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Wat is een 
Smart Retail 
City?
Cees Lok 
wethouder 
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Goedemorgen, 

Ook namens het bestuur van onze Smart Retail City: fijn dat u er allemaal bent. Het houdt 

me wel bezig dat hele Smart City verhaal. Want ik ben er nog steeds niet uit wat het nu 

precies is. Het gaat verder dan alleen Wifi en ik ben heel nieuwsgierig wat je er allemaal 

mee doet en kunt als overheid en als ondernemer. Daar gaan we vandaag met elkaar over 

nadenken. Wij horen graag van jullie welke data jullie missen en wat we moeten doen om 

voorop te kunnen lopen. Ik hoop vandaag samen met jullie meer duidelijkheid te krijgen 

en te ontwikkelen. Ik wens iedereen veel succes en inspiratie zodat we aan het eind van 

de dag weten waarom we het willen, waarom we het moeten en wat we missen als we het 

niet doen!
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De cijfers
Samantha van Rooij  
Binnenstadsdirectie
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Voordat we beginnen wil ik jullie laten zien hoe we er nu 

eigenlijk voor staan. Hiervoor heb ik de laatste koopstromen 

van de Rabobank en passantentellingen van Locatus bij me 

en ik wil laten zien wat dit ons zegt. In het totale beeld zit een 

dalende lijn vanaf 2005, maar de cijfers van de tweede helft 

van 2015 zien er weer positiever uit in vergelijking met 2014.
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Een interessant gegeven is wel dat de penetratie is gestegen. De penetratie geeft aan in 

hoeverre mensen zich in het gehele winkelgebied begeven. Ik heb ook eerder begrepen 

dat in de Roselaar het aantal passanten afneemt maar dat de omzet minder snel afneemt 

dan het aantal passanten. Over dit laatste heb ik helaas geen gegevens.

Aantal passanten per week (Bron: Locatus) 

Passantentellingen binnenstad
Ook onze eigen passantentellers bevestigen dit beeld in de eerste helft van 2015 waarbij 

het aantal lager lag dan in 2014 maar de 2e helft van 2015 was niet zo slecht. Nu blijft de 

vraag wie er gelijk heeft. Welke cijfers moeten we geloven en het zijn ook echt te weinig 

cijfers om de binnenstad goed te kunnen monitoren. 
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Bezetting parkeergarages
Ik heb gelukkig nog wel wat extra gegevens. Bijvoorbeeld uit de parkeergarage. 

Die dikke rode lijn is de bezettingsgraad in 2015 in de Roselaar. De dunne rode lijn 

is 2014. Maar hierbij zijn de verschillen weer niet direct vanuit het aantal passanten te 

verklaren. Blijkbaar was er slechter weer, zijn er meer mensen met de auto gekomen 

of juist niet. De Nieuwe Markt garage is de grijze lijn voor 2014 en de dik gestippelde 

zwarte lijn die van 2015. 
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Inschatting – overaanbod van circa 9.000 m2 – o.b.v. de vloerproductiviteit. De vloer-

productiviteit ligt 6% onder het landelijke gemiddelde en 14% onder gemiddelde van 

West Brabant ligt. 

Bron: Rabobank en Locatus 

Des te beter wij snappen waar we staan des te beter we heel gericht op deze cijfers 

kunnen acteren. Dat is de kunst en daarom willen wij alles open en eerlijk delen. Hierbij 

nog meer cijfers om te snappen waar we staan. 

En dan te bedenken dat Coolblue dit jaar voor het eerst boven de 500 miljoen gestegen 

is. Dat is onze totale retailomzet. Deze cijfers gaan overigens over totaal Roosendaal. 

De uitsplitsing naar alleen de binnenstad is niet beschikbaar. 

Als we er nog meer cijfers bijhalen zie ik iets opvallends wat ik niet had verwacht en dat is 

dat de binding bovengemiddeld is. Dit betekent dat mensen in Roosendaal, hun geld ook 

in Roosendaal uitgeven. 

Hier zie je een daling van de omzet in relatie tot 2012 van 2,6 %

 • Koopkrachtbinding   83% (bovengemiddeld)

 • Koopkrachttoevloeiing  26% (lager dan gemiddeld)

 • Extra toevloeiing van Belgen van  4,2% 
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Pas wel op, dit zijn cijfers uit 2011! Ik krijg pas in het 1e kwartaal nieuwe cijfers en die gaan 

dan over 2014! We hebben echt meer accurate data nodig om goed te kunnen anticiperen.

Koopkrachtbinding gemeente Roosendaal (Bron: Rabobank – bewerking AnalyZus - cijfers 2011)

Koopkrachttoevloeiing (Bron: Rabobank – bewerking AnalyZus - cijfers 2011)
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Wat me dan wel weer verraste was de toevloeiing uit andere steden. Deze is lager wat 

betekent dat er relatief niet zoveel mensen uit de omliggende gemeenten naar Roosendaal 

komen. Van alle totalen en cijfers weten we wel dat de toevloeiing op basis van de omzet 

ca 4,2% uit België afkomstig is. In de parkeergarage is dat hoger.

Hier zie je waar de bezoekers vandaan komen. Het lichtblauwe is het % van de omzet 

dat gemaakt wordt door mensen uit Roosendaal. Voor Rosada is dat verklaarbaar een 

stuk minder en je ziet ook dat hun reikwijdte veel groter is. Bij de binnenstad zie je dat de 

reikwijdte bij de eigen gemeente en een beetje bij de direct omliggende gemeenten is. 

Vergelijking Rosada en Binnenstad (Let op – Hierbij komen nog 4,2% Belgen voor de Binnenstad van Roosendaal)

Als we België hier als 1 gemeente bij zetten dan zitten ze al snel op de 2e plaats. 

Hou wel in de gaten dat dit beeld niet voor de totale detailhandel geldt maar alleen voor 

mode & luxe. 

10



Branchering

Tot zover de cijfers. Wat ik een aardige constatering vind is dat mensen uit de iets 

grotere kernen / steden wel naar Rosada gaan en mensen uit de kleinere kernen komen 

naar de binnenstad van Roosendaal. Er lijkt een verband te zijn dat hoe groter je eigen 

winkelgebied is hoe eerder je naar Rosada gaat en hoe kleiner het gebied, hoe eerder je 

naar de binnenstad gaat. 

Zodra de cijfers van 2014 beschikbaar zijn hebben we ook inzicht in hoeveel omzet er via 

iDeal gemaakt wordt en wat het effect van internet is. 
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Smart City

Als laatste wil ik nog met jullie stilstaan bij wat een Smart City is:

Een Smart City draait om Slimme technologie én slimme 
mensen. Zij maken de stad aantrekkelijker, duurzamer en 
leefbaarder. 

Het betekent dat:

De Invloed van de consument / burger en ondernemer 
vergroten op de binnenstad.
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De Smart City zorgt ervoor dat zaken Beter & Efficiënter geregeld worden door:

 • Kostenbesparing

 • Minder milieubelasting

 • Betere doorstroming

 • Beter grondstoffen gebruik

 • Grotere sociale betrokkenheid

 • Betere service & dienstverlening
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Er is op het gebied van Smart Retail en de Smart City al wel het een en ander gedaan. 

Misschien niet altijd allemaal even effectief en heel eerlijk gezegd staan we ook nog maar 

aan het begin. We willen daarom juist met verschillende stakeholders de handen ineen 

slaan zodat we energie en geld gaan bundelen en er echt effect komt. 

Een van de meest succesvolle business modellen op dit moment is bijvoorbeeld dat van 

Google die de consument alles laat doen. Hoe kunnen wij het met z’n allen zo regelen 

dat wij en onze klanten veel werk verzetten en daarmee bereiken dat er meer draagvlak 

komt. Op die manier kunnen we gaan versnellen!!

Want de concurrentiestrijd als binnenstad ‘ons gezamenlijke bedrijf’ is heftig. We willen 

het vooral beter doen en niet allerlei ingewikkelde technologieën aanhaken om maar 

kosten te besparen. Efficiëncy verbeteren is mooi meegenomen, maar het gaat er om hoe 

we de binnenstad zo aantrekkelijk mogelijk maken. 

Vandaag kijken we naar de volgende thema’s:

 • Smart Shopping 

 • Smart Mobility / Parking

 • Slim Beheer van de binnenstad

 • Smart Data – incl. privacy

Hierbij moeten we nadenken hoe we met een digitaal platform en het ontsluiten van data 

omgaan. Om ons te ondersteunen en te inspireren hebben we 3 ervaringsdeskundigen 

met verschillende aspecten van Smart Retail. 
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Smart 
Shopping in 
Den Haag
Leo Grunberg  
Voormalig kwartiermaker  
Smart Shopping Den Haag
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Leo Grunberg was Kwartiermaker Smart Shopping in 

Den Haag van 2013 - 2015. Hij vertelt zijn ervaringen en 

schetst de aanpak. Den Haag heeft veel infrastructurele 

werkzaamheden gehad de afgelopen jaren die veel hinder 

veroorzaakten. Nu de infrastructuur gereed is, is het 

belangrijk mensen weer meer naar de binnenstad te halen.
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De opdracht (in samenwerking met Q&A)

Missie
We willen van Den Haag de beste en aantrekkelijkste winkelstad maken.

Visie
Door inzet en gebruik van technologie willen we de Haagse winkelgebieden in hun 

economisch functioneren versterken (hoe kun je technologie inzetten als vriend van de 

fysieke winkels?)

Den Haag kent circa 70 winkelgebieden met circa 4.000 winkels die zich met name in 

de binnenstad en ook in Scheveningen bevinden. De leegstand in de stad is circa 11%. 

Den Haag ziet smart shoppen als instrument om de economische functie van de retail 

te versterken zodat de 21.000 arbeidsplaatsen behouden kunnen blijven of uitgebreid 

kunnen worden. 

