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W at is de juiste huurprijs voor 
een winkelpand? Een vraag 
die traditiegetrouw beant-
woord werd door de verhuur-

manager, al dan niet in samenwerking met makelaar of 
taxateur. Maar misschien niet lang meer. Want bij PFM 
is men altijd op zoek naar nieuwe toepassingen voor de 
verzamelde data. Hulshof: ‘Wij verwerken enorme hoe-
veelheden data vanuit onze telsystemen in binnensteden 
en winkelcentra en we kwamen op het idee dit te gaan 
gebruiken voor een huurprijsmodel. Zodat de subjectieve 
weging bij het bepalen van een huurprijs minder zwaar 
zou gaan wegen. Sneller, efficiënter en vooral ook objec-
tiever was wat ons voor ogen stond.’

Nu zal de lezer begrijpen dat er een relatie is tussen 
de footfall van een locatie en de hoogte van de huur. 
Maar hoe zit het dan met factoren als de kwaliteit van 
het pand, de eigenschappen van de pui, de indeling 
enzovoort? ‘Ook daar kunnen wij een relatie mee leggen, 
omdat wij ook werken voor retailers en we dus beschik-
ken over de kenmerken van de vestigingslocaties.’[

TOEGEVOEGDE WAARDE
Als je dit alles met data inzichtelijk kunt maken, wordt 
met deze ontwikkeling de makelaar dan uiteindelijk bui-
tenspel gezet? ‘Ik verwacht van niet’ zegt Hulshof. ‘Als wij 
een op data gebaseerde brandbreedte voor een huurprijs 
kunnen aanleveren en daarmee een aantal onzekerheden 
kunnen wegnemen, dan is dat een goed uitgangspunt. 
Maar de uiteindelijke vaststelling is van meer factoren 
afhankelijk. Daarin ligt dan nog steeds de toegevoegde 
waarde van de makelaar.’

Een interessante ontwikkeling. Maar is het niet zo 
dat überhaupt het huidige huurprijsmodel ter discus-
sie staat? Immers, de opkomst van online retail en daar-
mee een andere manier van logistiek heeft invloed op de 
vraag, op het type locaties. Er zal iets veranderen in de 
ruimtebehoefte. Een winkelpand moet vooral geschikt 
zijn voor de rol van etalage en niet meer zozeer om veel 
winkelvoorraad te hebben.’

Hulshof denkt dat dit zeker een rol speelt. ‘Maar ook 
dat we steeds meer omzethuur zien. En ook daarin heb je 
te maken met wat de onlinecomponent is en aan welke 
winkelvestiging die omzet toegerekend kan worden. Dat 
is best lastig. Maar hoe dan ook is het in geval van omzet-
huur zowel voor de retailer als de vastgoedeigenaar van 
belang om over goede informatie te beschikken. Om dat 
mogelijk te maken tellen wij in zowel winkelgebieden als 
winkelcentra de loopstromen in het winkelgebied, maar 
ook wat er gebeurt bij de winkelentrees. Zo kun je bij-
voorbeeld de performance van retailers vergelijken. Want 
als naast elkaar gevestigde retailers totaal verschillende 
omzetten laten zien, dan moet je je afvragen wat daar aan 

de hand is. Ook deze discussie is veel eenvoudiger te voe-
ren als je over de juiste data beschikt. Met Big Data kun 
je dus veel slimmer en nauwkeuriger inzichten creëren. 
Daarom zijn wij dus bezig die omzethuurcomponent mee 
te nemen in een huurmodel gebaseerd op footfall.’

EIGEN CREATIVITEIT BEPAALT DE GRENS VAN WAT KAN
Er is echter veel meer mogelijk. Telsystemen identifice-
ren in winkelgebieden ook de hot-spots en maken het 
mogelijk relaties te leggen tussen bijvoorbeeld georga-
niseerde events of campagnes en de footfall. Hulshof: 
‘Zeker, op basis van onze gegevens kun je dit soort aspec-
ten heel goed inzichtelijk maken. We zijn zelfs al heel 
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goed geworden in het voorspellen van de effecten van 
events en daarmee zijn we ondersteunend aan het mar-
keting-management. Maar we kunnen ook helpen bij het 
bepalen van de juiste branchemix door te laten zien wat 
de rol van trekkers is op bepaalde locaties door een aan-
tal reshuffeling-scenario’s uit te werken. In feite wordt de 
toepasbaarheid van data slechts beperkt door de grenzen 
van de eigen creativiteit.’

