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Winkelcentra 
van Wereldhave 
nemen als
‘Full service 
centers’ 
voorschot op de 
toekomst

Winkelpassages buiten beschouwing gelaten, 
kent het overdekte winkelcentrum een interessante 
geschiedenis die in Europa in 1846 begon in België 
(Brussel) en in Nederland in 1965. Opgericht in 
1930 als woningontwikkelaar in Rotterdam, mag 
ook de historie van Wereldhave er zijn. ‘Klopt, maar 
we zijn meer met het heden en de toekomst bezig,’ 
lacht Polman, die sinds eind 2016 aan het roer staat 

Van winkelcentra naar Full Service Centers. Onder de noemer 
‘LifeCentral’ had winkelvastgoedbedrijf Wereldhave de 
nieuwe strategie in februari 2020 net gepresenteerd, toen 
de coronapandemie ook de retailwereld op zijn grondvesten 
deed schudden en zelfs terugwierp in de tijd. Maar van 
uitstel komt zeker geen afstel, verzekert Pieter Polman van 
Wereldhave Nederland, integendeel. ‘We staan te popelen om 
te accelereren.’

van Wereldhave Nederland. ‘Momenteel bezitten 
en managen we elf winkelcentra in Nederland, 
negen in België en zes in Frankrijk. Als onderdeel 
van onze nieuwe strategie trekken we ons terug uit 
Frankrijk en richten we ons volledig op de Benelux, 
te beginnen met een compleet transformatieplan 
voor de hele portefeuille. Oftewel: zo’n twintig 
winkelcentra in Nederland en België. Een unieke 
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exercitie. Zoiets is nooit eerder gedaan door een 
vastgoedeigenaar.’

‘De heruitvinding van het winkelcentrum’ noemen 
jullie het zelf. Wat was de aanleiding?
‘Alles begint bij de klant. Onze nieuwe strategie is 

gebaseerd op een grootschalig onderzoek naar het 
dagelijkse leven van onze bezoekers in combinatie 
met de rol die een winkelcentrum daarin vervult, 
nu en in de toekomst. Daarnaast doen we periodiek 
uitgebreid klantonderzoek in het verzorgingsgebied 
van onze winkelcentra en dat heeft aan de basis 
gestaan van de nieuwe strategie, die de naam 
‘LifeCentral’ heeft gekregen. Wereldhave investeert 
flink in het transformatieprogramma van de centra, 
dat gefinancierd wordt door de recente verkoop van 
vijf winkelcentra in Nederland en de geplande exit 
uit Frankrijk.’

Wat is de kern van de nieuwe strategie?
‘Mensen helpen door hun dagelijks leven 

gemakkelijker en leuker te maken. Daartoe 
worden onze winkelcentra getransformeerd in Full 
Service Centers, die onder het motto ‘for better 
everyday life’ veel verder gaan dan het traditionele 
winkelen. Uit het uitgebreide klantonderzoek 
hebben we vier zogenaamde ‘behoeftedomeinen’ 
gedestilleerd. Universele klantbehoeften die 
we gaan vertalen naar de winkelcentra:  basics 
& boodschappen, genieten van het leven, (zelf)
expressie en gezondheid & welzijn. Aan de hand 
van deze vier behoeftedomeinen, hebben we voor 
ieder winkelcentrum een blueprint gemaakt: welke 
huurders zijn al toekomstbestendig en sluiten aan 
op de klantbehoeften, welke nieuwe huurders en 
bezoekmotieven gaan we toevoegen? Daarbij kun 
je denken aan gezondheidscentra, sportscholen en 
nieuwe horeca- en funconcepten. Wij streven naar 
tevreden consumenten die onze Full Service Centers 

‘�Met�onze�Full�Service�centerS�hebben�we�de�
aMbitie�oM�een�nieuwe�categorie�te�creëren�in�
coMMercieel�vaStgoed’

vaker bezoeken en daar alles aantreffen wat ze in het 
dagelijks leven nodig hebben en leuk en belangrijk 
vinden. Onze huurders, zelf spreken we trouwens 
liever van ‘business partners’, zijn onderdeel van 
een sterke huurdersmix op de juiste plek, met een 
eigenaar die mee onderneemt en extra service levert 
om een goede boterham te kunnen verdienen.’