Definitie Smart Shoppen
Technologie is geen doel op zich maar een middel om het doel te bereiken. Je doel is de 

Smart Shopper en je begint bij de behoefte van de consument! 

Deze wenst:

 • Snelle beschikbaarheid van het product

 • 24/7

 • prijzen vergelijken

 • touch and feel

 • ruilen en terugbrengen

 • tijd besparen

 • reviews en beoordelingen

 • uitgebreid assortiment

 • store experience

 • funshopping

 • professioneel advies

 • unieke producten

 • ideeën en inspiratie

Focus en afbakening
Geografisch: Stad Den Haag

Sectoraal: Retail, Horeca, Leisure 

Thematisch: Technologie/Smart 

Service: Anytime Anywhere
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Het stappenplan in Den Haag

Fase 1: Netwerk opbouwen (2013-2014) 
Er zijn veel gesprekken met winkeliers gevoerd bij het ophalen van hun eerste behoeften. 

Daar bleek dat er een groot verschil - mismatch - is tussen wat technologie aanbieders 

aan mogelijkheden bieden en de technologische kennis en belevingswereld van 

de retailer.

Fase 2: Programma Smart Shoppen opstellen (2014-2015) 
Er zijn 12 pijlers gedefinieerd

Fase 3: Realisatieplan (2015)
Deze zijn verder uitgewerkt tot een concreet plan

Fase 4: Implementatie/uitvoeren (2015-2018)
Vanaf juni is er een programmamanager Smart Shoppen aangesteld die bezig is om het 

programma te implementeren. 
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De route voor Den Haag: 12 pijlers
Om als Smart Shopping City dé beste winkelstad van Nederland te zijn en te blijven en 

daarmee het New York voor winkelend Nederland te zijn, is een programma met in totaal 

twaalf pijlers samengesteld:

1. Open data

De groene letters geven aan op welk aspect van SMART deze pijler betrekking heeft 

Voor de stad:
De basis van veel online toepassingen is data. Steeds meer van deze data kenmerkt 

zich als open data. Dit betekent vrij beschikbare informatie die door meerdere partijen 

gebruikt mag worden. Voor Den Haag is het van belang een open data platform voor de 

stad te creëren waar vervolgens veel gebruikte online toepassingen gebruik van kunnen 

maken. Dit heeft twee grote voordelen. Ten eerste is het werken met één open database 

efficiënt waardoor gegevens slechts op één locatie bijgehouden hoeven te worden. 

Ten tweede draagt dit bij aan online optimaal vindbaarDenHaag.

Voor de ondernemer:
Met minimale inspanningen het maximale rendement behalen is iets wat iedere 

ondernemer in Den Haag zou moeten aanspreken. Met een open data platform wordt dit 

mogelijk gemaakt. Ondernemers hoeven namelijk maar op één locatie hun gegevens 

achter te laten en actueel te houden om online goed en vooral ook op basis van de juiste 
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gegevens vindbaar te zijn. Indien ondernemers hun gegevens in hetzelfde open data 

platform beheren, zorgt dit ervoor dat ze op de toepassingen die hier gebruik van maken 

goed gevonden worden. Dit betreft o.a. Google en websites met informatie over winkels 

en winkelgebieden.

Voor de consument:
Consumenten zijn op zoek naar een garantie dat ze kunnen vinden wat ze zoeken op 

basis van informatie die actueel is. Met een open data platform voor de detailhandel 

in Den Haag wordt dit mogelijk gemaakt. Indien de detailhandel ervoor zorgt dat de 

informatie actueel is, wordt op de platformen, waar consumenten op zoek zijn naar 

informatie, de meest actuele informatie getoond. Dat is een win-win situatie voor zowel de 

detailhandel als de consument.
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2. Online shopping

Online shopping platform 1.0

Voor de stad:
Den Haag als winkelstad dient op de kaart gezet te worden. Daarvoor is het nodig dat de 

stad ook als één collectief opereert. Op dit moment zijn er verschillende initiatieven, zoals 

denhaag.com en denhaagshopping.com van waaruit met de consument gecommuniceerd 

wordt. Deze initiatieven dienen niet het belang van de totale stad Den Haag en de 

detailhandel in het bijzonder. Daarom is het van belang om vanuit één overkoepelend 

online winkelplatform met de consument te communiceren waarmee de totale stad op de 

kaart gezet wordt.

Voor de ondernemer:
Voor de detailhandel is het van belang dat er voldoende traffic gegenereerd wordt naar 

de stad. In het bijzonder voor winkelen als primaire bezoekmotivatie. Een ondernemer 

kan dit alleen voor zijn eigen klanten organiseren, maar om een bredere doelgroep aan 

te trekken is het van belang dat winkelen in Den Haag ook stadsbreed gepromoot wordt. 

Daarbinnen is het voor ondernemers en winkelgebieden van belang dat ze ook zichzelf 

kunnen profileren door op het platform consumenten te voorzien van informatie en 

inspiratie. Dit kan bijvoorbeeld door middel van blogs en social media.
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Voor de consument:
Consumenten hebben behoefte aan duidelijkheid. Dit kan gecreëerd worden door vanuit 

één overkoepelend platform met de consument te communiceren. Als de consument iets 

moet weten over winkelen in Den Haag moet het meteen duidelijk zijn waar hij terecht kan 

voor informatie en inspiratie. De basis van dit platform vormt de website en social media 

en blogs maken daar ook deel van uit. Dit platform dient zowel nationaal als internationaal 

toegankelijk te zijn om ook de toerist optimaal te informeren over wat Den Haag als 

winkelstad te bieden heeft.

Online shopping platform 2.0

Voor de stad:
Om de winkelstad van Nederland te worden en te blijven is het voor de stad Den Haag van 

belang duidelijk te maken wat Den Haag op het gebied van winkelen allemaal te bieden 

heeft. Alle winkels en alle winkelgebieden in één online winkelplatform is daarom het 

basis fundament voor Den Haag als Smart Shopping City. Het geeft iedereen inzicht in de 

kwantiteit en kwaliteit aan winkels. Een deel van de winkels is online al goed vindbaar 

door een eigen website of zichtbaarheid op denhaagshopping.com of de website van 

winkelgebieden. Doelstelling is dat de hele stad online is.
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Voor de ondernemer:
Voor de ondernemer is online de etalage van de toekomst. Dat betekent dat het voor 

elke ondernemer van belang is online minimaal goed vindbaar te zijn. Het meest ideale 

scenario is natuurlijk een eigen website, maar dat is niet altijd haalbaar. Een goed(koop) 

alternatief is zichtbaar zijn op het online winkelplatform van Den Haag. Dit zorgt ervoor 

dat de kans dat een bezoeker van Den Haag deze winkels bezoekt vergroot wordt. Naast 

de winkels heeft het ook toegevoegde waarde voor winkelgebieden. Die kunnen zich op 

dit platform ook profileren en op basis daarvan bezoekers aantrekken.

Voor de consument:
Wanneer consumenten Den Haag bezoeken zijn ze op zoek naar de garantie dat ze 

kunnen vinden wat ze zoeken. Dit kan een winkel, een product of een bepaald merk zijn. 

Hoe ideaal is het dat winkels in de stad 24 uur per dag vindbaar zijn en dat consumenten 

thuis, onderweg of in de stad op hun smartphone in kunnen typen waar ze naar op 

zoek zijn en dat ze dan direct het antwoord hebben. Bekende locaties zullen getoond 

worden maar ook winkels en gebieden waar ze nog nooit geweest zijn. Vooral dit laatste 

zorgt ervoor dat consumenten in gaan zien wat Den Haag als winkelstad allemaal te 

bieden heeft.

Online shopping platform 3.0
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Voor de stad:
Wegwijs in de stad. Dat moet Den Haag haar bezoeker saanbieden. Met bijna 4.000 

winkels en bijna 70 winkelgebieden is het voor bezoekers lastig te bepalen waar ze 

moeten zijn en waarom. Daarom is het voor Den Haag van belang inzicht te geven in 

de diversiteit van de stad en bezoekers advies op maat te geven over waar ze naartoe 

gaan. Op o.a. denhaagshopping.com is dit al mogelijk maar daarvoor geldt dat niet alle 

gebieden en winkels zijn meegenomen. Dat is van belang om voor de totale stad van 

toegevoegde waarde te kunnen zijn. Winkelen op maat is de service die Den Haag moet 

gaan aanbieden.

Voor de ondernemer:
Winkelgebieden zijn er niet voor iedereen en hetzelfde geldt voor winkels. 

Elk winkelgebied en elke ondernemer heeft zo zijn eigen doelgroep. Voor de gebieden 

en ondernemers is het van belang deze doelgroepen aan te trekken. Daarom is het 

voor winkelgebieden en ondernemers belangrijk online een duidelijk profiel aan te 

maken dat duidelijk maakt wat ze verkopen, waarom ze het verkopen en vooral ook 

aan wie. Door deze informatie aan gebieden en winkels te koppelen komt niet iedereen 

maar de juiste doelgroep naar de gebieden en de winkels. Daarnaast kan gericht 

gecommuniceerd worden met de juiste doelgroep.

