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B oris van der Gijp, director commercial real estate bij 
Syntrus Achmea Real Estate & Finance, licht toe: ‘We 
hebben de afgelopen jaren een brede ervaring opge-

daan met telsystemen van verschillende leveranciers, waaron-
der ook PFM. De reden dat we nu al onze vijftien winkelcentra 
van een PFM-systeem gaan voorzien, is vooral dat we meer 
inzicht in de bezoekers van deze centra wilden hebben. Dat 
gaat verder dan alleen maar een getal voor footfall.’

De klanten van Syntrus Achmea Real Estate & Finance 
zijn institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen en ver-
zekeraars. Zij willen regelmatig over de performance van de 
winkelcentra geïnformeerd worden. ‘Maar’, zegt Boris van 
der Gijp, ‘het is ook belangrijk dat we dit aan onze huurders 
kunnen uitleggen. Daarom hebben we vorig jaar samen met 
PFM een experiment uitgevoerd waarbij we ook data met de 
retailers uitgewisseld hebben. Hierin stond de vraag centraal 
of we elkaar konden versterken. Bijvoorbeeld door data over 
bezoekersaantallen in het winkelcentrum te koppelen aan 
de conversie in de winkel. Om dat inzichtelijk te maken moet 
je met elkaar samenwerken en als je dat doet, dan kun je er 
synergie uithalen. Dit experiment heeft goed uitgepakt en 
daaropvolgend hebben we besloten het door te zetten naar 
al onze winkelcentra.’

HET JUISTE PRODUCT
Van der Gijp heeft voordien met verschillende partijen op 
data-gebied gesproken, maar constateerde dat PFM zich sterk 
onderscheidde door mee te denken over zowel de operationele 
oplossing als het omgaan met de wetgeving rondom de AVG. 
PFM is ten aanzien van dit laatste intensief in overleg met de 
instanties die hierover gaan en stelt zich hierin heel pro actief 
op. Toch moet nog een aantal horden genomen worden. 

Wendy Hulshof, senior business analist bij PFM Footfall 
Intelligence hierover: ‘Het is in beweging, maar we moeten 
nog wat geduld hebben. Toch wil je de klant het juiste product 
bieden. Wat we hebben gedaan in het geval van de aanbieding 
aan Syntrus Achmea, is kijken naar hoe we een AVG-proof 
oplossing konden bieden. Daarbij hebben we gekeken naar de 
mogelijkheden en waar je in de praktijk tegenaan loopt. Het 
kan zomaar zo zijn dat we vlak voor de technische installatie 
van ons systeem in de winkelcentra van Syntrus Achmea ten 
aanzien van de AVG andere producteigenschappen mogen 
activeren. De oplossing die wij bieden houdt daar rekening 
mee en we kunnen zo nodig last minute schakelen om dat te 
implementeren.’

Boris van der Gijp: ‘Daarbij komt dat wij ervoor gekozen 
hebben om het systeem fasegewijs uit te rollen. We beginnen 
eenvoudig met inzichtelijk te maken wat de footfall is. Maar 
vervolgens kunnen wij ook andere tools inzetten als we daar 
behoefte aan hebben of als de tijd er rijp voor is. Zoals het 
kunnen meten van het succes van een marketingactie. Of het 
inzetten van extra uren voor analyse door PFM.’

DIEPGAANDE ANALYSES
Die analisten hebben jullie toch ook zelf in huis? ‘Zeker. Wij 
doen zelf heel veel onderzoek en combineren natuurlijk veel 
databronnen met elkaar. Data over performance, maar ook over 
doelgroepen. Het is echter zo dat het beoordelen van de data-
stroom uit passantentelsystemen wel een specialisme is. En 
dat betekent dat wij er onevenredig veel tijd aan kwijt zouden 
zijn om dat zelf te analyseren. Dan is het prettig om gebruik te 
kunnen maken van de diensten van PFM: zij leveren namelijk 
niet alleen de hardware, maar kunnen ook diepgaande ana-
lyses maken. Bovendien doen zij dit dagelijks en daardoor 
kunnen wij niet alleen winst op het gebied van efficiency maar 
ook op het gebied van de kwaliteit behalen.’

