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 Er komt heel wat op de 
 retailondernemer af

Op 1 juni opende 
in de Roermond-
se binnenstad het 
Retail Innovation 
Centre (RIC). Dat 
richt zich met haar 
activiteiten in eer-
ste instantie op de 
Midden-Limburgse 
stad, maar zal die op 
termijn uitbreiden 
naar alle Limburgse 
binnensteden. Doel: 
de Limburgse retai-
ler ondersteunen en 
stimuleren bij eigen-
tijdse uitdagingen.

Tekst: Jac Buchholz

In het pand aan de Klooster-
wandstraat in Roermond is 
een wand getransformeerd 
tot een groot bord met 
post-its en notities. “Een 

soort houvast en in een noten-
dop verbeeldt dit bord waar het 
RIC voor staat”, legt program-
mamanager Vivienne Curvers 
uit. “We willen ondernemers in 
de retail op allerlei manieren 
ondersteunen. Met innovatieve 
projecten, maar bijvoorbeeld ook 
door te verbinden, te makelen en 
schakelen, zoals we het noemen.” 
Het loopt nog niet storm. “Maar 
dat was ook niet de verwachting. 
Een deel van de ondernemers 
wacht waarschijnlijk op concrete 
projecten. Bovendien, ze hebben 
een bedrijf te runnen. En wat dat 
betreft komt er tegenwoordig 
heel wat op de retailondernemer 
af.”

En dat is nu juist waarom het 
RIC is opgericht. Om de retailer 
ondersteuning te bieden bij al die 
uitdagingen. Want waar je je als 
winkelier enkele decennia gele-
den nog volledig kon richten op 
de fysieke winkel en je op zondag 
en (een deel van de) maandag 
vrij kon nemen, is de situatie 
nu behoorlijk veranderd. Onder 

meer door het online shopping, 
de 24-uurs maatschappij en 
veranderende behoeften van de 
consument. Curvers. “Het RIC is 
opgezet vanuit MKB-Limburg, de 
gemeente Roermond, Gilde Op-
leidingen, de provincie Limburg 
en Keyport. Dit is het eerste van 

ons land in deze hoedanigheid. 
We beginnen in de regio Roer-
mond en rollen dan uit naar de 
andere Limburgse steden.”

De doelstellingen van het RIC 
zijn volgens Curvers heel divers 
en er is gekozen voor een gefa-
seerde aanpak. In de eerste fase 

ligt bijvoorbeeld de nadruk op het 
ontsluiten van allerlei al aanwe-
zige informatie. “We kijken welke 
bestaande innovatieve projecten 
er zoal zijn en welke kennis er 
in het onderwijs beschikbaar is. 
In een tweede fase, in de loop 
van 2018, zullen we zelf innova-
tieve projecten opstarten. Een 
volgende stap is die te vertalen 
naar andere binnensteden. Een 
belangrijk aandachtspunt is 
het online zichtbaar maken van 
ondernemers. Sommigen zijn 
daar heel ver in, anderen zijn 
terughoudend. Online zichtbaar 
zijn betekent overigens niet 
per se een webwinkel lanceren. 
Maar wel zichtbaar zijn op het 
internet en de social media. De 
manier waarop dat gebeurt, kan 
per ondernemer verschillen. Het 
creëren van klantbeleving is een 
andere focus. Dat is de kracht 
van de fysieke winkel, van het 
persoonlijke contact. De klant 
krijgt er een bepaald gevoel bij 
dat op internet veel minder aan-
wezig is.”

 Behalve op individuele on-
dernemers, richt het RIC zich 
ook op groepen – bijvoorbeeld 
een straat – en organisaties als 
ondernemersverenigingen, city 

management en de Bedrijven 
InvesteringsZone (BIZ). Met 
vastgoedondernemers wordt 
eveneens contact gelegd. Om 
vervolgens, zoals Curvers al 
aangaf, op basis van de verschil-
lende behoeften te bekijken waar 
verbindingen gelegd kunnen 
worden. Ze wil dan ook nog niet 
te veel vooruit kijken. “Tijdens de 
kick off hebben we dat als volgt 
verwoord: ‘building the bridge 
as we walk on it’. We hebben in 
grote lijnen een programma, 
maar willen vooral inspelen op de 
behoeftes van de ondernemers. 
Met advies, bijeenkomsten, pro-
jecten en het samenbrengen van 
ondernemers. Maar bijvoorbeeld 
ook met cursussen en trainingen 
van Gilde Opleidingen.”

En de toekomst van de retail, 
durft ze daar een voorspelling 
aan te wagen. Curvers glimlacht 
en schudt haar hoofd. “Dat is 
nauwelijks te voorspellen. Er 
speelt veel in de retail en wij wil-
len op innovatieve wijze heel alert 
op die ontwikkelingen inspelen.”

Tijdens de kick 
off hebben we 
dat als volgt 
verwoord: 
‘building the 
bridge as we 
walk on it’.
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