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Wat houdt het in

Inleiding

De winkelgebieden zijn weer open, onder voorwaarden, maar het mag weer. Er zijn veel berichten over 
positieve ervaringen, maar we zien helaas ook de minder positieve verhalen. Veel te drukke winkelge-
bieden op piekmomenten waarbij het lijkt alsof de consument even helemaal vergeten is dat de 
beperkende maatregelen komen door de coronacrisis en dat deze er ineens niet meer toe doet. 
Realiteit is dat de 1,5meter economie voorlopig nog onder ons zal blijven en we hiermee hebben te 
dealen. 

Wij geloven, net zoals onze regering, dat er een hoop verantwoordelijkheid bij de consument neerge-
legd kan worden. Zij moeten dan wel de juiste informatie hebben om een goede afweging te maken. 
Dit verandert de gehele aanpak van crowd management. 

De stelling van Ik Onderneem! is vrij eenvoudig maar hoogst effectief. Af van het keuzes maken vanuit 
een onderbuikgevoel en naar het maken van keuzes en handelen vanuit data. Met live druktebeelden 
die de consument, ondernemer, handhaver en gemeente de mogelijkheid geeft op tijd te schakelen en 
het zich niet te laten overvallen. 

Live druktebeelden zijn bedoeld om een beeld van de drukte in het winkelgebied te geven, zoals we 
ook gewend zijn op de snelwegen via Google Maps, Apple kaarten, Waze etc. Het is de eerste stap 
naar binnenstadsmonitoring en een smart city. Ik Onderneem! heeft in verschillende steden geholpen 
met het opzetten van een ‘Smart City- concept’ en zo de nodige kennis opgedaan om uw winkelgebied 
te helpen bij de realisatie hiervan. Lees hier meer over op onze projecten pagina van Roosendaal op 
www.ik-onderneem.nl

Om live druktebeelden te kunnen 
zien moet er een manier zijn om 
deze data te verzamelen. Dit is te 
realiseren in een dashboard dat met 
wi�tellers het druktebeeld in kaart 
brengt en dat voldoet aan de AVG 
voorwaarden.  
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Op het moment dat een ‘mobile device’ toegang heeft tot internet via Wi� (smartphone o.i.d.) zendt 
deze een MAC-adres uit. Dit is een uniek adres gekoppeld aan dat toestel. Dit adres wordt vervol-
gens opgepikt en volledig willekeurig veranderd naar een andere code. Het originele adres wordt 
vervolgens weggegooid en de nieuwe code wordt doorgestuurd. Deze code wordt omgezet naar een 
telling (1, 2, 3 etc.) waarna de code wordt weggegooid en de nieuwe telling wordt opgeslagen om 
een druktebeeld te geven. 

Concreet houdt dit in dat het nooit meer te achterhalen is welke toestel is geteld. Het systeem geeft 
enkel een live druktebeeld die elke 5 minuten ververst wordt, zodat deze ten alle tijden up-to-date is. 



Hoe gaat het 
in zijn werk

Het pakket bestaat uit twee delen:

Deel I
Voordat de wi�tellers worden geïnstalleerd zal bepaald moeten worden waar de tellers komen te 
hangen en hoeveel er nodig zijn. Er wordt een intakegesprek ingepland om de te bespreken wat uw 
speci�eke winkelgebied nodig heeft (basis is 3 tellers).  
- Deze wi�tellers worden op cruciale plekken in het winkelgebied worden geplaatst. *er dient  
 stroom aanwezig te zijn op de plek van installatie.
- Er wordt een dashboard ingericht om live druktebeelden in te zien. 
- Er wordt een koppeling gemaakt op de website “winkelgebied.drukte.live” met uw eigen   
 kanalen. Hiermee hebben alle stakeholders en de consument de mogelijkheid zelf te kijken  
 wat het live druktebeeld is op dat moment in het winkelgebied. 

Deel II

1. Presentatie over het in gebruik nemen van het dashboard; 
 o Er wordt uitleg gegeven over hoe het dashboard werkt.
 o Er wordt uitleg gegeven over wat u ziet in het dashboard en hoe u de data moet lezen.
 o Er wordt uitleg gegeven over hoe u verschillende functionaliteiten kunt benutten. 

2. Sessie I wat gaat u doen met de data; 
 o Wat gaat u om met de data die u inzichtelijk krijgt?
 o Hoe wordt er effectief gecommuniceerd naar de stakeholders en consumenten?
 o Hoe gaat u om met een te drukke binnenstad?

3. Sessie II strategische stappen: 
 o Wat is er geleerd, waar liggen knelpunten, of wat gaat juist goed?
 o Wat is de volgende stap en hoe kan er doorontwikkeld worden?
 o Wat zeggen de druktebeelden over de verschillende delen in het winkelgebied?

Ik Onderneem! werkt onafhankelijk van leveranciers voor het leveren van de wi�tellers en het dash-
board. Wanneer het winkelgebied al wi�tellers heeft kan het dashboard hier ook aan gekoppeld 
worden. Als onafhankelijk expert hebben wij ervaring op gedaan met verschillende leveranciers en 
kunnen het winkelgebied hierin gedegen adviseren. Wanneer er een “preferred supplier” aanwezig is 
kan er worden bekeken hoe deze in het project betrokken kan worden. 

VINDINGRIJK RESULTAATPIONIER SAMEN

Crowd management
op basis van live druktebeelden 

Dit maakt het systeem niet geschikt om absolute 
aantallen te registreren mocht u dat graag willen. 
Het is echter wel mogelijk om absolute aantallen te 
tellen via andere databronnen die AVG goedgekeurd 
zijn. Dit zijn nieuwe bronnen en dit is de verdere 
ontwikkeling in binnenstadsmonitoring. Wilt u 
hiermee aan de slag neem dan vrijblijvend contact 
op via de onderstaande contactgegevens om de 
mogelijkheden te bespreken. 



Prijsindicatie

De kosten voor het systeem zoals hierboven beschreven zijn €12.000,- ex BTW voor het dashboard, 
een domeinnaam “winkelgebied.drukte.live”, en 3 tellers voor één jaar, een presentatie van de werking 
van het systeem en twee sessies om te leren omgaan met de data. Wanneer blijkt dat er meer tellers 
of sessies nodig zijn vraagt dit maatwerk. 

Om wi�tellers te gebruiken hebben deze toegang nodig tot internet om de gemeten data door te geven 
aan het dashboard. Dit kan met een bestaande internetaansluiting die al aanwezig is of via mobiele 
simkaart. Dit kost tussen de €10 en €40 per maand afhankelijk van de hoeveelheid data die er 
verwerkt moet worden. Hoe meer mensen er lopen, hoe meer de teller moet doorgeven, hoe meer 
internetdata er nodig is. De kosten per maand zijn per teller. 
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Het is nú tijd om te handelen. De 1,5meter economie vraagt ons voorlopig nog in te schikken en het 
vraagt winkelgebieden crowd management goed op orde te hebben. Met live druktebeelden kunt u de 
keuzes verantwoorden/onderbouwen die worden gemaakt bij maatregelen en acties. Daarnaast kunt u 
laagdrempelig kijken of het verder uitwerken van een Smart City voor u een waardevolle investering is. 
Geïnteresseerd? Neem contact op via de onderstaande gegevens.
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