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Zoom in, zoom out, but never lose your focus
Het blijft belangrijk om vooruit te kijken. 
Ondanks alle ellende die we op dit moment 
moeten verduren. Daarom blijf ik ook nu 
bezig met het jaarplan. Waarom? Dat zorgt 
ervoor dat we alles van een afstand kunnen 
bekijken en ook een langetermijnvisie 
behouden. Als een omgekeerde verrekijker, 
hoog over, even uitzoomen. Tijdens de 
dagelijkse werkzaamheden ga ik in op 
details, ga ik de diepte in, is het veel 
inzoomen. En in crisistijd leven we ook vaak 
met de waan van de dag. Het jaarplan biedt 
juist dan de ruimte om onze prioriteiten 
en verantwoordelijkheden voor de lange 
termijn scherp te stellen. Waar staan we 
nu? Wat nemen we mee naar volgend jaar? 
Waar liggen de gedeelde focuspunten met 
stakeholders? Welke kansen liggen er? 
Dit jaar, met een coronacrisis en een zichzelf 
ontwikkelende SCMD, voegt daar nog extra 
vraagstukken aan toe. Focus.

Allereerst iets over onszelf als organisatie. De 
SCMD ziet mogelijkheden om sterkere banden te 
creëren en nauwer samen te werken met andere 
partijen in de stad. Tegelijkertijd willen we ook 
de organisatie zelf versterken. Adviesbureau The 
Alignment House heeft daarom een Quickscan 
gedaan en werkt nu aan een vervolgonderzoek. 
Uiteraard communiceren we hierover, zodra 
het vervolgonderzoek een duidelijk plan heeft 
opgeleverd.  

In het jaarplan 2021 willen we al rekening 
houden met dit onderzoek, ondanks dat we 
nog midden in het proces zitten. Je vindt 
daarom ‘rollen’ terug in het jaarplan, daar 
waar dit afgelopen jaar alleen nog actiepunten 
stonden. De SCMD heeft namelijk veelal een 
verbindende en faciliterende rol; we hebben 
een functionerende binnenstad als totaliteit 
voor ogen met zaken waar we niet altijd direct 
invloed op uitoefenen. Denk aan schoon, heel en 
veilig. In dit jaarplan maken we daarom duidelijk 
waar we een lobby rol hebben of bijvoorbeeld 
daadwerkelijk onderdeel uitmaken van een 
project.

Corona geeft onzekerheid. Daar kunnen we niet 
omheen. We kunnen er wel zo goed mogelijk op 
anticiperen. Een project om regionaal mensen 
te enthousiasmeren om Delft straks weer te 
bezoeken is daarom heel belangrijk, maar ook 
lastig nu de horeca gesloten is en er wordt 
geadviseerd om niet recreatief te winkelen. 

Daarom focussen we nu nog meer op de 
kern, de essentie, de basis. De basis op 
orde hebben in een binnenstad is nu nóg 
belangrijker. Een schone binnenstad. Een 
prettige verblijfsomgeving. Sterke branchering. 
Veiligheid. Die onderwerpen komen terug in het 
jaarplan, maar zijn ook nu al onderdeel van onze 
overleggen. Denk aan ‘Taskforce Herstelplan 
Bezoekerseconomie’, waar we projecten 
onder brachten als ‘digitalisering’, ‘monitoring 
bezoekersstromen’ en ‘parkeren’. Of het overleg 
waar de SCMD samen met gemeente Delft kijkt 
naar transformatiepunten voor de binnenstad, 
zoals de invulling van de openbare ruimte en de 
aanlooproutes. 

Kennis delen en de handen (op afstand) 
ineen slaan. Met dat doel is er nu ook een 
waardevolle samenwerking tot stand gekomen 
tussen het Centrummanagement Delft, andere 
centrummanagement organisaties en de 
Provincie Zuid Holland. Samen zorgen we 
ervoor dat ook in de hele regio de focus op 
binnensteden scherp gehouden wordt. Kortom, 
we denken een aardig ‘coronaproof programma’ 
te hebben opgesteld.
 