Verander je hiermee dan van een bedrijf dat heel sterk 
technisch georiënteerd was in een consultancybedrijf?

‘Dat is zeker het geval. De passantentelsystemen die 
PFM al meer dan twintig jaar plaatst kwamen vooral 
voort uit een technische benadering, vanuit hardware. 
Zwart/wit gezegd: wij plaatsten kastjes en speelden de 
data door aan de klant. We zorgden natuurlijk voor een 
goed softwarepakket, maar in feite werd het verder bij de 
klant neergelegd. Dat is al heel lang niet meer zo.’

‘Onze producten en diensten hebben zich doorlopend 
ontwikkeld. Zo meten we niet meer alleen personen, 
maar ook verrijken we deze data met versleutelde gege-
vens van mobiele apparaten zoals telefoons die mensen 
bij zich hebben. Door de zich steeds verder ontwikke-
lende techniek werd de hoeveelheid data die wij konden 
verzamelen enorm groot. Dat maakte dat wij qua data-
verwerking natuurlijk ook stappen hebben gezet, mede 
omdat hier vanuit onze klanten vraag naar ontstond. 
Want men zag de mogelijkheden om die data een belang-
rijke rol te laten spelen in het management en het sturen 
op KPI’s.’

‘Dat heeft ertoe geleid dat PFM qua dienstverlening 
zich meer in die richting is gaan bewegen en we ons ont-
wikkeld hebben tot een leverancier van kennis en infor-
matie. De rapportages worden overigens meestal samen 
met de klant gemaakt, zodat we zo goed mogelijk reke-
ning houden met waar men behoefte aan heeft.’

ENORME HOEVEELHEDEN DATA
Het is kenmerkend voor deze tijd dat de verzameling van 
data enorm toeneemt. Hulshof: ‘Er is gewoon enorm veel 

data. Vanuit onze systemen, maar ook vanuit de organi-
satie van de klant, vanuit de omgeving en nog veel meer 
bronnen. Maar er is dan ook een hele grote behoefte aan 
data. Bijvoorbeeld ten behoeve van benchmarking.’ (Zie 
het artikel over de FIN-index in SCN editie 5-2018)

Een bijzondere ontwikkeling daarbij is dat het bedrijfs-
leven steeds meer bereid is data te delen. Terwijl men 
vroeger toch echt als een kip op de eieren zat. ‘Dat is nog 
steeds wel zo, maar de behoefte om gegevens te kunnen 
vergelijken met de markt is groter. Omdat data door der-
den niet tot op projectniveau ingezien kunnen worden, 
is dit echter geen probleem. We zien zelfs dat het meer 
en meer voorkomt dat retailers hun data willen delen 
met de vastgoedeigenaar en vice versa. En dat is niet gek, 
want iedereen is gebaat bij een goed functionerende win-
kel c.q. een goed functionerend winkelcentrum.’ 

SNEL EN EFFICIËNT
Voor de verwerking en rapportage van data heeft PFM 
nu een klein team opgericht. Onder leiding van Wendy 
Hulshof werken analisten dagelijks met big data. ‘Met dit 
team kunnen wij de klantvragen nu prima aan. Maar de 
kans is reëel dat de vraag hiernaar de komende jaren zal 
gaan toenemen en dat kan betekenen dat deze tak bin-
nen PFM zal gaan groeien. Wij investeren in elk geval fors 
in zowel onze analyses als in IT, zodat we snel en efficiënt 
de klant kunnen voorzien van de gewenste informatie. 
Immers, niet elke retailer of vastgoedbelegger heeft eigen 
analisten in dienst.’

‘Bovendien beschikken wij zoals gezegd over kennis 
en inzichten van andere locaties en kunnen we helpen 
bepaalde vergelijkingen en correlaties met de markt te 
maken. Stel, een assetmanager ziet voor een van zijn 
winkelcentra een afname van het koopzondagenbezoek. 
Dan wil hij daar meer van weten. Is dat iets dat alleen 
voor dat centrum geldt, of is het een bredere tendens? 
Wij kunnen die vergelijking heel goed maken. Ik denk 
zeker dat we met deze manier van data vertalen naar 
inzichten vooroplopen.’  ←
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