Syntrus Achmea Real Estate & Finance wil dus graag zoveel 

Het belang van inzicht in 
bezoekersstromen

Syntrus Achmea 
kiest voor PFM
Bij het managen van winkelcentra is inzicht 
in de bezoekersstromen van groot belang. 
Veel vastgoedbeleggers maken daartoe 
gebruik van een telsysteem, zo ook Syntrus 
Achmea Real Estate & Finance. Na jarenlange 
ervaring met PFM Footfall Intelligence in 
winkelcentrum Makado Beek is recent 
besloten alle winkelcentra van een PFM
telsysteem te voorzien. Wat is daarvan de 
achterliggende gedachte?



Boris van der Gijp en Wendy Hulshof

scn 2019 | 4 11

BIG DATA

mogelijk data delen met de huurders. Werkt dat andersom 
ook? ‘Omzetgegevens ontvangen we natuurlijk heel graag’, 
zegt Van der Gijp. ‘Iedereen die ze wil opsturen, is van harte 
welkom. Maar helaas is op dit aspect de markt nog weinig 
transparant. Wat eigenlijk heel gek is, zeker als je ook naar 
de Europese context kijkt. Het is dus voor ons vaak een hele 
toer om de nodige informatie beschikbaar te krijgen. Toch 
denk ik dat dit zal gaan veranderen. En wat je vaak ziet, is 
dat als je maar begint met geven, je uiteindelijk ook wat kunt 
terugverwachten.’

Wendy Hulshof hierover: ‘Het is natuurlijk ook mogelijk 
om met onze techniek tevens de entrees van de winkels mee 
te tellen. Daarmee verkrijg je extra informatie over het aantal 
bezoekers dat daadwerkelijk een winkel betreedt en kan je een 
vertaling naar omzet maken. Dit soort data helpt heel erg bij 
het gesprek dat de eigenaar met de huurder voert als het gaat 
om capture rate, het aantal passanten en echte bezoekers. Je 
kunt hiermee de discussie echt onderbouwen.’

CONVERSIE
Van der Gijp vindt dat beslist interessant, want ‘je kunt het 
dan hebben over echte conversiecijfers en een beter inzicht 

daarin. Een voorbeeld: PFM telt al in ons pas gerenoveerde 
winkelcentrum in Beek, Limburg. Daar komen nu zo’n drie 
miljoen bezoekers per jaar. Als je dat op week- of dagbasis 
gaat analyseren en daarin de retailer betrekt, dan zie je dat 
op sommige drukke dagen de conversie toch laag kan zijn. 
Bijvoorbeeld rond kerst. Dan is het in de regel heel druk, maar 
het vereist van de retailer wel dat deze wat extra’s onderneemt 
om die passant ook echt in de winkel te krijgen. Het gaat niet 
vanzelf.’ 

‘Daar staat tegenover dat er ook een aantal minder drukke 
periodes zijn, die echter wel een hoge conversiegraad hebben. 
Bijvoorbeeld in de moderetail rond de seizoenwisseling. Dat 
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is ook voor de winkelcentrummarketing belangrijke informa-
tie, want je kunt daar je communicatie en events op aanpas-
sen, zodat er synergie tussen het moment en de activiteiten 
ontstaat.’

BLACK FRIDAY
Is er dan bijvoorbeeld ook iets te zeggen over het effect van 
Black Friday als relatief nieuw fenomeen? Wendy Hulshof 
beaamt dat: ‘Vastgoedeigenaren, marketingmanagers en 
retailers willen weten of dat nu echt zo’n belangrijk moment 
op de kalender is waar je wat mee moet. Wij hebben daar op 
een aantal winkelcentra onderzoek naar gedaan en kunnen 
zo bijvoorbeeld ook de verwachtingen over bezoekersaan-
tallen berekenen. Daar heb je zoals gezegd wat aan voor de 
marketing, maar ook voor personeelsplanning bij retailers, 
beveiliging, schoonmaak, enzovoort.’

