
 

  

 
DE OPGAVE 
LAB-SESSIE #5  

9 Juli  2013  

DE STELLING  

‘Winkels worden productiehuizen’ 

THEMA ’12-’13  

‘Lease, verbruik of eigendom?’ 

 
De Lab-sessies worden gehouden rondom een tweejaarlijks actueel 
thema. Het huidige thema is: ‘Lease, verbruik of eigendom’. Met als 
centrale vraag: wie zijn de toekomstige eigenaren van onze gebouwde 
omgeving, onze grondstoffen en onze energie? En hoe gaan wij, als de 
gebruikers en verbruikers hiervoor betalen? 
 
De tendens is dat we als gebruiker steeds minder eigenaar worden van 
gebruiksgoederen. We gaan meer betalen voor gebruik en verbruik. 
Meest illustratief zijn de verschillende autodating concepten zoals Car2go 
of Snappcar, maar ook de gedachtes achter circulaire economie zijn 
hierop van toepassing.  
Deze tendensen lijken op het gebied van duurzaamheid grote voordelen 
te hebben. Echter, wanneer we niet eigenaar zijn, dragen we vaak ook 
minder zorg aan het product, bevorderen we nog meer de 
consumptiehonger, lange termijn leasecontracten verstarren de 
innovatie en worden we als eindgebruiker afhankelijker van derden 
geworden. 
 

 

ONDERWERP 9 JULI  Retail vastgoed 
 

Retail betekent letterlijk wederverkoop;  levering van  goederen aan 
particulieren. Alleen wie levert tegenwoordig? De winkelier, de 
producent en/of de bezorger? Moeten we het nog wel ‘Retail’ vastgoed 
noemen? 
 
STAKEHOLDER 
Voor deze Lab-sessie over retail vastgoed bekijken we de toekomstige rol 
van winkels vanuit het perspectief van de producent/fabrikant. 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Goederen


DE HYPOTHESE: WORDEN WINKELS DE PRODUCTIEHUIZEN VAN DE 
CIRCULAIRE ECONOMIE? 
 
Voor deze hypothese gaan wij uit van het scenario dat twee tendensen 
zich verder zullen ontwikkelen. 
1 Dat wij als consument steeds minder eigenaar worden van onze 
gebruiksartikelen. 
2 Dat wij steeds makkelijker decentraal producten kunnen produceren 
thuis of in de stad, zonder dat wij daar grote fabrieken voor nodig 
hebben.  
 
Is er dus een rol weggelegd voor winkels als productiehuizen? Een plek in 
de stad voor een merk om zijn waren te presenteren én om on demand 
te kunnen produceren voor haar klanten? Aan het einde van de 
gebruiksperiode leveren de klanten hun spullen weer in bij het 
productiehuis? 
 

Dit betekent dus ook dat één merk de hele keten vertegenwoordigt; 
ontwerp, productie, marketing, sales etc. 

 

INSPIRATIE | Vorige Lab-sessies 

 
We gebruiken altijd één filmpje van de vorige sessie ter inspiratie 
op de komende sessie: 
 
GEBRUIKER WORDT MEDE-EIGENAAR? 
Vanuit de sessie over Cultureel Erfgoed kwam naar voren dat vastgoed 
onderbrengen in een coöperatie waarbij zowel de gebruiker als de 
financier gezamenlijk stakeholder zijn, gezond is voor zowel de 
onderneming als voor het vastgoed. Dit betekende alleen wel dat 
financiering door de bank vrijwel uitgesloten is. Crowdfunding of 
particuliere investeerders zouden daarbij de ideale uitkomst zijn.  
 
Het businessplan voor het exploiteren van een exploitatieplan laat je 
financieren door de crowd en breng je onder in een coöperatie. Bekijk 
bijvoorbeeld het exploitatieconcept van Flip Verwaaijen voor de Beurs 
van Berlage. 

 
 

DE OPGAVE 

 
Voor deze Lab-sessie zijn wij allen een hoeden- en tassenmaker. 
Bedenk een aantrekkelijke en vernieuwende business case waarbij jij als 
ontwerper een slim plan bedenkt om jouw waren aan de man te 
brengen. 
 
Uitganspunten: 
-Benut een winkelruimte. 
-Kies voor een circulair economisch concept. 

http://www.youtube.com/watch?v=WdzjIwjzV9Y
http://www.youtube.com/watch?v=WdzjIwjzV9Y


-Maak een combinatie van zowel offline als online verkoop en marketing. 
-Wat maakt jullie plan duurzaam? 
-Wat is de financieringsvorm? 

 

FORMAT VOOR DE PITCH  

 
Bepaal binnen uw groep wie het idee presenteert 
 
Format voor de pitch: 
• Een pakkende titel voor je pitch. (=tevens titel van het filmpje) 
• De pitch mag maximaal 120seconden (2 minuten) duren. 
• U kunt, indien gewenst, uw laptop of tablet meenemen en gebruiken 
als presentatiemateriaal voor jullie plan.   

 
 

 
 


