vastgoedeigenaren voor en tijdens de 
Corons-crisis meewerken weergegeven. Zoals je ziet zit hierin geen enkel verschil in. 

 

 
Ook de vraag aan welke activiteiten de vastgoedeigenaren hebben meegewerkt werd beperkt 
ingevuld. Redenen waarom ze niet meedoen hebben opnieuw (deels) te maken met een 
gebrek aan motivatie (geen tijd, niks voor mij). Daarnaast hebben de vastgoedeigenaren het 
gevoel geen invloed uit te kunnen oefenen. Redenen om wel deel te nemen draaien opnieuw 
om het stimuleren van de 
economische vitaliteit, maar 
ook om leegstand te 
voorkomen. 
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Uit onderstaande stellingen blijkt opnieuw dat ook de vastgoedeigenaren CMW de 
verantwoordelijkheid vindt van de drie partijen gezamenlijk. Wel vinden ze het iets vaker de 
verantwoordelijkheid van de ondernemers dan van zichzelf of de gemeente. 
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Net als bij de andere partijen scoren de vastgoedeigenaren onderstaande stelling tussen de 2 
en 3. Ook bij deze groep is de betrokkenheid kennelijk niet overdreven gegroeid of 
afgenomen. 
 

 
 

De voordelen van het CMW zijn voor sommige vastgoedeigenaren inderdaad sinds de 
Corona-crisis pas duidelijk geworden, voor anderen waren deze al duidelijk. Ook bij deze 
stelling sluit de gemiddelde neutrale score niet veel uit. 

 

 
 


