
- Zintuigen prikkelen en fysieke motivatie stimuleren 
- Integratie technologie in winkelgebieden en generiek 
koopgedrag 
- Ondersteunen nieuw winkelgedrag door 
ondernemers, in de winkel, op internet en gezamenlijk. 
- Ontwikkelen communicatie en bindingsprojecten en 
activiteiten 
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Zintuigen 
Groen voorziening 
Logische looproutes 
Ordelijk centrum en winkels 
Geluid en licht 
Dynamische sturing met mobiel 

Technologie 
Geo-fencing 
Smart postering 
Interactie 
Website 
Loyaliteit belonen 

Communicatie 
Database gestuurd 
Loyaliteit gestuurd 
Ad hoc en wekelijks 
Mobiel gestuurd 

Organisatie 
Centrum management 
Stichting 
Ondernemers 

Services 
Online routing 
Thuisbezorgen 
Integratie horeca 
samenwerking 

Faciliteiten 
Wi-fi met geo fencing 
Koppeling mobiele data 
Klantendatabase 
analyses 

Lokken, binden, belonen en faciliteren 

Winkelcentra 
  Een droomwereld 
  voor bezoekers 
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Klanten trekken, binden en 
vermaken 
Klanten motiveren 
Emotie versus ratio! 
 

Verlichting 
Geluid 
Aankleding 
Technologie 
Internet: mobiel 
 

Service, aankleding, 
 assortiment 
Internet in de winkel 
Loyaliteit en beloning 
Waarde toevoegen 

Andere openingstijden 
Kleinere winkels 
Ander assortiment 
Andere kosten 
 



drijfvermogen 

Zintuigen stimuleren 

Publieke ruimten 
Aankleding 
Branchering 
Licht, geluid 
entourage 
 

fysiek 

Binden 
Stimuleren 
Motiveren 
faciliteren 

Winkelinrichting 
Services 
Loyaliteitssysteem 
Communicatie 
Mobiele toepassingen 
Bezorgdienst 
Wifi 
internet 

ervaren 

Winkels en winkelgebieden 
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Winkels 

Kern van het winkelgebied 

Winkels en horeca zorgen voor 
aantrekkingskracht 



hedonisch Ratio/utiliserend 

winkels 
Opkomst webwinkels 
Ander koopgedrag 
Andere keuzen vrije tijd 
Andere motivatie 

winkels 
Internet/webshops 

Emotie, persoonlijke motieven, beleving Gemak, service, beschikbaarheid, prijs 

Hybride  
concepten 

Gebaseerd op  
Individueel gedrag Ondersteund door technologie 



Besparingen 
food 

Bestedingen 
Mobiel,tech. 
leisure 

Vrij 
beschikbaar 
inkomen 

internet 

Hedonisch/ 
emotie 

beleving 

Utilisatie/ 
ratio 



Verzamelen e mail adressen voor gezamenlijke database  
voor communicatie: 
  Nieuwsbrief 
  Email 
  Loyaliteitsprogramma 
  Acties 
  Evenementen 
Gecoördineerde thuisbezorging van aankopen op gewenst moment 
Snelle levering aankopen via internet/email 
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loyalty 

• Klanten belonen als ze kopen in Den Helder 

• Klanten binden door ze vast te houden in 
centrum 

• Klanten vermaken met activiteiten 

• Klanten verwennen met horeca 

• Het centrum is de magneet, de ondernemers 
de onderdelen. 



Werkingsysteem 
 

• Organisatie en eigendom bij stichting 
ondernemers 

• Financiële transacties en afhandeling bij 
Rabobank 

• Beheer gelden en uitvoering activiteiten bij de 
stichting 



fasering 

• Fase 1: loyaliteit en toerisme 

• Fase 2: betaalfaciliteiten 

• Fase 3: Integrale communicatie 

R. de Visser | projectleider Het Nieuwe 
Winkelen Den Helder 



In de praktijk 

• Klant koopt en ontvangt punten 

• Punten worden op eigen account bewaard 

• Punten worden iedere dag verrekend met de 
winkel (automatische afschrijving) 

• Klanten wisselen punten in bij horeca 

• Horeca ontvangt iedere avond geld voor de 
diensten 



clearingvoorbeeld 

• 1 punt per 20 euro aankoop 

• Kosten punt 1 euro is 5% omzet 

• Horeca verstrekt faciliteiten tegen kostprijs. 

• (80% verkoopprijs?) 

Koffie 1 punt, lunch van 20 euro 8 punten 

Punt heeft waarde 2.50 voor de klant, 

 



rekenvoorbeeld 

• Consumptie     kostprijs       punten winkel 

• Koffie                  0.25                 1.00 

• Lunch                  4.00                 8.00 

• Marge voor stichting 

• Punten verstrekt omzet 1Miljoen kosten 30.000 

• Sticht ontvangt                  30.000 euro 

• Kosten voor horeca  50% 15.000 euro 

• Verschil in stichting           15.000 euro 



Voorstel 

• Systeemkosten voor de stichting, verrekening 
met puntenmarge 

• Horeca levert tegen kostprijs 

• Winkels bepalen waarde punten 

• Verschil is voor betaling systeem en andere 
kosten. 




