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Wie zijn wij…..
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Wereldhave

Onze business 

• Beurgenoteerde vastgoedonderneming

• 22 Wereldhave centra in Nederland, België 

en Frankrijk.

• Begin 2020 nieuwe strategie gepresenteerd 

voor een grootschalige portfolio 

Tansformatie

• ‘LifeCentral’ is de strategie gericht op het 

creëren van ‘Full Service centers’

• We combineren ‘convenience’ en 

boodschappen met fashion, beauty, F&B, 

entertainment, healthcare en well-being.

• Waar mogelijk investeren we in woningen 

en (flex-)werk locaties
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Waar wij in geloven….
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Alles 
begint 
bij de 
klant!



Business Intelligence & Analytics
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Kernprincipes voor BI & Analytics
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WH business prioriteert key analytics business areas en use 

cases

Ontwikkel kerncompetenties als onderdeel van waarde-genererende use cases 

(agile)

‘Think big, start small’

Organiseer op een manier dat snel schalen mogelijk maakt bij

een succesvolle use case



Waardegeneratie op basis van business 

prioriteiten
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Ontwikkeling van 

Wereldhave competenties

BI & Analytics operating model
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Interne data

Financiële & 
contractdata

Huurders data

Operationele data

Externe 
data

Publieke data

Commerciële 
Marktpartijen

Vrijwillige
geografische
informatie

Visualisatie

BI & Analytics 

capabilities 

Gebruik van 

capacititeit

Betere 

beslissingen+ =



GIS Roadmap
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Voorbeelden
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Financiële data – branchering en kenmerken
Visueel weergeven van contractdata
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Huurders data – omzetten, huurdruk
Niet alle huurders zijn verplicht hun omzetten aan te leveren
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Operationele data: footfall
Ambitie om bezoekersaantallen te plotten per zone en unit 



Publieke Data – CBS data per wijk en buurt
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Commerciële marktpartijen – Locatus
Externe data vaak betaald verkrijgbaar; afweging deze te integreren in ArcGIS platform
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LOCATUS VOOR RETAIL ANALYSES RESONO VOOR KLANTBEWEGINGEN IN OMGEVING



Tripadvisor voor de rating van bestemmingen OpenStreetMap als Alternatief voor Locatus 

Volunteered Geographical Information
Crowsourcing als input voor locatie data 
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Huidige gebruik van GIS software bij Wereldhave
Uitdagingen op het gebied van externe data

20

Financiele & 

contract data

• Contract data

• Locatie en 

oppervlaktes

• Interpretatie van 

data op de kaart 

cruciaal

Huurders 

data

• Omzet van 

huurders steeds 

belangrijker 

Operationele 

data

• Bezoekers 

aantallen op de 

kaart 

• Heatmapping

• Bezoekersstromen 

Publieke

data

• Besteedbaar 

inkomen

• Gezinssamen-

stelling

• Verzorgingsgebied

• Rijtijden

• Publieke 

voorzieningen

Commerciele 

data providers

• Locaties van shops 

en andere 

voorzieningen in 

de omgeving

Volunteered 

geographical 

information 

• Waardering van 

klanten op bijv. 

Tripadvisor

• Publiek 

toegangkelijke

data op 

OpenStreetMap

WH interne data Externe data



Dank!
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