Focus je mee? 

We verwachten het jaarplan 2021 begin 
december met je te kunnen delen.

Sandra Kooiman
Centrummanager Binnenstad Delft



Barvrouw en student Kiki blikt terug
Terrassen opgestapeld. Krukken onbemand. 
Glazen leeg. Nu de horeca ook in Delft 
helaas gesloten is, blikken we samen met 
student en barvrouw Kiki terug op de 
afgelopen weken. Want toen bleek dat zo’n 
80% van de positief geteste Delftenaren 
student was, leek het even Delft versus 
student. Het gros van de 25.000 studenten 
bevindt zich in de jonge twintiger jaren en 
geniet van al het moois dat daarmee 
gepaard gaat. Maar hoe gaat dat samen in 
een stad waar veel ondernemers keiharde 
klappen krijgen? Wat doen de studenten nu 
zelf actief tegen corona? Hoe spreek je 
mensen in de horeca aan op het gedrag? 
Student en barvrouw Kiki vertelt.

Kiki Nolen is een 22-jarige student Technische 
Bestuurskunde en werkzaam bij Café de 
Oude Jan, al is de tap nu even helemaal 
dichtgedraaid. Als enthousiast barvrouw 
droeg ze de afgelopen weken actief bij aan 
het vergroten van de bewustwording bij haar 
gasten. Als studente wist ze namelijk heel goed 
hoe ze haar medestudenten aan kon spreken. 
Die taak voerde ze dan ook doelbewust uit. Al 
was dat soms lastig. ‘Veel mensen hielden zich 
gelukkig aan de regels, maar de Oude Jan voelt 
ook als een soort ‘thuis’ en zo gaat men zich 
dan ook gedragen.’ Wanneer de horeca straks 
weer opengaat, zullen alle Delftenaren (ook 
de studenten) hopelijk snel weer de terrassen 
bezetten. Het is dan belangrijk dat ook de 
ondernemers en medewerkers hun gasten met 
de juiste toon weten aan te spreken, wat de 
regels ook zijn tegen die tijd. Want, zo stelt Kiki: 
‘Hoe meer je drinkt, hoe meer je naar elkaar 
toetrekt. Dat zie ik bij ouderen, maar ook bij 
studenten. Die mensen spreek ik dan op een 
aardige manier aan.’

HARDE REALITEIT VERSUS YOLO-MENTALITEIT
Het Delfts ondernemerslandschap krijgt dit 
jaar klap na klap. Zeker de horecabranche krijgt 
direct te maken met de maatregelen, restricties 
en gedwongen sluitingen. Tegelijkertijd zien we 
de afgelopen maanden de cijfers op de campus 
en in de studentenhuizen. Dat wrijft, schuurt en 

voelt onredelijk. ‘Er is toch wat spanning tussen 
de Delvenaren en de studenten. We komen 
misschien toch een stad binnenvallen en maken 
veel lawaai, maar het gros van de studenten wil 
écht wel meewerken. We kunnen elkaar zeker 
helpen,’ zegt Kiki bevlogen. In Delft zijn we 
letterlijk goed in bruggen bouwen, maar is het 
zo dat er figuurlijk ook nog een brug geslagen 
kan worden tussen Delvenaren en studenten? 
‘Jazeker. We moeten voorbij die kloof denken en 
elkaar op gepaste afstand opzoeken.’ 

