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Bewustwordingsbijeenkomst detailhandel 
. 
De detailhandel is volop in beweging. Het vertrouwen van consumenten daalt, ze kopen vaker via het web 
en wisselen er koopervaringen uit. De tijden zijn definitief voorbij dat de klant als vanzelfsprekend naar de 
detaillist in de regio Amstelland en Meerlanden komt. Die trends hebben gevolgen, voor het bedrijf en het 
winkelgebied, ook in Haarlemmermeer en Amstelveen! Daarover organiseren KvK, HBD, CBW-Mitex, 
Syntens en MKB Haarlemmermeer-Schiphol op maandag 6 februari 2012 de gratis informatieavond ‘Retail 

2020: Het Nieuwe Winkelen’. Deze avond zal plaatsvinden in het Raadhuis te Hoofddorp. 

 
Fabian Nagtzaam, regiodirecteur MKB Haarlemmermeer-Schiphol: ‘Een winkelier die in Nieuw 
Vennep in winkelcentrum Getsewoud zit kan hele andere detailhandelsproblemen hebben/ervaren 
dan de winkelier die gevestigd is in het centrum van Hoofddorp of Amstelveen. Hetzelfde geldt 
natuurlijk voor de winkeliers van Floriande en het winkelcentrum in Badhoevedorp.’ Dirk de Bie, 
regioadviseur KvK:  ‘daarom nodigen wij ook alle winkeliers uit de gehele regio uit om aan deze 
bijeenkomst deel te nemen en wij zijn blij dat verantwoordelijk wethouder van Haarlemmermeer, de heer 
Arthur van Dijk, als dagvoorzitter  van deze bewustwordingsbijeenkomst wil op te treden.’ Nagtzaam 
vervolgt: ‘aanwezige ondernemers horen wat het Randstad Koopstromenonderzoek vertelt over 
koopkrachtbinding/klantenbinding in hun eigen winkelgebied. Verder krijgen de detaillisten informatie 
waarmee zij de inrichting van hun winkel of winkelgebied kunnen afstemmen op de toekomst en worden zij 
geïnspireerd door collega-ondernemers.’ De Bie sluit af: ‘met deze bijeenkomst spelen we in op actuele 
trends in de detailhandel en inspireren we detaillisten in de regio. Verder willen we hen ook in 
vervolgbijeenkomsten blijven ondersteunen en informeren.’ 
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De organisatie gaat uit van inspirerende discussies met de aanwezige experts en winkeliers onderling zodat 
iedereen kan leren van de best practices en zich kan wapenen voor de toekomst. Geïnteresseerde 
ondernemers kunnen zich kosteloos aanmelden via: www.kvk.nl/retail. 
 
Programma: 

18.30 Inloop/ontvangst met broodbuffet 

19.00 Start programma - opening door wethouder 

19.15 Presentatie retail 2020 door CBW-MITEX 

20.15 Ondernemer uit de praktijk met panel discussie 

20.45 Toelichting resultaten koopstroomonderzoek en uitleg aan te bieden vervolgstappen 

21.00 Borrel 

22.00 Einde 

 

http://www.kvk.nl/retail

