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Inleiding

Wat gebeurt er in mijn binnenstad, waar is het druk, hoe beïnvloedt het weer het bezoek,
welke omzetverandering zien we, wat zijn looproutes, wie besteed meer; een �etser of automobilist? 
Waar komen mijn bezoekers vandaan, hoelang blijven ze gemiddeld en welk effect hebben openingstij-
den op spreiding? Wie besteedt er meer; in welke leeftijd en welke herkomst? Welke combinatie-bezoe-
ken zijn er? Wat doet berichtgeving op Social Media en voor welke thema’s en berichten is wie ontvan-
kelijk? 

Kortom hoe weet ik cijfermatig hoe het gaat met mijn binnenstad? Dit is een vraag die bij veel gebie-
den speelt en waar we heel veel verschillende antwoorden op zien. Veelal de bekende systemen 
(wi�-tellers, enquêtes, parkeerdata) die los van elkaar functioneren. Veel steden doen ‘iets’ de een 
meer dan de ander, toch is het niveau nog niet zo hoog dat bovenstaande vragen goed kunnen worden 
beantwoord.  

Ingewikkeld en 
groot

Binnenstadsmonitoring is een erg ruim begrip en voor je het weet loop je leeg op allerlei instrumenten 
zonder goed te weten wat dit oplevert. Aanbieders van technologie werken vanuit hun eigen (beperkt) 
aanbod, daardoor is combineren en vergelijken van meerdere bronnen lastig en wordt dit niet integraal 
verwerkt. Daar willen we verandering in brengen. 

‘Veel kernen beseffen dat zij meer van de klant moeten weten om relevant te kunnen zijn en om te 
weten of activiteiten werken. Toch blijkt ook de investeringskracht beperkt om dit heel goed te doen. 
Monitoring kost geld en dan nog is de data die dit oplevert moeilijk samen te brengen tot goede 
uitkomsten. In die zoektocht gaat veel geld verloren, door onbekendheid met de mogelijkheden, gebrek 
aan goede voorbereiding, gebrek aan integrale aanpak, goed beheer en daarmee is goed opdrachtgever-
schap voor technische aanbieders lastig.

Uw partner voor 
de toekomst

Ik Onderneem! is ruim 11 jaar de partner van de binnenstad op het gebied van samenwerking, innova-
tie en professionalisering. We kennen de uitdagingen in de binnensteden, de (vaak beperkte) capaciteit 
in menskracht en middelen inclusief de belangen en betrokkenheid van de verschillende partijen, zoals 
ondernemers, pandeigenaren, gemeente, bewoners, maar ook citymarketing, cultuur, evenementenorga-
nisaties en dergelijke. Wij kennen de mogelijkheden van digitalisering, monitoring en partijen die hier 
producten en diensten voor hebben. We kennen ook de niet voor de hand liggende mogelijkheden en 
partners die daarin een toegevoegde waarde kunnen bieden.
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 Binnenstadsmonitoring in de praktijk



Wat is voor u 
relevant?

VINDINGRIJK RESULTAATPIONIER SAMEN

Ben jij er aan toe om binnenstadsmonitoring toekomstbestendig voor jouw winkelgebied in te richten? 
Weet je wat je slagkracht en je investeringsvermogen is? Dan kan Ik Onderneem! je helpen om dit voor 
elkaar te krijgen. 

We werken samen met jou, stapsgewijs naar een duurzame, relevante, praktisch inpasbare binnen-
stadsmonitoring dat de privacy respecteert. Passend op de inzichten die voor jou relevant zijn en 
passend in jouw budget en beheers capaciteit. 

De stappen:

Stap I – Wij gaan met je in gesprek over binnenstadsmonitoring. Wij geven aan wat er zoal mogelijk is 
en wij vragen uit wat je al hebt, wat je wilt en wat je kunt dragen. Wij kijken altijd naar wat je nodig hebt 
en waarom, om vervolgens te zoeken naar hoe je aan dit inzicht kan komen.

Stap II – We vertalen wensen en eisen naar mogelijke inzichten en bijbehorende aanbieders. Daarbij 
onderscheiden we kwalitatieve inzichten (rapportcijfer, mening van bezoekers, bezoekmotieven) met 
kwalitatieve inzichten (bezoekersstromen, parkeerdruk, bestedingen, herkomst etc). Tevens houden we 
rekening met mogelijkheden die er al zijn. 
Naast de bronnen stellen we ook voor op welke wijze dit gepresenteerd kan worden en toegankelijk is 
voor meerdere partijen. Dit kan variëren van een rapportage tot een dashboard dat actuele gegevens 
kan presenteren. Dit pallet aan mogelijkheden lichten we in een bijeenkomst toe. Deze bijeenkomst is 
gelijk het moment om voorkeuren aan te geven, verdiepende vragen te stellen of om aanvullingen te 
doen. 

Stap III - De uitkomsten van de sessie verwerken we naar een aanpak binnenstadsmonitoring. Wat is 
er nodig, wie zijn de beste aanbieders, welke inzichten levert dit op en hoe is dit op termijn door te 
ontwikkelen? We zetten dit in een begroting, waarbij zowel de kosten als de dekking van deze kosten 
worden benoemd. De aanpak binnenstadmonitoring in de praktijk wordt gepresenteerd aan de betrok-
ken binnenstadspartijen. 

Hoe realiseert u en beheert u binnenstadsmonitoring?
Een goede strategie biedt de basis om samen te investeren in binnenstadsmonitoring. Bij de realisatie 
daarvan rijst ook de vraag wie de beheerder is. Van wie is de data, wie kan data inzien, wie krijgt 
rapportages en wie bewaakt of de monitoring ook oplevert wat het moet opleveren. Wij merken in de 
praktijk dat de realisatie zelf, goed opdrachtgeverschap en slim koppelen van bronnen en data en een 
goed beheermodel niet eenvoudig is. 

Ik Onderneem! helpt je bij de realisatie en inrichting van de binnenstadsmonitoring en het beheer. 
Wordt dit binnen centrummanagement ondergebracht, de gemeente, of is een aparte entiteit handig. 
Waar ligt het eigendom van de data, hoe is de privacy geborgd en wie kan bij de data en op welk 
niveau. Wij noemen dit directievoering over de realisatie en borging van binnenstadsmonitoring. 

Contact
Wil je meer informatie over de mogelijkheden voor jouw binnenstadsmonitoring? Neem contact op en 
we kijken samen naar de mogelijkheden. 
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