Voor de consument:
Consumenten zijn niet op zoek naar alle winkels en winkelgebieden. Ze zijn op zoek 

naar winkels en winkelgebieden die relevant zijn voor het doel waarmee ze Den Haag 

bezoeken. Filteren van informatie is belangrijk voor hun. Deze filters zijn beoordelingen 

van consumenten, eigenschappen en interesses van consumenten en profielen van 

winkels en gebieden. Hiermee kunnen consumenten routes samenstellen die voor hun 

relevant zijn. Daarnaast kunnen ze informatie ontvangen die voor hun relevant is door aan 

te geven welke gebieden of welke winkels met hun mogen communiceren. Den Haag op 

maat, daar gaat het om.
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3. Loyalty

Voor de stad:
Wat is er nou mooier dat je als stad de bezoekers kunt belonen voor elke keer dat ze 

de stad bezoeken of alles wat ze daar doen. Dat is de ideale vorm van gastvrijheid en 

zorgt ervoor dat Den Haag een stad is om terug te blijven komen. Met een servicecard 

van de stad Den Haag kan dit gerealiseerd worden. Hiermee kunnen bezoekers van de 

stad sparen voor bijvoorbeeld producten, kortingen bij winkels en/of vergoeding van de 

parkeerkosten. Op dit moment is dit nog niet aanwezig in Den Haag. Naast voordeel voor 

de gebruiker levert het Den Haag waardevolle data op over hoe vaak bezoekers komen 

en waarvoor.

Voor de ondernemer:
Door als winkelgebied of ondernemer te participeren in de servicecard van de stad 

zorgt dit ervoor dat meer consumenten de aangesloten gebieden en winkels bezoeken. 

Dat is de eerste stap. Indien de bezoekers tevreden zijn zorgt het er ook voor dat 

bezoekers vaker terug komen en dat is de tweede stap. Namelijk het realiseren van loyale 

bezoekers. Deze loyaliteit kan vergroot worden door bezoekers te belonen tijdens een 

bezoek aan de winkel of op basis van hun bestedingen. Naast de servicecard voor de 

hele stad kunnen gebieden er ook voor kiezen een servicecard specifiek voor hun gebied 

te introduceren
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Voor de consument:
Consumenten moeten een goede reden hebben om Den Haag vaker te bezoeken. 

Een servicecard kan hierin voorzien. Naast het sparen van punten kunnen 

rondom deze card exclusieve initiatieven ontwikkeld worden. Dit betreft speciale 

aanbiedingen, member avonden en exclusieve events. Deze initiatieven zijn bedoeld 

om herhaalbezoeken te realiseren. Het punten sparen in de stad draagt daar ook aan bij 

maar dat stimuleert consumenten vooral om ook andere winkels en winkelgebieden te 

bezoeken. Daarnaast is het de ideale vorm van gastvrijheid als parkeerkosten vergoed 

kunnen worden door in de stad te verblijven.

4. Smart parking

Voor de stad:
Parkeren is een belangrijk onderdeel van de toegankelijkheid van een stad. Bezoekers 

van een stad parkeren graag daar waar ze ook willen zijn. Voor Den Haag is het van 

belang dit zo gemakkelijk mogelijk te maken. Parkeerfaciliteiten zijn er voldoende, 

het gaat er nu om dat consumenten deze makkelijk kunnen vinden. Verder zijn de 

parkeerkosten een issue voor veel consumenten. Door parkeren te koppelen aan de 

servicecard kan dit grotendeels weggenomen worden wanneer bezoekers van de 

stad op basis van hun verblijf en bestedingen kunnen sparen voor de vergoeding van 

de parkeerkosten.
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Voor de ondernemer:
Door informatie over winkels, winkelgebieden en parkeerfaciliteiten samen te 

brengen kunnen consumenten beter bepalen waar ze de auto het beste neer kunnen 

zetten. Door consumenten deze inzichten te geven zal dit meer traffic genereren 

naar de verschillende winkelgebieden. Algemeen geldt dat de meeste winkels en 

winkelgebieden kunnen profiteren van gunstige parkeervoorwaarden in de hele stad 

omdat dit ervoor zorgt dat bezoekers langer blijven en vaker terugkomen. Dit is goed 

voor zowel het aantal bezoekers als de omzet.

Voor de consument:
Goed bereikbare en goed betaalbare parkeerfaciliteiten biedt service voor de 

consument, zorgt voor gemak, maakt een bezoek aan de stad aantrekkelijk en maakt Den 

Haag vooral ook zeer toegankelijk. Dit zal voor consumenten een belangrijke reden zijn 

om wel naar Den Haag te gaan en niet voor een andere stad te kiezen. Actueel inzicht 

is daarbij van belang. Dit heeft o.a. betrekking op inzicht in tarieven, locaties en vrije 

parkeerplaatsen. Indien met de servicecard gespaard kan worden voor vergoeding van 

de parkeerkosten, zal dit zeker van toegevoegde waarde zijn voor zowel de duur als de 

frequentie van het bezoek.

28



5. Mobiel betalen

Voor de stad:
Mobiel betalen is de toekomst. Als Smart Shopping City zou het mooi zijn als de stad Den 

Haag voorloper is op dit gebied en stimuleert dat betalen met de smartphone mogelijk 

gemaakt wordt. Dit is van toegevoegde waarde voor de consument maar zeker ook voor 

het ICT- imago van de stad.

Voor de ondernemer:
De kassa van de toekomst is online en digitaal. Voor ondernemers is het van belang hier 

bewust van te zijn en mee te gaan met deze ontwikkelingen. Wachtrijen bij de kassa zijn 

verledentijd en personeel kan veel efficiënter ingezet worden wat een gunstige invloed 

heeft op de kosten. Kassapersoneel is namelijk overbodig en klanten kunnen afrekenen bij 

de medewerker die hen helpt. Het feit dat wachtrijen verleden tijd zijn heeft een positieve 

invloed op de omzet omdat hiermee voorkomen wordt dat klanten de winkel uitlopen 

zonder iets te kopen.

Voor de consument:
De smartphone is onze portemonnee van de toekomst. Afrekenen met de telefoon is 

gemakkelijk en snel en draagt bij aan een prettige winkelervaring. Consumenten hoeven 

namelijk niet meer in de rij te staan en worden van begin tot eind geholpen door dezelfde 

medewerker. Daarnaast zal de kassabon verleden tijd zijn waardoor consumenten altijd 

een aankoopbewijs kunnen leveren bij een retour of een klacht.
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6. Afhalen en bezorgen

Voor de stad:
Inmiddels gaat meer dan 10% van de omzet in de non-food detailhandel via het online 

kanaal. Dit heeft een negatieve invloed op de traffic naar de stad en daarmee de omzet 

van winkeliers. Voor de stad Den haag is het van belang zoveel mogelijk omzet, die 

verschuift naar online, voor de stad te behouden. Dit betekent inwoners van de stad 

stimuleren vooral bij de lokaal aanwezige detailhandel te kopen en niet bij online spelers 

zoals wehkamp.nl en bol.com. Daarnaast moet de stad de online logistiek faciliteren door 

naast thuis bezorgen ook andere opties mogelijk te maken. Oftewel, faciliteren binnen 

de hoofdwinkelstructuur.

Voor de ondernemer:
Traffic naar winkelgebieden staat onder druk doordat consumenten steeds meer 

online kopen. Daarom moeten winkelgebieden op zoek gaan naar andere vormen van 

traffic. Dit kunnen afhaalpunten voor online bestelde goederen zijn die in het gebied 

afgehaald kunnen worden. Daarnaast kunnen dit retailers zijn die dit zelf mogelijk maken. 

Voor ondernemers bieden dergelijke punten ook een oplossing. Ze kunnen online 

bestellen mogelijk maken en daar de pakketjes op laten halen of wellicht gebruik maken 

van koeriers in de stad die online bestelde producten tegen vergoeding bij de klant 

thuis afleveren.

30



Voor de consument:
Tijd is een schaars goed voor consumenten en ze hebben daar het liefst zoveel mogelijk 

controle over. Daarom zou het goed zijn dat de stad, winkelgebieden en ondernemers de 

inwoners zoveel mogelijk faciliteren om dit ook mogelijk te maken. Dit betekent andere 

oplossingen bieden dan het leveren van pakketjes wanneer de consument niet thuis is. 

Afhalen in winkels, afhaalpunten en kluisjes zijn hiervoor beelden van maar het kan ook 

zo zijn dat producten op een tijdstip en locatie bezorgd worden die door klanten zelf 

bepaald worden. 

7. Service en gastvrij

Voor de stad:
Welkom in Den Haag. Natuurlijk staat dat mooi op een scherm of een smartphone, maar 

het ultieme welkom is toch een fysieke plek met vertegenwoordigers van de stad waar 

bezoekers terecht kunnen voor allerlei informatie over wat de stad allemaal te bieden 

heeft. Vooral voor de minder digivaardige consumenten biedt dit een uitkomst. Welkom 

in Den Haag is echter meer dan een servicepunt alleen. Het is een verantwoordelijkheid 

voor de hele stad en in het bijzonder van de winkelmedewerkers.

Voor de ondernemer:
Beleving en personeel zijn voor veel consumenten belangrijke redenen om te winkelen 

in een fysieke winkelomgeving. Voor ondernemers in Den Haag is dit van belang om 

te beseffen. Met elkaar moeten zede ambitie hebben om samen van Den Haag de 
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meest klantvriendelijke winkelstad van Nederland te maken en zelf natuurlijk de meest 

klantvriendelijke winkel te zijn. Daarom zal in de stad ook commercieel aandacht 

geschonken worden aan welke ondernemers en gebieden het meest gastvrij zijn. 

Dit genereert traffic en omzet.

Voor de consument:
Inwoners van Den Haag kunnen over het algemeen goed hun weg vinden in Den Haag. 

Voor bezoekers van de stad geldt dit niet en voor deze doelgroep is het van belang dat 

ze geïnformeerd worden over alles wat de stad te bieden heeft op een manier die ze zelf 

het meest prettig vinden. Dit kan natuurlijk online, maar bij voorkeur ook op een fysieke 

locatie waar men terecht kan voor informatie en vragen. Daarnaast moet een bezoek aan 

de stad een unieke belevenis zijn en daarbij spelen gastvrije winkels een belangrijke rol. 

