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Hoe staan de Nederlandse designer 
outlet centres van McArthurGlen 
ervoor?
‘Heel goed. De omzet in Roermond is tien 
procent gegroeid ten opzichte van vorig jaar 
en in Roosendaal meer dan 22 procent. In 
Roermond ontvangen we dit jaar meer dan 
8 miljoen bezoekers, tegen 6,5 miljoen twee 
jaar geleden. Dat is twee keer het aantal 
bezoekers van De Efteling! De potentie 
van beide centra is enorm. Er wonen 24 
miljoen mensen binnen 90 minuten rijtijd 
van Roermond en 10 miljoen binnen 60 
minuten. Iets meer dan de helft van onze 
bezoekers is Duits, want we zitten op 
maar 45 autominuten van Düsseldorf. En 
Roosendaal ligt op veertig minuten rijden 
van zowel Antwerpen als Rotterdam, met 
een catchment-gebied van een vergelijkbare 
grootte. Sinds we het twee jaar geleden 
hebben gekocht, is het gegroeid van 1,4 
miljoen bezoekers tot 1,8 miljoen nu en 
meer dan 2 miljoen voor volgend jaar. Daar 
hebben we ook hard voor gewerkt. We 
hebben sterke, relevante brands weten te 
overtuigen van onze propositie en steken 
veel energie in de marketing.’

Hoe zorg je voor maximale 
commitment bij huurders?
‘Topmerken zien dat wij een gecontroleerde 
omgeving bieden waar zij hun brand 
values kunnen etaleren in hun eigen 

merkomgeving. Het is voor hen echt een 
plek om ook aanwezig te zijn. Omdat wij 
met omzethuren werken, is de commitment 
van beide partijen maximaal. Ons retailteam 
is de hele dag bezig onze huurders zo 
goed mogelijk te faciliteren. Het is echt 
een partnership. Vorig jaar hebben we een 
special teambuilding event georganiseerd 
voor onze store managers en area managers 
uit Roermond, in totaal zo’n 300 managers 
en in oktober nog een groot feest in 
Roermond voor al het winkelpersoneel, 
met meer dan 3.500 mensen. We streven 
naar dezelfde resultaten: goede omzetten, 
excellente customer service en werken in 
een fantastiche winkelomgeving.’ 

En hoe kijken lokale winkeliers en 
gemeenten naar outlet centres?
‘Ook zij zien duidelijk de toegevoegde 
waarde van onze centres voor stad en 
regio. In Roermond gaan van de 8 miljoen 
bezoekers er 2 miljoen de binnenstad van 
Roermond in, dat is allemaal extra bezoek. 
Het hotelaanbod in Roermond is een 
veelvoud vergeleken met een andere stad 
van 60.000 inwoners. Het Arresthuis heeft 
vorige maand een vijfde ster gekregen. Met 
alle hotels in de binnenstad werken we 
samen om voor een premium beleving te 
zorgen voor onze klanten. De samenwerking 
met lokale ondernemers en attracties is 
een waardevol onderdeel van onze totale 
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propositie. In Roosendaal investeren 
we ook substantiële bedragen in het 
verzorgingsgebied. Er is geen andere partij 
die dat op deze positieve, constructieve 
wijze doet. We lanceren continu nieuwe 
initiatieven waarbij we ook de gemeente 
Roosendaal promoten en waarvan wij hopen 
dat lokale retailers en winkeliers er ook baat 
bij hebben.’ 

Vanwaar de naamsverandering van 
McArthurGlen Rosada in Designer 
Outlet Roosendaal? 
‘Dat vergroot de herkenbaarheid voor de 
consument, en daarnaast vernoemen we 
al onze centres naar de stad waar ze te 
vinden zijn. Daarnaast heeft het ook een 
symbolische betekenis. We wilden duidelijk 
laten zien dat de komst van McArthurGlen 
echt het verschil heeft gemaakt.’

Wat was de 
belangrijkste les van 
2019?
‘Het is belangrijker dan 
ooit om klantgericht 
te denken. We moeten 
blijven inspelen op 
de behoeften van de 
consument. Above 
and beyond! We zijn 
nu services aan het 
introduceren waar de 
klant misschien nog 
niet eens aan gedacht 
had. Je creëert zo ook 
nieuwe behoeften. We 
zijn continu bezig met 
het wow-effect. En we 
werken nog meer samen 
met de merken. Wat 
zijn hun kansen, wat 
zijn hun challenges? 
Hoe kunnen we elkaar 
helpen? En verder is 
het business as usual. 
Dat wil zeggen: een 
goed winkelaanbod 
en customer service 
bieden. Daarnaast 
moeten we continu 
bezig blijven met een 
stuk educatie: wat is 
een outlet, wat kun je 
daar verwachten en 
waarom moet je daar 
een keer geweest zijn?’
Welk cijfer zou je 2019 
geven?
Voor McArthurGlen? 
Een 7,5. Een dikke 
voldoende dus. 
Wat is je droom voor de 
toekomst? 
De sterke groei die 
we hebben ingezet 
in Designer Outlet 
Roosendaal voortzetten 
en nog meer op de 
kaart zetten. Binnen 
drie jaar willen we daar 
doorgroeien naar 2 à 