Worden er substantiële oppervlakten 
getransformeerd?
‘Dat verschilt per winkelcentrum, maar het 

oppervlak dat een andere functie krijgt is gemiddeld 
25 procent. Heel kort door de bocht verwachten wij 
dat het aandeel van mode en schoenen zal afnemen, 
om plaats te maken voor een mix van horeca, 
gezondheidszorg, amusement, vrije tijd en natuurlijk 
detailhandel. Met onze Full Service Centers hebben 
we de ambitie om een nieuwe categorie te creëren 
in commercieel vastgoed. In dat verband is het goed 

‘nu�er�wat�corona�
betreFt�eindelijk�
licht�iS�aan�het�
einde�van�de�
tunnel,�voel�je�de�
aMbitie�en�gezonde�
Spanning�binnen�
de�wereldhave-
organiSatie’

Basic-Fit sportschool geïntegreerd in Presikhaaf, Arnhem
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om te melden dat we, met de tevredenheid van 
onze klanten als uitgangspunt, voortdurend  bezig 
zijn met het verbeteren van onze winkelcentra. Dat 
is een doorlopend datagedreven proces, waarbij 
we gebruik maken van de Net Promotor Score 
(NPS), onder andere een managementtool om de 
klanttevredenheid te meten.’

Een paar weken na de presentatie van de 
LifeCentral-strategie gingen onder invloed van 
corona alle winkels voor het eerst dicht. Was dat 
een streep door de rekening? 
‘Nee. Het heeft hooguit voor wat vertraging 

gezorgd. Daarnaast heeft het de relevantie van onze 
nieuwe strategie juist onderstreept. Het heeft ons 
er ook niet van weerhouden om alvast ervaring op 
te doen met nieuwe concepten en proposities om 
zo de strategie te finetunen. Aansluitend bij het 
behoeftedomein ‘gezondheid & welzijn’, hebben 
we in de winkelcentra Eggert in Purmerend 
en Presikhaaf in Arnhem bijvoorbeeld ruimte 
gecreëerd voor respectievelijk een sportschool en 
een gezondheidscentrum. En sinds de opening in 
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november 2020, is ons concept The Point uitgegroeid 
tot hét servicehart van Cityplaza in Nieuwegein: 
inclusief naaiatelier en paskamer kunnen 
consumenten er pakketten ophalen en terugbrengen, 
pinnen, hun OV-chipkaart opladen en noem maar 
op. Afkomstig uit België, gaan we ook dit succesvolle 
concept zeker uitrollen naar de andere winkelcentra.

Vergeet niet dat de coronapandemie ons alle 
ellende ten spijt ook de kans heeft geboden om ons 
als verhuurder en partner van onze business partners 
van onze beste kant te laten zien. Zo hebben we vorig 
jaar in drie winkelcentra ‘Connect’ geïntroduceerd, 
een online bestel- en bezorgservice voor 
versboodschappen. En toen winkelen op afspraak 
weer mocht, hadden we binnen enkele dagen een 
gratis online reserveringssysteem voor alle business 
partners operationeel.’

Hoe duurzaam worden de Full Service Centers?
‘Voor Wereldhave is duurzaamheid iets 

vanzelfsprekends. We zijn al jaren bezig met het 
verduurzamen van onze winkelcentra en daar blijven 
we ook tijdens en na de transformatie tot Full Service 

Centers vol op in zetten. Door daken waar mogelijk 
te vergroenen en te voorzien van zonnepanelen, 
door op parkeerterreinen de mogelijkheid te bieden 
elektrische voertuigen op te laden en door minder 
afval en CO2 -uitstoot te produceren. ‘Better footprint, 
‘Better nature’ en ‘Better living’ zijn belangrijke 
onderdelen van ons CSR-programma ‘A Better 
Tomorrow’. Het programma heeft vorig jaar in 
meerdere benchmarks hoog gescoord en de ambities 
die we op deze gebieden hebben geformuleerd, 
komen overeen met de specifieke VN-doelstellingen 
voor duurzame ontwikkeling (SDG’s).’

Welk van jullie winkelcentra mag zich straks als 
eerste ‘Full Service Center’ noemen?
‘Met de blueprints als uitgangspunt, zijn 

de voorbereidingen voor de transformatie in 
verschillende winkelcentra al in volle gang. 
Winkelcentrum Vier Meren in Hoofddorp zal als 
eerste winkelcentrum in Nederland het predicaat Full 
Service Center krijgen. We zetten hier onder andere in 
op versterking van het aanbod met horeca en leisure-
concepten. Daarnaast voegen we met Every.Deli ons 
verbeterde concept van een ‘versstraat’ toe en zijn 
we op zoek naar partnerships op het gebied van sport 
en gezondheid. In samenwerking met onze partner 
AMVEST hebben we op andere locaties ook plannen 
om winkelcentra te versterken met woningen. Nu er 
wat corona betreft eindelijk licht is aan het einde van 
de tunnel, voel je de ambitie en gezonde spanning 
binnen de Wereldhave-organisatie. We zijn ervan 
overtuigd dat we met ons Full Service Center-concept 
een goed onderbouwd antwoord hebben op de vraag 
hoe de toekomst van winkelcentra eruit ziet en staan 
te popelen om te accelereren, om aan de hand van de 
LifeCentral-strategie in heel Nederland de daad bij het 
woord te voegen.’

het Play & relax-concept in cityplaza, nieuwegein