OOST-WEST-THUIS-BESMET
Zo luidt het slogan van Thuisbesmet.nl. Opgezet 
door een aantal jonge mensen, waaronder 
ook Delftse studenten. ‘Een goed initiatief. Zo 
krijgen studenten ook meer duidelijkheid, want 
het is soms lastig om regels toe te passen in 
een studentenhuis waar wel 20 mensen kunnen 
wonen.’ Het voelt soms, zoals het logo van 
Thuisbesmet.nl ook doet blijken, als vijf voor 
twaalf. Ingrijpen was nodig en dat gebeurt nu 
ook. Zo is er bijvoorbeeld de tweetalige poster 
met coronaregels voor studentenhuizen. ‘Het 
is nog steeds 5 voor 12. Al gaat het in de 
studentenhuizen al beter. Onze grootste drijfveer 
blijft dat we koste wat kost voorkomen dat de 
risicogroep door ons gevaar loopt.’ 

ALS WE SAMEN VOORUIT KIJKEN
De stip op de horizon kan niet al te ver 
geplaatst worden. We leven van dag tot dag, 
van persconferentie tot persconferentie. 
Maar Kiki blijft toch positief over de groei van 
bewustwording onder studenten. ‘De regels zijn 
nu super duidelijk voor alle studentenhuizen. 
Ook gaan veel studenten nu uit voorzorg 
bijvoorbeeld niet meer naar hun ouders toe.’  
Naast de (online) studie, is er door sommige 
studenten in tussentijd ook nog tijd ontdekt 
om allerlei creatieve initiatieven op te zetten: 
Thuisbesmet.nl, maar ook Gewoon Mensen. 
‘We merken dat we soms als monsters worden 
gezien, maar we staan absoluut open om te 
helpen. We willen helpen, de sfeer in de stad 
beter maken en het aantal besmettingen 
beperken.’ 

http://www.thuisbesmet.nl
http://www.gewoonmensen.nl


‘We mogen best trotser zijn op wat er in eigen stad wordt neergezet’

Na zeven prachtige en bewogen jaren hangt 
Raymond van Uffelen begin volgend jaar zijn 
spijkerbroek aan de wilgen. Het tijdperk Ray 
Brandstore komt ten einde. Breaking news. 
Maar het veranderlijke consumentengedrag, 
de concurrentie van online winkels en als 
laatste duwtje COVID-19, zorgen ervoor 
dat Raymond een rationele beslissing 
moet nemen. Natuurlijk kost dat de trotse 
Delftenaar en betrokken ondernemer de 
nodige moeite. Want hoe neem je afscheid 
van dat wat je met hart en ziel hebt 
opgebouwd in de stad waar je zo van houdt? 
Goede vraag.

Back to the roots. Ook die liggen voor Raymond 
gewoon in Delft en wel bij het destijdse Delftse 
begrip The Way-In. Raymond was er een 
boegbeeld, samen met de iconische houten 
indiaan voor de deur. In deze winkel ontwikkelt 
de jonge verkoper zich en ontstaan de eerste 
voorzichtige ondernemers ideeën. ‘Ik kon 
daar niet verder groeien, maar het werk was 
onwijs leuk en ook nog eens in mijn stad.’ Na 
de uiteindelijke sluiting van The Way-in, was 
Raymonds logische way-out een eigen zaak. Het 
idee voor Ray Brandstore ziet het levenslicht en 
een nieuw modebegrip opent haar deuren aan De 
Wijnhaven.

VERDER DENKEN
Al snel ontpopt Raymond zich als een actieve, 
betrokken en energieke ondernemer die met de 
beste bedoelingen ergens tegenaan trapt. Niet 
om te slopen, wel om voor beweging en reuring 
te zorgen. Hij heeft daarin altijd veel geleerd van 
mensen als Joost Verhoeff, Gé Kleyweg, Tijn 
Noorderbos en David Lansen. Daarbij komt ook 
nog dat de stad an sich hem het broodnodige 
heeft bijgebracht. ‘Ik ben natuurlijk trots op mijn 
winkel, maar ook wat daarbuiten gebeurde. Blue 
Market, Hartje Delft en Blue Sunday: met een 
kleine, creatieve ploeg hebben we dit allemaal 
toch maar uit de grond gestampt.’ Verder denken 
dan je eigen kassalade is voor deze Delftse 
ondernemer dan ook vanzelfsprekend.