Deze winkels kunnen consumenten op het online winkelplatform vinden op basis van 

beoordelingen van anderen.
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8. Online/offline

Voor de stad:
Bezoekers van de stad in een fysieke omgeving toegang bieden tot alles wat online 

mogelijk is. Of te wel in de winkelstraat profiteren van het beste dat beide werelden te 

bieden hebben. Dat hoort bij een SmartShopping City en dient Den Haag mogelijk te 

maken. Dit kan met schermen in de stad als vervanger van de stadsplattegrond, een App 

op de smartphone en het mogelijk maken van Wifi in de stad. New Babylon speelt hier al 

goed op in door virtueel winkelen mogelijk te maken met de shopping wall.

Voor de ondernemer:
Wifi aanbieden in de stad, in winkelgebieden of in winkels kan voor consumenten een 

reden zijn langer in een stad te blijven of bepaalde winkelgebieden of winkels wel of niet 

te bezoeken. Dit geldt in het bijzonder voor internationale toeristen voor wie Wifi een 

uitkomst is. Schermen in de stad met informatie over winkelgebieden en winkels zorgen 

ervoor dat consumenten kennis maken met meer dan alleen de binnenstad. Dit genereert 

traffic naar andere winkelgebieden en winkels. Deze schermen kunnen consumenten in 

gebieden ook faciliteren bij het zoeken.

Voor de consument:
Altijd en overal toegang tot alle informatie over Den Haag. Dat betekent thuis, onderweg, 

maar zeker ook tijdens een bezoek aan Den haag zelf. Wifi is daarbij van toegevoegde 

waarde omdat dit gratis en snel is voor de consument en het gebruik van Apps en andere 
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vormen van communicatie vanuit de stad, winkelgebieden en ondernemers stimuleert. 

Schermen in de stad zijn van toegevoegde waarde voor de minder digivaardige 

bezoekers om winkels en winkelgebieden op te zoeken. Etalages van (leegstaande) 

winkels kunnen ingezet worden als communicatiemiddel met de consument.

9. Profilering winkelgebieden

Voor de stad:
Den Haag kent bijna 70 winkelgebieden en is daarmee een stad met vele gezichten. 

Bezoekers van de stad weten dit vaak niet en om de diversiteit van de stad met al haar 

winkelgebieden aan te tonen, is het van belang deze gebieden een eigen gezicht te 

geven. Op denhaagshopping.com is hiertoe het initiatief al genomen en afzonderlijke 

winkelgebieden, zoals het Zeeheldenkwartier, zijn op dit gebied al op de goede weg. 

Het is echter van belang dat de hele stad op de kaart gezet wordt, zodat bezoekers ook 

weten wat er is en vooral ook waar ze moeten zijn.

Voor de ondernemer:
Winkelgebieden verschillen van elkaar. Dit heeft betrekking op hun aanbod, hun 

karakter, de functie die ze vervullen en de mensen die er komen. Om meer traffic te 

generen naar winkelgebieden en bezoekers aan het winkelgebied te binden is het 

van belang de winkelgebieden letterlijk en figuurlijk op de kaart te zetten. Dit betekent 

dat winkelgebieden online goed vindbaar moeten zijn en ook vanuit het gebied gaan 

communiceren met huidige en potentiële bezoekers. Dit kunnen inwoners van de stad zijn 
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maar ook toeristen of dagjesmensen. Ondernemers kunnen zich binnen dit winkelgebied 

ook profileren.

Voor de consument:
Waarom voelt de ene consument zich wel aangetrokken tot een bepaalde winkel of 

gebied en de andere niet? Dit komt doordat we van elkaar verschillen op basis van 

onze waarden, behoeften en motieven. SmartAgent onderscheidt zeven verschillende 

segmenten van consumenten die van elkaar verschillen met betrekking tot waar 

ze winkelen en waarom. Deze consumentengroepen zijn op zoek naar winkels en 

winkelgebieden die goed bij hun passen. Wanneer winkelgebieden zich duidelijk 

profileren weten consumenten of ze naar Megastores, de Denneweg of Haagsche 

Bluf moeten.
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10. Profilering “local heroes”

Voor de stad:
De grote hoeveelheid en diversiteit aan lokale ondernemers maakt Den Haag voor 

de bezoeker een winkelstad die anders en uniek is. Hiermee kan Den Haag als stad 

onderscheidend vermogen creëren, de lokale werkgeleigenheid bij deze ondernemers 

bevorderen en inspelen op de trend van toenemende populariteit van lokale ondernemers 

en initiatieven die een tegenwicht bieden aan de massa. Er zijn in Den Haag al initiatieven 

op dit gebied, o.a. Zeeheldenkwartier en Denneweg, maar het is van belang dit 

stadsbreed op te pakken. Amsterdam heeft I love Amsterdam, Den Haag heeft I shop 

The Hague.

Voor de ondernemer:
Traffic is belangrijk voor lokale ondernemers om rendabel te kunnen zijn. Marketing 

en communicatie vormt een belangrijke basis voor deze traffic. Aangezien de 

budgetten van lokale ondernemers in schril contrast staan tot de mogelijkheden van 

grootwinkelbedrijven zoals H&M en Primark is het van belang dat ze onder de aandacht 

gebracht worden van het winkelend publiek. Door de “local heroes” als stad gezamenlijk 

te promoten kan dat op een effectieve wijze. Zorg ervoor dat ze op de kaart gezet worden 

met acties, een website, eigen tasjes en eventueel een loyaltycard voor “local heroes”.
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Voor de consument:
Doordat winkelstraten qua winkelaanbod steeds meer op elkaar lijken gaan consumenten 

juist op zoek naar winkelsteden die anders dan anders zijn. Deze diversiteit wordt 

vooral gezocht bij lokale winkels bij wie service hoog in het vaandel staat en vaak een 

assortiment voeren dat anders dan anders is. Tijdens het shoppen willen consumenten 

verrast worden en dat kan juist bij deze winkels en de gebieden waarin ze gevestigd 

zijn. Dan moeten ze deze “local heroes” wel kunnen vinden natuurlijk. Daarom is het van 

belang dat ze in Den Haag onder de aandacht gebracht worden zodat bezoekers verrast 

kunnen worden.

11. Marketing en events

Voor de stad:
Den Haag dient als winkelstad op de kaart gezet te worden en de winkelgebieden en 

ondernemers kunnen dat niet alleen. Daar is meer voor nodig. Het imago van de stad als 

beste winkelstad moet volop geladen worden. Voor de consument kan dit door unieke 

events zoals een Shopathon te organiseren en een shopgids uit te brengen. Voor de ICT 

sector kan dit door tijdens het telecom congres technologie te koppelen aan Den Haag als 

winkelstad. Onbekend maakt onbemind en daar moet verandering in komen.
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Voor de ondernemer:
Wanneer Den Haag als stad op de kaart gezet wordt dan profiteert de totale stad hiervan, 

van ondernemers tot winkelgebieden. Dit genereert traffic, zorgt voor nieuwe bezoekers 

en wanneer het bezoek bevalt zorgt het er ook voor dat bezoekers terugkomen. Rondom 

de events zou het goed zijn dat winkelgebieden en ondernemers afzonderlijk ook hun 

steentje bijdragen door aandacht voor hun gebied of winkel te vragen. Voor hun is het ook 

van belang dat in de communicatie de nadruk op de diversiteit van de stad gelegd wordt 

en dat gebieden in het zonnetje gezet worden.

Voor de consument:
Consumenten winkelen graag in dé beste winkelstad van Nederland. Ze weten echter niet 

dat dit Den Haag is of wordt en waarom dit zo is. Voor consumenten is het goed dat daar 

ook verandering in komt en dat ze van Noord tot Zuid en van Oost tot West allemaal weten 

dat Den Haag dé winkelstad bij uitstek is. Als Den Haag uitlegt wat ze allemaal te bieden 

heeft dan zijn consumenten bereid om steden als Amsterdam, Utrecht en Rotterdam 

voorbij te rijden.

12. Retail living lab

Voor de stad:
De ICT sector is inmiddels sterk vertegenwoordigd in Den Haag en dat moet zo blijven. 

Sterker nog, Den Haag wil graag nog meer ICT bedrijven naar de stad halen voor 

werkgelegenheid. Dit kan door Den Haag als de speeltuin voor retailers en ICT bedrijven 
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te positioneren waar het mogelijk is om technologie en innovatie in eengeschikte 

omgeving te piloten en te testen. Daarom moet Den Haag het retail living lab van 

Nederland worden waar geëxperimenteerd kan worden. Den Haag kan voor deze ICT 

bedrijven de springplank zijn naar landelijk en internationaal succes door in Den Haag uit 

te zoeken wat werkt en wat niet.

Voor de ondernemer:
Het oriëntatie- en koopgedrag van consumenten wordt steeds meer beïnvloed door 

wat technologie mogelijk maakt. Google Glass, Drones, iBeacons zijn daar voorbeelden 

van. Voor ondernemers en retailers is het de vraag wat werkt en wat niet. Voor hun is het 

daarom van groot belang dat nieuwe technologieën in Den Haag getest kunnen worden 

zodat zij weten wat de toepassingen van de toekomst zullen zijn en waarin geïnvesteerd 

dient te worden. Ze kunnen testen hoe ze ervoor kunnen zorgen dat meer consumenten 

hun winkels bezoeken en hoe ze meer omzet kunnen genereren.

