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Data gedreven locatiebeslissingen





Van GPS-signaal naar bezoekersinformatie 





App-toegang tot 
GPS-locatie GPDR-proof

Gegevens opschonen
dmv machine 

learning
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Eindelijk inzicht in gedrag door data van apps
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- Data voor heel Nederland voor 
elke gewenste locatie

- Data vanaf 1 mei 2019 
beschikbaar

- Geen apparatuur nodig voor 
metingen

Probleem: inzicht in off-line moeilijk te verkrijgen



35 miljard locatiesignalen 

2 miljoen actieve apparaten per 
maand (12% van de NL populatie)

> 100 actieve apps

Aanvullende bronnen

Sociodemografische gegevens: koopkracht, 
retailuitgaven, winkelprofielen, enz.

Benchmarking bron:
Voetgangerstellingen, stadions, winkelcentra

POI/POS-datum: 
Administratieve grenzen, winkels, etc. 

Panel in 
Nederland
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Van GPS signaal naar bezoekersinformatie 



Welke data heb je als gebied tot je 
beschikking?

• Postcodegegevens
• Passantentellingen (jaarlijks/tweejaarlijks)
• Passantentellers
• Wifi tellingen
• GPS locatiegegevens via apps
• Grote Steden Monitor
• Leegstandsinventarisatie



• GPS biedt een hoge nauwkeurigheid voor heel NL
• Data vanaf mei 2019
• Data combineren met andere bronnen

Resulteert in:
• Inzicht voor elk gewenst gebied
• Flexibiliteit in monitoring + schaalbaarheid
• Benchmarking op dezelfde wijze met andere gebieden

Van GPS signaal naar bezoekersinformatie 



Van bezoekersinformatie naar sturingsinformatie



1 64 53 72
Heeft mijn 
campagne 

het 
gewenste 
resultaat?

Past
aanbod bij 
bezoeker

Hoe 
presteert 

mijn 
winkel-
gebied

Welke 
campagne 
kan ik het 

beste 
gebruiker

Welk type 
bezoeker 
komt er 

voornamel
ijk

Hoe blijf ik 
optimaleren en 

welk 
winkelaanbod is 

het beste

Waar 
komt mijn 
bezoeker 
vandaan

Antwoorden op 7 belangrijke vragen



Hoe presteert mijn winkelgebied1
- Inzicht in trends en indicatie aantallen

- Inzicht in bezoekersfrequentie



Hoe presteert mijn winkelgebied

o Welke momenten in de week en dag is het druk
o Wat zijn de verschillen in gebieden
o Verschuift de drukt meer naar de koopzondag?

o Hoe lang verblijven bezoekers in welk gebied?
o Wat is de gemiddelde verblijfsduur
o Onderscheid bewoners en bezoekers
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Hoe presteert mijn winkelgebied

- Hoe presteert mijn centra tov van 
andere centra

- Welke combinatiebezoeken worden 
er gedaan



Waar komt mijn bezoeker vandaan



Wat is zijn 
winkelvoorkeur en 
waar geeft hij geld 

aan uit

Welke type bezoeker is overheersend



 
Winkelen:	de	gele	wereld	

Sfeer	-	gezellig	–	eigentijds	–	keuze	–	prijsbewust	-	speelhoek	

 
Winkelen:	de	blauwe	wereld	

Merkbewust	–	luxe	–	service	–	exclusief	–	rust	en	klasse	-	speciaalzaak	

 
Winkelen:	de	rode	wereld	

Trendsetters	–	apart	–	vintage	-	vrijheid	–	impulsief	–	cultuur	-	verleiden	

 
Winkelen:	de	groene	wereld	

Geen	fratsen	-	verantwoord	–	vertrouwd	–	advies	–	overzichtelijk	-	prijsbewust	

Welk aanbod is 
passend

Past aanbod bij bezoeker



Social media
Lifestyle bladen

Green graffiti
Viral campagnes

Social media (FB/Instagram)
Filmpjes YouTube

Damesbladen (Linda/Libelle)
Regionale/lokale kranten

Huis-aan-huisbladen
Lokale/regionale TV en Radio
Traditionele bladen (ANWB)

Social media (LinkedIn/twitter)
Betere dag- en woonbladen

Directe e-mail
Zakelijke/glossy bladen

Welke campagne kan ik het beste gebruiken



Gericht benaderen van de ideale bezoeker



Heeft mijn campagne het gewenste resultaat



Voor welke doelen gebruik je de data?

• Duiding richting gemeente/politiek
• Regie op het centrum
• Openbare ruimte
• Mobiliteit/bereikbaarheid
• Ondersteuning ondernemers

• Marketingcommunicatie



• Zicht op offline gedrag
• Zicht op concurrentie
• Zicht op winkelprofiel 
• Zicht op verzorgingsgebied

Resulteert in:
• Betere lokale profilering 
• Branchering die past bij bezoekers
• Bepalen passende campagnes, evenementen + monitoring

Van sturingsinformatie naar resultaat



Footfall index Nederland



- 100 + winkelcentra verdeeld over 
Nederland

- Verschillende type winkelgebieden en 
steden

- Index tov vorig jaar en vorige periode

- Winkelprofiel, Verblijfsduur en populaire 
momenten in de week

- Updates in abonnement

Benchmark winkelgebieden



Hoe sturingsinformatie toegepast wordt



Anton Los

Anton@perfectplace.nl

06 150 08 150

Neem contact op voor de juiste inzichten 
voor uw winkelgebied

Jeroen – Roose van Leijden

Jeroen@centrumcompagnon.nl

06 39 71 97 77
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