TEAMWORK
Er is veel gebeurd sinds Raymond samen aan 

de slag gaat met onder meer Mirte en Viona van 
toentertijd LU-ST, Melanie en Denise van INSTORE 
Conceptstore en Yvo Sonneveld van NO.13. ‘De 
gevestigde orde was wat statischer. Wij waren 
vrijdenkend en wilden vooral doen. Wat mij betreft 
wordt er alleen nog altijd teveel geleund op het idee 
dat het allemaal maar zelf vanuit de ondernemer 
moet komen.’ Combineer dat gedachtegoed 
met de veranderende markten en wijzigingen 
in consumentengedrag en een steeds grotere 
uitdaging ontstaat. Hoe kunnen we als binnenstad 
met die ontwikkelingen omspringen? ‘Delft moet 
van de binnenstad echt een dagje uit maken, een 
beleving vermarkten. We zetten als winkelgebied 
alleen nog teveel in op de vaste dingen als 
bloembakken en kerstverlichting. Niks mis mee, 
maar je trekt er geen extra bezoekers door.’ 

TWIJFEL SLAAT TOE
Na zeven jaar stoppen met een winkel, afscheid 
nemen van je zakelijke ziel en zaligheid. Een 
gevoelsmens als Raymond gaat dan natuurlijk niet 
over één nacht ijs. Dat moet een intens proces 
van wikken en wegen geweest. ‘Ik kijk altijd eerst 
naar mezelf. Locatie, assortiment, prijs, was dat 
goed? Mijn positiviteit moest plaatsmaken voor een 
rationele balans: wispelturige markt, gezinssituatie, 
vooruitzichten met COVID-19.’  En dat vele peinzen 
heeft ervoor gezorgd dat Raymond gaat stoppen. 
Wanneer hij deze bom onlangs op social dropt, 
krijgt Raymond meteen tientallen steunbetuigingen 
en veel erkenning voor zijn ondernemerschap. ‘Er 
zat toch wel iets van twijfel in mij, maar het voelt 
wel fijn om die bevestiging te krijgen. Het is toch 
‘mijn kindje en daar wil je eigenlijk nooit afscheid 
van nemen.’

EN NU DAN? 
Een typische Nederlandse vraag. Er moet immers 
altijd iets nieuws verzonnen worden, want te 
lang stilstaan is niet goed voor een mens. Toch 
denkt Raymond daar op zijn eigen manier over. 
‘Ik heb nog niets klaar staan en zie dat vooral 
als een proces om de komende maanden rustig 
aan te werken. Maar het liefst blijf ik actief in 
Delft.’ Afsluitend geeft Raymond van Uffelen alle 
Delftenaren nog graag een belangrijke boodschap 
mee: ‘We hebben ontzettend veel getalenteerde 
ondernemers in onze stad. Daar zijn wij te nuchter 
in. De Delftenaren mochten best wat trotser zijn op 
wat er allemaal in deze stad wordt neergezet.’



Social Wall Delft Binnenstad #inDelft Wie zijn de shoppers in Delft?
In Delft weten we de laatste jaren steeds 
meer over de bezoekers van de binnenstad. 
Toeristen, dagjesmensen, long-stay. Maar 
over onze ‘shopper’ lijkt minder bekend.  
Wie zijn toch die personen die hier de 
daadwerkelijke aankopen doen? Wat zijn 
hun drijfveren en is het winkelaanbod van 
voldoende kwaliteit? Relevante vragen die in 
2019 aanleiding vormen voor het onderzoek 
‘Shoppers in Delft in beeld’. De resultaten 
van dit onderzoek zijn bekend en zullen, 
na de huidige crisis, bijdragen aan een 
duurzaam herstel. Of kunnen we nu al iets 
met die resultaten?