Voor de consument:
Voor veel innovaties en toepassingen geldt dat ze nog onbekend zijn voor de consument 

en als ze bekend zijn is dit vaak omdat ze erover gelezen hebben. Den Haag gaat een 

stap verder voor de consument. In Den Haag kunnen consumenten ervaren hoe het in 

de praktijk werkt en op basis van deze ervaringen kunnen ze bepalen of ze hier open 

voor staan of niet. Hiermee creëert Den Haag een unieke reden om naast de aanwezige 

winkels ook de stad te bezoeken. Voor zowel jong als oud is dit aantrekkelijk.
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Issues en risico’s; learnings uit Den Haag
 • Retail vaak niet ‘klaar’ voor smart shoppen

 • Veel aanbod en technologie gedreven (app)aanbieders c. Uitloop van gemeentelijke 

planning

 • Prijzen en tarieven van smart shoppen-producten

 • Weinig tot geen landelijke succesverhalen

 • Te groot beginnen (Veenendaal)

Huidige stand van zaken in Den Haag
1. Vastgestelde visie 2015-2018

2. Programmamanager Smart Shoppen aangesteld

3. Gemeentelijk budget vastgelegd (nu nog co-financiering) 

4. Start van pilots Smart Shoppen

5. Opening Store of the Future

Relevante documenten
 • Visie Smart Shoppen Den Haag 

 • Collegeprogramma 2015-2018 

 • Binnenstadsvisie Den Haag 2010-2020 

 • Detailhandelsnota Gemeente Den Haag

40



41Co Design Sessie 
Smart Retail City Roosendaal 14 01 2016



Wat voor 
winkelgebied 
is 
Roosendaal?
Rob Weiss  
De Nieuwe Winkelstraat & 
Rabobank 
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Platform De nieuwe winkelstraat (DNWS) is een (onafhankelijk) kennis- en 

netwerkcentrum gericht op de toekomst van winkelgebieden in Nederland. Platform 

DNWS is sterk gericht op het realiseren van succesvolle kruisbestuivingen tussen de 

fysieke wereld en de online wereld, aangezien de grenzen tussen deze werelden steeds 

meer vervagen.

Het platform faciliteert kennis, beschikbare oplossingen, good-and-bad-practices, 

content (data) en infrastructuur voor lokale initiatieven. Het platform verzamelt 

informatie door bestaande initiatieven te volgen en te ondersteunen, maar ook door zelf 

projecten en onderzoeken te starten. Platform DNWS is inmiddels aan de slag met zo’n 

75 winkelgebieden.
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De grote vraag
Voordat je bepaalt waar je als winkelgebied naartoe gaat moet je jezelf een hele 

belangrijke vraag stellen: Wat is je bestaansrecht?

Het bestaansrecht van je winkelhart gaat altijd over handel. Over Euro’s die van hand 

tot hand gaan. Als dat niet meer gebeurt dan heb je een park of een woongebied. 

Het gaat om de plek waar vraag- en aanbod matchen. Wat dit betreft is er een enorme 

verschuiving gaande met de komst van online shops. 

Als je kijkt naar de winkels van het Kruidvat, die zijn overal hetzelfde. Het is 

eenheidsworst, net als de Action maar dat is niet erg want ze hebben het profiel van een 

discounter mét een eigen en uniek assortiment wat ze door hun volume kunnen voeren. 

Dit maakt dat ze toch interessant zijn.
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Kruidvat filiaal ergens in Nederland

Als we dan bijvoorbeeld naar een keten als Invito kijken dan voerden zij een assortiment 

wat ik sneller op internet vind met prijsvergelijk van 24 verschillende websites. Zij moeten 

dus heel erg hun best doen om interessant te worden. 

Winkels van Invito
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Maar omdat het niet goed ging is men gaan snijden in de loonkosten door minder 

gekwalificeerd personeel aan te nemen. Dat hebben alle andere ketens ook al gedaan dus 

zo lever je helemaal geen toegevoegde waarde meer! Er is hierdoor voor de consument 

weinig reden om echt de winkelstraat in te gaan. Dat is de evolutie in retail waar we voor 

staan. Want mensen shoppen massaal hier:

Magazijn Zalando

Maar natuurlijk laten ze dit niet zien want dat is niet interessant. Zij verleiden de consument 

met sfeer en beleving wat aantrekt en maakt dat mensen daar wel kopen. 
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En dat is wat je dus als binnenstad ook moet doen. Want met het hebben van Van Lier 

schoenen win je het niet meer van de online shops. Er is een enorm commercieel aanbod 

en als je alleen je aanbod plugt komt dat niet aan bij de consument. 

Dit zijn de klanten van Boekhandel Douwes in Den Haag. Hier komen veel studenten en 

dit is de manier waarop ze binnenkomen. Hoe ga je tot deze groep doordringen als je ze 

studieboeken wilt verkopen? Je zult eerst hun aandacht moeten hebben voordat ze naar je 

aanbod willen luisteren.

 

Je moet namelijk concurreren met teveel andere media en boodschappen. In totaal 

krijgen mensen circa 3.000 reclameboodschappen op zich af per dag. Dit maakt 

dat de consument reclame heel graag blokt en zich zelfs irriteert aan niet relevante 

boodschappen. Door allemaal afzonderlijk te communiceren ben je als winkelgebied te 

versnipperd en valt iedereen afzonderlijk niet op in het communicatiegeweld. Door de 

krachten te bundelen en de relevantie van je winkelgebied en het onderscheidend 

vermogen duidelijk te positioneren maak je een grotere kans om tot de consument door 

te dringen.
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Aantal boodschappen in februari 2015. Benieuwd hoe 2016 eruit ziet!

Je concurreert overigens niet alleen met Zalando of andere webshops maar ook met 

Google, Facebook, Instagram, etc. Dus als je een social media review over je binnenstad 

krijgt waarbij men niet blij is dat aan het einde van een shopdag ook nog eens € 8,- 

afgerekend moet worden, dan zijn er volgende keer volgers die 2 x nadenken voordat 

ze in Roosendaal komen shoppen als het ergens anders goedkoper of gratis kan. Mits ze 

graag naar je toekomen omdat je ze weet te boeien.
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Smart Shopping = Wees relevant!
Om bij de klant ‘binnen’ te komen moet je dus weten wat hij / zij wil of naar op zoek is:

 • Waar komt de consument zijn bed voor uit? 

 • Waarvoor zet de consument zijn mobiele uit?

Als winkelgebied kun je iets wat anderen niet kunnen. Als je een gezicht en een profiel 

maakt val je wel op. Maar de vraag wordt dan: wat is je merk? Wat ga je als binnenstad 

van Roosendaal vermarkten? Wie ben je en waarmee kun je relevant zijn?

Wees samen relevant voor de klant
Samen = niet alleen

Relevant = onderscheidend

= iets toevoegen

= ... dus niet kopiëren of nadoen!

Gezamenlijk uitstraling: 1 profiel
Het is dus belangrijk om 1 profiel te kiezen en dat profiel in alles terug te laten komen. 

Wij onderscheiden 5 kernprofielen waar de bezoekmotieven van klanten leidend zijn. 

Ze laten zien waarvoor de consument naar de stad / de plek komt. 
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Surprise & shop
 • Consument zoekt reuring

 • Verrassing & beleving

 • Dagje uit

 • Hoge servicegraad

 • Warenhuizen, (super)

speciaalzaken & brandstores

Dit zijn (binnen)steden die verrassen en waar de consument graag blijft komen. Maar dan 

wel op een hoger niveau dan nu; eerder vermaak op pretparkniveau. De samenwerking 

met professionele sfeermakers is essentieel. Dat kunnen theaterproducenten zijn, maar 

ook (lokale) musea of theaters. Winkels mogen niet ontbreken, het gaat er om dat de 

(binnen)stad als geheel een aantrekkelijk gebied is. Juist ook andere functies zijn van 

belang om het gebied voor de consument aantrekkelijk te laten zijn. 

Warenhuizen 2.0 en brandstores bepalen het gezicht en zorgen voor beleving, 

bijvoorbeeld door interactieve productpresentaties. De (super)speciaalzaken vormen 

de krenten in de pap en bieden demonstraties, clinics en workshops. Het trekt de 

massa aan, omdat ze een perfect ‘dagje uit’ bieden. Naast winkels en horeca zijn er 

o.a. rust- en zitplekken. Ook een servicepakket is essentieel, zoals gratis toiletten, 

babyverschoonruimtes, bagagelockers, shopping guides, kinderopvang en valet 

parking. Binnen een regio kunnen er maar één of enkele Surprise & Shop-gebieden zijn. 

De verwachting is dat er een forse concurrentiestrijd zal ontstaan tussen gemeenten om 

een dergelijk gebied te ontwikkelen.
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Story & Shop
 • Vermaak & entertainment

 • Dagje uit

 • Duidelijk profiel consument

 • Tijdelijk & thematisch

 • Pop up stores, concept stores, 

markt

Er liggen kansen voor retail op plekken waar een verhaal wordt verteld. Dit zijn 

permanente plekken die opgebouwd zijn rond een thema, maar ook de tijdelijke locatie 

met een evenement. De permanente locaties hebben of retail als basis (woonboulevards, 

factory outlets) of een thema (attractieparken, musea, bepaalde binnensteden). Bij tijdelijke 

locaties kan worden gedacht aan de Libelle Zomerweek of een popconcert.

 

Centraal staat het verhaal van de plek of het evenement. Retail is vaak ondersteunend 

hierin, maar de inkomsten zijn significant. Retail concepten die goed aansluiten op Story & 

Shop zijn pop-up stores. In 2020 zijn pop-up stores een veelgebruikt kanaal geworden 

voor o.a. merkfabrikanten, pure play webwinkeliers, grote winkelketens, start ups en 

bekende artiesten. Verleiding van de consument in zijn latente koopbehoefte biedt grote 

mogelijkheden. De consument herkent het verhaal en dat brengt hem in de sfeer!
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Travel & Shop
 • Consument is onderweg

 • Wisselende drukte

 • Efficiency & gemak

 • Service voor de reiziger

Dit zijn (binnen)steden die verrassen en waar de consument graag blijft komen. Maar dan 

wel op een hoger niveau dan nu; eerder vermaak op pretparkniveau. De samenwerking 

met professionele sfeermakers is essentieel. Dat kunnen theaterproducenten zijn, maar 

ook (lokale) musea of theaters. Winkels mogen niet ontbreken, het gaat er om dat de 

(binnen)stad als geheel een aantrekkelijk gebied is. Juist ook andere functies zijn van 

belang om het gebied voor de consument aantrekkelijk te laten zijn.

