
 

Nieuwsuur in de klas 
Winkel leegstand 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onderbouw/ bovenbouw 
 
Samengevat 
Duizenden winkels in Nederland zijn 
gevestigd op inmiddels kansloze locaties. 
Op deze plekken zullen ze vrijwel zeker 
failliet gaan. En het aantal groeit. De 
consument shopt steeds meer online en 
de winkels worden minder bezocht. Door 
leegstand en lege etalages worden 
winkelstraten steeds onaantrekkelijker 
en lopen de overgebleven klanten hier ook 
weg. Een oplossing lijkt een grote 
verhuizing van winkels van de  slechte 
locaties naar kleinere en compacte 
centra.  
 
Vakgebied 
Economie: Domein M: Economische 
kringloop 
 
Kernbegrippen 
marktwerking, deregulering (flexibiliteit) 
en decentralisatie 
 
Eindtermen 
Deze video sluit aan bij de volgende 
domeinen in het examenprogramma: 
I: concept goede tijden, slechte tijden 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Nieuwsuur in de klas’. Op de site van 
Schooltv.nl is meer te vinden over 
marketing. Bijvoorbeeld de aflevering 
Marketingtactieken. 
 
Antwoorden 
1 De winkels liggen te verspreid door de 
stad. 2 Steeds meer mensen kopen online. 
Vergrijzing 3 A 4 De straat 
aantrekkelijker houden 5 De overgebleven 
winkels samenbrengen in een klein, 
aantrekkelijk winkelcentrum. 6 Door 
leegstaande winkels komen er minder 
klanten in de straat 7 De ligging en het 
soort product 8 Werknemers; 
leveranciers; verhuurder van het pand 
 
 
 

Kijkvragen 
 
1 Hoe komt het dat in Zeist veel 
winkelleegstand is?  
 
2 Welke oorzaken geeft Zandbergen voor 
het faillissement van steeds meer winkels 
in Nederland?  
 
3 Wat is windowdressing? 
A het beplakken van winkelruiten  
B windowdressing is een ander woord voor 
de etalage inrichten. 
C windowdressing is het ‘aankleden’ van de 
winkelruiten met gadgets. 
  

           
 
4 Wat is het nut van windowdressing? 
 
5 Welke oplossing wordt gegeven voor de 
toenemende winkelleegstand? 
 
6 Als een winkel failliet gaat komt het pand 
tegenwoordig vaak leeg te staan. Op welke 
manier kan dit economische gevolgen 
hebben voor de winkels in dezelfde straat? 
 
Verdiepingsvragen 
 
7 Waarom zegt Zandbergen dat de 
tweedehands kledingwinkel tot de ‘hoog 
risico’ categorie hoort? Waar zal hij dit op 
baseren?  
 
8 Wanneer een winkel failliet gaat heeft dit 
gevolgen voor de eigenaar. Voor wie heeft 
het faillissement nog meer gevolgen? 
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http://www.schooltv.nl/video/3-op-reis-in-de-klas-de-mensen-van-noord-korea/#q=noord%20korea
http://www.schooltv.nl/video/marketingtactieken-de-vier-ps/#q=economie