3 miljoen bezoekers. 
En naar 10 miljoen 
bezoekers in Roermond.
Wat was dit jaar je 
beste business lunch of 
diner?
Met ons Nederlandse 
team. Dat was de 
afgelopen twee, drie 
maanden voor mij het 
leukste business diner.
Wat is je persoonlijke 
ambitie?
Na 7 jaar ben ik weer 
terug uit Londen voor 
het gezin, en hoop weer 
volledig te herintegreren 
in Nederland. Weggaan 
is makkelijker dan 
terugkomen, heb ik 
gemerkt.

Pieter van Voorst Vader 
(44)
Na een studie Rechten 
in Leiden loopt hij 
een halfjaar stage bij 
advocatenkantoor 
Clifford Chance. 
Daarna werkt hij 3,5 
jaar als consultant 
bij Accenture in 
Amsterdam. Bij een 
startup adviseert hij 
vervolgens 1,5 jaar 
eindgebruikers van 
vastgoed over hun 
housing portfolio. Naar 
aanleiding daarvan 
vraagt Nike hem als 
retail expansiemanager 
om 150 ‘company 
owned’ winkels op te 
zetten over de hele 
wereld. Sinds 8,5 jaar 
werkt Van Voorst Vader 
bij McArthurGlen, 
waarvan de laatste 
paar jaar als managing 
director. 

Wie komen er naar een designer outlet 
centre?
‘Alle lagen van de bevolking. We doen in 
Roermond ieder halfjaar customer surveys 
onder zo’n drie- tot vijfduizend mensen. 
Afgelopen jaar bleek dat 30 procent van de 
bezoekers tussen de 18 en 30 jaar oud is. 
En die dragen voor zo’n 35 % bij aan de 
totale omzet. We zijn dus relevant voor de 
jonge generatie, en die hebben ook wat te 
besteden. Ze plannen zo’n trip ruim van 
tevoren, maken er een social event van. 
Gemiddeld blijven mensen tussen de drie 
en vier uur bij ons. De gemiddelde reistijd 
is een uur, dus dan ga je niet binnen een 
uur weer weg. En dat bevorderen we door 
een goed restaurantaanbod, speeltuinen, 
VIP ruimten, shopping services, leuke 
nieuwe (pop up) winkels en voortdurende 
verandering en vernieuwing afhankelijk van 

het seizoen. En natuurlijk zijn er de anchor 
stores. Ook organiseren we voortdurend 
evenementen als VIP-, luxury-, sports-, en 
denim-events, maar ook Black Friday, het 
(Christmas) Lights On Event of Late Night 
Shopping evenementen gedurende het 
jaar waar in Roermond in drie dagen circa 
150.000 mensen op afkomen. Er is in onze 
centres altijd wat nieuws en verrassends. 
Het zorgt ervoor dat mensen met veel 
plezier bij ons terugkomen en naar huis gaan 
met een verhaal.’

Is dat de verklaring voor het feit dat 
jullie outlet centres floreren, terwijl 
de retailsector in Nederland het nog 
steeds moeilijk heeft?
‘Bij ons gaan het om de totale propositie. 
Prijs is zeker een van onze USP’s, en in 
Roermond vind je 200 topmerken bij elkaar 
in een straal van 500 meter. Het sociale 
aspect, het fun-element om met elkaar te 
winkelen in een prachtige winkelomgeving, 
waar je een fantastisch prijsaanbod hebt en 
een breed scala aan verschillende restaurants, 
dat kun je online niet bieden. Als je puur 

op zoek bent naar convenience, is kopen via 
internet ideaal. Maar er is nog steeds veel 
behoefte bij de consument om er met elkaar 
op uit te gaan en - zoals eerder gezegd - thuis 
te komen met een verhaal. Daarom blijven 
wij investeren in het versterken van onze 
totaalpropositie en blijven we voortdurend 
nieuwe services aanbieden.’

Waar moet je dan aan denken? 
‘Voor de komende 12 maanden is er een 
investeringsprogramma voor Designer 
Outlet Roermond van ongeveer 30 miljoen 
euro om extra services toe te voegen. Denk 
aan valet parking en verdere uitbreiding van 
onze guest services. Er komt ook een VIP 
Lounge van 600 vierkante meter waar ze 
op Schiphol en menig tophotel jaloers op 
kunnen zijn. Daar kun je je laten adviseren 
door een ‘personal shopper’ en onze brands 
zullen er modeshows op een catwalk 
organiseren voor hun klanten. We zijn 
handsfree shopping aan het invoeren en een 
tax free refund voor non-EU-residents. Ook 
op die onderdelen blijven wij voortdurend 
vernieuwen.’