Warenhuizen 2.0 en brandstores bepalen het gezicht en zorgen voor beleving, 

bijvoorbeeld door interactieve productpresentaties. De (super)speciaalzaken vormen 

de krenten in de pap en bieden demonstraties, clinics en workshops. Het trekt de 

massa aan, omdat ze een perfect ‘dagje uit’ bieden. Naast winkels en horeca zijn er 

o.a. rust- en zitplekken. Ook een servicepakket is essentieel, zoals gratis toiletten, 

babyverschoonruimtes, bagagelockers, shopping guides, kinderopvang en valet 

parking. Binnen een regio kunnen er maar één of enkele Surprise & Shop-gebieden zijn. 

De verwachting is dat er een forse concurrentiestrijd zal ontstaan tussen gemeenten om 

een dergelijk gebied te ontwikkelen.
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Service & Shop
 • Dagelijkse boodschappen

 • Dichtbij huis, vertrouwd

 • Lokaal & sociaal

 • Functies die sociale cohesie 

versterken

 • Supermarkten & buurtwinkels

Uiteraard liggen er ook kansen voor winkelcentra in de wijk. Service dichtbij huis 

is daarbij een belangrijk onderscheidend kenmerk. De consument gaat doelgericht 

op pad voor de dagelijkse boodschappen, waarbij ontmoetingen met buurtgenoten 

belangrijk zijn. Het wijkcentrum heeft een sociale functie en zorgt voor sociale cohesie. 

De supermarkt vormt de kern van het Service & Shop concept, maar een compleet 

assortiment van de dagelijkse behoefte is uiterst belangrijk.

Deze centra bieden dus een compleet aanbod, food en zgn. huishoudelijk gebonden 

non-food. Een groot deel van de non-food is niet relevant voor het goed functioneren van 

dit gebied, zoals vrijetijdsartikelen en het keuzegevoelige mode. Wel belangrijk zijn de 

aanvullende (retail)concepten, zoals kapper, horeca, kinderopvang, gezondheidscentrum, 

biologische markt en apotheek. Functies die de sociale cohesie versterken zijn ook nodig, 

dag- en avondhoreca bijvoorbeeld. Net zoals bij Travel & Shop is de Service & Shop-

locatie goed geschikt als afhaal- en terugbrengpunt.
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Work & Shop
 • Werk als traffic generator

 • Drukte op bepaalde momenten 

van de dag

 • Snelheid en gemak

 • Passend aanbod

 • Kansen voor mobiele shops

Het vijfde gebied waar vraag (veel mensen bij elkaar) en aanbod (retail) elkaar steeds 

vaker gaan vinden zijn zogenaamde werkplekken. Denk daarbij aan kantorenlocaties/-

gebieden, universiteitscomplexen (campussen) en ook ziekenhuizen. Nu is niet het 

verkeer de traffic generator, maar het werk. Ontmoetingen zijn vakgerelateerd gepland en 

specialistisch. Service en maatwerkaanbod zijn hier leidend.

Een retail concept dat hier goed op aansluit is die van micro markten. Micro markten zijn 

onbemande op een netwerk aangesloten gemakswinkels bestaande uit een verzameling 

open schappen, koelers voor drank en versartikelen en diepvriezers. Service en gemak 

kan ook op andere wijze worden ingevuld. Het retailconcept van de lingerieshop in 

de Daniel den Hoedkliniek is volstrekt maatgemaakt, ontzorgend en letterlijk op de 

huid. Ook de SRV-wagen die rond 12 uur het tevoren bestelde lunchbroodje aflevert 

en tegelijkertijd het aan de toonbank gevraagde broodje klaarmaakt past bij dit 

type winkelgebied.
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Waarom Roosendaal?
Jullie bevinden je niet op een eiland dus je kunt je afvragen waarom een inwoner die 

tussen de verschillende steden in woont naar jullie zou komen? Je hebt Bergen op Zoom 

met een karakteristiek centrum en Breda met ook een mooie binnenstad. Daarom is het 

belangrijk om één profiel en een gezamenlijke uitstraling te kiezen:

 • Klanten - diverse groepen 

 • Pand - Shop-in-shop 

 • Personeel (400 werknemers) 

 • (herkenbare) Gastvrijheid 

 • (herkenbare) Sfeer 

 • (herkenbare) Uitstraling 

 • (herkenbare) Ac2es

 • etc...

Je onderscheidend vermogen is je bestaansrecht!  

Wat hebben jullie te bieden ten opzichte van de jullie omringende steden:

 • Bereikbaarheid? 

 • Compact? 

 • Attractiewaarde? 

 • Compleet?

 • Te doen?
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Als we kijken naar de omringende kernen dan zien we dat Breda een profiel van ‘Surprise 

& Shop’ heeft en Bergen op Zoom ‘Story & Shop’. Daarom is het als Roosendaal heel 

slim om te kiezen voor ‘Service & Shop’. Je kunt hier namelijk heel erg goed parkeren, 

er is een diversiteit aan winkels en er zijn veel mogelijkheden om service uit te breiden 

als je dat goed en met elkaar aanpakt. Het is daarbij belangrijk om te kijken naar de 

bestaande elementen van de stad en dit als kracht te gebruiken en uit te bouwen. Want als 

het gaat om service kun je makkelijk evenementen ontwikkelen zoals bijvoorbeeld 

‘personal shopper’ weekends waarbij mensen helemaal in de watten gelegd worden. 

En zo zijn er nog veel meer ideeën te verzinnen. Gezien jullie beschikbare middelen, de 

mogelijkheden en de positionering van de jullie omliggende steden is ons advies om in te 

zetten op het Shop & Service profiel. 
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De voordelen 
van Wifi
Michel Blezer  
Kansen van wifi in de binnenstad 
(Tilburg / Weert)
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Met een huidige en toekomstige generatie die alleen maar digitaal verbonden is, groeit 

de vraag naar Wifi in het publieke domein enorm. Toch zijn er nog weinig partijen die 

in het publieke domein actief zijn als het gaat om Wifi. Het business model van Ziggo 

en KPN is zo dat ze met abonnementen en per maand betaald willen worden waardoor 

deze optie op dit moment niet interessant voor ze is. Met de aanleg van Wifi binnen een 

gemeente betaalt men voor de infrastructuur en kan men verder zelf kiezen hoe men het 

wil inzetten.

In Tilburg en Weert is de binnenstad en een groot aantal parkeergarages voorzien 

van Wifi. Duizenden mensen maken dagelijks probleemloos gebruik van dit netwerk. 

Zelfs tijdens de Tilburgse kermis met 500.000 bezoekers werkte het netwerk perfect. 

Via “Crowd control” analyse weten gemeenten en politie precies waar mensen zijn en hoe 

ze in het gebied bewegen waardoor bij samenscholing of verdachte activiteiten direct 

actie ondernomen kan worden.

Door gebruik te maken van de meest geavanceerde en moderne apparatuur die in de 

CLOUD altijd up to date wordt gehouden is ons Wifi netwerk geschikt gemaakt voor alle 

mogelijke toepassingen. Hieronder een greep uit de mogelijkheden.

 • VOIP, Telefonie

 • Internet bellen, skype, viber etc.

 • Streaming Audio / Video / IPcam / Cameratoezicht etc.

 • Beveiligde netwerkfunctionaliteit voor b.v. Pin-betalingen,

 • Authenticatie gericht op het doel.

 • ‘Crowd control’ mogelijk. Waar zitten de mensen en hoe bewegen ze in het gebied. 

 • BYOD/CYOD en MDM in de cloud

 • Muziek daar waar u het hebben wilt, bij elk willekeurig Accespoint in de buurt.

 • Eigen Splash pagina’s (startpagina), meerdere mogelijk, per Accesspoint.

 • Locatie gebonden Diensten (LBS, Location Bases Services). Het laten verschijnen van 

informatie die van toepassing is op de locatie waar u zich bevindt.

 • Integratie van andere cloud diensten toegepast op uw eigen, of lokatiegebonden 

webpagina’s.
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 • Overal op de wereld dezelfde functionaliteit krijgen met een centraal punt om inhoud 

aan te passen! Zo krijgt u de boodschap daar waar u hem hebben wilt.

 • Eenvoudig koppelbaar met andere (ook eigen) Wifi netwerken elders op de wereld.

 • Uw eigen afgeschermd netwerk creëren

 • Operating system onafhankelijk, Win8, iOs, Android, BlackBerry.

 • EEN voordeur voor uw gebruikers, geen onveilige achterdeuren mogelijk.

 • Uw bezoekers krijgen de snelste verbinding die op dat moment technisch 

voorhanden is.

 • U bepaalt zelf welke gebruikers, of groepen voorrang krijgen bij drukte.

 • Quality of Service (QoS) eenvoudig en helder in te stellen. QoS = de afstemming 

tussen welke diensten bij drukte voorrang krijgen. B.v. Politie en Hulpdiensten 

voorrang op bezoekers, etc.

 • Zeer geavanceerd en gedelegeerd beheer mogelijk per Netwerk (SSID), per dienst, 

wereldwijd benaderbaar. Een internetverbinding is voldoende. 

 • Gebruiksvoorwaarden zullen in overleg aangepast- en toegevoegd worden aan de 

Splash pagina (= eerste opgestarte webpagina na verbinden met Wifi)

 • Garantievoorwaarden: Alle apparatuur is 5 jaar lang volledig verzekert met 

maximale garantie. De gekozen apparatuur is van de allerhoogste kwaliteit. Mocht er 

onverhoopt toch iets niet functioneren dan wordt deze direct vervangen.