Delft blijft met betrekking tot het gemiddelde 
bestedingsniveau de afgelopen jaren achter 
ten opzichte van het landelijke gemiddelde. De 
oorzaak daarvan is lange tijd onbekend en dus 
groeit de vraag naar duidelijkheid. Verschillende 
partijen slaan in 2019 de handen ineen om 
relevante data op te halen. ‘Dit onderzoek is 
een mooi resultaat van een samenwerking 
tussen Gemeente Delft, Stichting Centrum 
Management Delft (SCMD) en Delft Marketing,’ 
aldus Marjan den Boer namens Delft Marketing. 
Sandra Kooiman, Centrummanager Binnenstad 
Delft, beaamt en vult aan: ‘Met name het 
bestedingsgedrag bleef achter ten opzichte 
van het landelijke gemiddelde en eigenlijk 
wisten we sowieso relatief weinig van onze 
shopbezoekers. Daar hebben we nu dus wat 
aan gedaan.’ De resultaten van het onderzoek 
bieden nieuwe inzichten en kansen. Kans om de 
hoeveelheid transacties te verhogen. Kans om 
het bestedingsniveau in de binnenstad weer op 
te krikken. En momenteel vooral belangrijk; kans 
om een nieuw soort bezoeker naar Delft te halen.

BEZOEKEN ÉN VERHOGEN
Uit het onderzoek, uitgevoerd door 
MarketResponse op basis van een 
representatieve online steekproef, volgen een 
aantal kansrijke shoppersprofielen. Er is een 
zekere overlap als er gekeken wordt naar de 
huidige persona’s waar Delft Marketing mee 
werkt. Maar er is ook een nieuwe kansrijke 
doelgroep gedefinieerd. ‘Deze doelgroep bevindt 
zich gewoon in onze regio en is zeker nu heel 
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interessant. We gaan de doelgroep dan ook voor 
het eind van het jaar gedetailleerd uitwerken,’ 
zegt de Boer. Hoe de doelgroep nu globaal wordt 
omschreven? Een shopfanaat, gek op uitgaan 
en bereid iets meer te betalen voor iets speciaal. 
Sandra Kooiman vervolgt: ‘Delft staat niet zo 
bekend als shopstad. Daar valt nog veel winst 
te halen. Bovendien sluit bezoeken en shoppen 
natuurlijk naadloos op elkaar aan.’ 

KENNISMAKEN MET NADIA
Tijdens het overleg over de nieuwe doelgroep 
ontstaat een aha-erlebnis. Stagiaire Nadia van 
Delft Marketing bemerkt dat de gepresenteerde 
informatie één-op-één op haar van toepassing 
is. Met de informatie uit het onderzoek en 
deze spontane ingeving van de stagiaire, gaat 
Marjan den Boer aan de slag. Zo ontstaat voor 
Delft Marketing een gloednieuw persona als 
representatie van de nieuwe doelgroep: Nadia. 
‘Deze doelgroep stond nog niet eerder op ons 
netvlies en was dus echt een eye-opener.’ Nu 
het onderzoek afgerond is, is er een bak met 
informatie ter beschikking die je hier kunt lezen. 
Nuttig, informatief, verrassend. Maar wat zijn de 
vervolgacties die voortvloeien uit dit onderzoek? 
‘Met de vernieuwde kennis kunnen we samen met 
de SCMD gerichte campagnes voeren om meer 
shoppers naar de binnenstad te trekken. Ook 
passen we de waaier met persona’s aan en willen 
we iedereen in de Delftse binnenstad kennis laten 
maken met Nadia.’ De boodschap namens Delft 
Marketing, SCMD en Gemeente Delft zal zijn: laten 
we met deze vernieuwde kennis ook in zware tijden 
aan de toekomst denken.

In de volgende nieuwsbrief volgt een eerste 
kennismaking met Nadia.

http://www.uitgesproken-gasten.nl