 • Beheervoorwaarden: Alle accesspoints worden volledig op afstand beheerd. Mocht 

een stroomstoring of welke andere storing ook optreden, dan zullen alle AP’s daar 

geen last van ondervinden. Het zijn “self-healing” accesspoints. Ze zullen altijd weer 

naar de goed werkende toestand terugkeren.

 • Statistieken: Van alle internet verkeer over alle accesspoints worden statistieken 

bijgehouden. In de gebruiksvoorwaarden wordt ook beschreven dat de Wet op de 

privacy bepaalde voorwaarden aan het opslaan en beheren stelt. Bij deze statistieken 

is daar ook rekening mee gehouden.
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Wifi voorbeelden
Tilburg
Een voorbeeld van gebruik was tijdens de Tilburg Ten Miles. Alle lopers hadden een 

soort “passieve chip” om hun pols waardoor exact uitgerekend kon worden waar de loper 

zich bevond, en hoe laat de verwachtte aankomsttijd zou zijn. De gemiddelde snelheid en 

nog veel meer informatie was hiermee ook voorhanden. Familie en vrienden konden door 

de automatisch opgestarte website direct zien of de “deelnemer” op schema lag. Verder 

werd nog veel meer locatiegebonden informatie aangeboden.

Weert
Het hele gebied van de tekening hieronder is van Wifi voorzien. Naast een netwerk voor 

Gratis Wifi wordt het Wifi netwerk ook gebruikt als veilig netwerk voor Pinautomaten, 

Informatiezuilen van VVV, Zakpalen (Autovrij gebied afschermen) en o.a. de Draadloze 

Camera’s van Cameratoezicht.
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Andere Nederlandse gemeenten / locaties:

 • Numericanal (Maas)

 • Eijsden-Margraten

 • Winkelcentrum Walburg

 • Retail (Mickeybrowns)

 • Hotels, etc. etc.

5 redenen om voor Wifi in het publiek domein te kiezen! 
Toerisme

 • Het is vriendelijk naar de bezoeker

 • Het buitengebied wordt betrokken (informatie over de omgeving) en samenhang 

tussen verschillende locaties zoals bijvoorbeeld tussen horeca, havens en campings.

 • Sport, marathon, etc.

 • Evenementen.

 • Locatie gebaseerde info op device

 • Toegespitste info op Splashpages (LBS)

Veiligheid

 • Crowdcontroll. Sturen van stromen afh. van mensen massa

 • Camera’s eenvoudig flexibel te koppelen

 • Muziek in de stad wordt centraal geregeld en bij calamiteiten kan het als 

omroepsysteem fungeren

Evenementen (flexibiliteit)

 • Wandel en fietsroutes

 • Sport activ. / Marathons

 • Kermissen / carnaval

 • Markten, Concerten,

 • Samenloop voor hoop, etc.

 • Evenementen
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Beheer

 • Kostenvoordelen

 • Gemalen, riolen, duikers, sluizen, verkeersradars, vvv-info zuilen

 • Eenvoud van koppelen

Ondernemers

 • Aandacht via Splashpages

 • Beacons

 • Routes naar/van locatie

 • Horeca, havens, campings, etc.

 • Zelf controle over inhoud en beheer

Toepassingen

 • Crisisteam (b.v. BERM)

 • Beleving : Muziek / splashpages

 • VVV infozuil.

 • LBS Splaspages !

 • Routes door de stad

 • Metingen: geluid

 • info over bezoekers.
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Smart Retail 
Ontwerpronde
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Smart Shopping

Leo Grunberg, Rob Weiss, Chantal van den Heuvel, Marcel de Vries, Sjoerd Verbraak, 

Suzan de Grauw

Als we kiezen voor het profiel ‘Service & Shop’, hoe kunnen we dan door Smart Shopping 

het serviceniveau verhogen?
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Hiervoor hebben wij eerst gekeken naar de koopstromen die wij zien. Het gaat hierbij 

om inwoners uit Roosendaal of uit de regio die met de auto komen. Wij hebben geturfd 

wie wij denken dat dat zijn. Uiteraard moet deze aanname getoetst worden. In het lijstje 

kwamen voor:

 • Studenten / Scholieren 

 • Alleenstaanden

 • DINKI’s

 • Jonge gezinnen

 • Puber gezinnen

 • Werkenden

 • 65+

De meerderheid van de stemmen ging naar de ‘jonge gezinnen’ en ‘puber gezinnen’. 

Vervolgens hebben we van deze groepen gekeken wat we van ze denken te weten.

Man Vrouw Kids

Waar Thuis
Sport (team)
Buurt (BBQ)
Werk

Parttime
Meer thuis dan man
School / BSO
Sport (Fitness) en 
kinderen naar sport 
brengen

School
Sport
Spelen / Gamen
Hangen (Centrum)

Media Facebook
Nu.nl, etc.
TV (Netflix, sport, etc.)
Krant (regionaal)
Radio

Facebook / Instagram / 
Pinterest
Thema - Welke neigh-
bourhood / Peerby
Fora
Web: breed
WhatsApp
TV

Game - chat
Facetime
Snapchat
WhatsApp
Instagram
Netflix
Youtube

Wij denken dat het vooral de vrouwen zijn die naar de stad gaan en hebben de rest van 

onze klantreis met hen in ons hoofd vormgegeven.

Klantreis:  Niet dagelijks

  Bezoek / aankoop Roosendaal Centrum
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1. Behoefte
Wij zien het vervangen van spullen/kleding voor de kids, uitbreiden en kinderbijslag als 

aanleiding. 

De kanalen die in dit geval een rol spelen:

 • Mond-tot-mond -> sport / school

 • Zien (tasje / ...)

 • Relevant op Facebook

 • Buurt platformen

 • Associatie met Helden (kids)

We moeten hierbij alert zijn op vaste patronen (bijvoorbeeld bij de aanschaf van kleding) 

en deze bestendigen.

De boodschap die we in dit stadium vorm moeten geven:

 • Lokaal

 • Eerlijk

 • Menselijk / persoonlijk

 • Service

2. Oriëntatie
De oriëntatie verloopt online via Google waar men plaatjes zoekt en offline via vaste 

winkels, mensen of plekken. Ook hier is het belangrijk om in te spelen op:

 • Lokaal

 • Eerlijk

 • Menselijk / persoonlijk

 • Service

67Co Design Sessie 
Smart Retail City Roosendaal 14 01 2016



3. Keuze
Is de keuze gemaakt dan wil men:

 • zekerheid dat het item beschikbaar is

 • snelheid

 • bereikbaarheid

 • overzichtelijke route + parkeergarage dichtbij

Als services kunnen we hierbij denken aan:

 • Reserveren van een parkeerplaats

 • Binnen 1 uur huis

 • Kluisje bij de auto

 • Loyaliteitsprogramma

 • Community

4. Contact
Tijdens het contact moet alles em2igenlijk al geregeld zijn en vlot en vriendelijk verlopen. 

En heel belangrijk bij deze doelgroep is de community. Zij zijn hier vatbaar voor en 

praten graag met elkaar over onderwerpen. Deze onderwerpen moeten we goed in de 

gaten houden en daarop inspelen. Bijvoorbeeld met een aanbieding voor kookspullen 

als het over ‘Heel Holland bakt’ gaat. Dit komt dus eigenlijk neer op relatiemanagement! 

De nazorg wordt vaak vergeten maar hiermee bind je je klant en komt hij graag (en vaker) 

naar je terug. Dus door het slim combineren van data en goede nazorg kun je veel beter 

inspelen. Als we bijvoorbeeld weten via de gegevens uit de parkeergarage dat deze 

vrouw 4 keer per maand met de auto naar het centrum komt, dan is het belangrijk om 

haar op zaken te attenderen waarvan je weet dat ze ze leuk vindt. 

Vervolg
De andere doelgroepen ook verder uitwerken 
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Smart Data

Richard van Puijenbroek, Linda Kleij, Geert Mennen, Martine van Dommele, 

Frank Dingemans

Wij hebben ons gebogen over de vraag hoe we door het slim benutten van data, de 

service voor de consument die met de auto naar de binnenstad komt aanzienlijk kunnen 

vergroten. 
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Doelgroep
Daarbij hebben we eerst gesproken over welke type shoppers we zien. Wij hebben er 

twee behandeld namelijk de ‘funshopper’ die uit Belgie of Rotterdam komt en de ‘gerichte 

aankopers’ die waarschijnlijk uit Roosendaal en de regio komen.

De funshopper wil snel en helder inzicht in:

 • Het winkelaanbod

 • Horeca

 • Evenementen

 • Parkeren,

 • Reviews

 • Aanwezigheid op social media -> online en actueel

 • Het imago van de plek: met sfeerfoto’s en video’s

De gerichte aankoper wil weten:

 • Welke winkel verkoopt het

 • Is het op voorraad

 • Wat zijn openingstijden en adres

 • Zijn er nog aanbiedingen

 • Waar moet ik parkeren

 • Hoe zijn de reviews

 • Welke merken zijn er allemaal

Keymoments
Men wil vooraf:

 • online e.e.a. checken dus online aanwezigheid, op 1 platform en up-to-date en 

volledig is erg belangrijk.

 • Het aanbod en de winkels moeten goed vindbaar zijn, zowel online als fysiek.

 • Openingstijden / Koop zondagen en koopavonden moeten duidelijker 

gecommuniceerd worden.

 • Welke evenementen zijn er

 • Wat is het winkel / horeca aanbod?
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Wanneer het platform eenmaal staat willen de ondernemers graag meer informatie over 

het clickgedrag van bezoekers op de site. Daarbij werd ook de opmerking geplaatst dat 

het belangrijk is om een webcare team te hebben met bloggers die de trots op de stad 

meer laten voelen. We hebben promoters nodig die mee kunnen helpen om de stad weer 

naar een hoger plan te krijgen.

In de stad / parkeergarage
Als men aankomt wil men:

 • Duidelijke bewegwijzering naar de parkeergarages in de auto en naar de winkels 

wanneer de auto geparkeerd is.

 • Leuke winkelroutes - zeker als je de stad niet zo goed kent - met de plekken waar 

Roosendalers zelf heel graag heen gaan.

 • Beschikbaarheid van de parkeergarage belangrijk want we moeten spullen uitladen.

 • Men wil zo makkelijk mogelijk betalen, bijvoorbeeld met Parkline.

Benodigde data nodig
Wat we graag allemaal willen weten:

 • Wat is het aantal (unieke) bezoekers

 • Hoe groot is onze markt

 • Hoe zijn de bezoekers verdeeld over de week / de dag / het uur

 • Wat is de verblijfsduur

 • Wat is hun looproute

Ondernemers

 • Informatie over de doelgroepen van vergelijkbare winkels

 • Directe feedback op service

Vastgoed

 • Omzetcijfers

 • Aantal klanten en transacties
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Bestaande gegevens
Wij vinden het belangrijk dat alle informatie en onderzoeken die er zijn met elkaar 

gedeeld worden. Hierdoor creëer je samenhang en kun je met elkaar optrekken om 

Roosendaal op de kaart te zetten. We weten dat er nu gegevens zijn van:

 • de koopstroom

 • passantentellingen

 • App

 • info uit de webshops (algemene gegevens)

 • Klanttevredenheidsonderzoek huurders

 • aantal parkeerders

Vervolg
 • Samenhang creëren: wat is onze identiteit?

 • Collectief de informatie van de klant verwerken en aannames testen

 • Collectief georganiseerd de trots uitdragen

 • Professionaliseren: uitbreiden van de services

72



Smart Service

Wim Vromans, Bas Raeijmaekers, Erwin Heijkamp, Jelle den Dubbelden, Martijn 

Kooijman, Mieke van Dommele

Onze vraag was hoe we vanuit de ‘Service & Shop’ gedachte de service voor de 

consument zo smart kunnen maken dat hij fan van Roosendaal wordt.

Doelgroep
Ook wij zijn begonnen met de discussie of het een man of een vrouw was en ook 

wij kwamen op een vrouw uit. Mannen worden over het algemeen meer gezien als 

‘runshoppers’ en vrouwen meer als ‘funshoppers’
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Thuis
De zoektocht naar nieuwe producten/kleding begint thuis via internet. Hier wordt 

inspiratie opgedaan en gecheckt of alles op voorraad is.

Stapt in de auto / op de fiets
Wij hebben ook gekeken naar de fiets want wij denken dat het aantal fietsparkeerplaatsen 

op piekmomenten te weinig is. Dit is een aanname die gecheckt moet worden. Datzelfde 

geldt voor de parkeergarage. Winkeliers zien dat op dagen dat parkeren gratis is 

(koopzondag) er een lange rij voor de garage staat. Je zou als bezoeker vanuit huis al 

een plek moeten kunnen reserveren. Ook moet er in de behoefte aan kort parkeren 

worden voorzien.

Aankomst binnenstad & parkeren
Op de ring moet duidelijk zijn welke parkeergarage vrij is en welke vol. In de 

parkeergarage moet duidelijk zijn of er in een rij wel of geen plek is. Je kunt op 

piekmomenten ook denken aan valetparking. Het is belangrijk dat meteen duidelijk is tot 

hoe laat de garage open blijft. Idealiter worden alle openings- en sluitingstijden van alle 

garages gelijkgetrokken. 

Uit de parkeergarage
Als men uit de parkeergarage komt moet er een digitaal bord met informatie hangen 

of een fysiek printje voorhanden zijn (a la Rosada) met fysieke shopping routes zoals 

bijvoorbeeld de Topspots, Thema’s en horeca. 

Loopt naar de winkels / openingstijden
Het is wenselijk om in onderling overleg de openingstijden gelijk te trekken. Uit een 

gehouden ondernemers enquête kwam de wens om van 11.00 - 19.00 uur op en te zijn. 

Met name de aansluiting op zaterdagavond met de horeca wordt hiermee verbeterd.
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Kopen
Bij aankoop zou mobiel betalen aan de orde kunnen zijn alleen is nog niet helemaal 

duidelijk wat de toegevoegde waarde hiervan is. MyOrder kan interessant zijn voor de 

horeca maar we weten niet precies wat de voordelen zijn ten opzichte wat er nu al kan. 

Betalen is al erg makkelijk en iedereen kan dat al via zijn telefoon of pas. Verder moeten er 

persoonlijke lockers zijn waar je je aankopen in kunt bewaren.

Afrekenen en naar huis
Wij vinden het belangrijk dat de ervaring ook als je thuiskomt nog doorgaat. Je bon is 

daarom digitaal opgeslagen en naar je e-mail adres gestuurd en als je eenmaal thuis 

bent en je nieuwe broek aan hebt, zitten er ook nog tips voor andere producten / winkels / 

horeca in je mailbox. Je krijgt ook nog een push bericht dat je door het loyaltyprogramma 

waar je aan mee doet € 0,- kwijt bent voor de parkeergarage. 

Vervolg
Wat we uit moeten zoeken:

 • Checken of en zo ja hoe vaak de Biggelaar / parkeergarages vol zijn

 • Inventariseren van Fietsshoppers en trends op dit gebied (stijgende lijn?)

 • Check of en zo ja hoe vaak het fietsparkeren vol zit.

 • Omzet van de koopzondagen inzichtelijk maken
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Slim beheer

Rene van Gastel, Nicolette Hoogstrate, Olav Posthumus, Michel Blezer, Irene Bruines

Onze vraag was hoe we het beheer van de Binnenstad zodanig verbeteren, dat de service 

aanzienlijk stijgt. Hiervoor is het belangrijk dat partijen samenwerken en data delen. 

Bij beheer ligt er een kans om de openbare ruimte te verbeteren door data te delen 

vanuit systemen die nu nog onafhankelijk van elkaar opereren. Om data met elkaar te 

verbinden heb je een net nodig (kabel en/of draadloos). Lichtmasten zouden eventueel 

de drager kunnen zijn van het Smart City Grid. Hierdoor kunnen we een prettig, veilig 

en comfortabel klimaat creëren voor de bewoners, bijvoorbeeld door het leveren van 

sfeerverlichting op maat. Het beheer van de openbare ruimte moet zo ingericht worden 
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dat – met een vergrijzende bevolking – over straat lopen zonder obstakels zoals losse 

stoeptegels plaats kan vinden. Met de openbare ruimte kun je mensen ook sturen en 

stimuleren bij de winkels binnen te lopen. 

We gaan nu eerst beginnen met een lichtmast. Deze gebruiken we als breekijzer om 

gemeente, ondernemers en andere afdelingen bij elkaar te brengen. 

Wij zien ook veel in The Internet of Things, bijvoorbeeld voor de hoveniers van de 

gemeente die precies kunnen monitoren wanneer bloemen en planten water nodig 

hebben en zo efficiënter kunnen werken. Het toevoegen van WIFI is wat ons betreft een 

goede stap. 
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Smart Mobility

Martin Bartels, Jan van Pul, Marco van der Horst, Rob de Jong, Marc Stroom

Hoe kunnen we Smart Mobility / Smart Logistics benutten om tot een stevig ‘Service & 

Shop’ profiel te komen? 

Doelgroepen
De doelgroepen komen geografisch voor 80% uit Roosendaal en omgeving, voor 5 - 10 % 

uit België en 5% is overig.
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Doel
 • Die 80% komt voor een gerichte aankoop

 • Ze willen gemak, duidelijkheid en snelheid

 • De Belgen komen voor de service en voor het eten en drinken

Initiatieven mobility
 • Kenteken parkeren

 • Kaart stadsas interessant maken

 • Promoten Parkmobile (= korting?), bebording verbeteren, ‘TomTom’s updaten, 

Fietsenbergingen beter / langer open -> anti-inbraak? Nu ‘fiets voor de winkel’ en dat 

wil je niet.

 • Pricing garage: per kleinere tijdseenheid / goedkoper? / fixed tarief? / loyalty 

(nu eerste uur te duur en niet duidelijk)

Kansen
 • Service- en ophaalplekken voor je internetaankopen. We twijfelen of dit in de garages 

in kluisjes moet of op het plein waar we de leegstand inrichten als ‘ophaalwinkels’ 

en mensen misschien langer blijven. Het kan ook in, of in combinatie met een 

horecagelegenheid.

 • Thuisbezorgsysteem voor offline winkelaankopen. Hiervoor zijn nodig:

 • transporteur

 • tracen

 • retour mogelijkheid

 • klantrelatie verbeteren. 

Prioriteiten
 • Check het autoparkeren

 • Zorg voor goede ‘bebording’ / bewegwijzering / ‘Sturen’ TomTom’s’

 • Check het fietsparkeren

 • Smart Mobility 5.6
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Aan de slag!
Samantha van Rooij  
Binnenstadsdirectie
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Ik wil jullie allemaal heel hartelijk bedanken voor jullie 

inbreng vandaag! Met al jullie input gaan wij verder 

want hier destilleren we een actie-agenda uit die we weer 

aan jullie voorleggen en dan ook meteen op financiele 

haalbaarheid toetsen. Als we die toegevoegde waarde voor 

de klant willen realiseren, wat is er dan op de lange en wat 

op de korte termijn nodig? Wat zijn de opties die we hebben? 

Wij gaan hier voorwerk voor doen zodat we in de volgende 

sessie knopen kunnen doorhakken en kunnen bepalen wie 

welk onderdeel gaan dragen. Graag tot snel!
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