‘Als je echt wilt weten hoe druk het is op Black Friday, is het 
in de eerste plaats interessant te zien hoeveel bezoekers er op 
een normale vrijdag gaan winkelen. We hebben voor de vol-
ledigheid gekeken naar het gemiddelde van alle vrijdagen in 
een jaar en zetten dit af tegen de ‘Black Friday’ van hetzelfde 
jaar’. Dit leidt, vanaf de introductie in 2013 tot nu, tot de hier 
afgebeelde grafiek:

Wendy Hulshof gaat verder: ‘Er is ook dit jaar duidelijk te 
zien dat Black Friday de afgelopen jaren significant beter pres-
teert dan een gemiddelde vrijdag Wat ons betreft is het dan 
ook interessant om mee te doen met Black Friday’. 

KEIHARDE CIJFERS
Boris van der Gijp vindt die voorspellende waarde ook heel 
belangrijk. ‘Daarin is nog veel te winnen. Wij zijn daarom onze 
marketingprogramma’s aan het bijslijpen. De interpretatie van 
de data helpt dan bij het ondersteunen van het buikgevoel dat 
je wellicht toch al had bij een event of marketingconcept. Black 

Friday, dat werkt wel, daar ben ik van overtuigd. Echter, de 
feedback hierop komt nu nog vooral van waarderingscijfers 
van ondernemers in je winkelcentrum. Het liefst echter heb 
ik die cijfers keihard. Dus omzetcijfers en de analyse van de 
data uit telsystemen.’

Wendy Hulshof: ‘Dat is zeker belangrijk. Want een event 
met een bekende artiest kan wel hele hoge passantenaantal-
len opleveren, maar dat zegt op zich nog niets over of het wel 
een succesvolle dag voor de retailers was. Wellicht heeft alleen 
de horeca er profijt van gehad en hebben de andere retailers 
alleen maar overlast ervaren. Dat kun je uitzoeken.’

‘Dat klopt, maar we moeten dan nog steeds verder kijken 
dan alleen de kale cijfers en ons realiseren dat een event ook 
een belangrijke pr-waarde kan hebben’, meent Boris van der 
Gijp. ‘En dat zie je niet meteen in de kassa terug. Maar dit is 
een van de redenen dat we met PFM verder gaan, zodat we 
beter kunnen monitoren en de juiste dingen voor het winkel-
centrum doen.’ 
Kan je je als vastgoedeigenaar en -manager voorstellen dat 
je ook eisen gaat stellen aan leveranciers van events of cam-
pagnes? Zoals dat hetgeen dat zij organiseren ook scoort op 
nader te benoemen KPI’s?

‘Dat is nu misschien nog wat vroeg’ denkt Boris van der 
Gijp. ‘Maar mogelijk dat we daar over een aantal jaren wel 
naar toe gaan. In feite hebben we soortgelijke gesprekken al 
met onze klanten. Als het over het marketingbudget gaat dan 
beargumenteren we de hoogte van het budget, waaraan we 
dat gaan uitgeven en de manier waarop we dat gaan doen. 
Dus we sturen al op de effectiviteit van de marketing. Maar 
de onderbouwing daarvan kan beter, zonder meer.’ 

WAT ZIJN GOEDE WINKELCENTRA VOOR SYNTRUS 
ACHMEA?
Eerder dit jaar heeft Syntrus Achmea Real Estate & Finance 
een tweetal winkelcentra uit de portefeuille van DELA Vast-
goed overgenomen. Hoe wordt die keuze gemaakt?

Boris van der Gijp: ‘Het is natuurlijk van belang dat je kijkt 
waar zo’n centrum ligt. Immers, ook binnen de A1-markt voor 
binnenstedelijk winkelvastgoed zie je een tweedeling. Er zijn 
winnaars en verliezers en in mindere mate gaan we dat ook bij 
winkelcentra zien. Wij maken daar uitgebreide analyses op, 
bijvoorbeeld door te kijken naar de bevolkingsontwikkeling 
in heel Nederland tot op het niveau van verzorgingsgebieden. 
Daarbij kijken we niet alleen naar aantallen, maar ook naar 
aspecten als vergrijzing en daarmee dus naar bestedingspa-
tronen. Die informatie leggen we over de winkelcentra in een 
gebied heen en zo komen we aardig aan de weet welke centra 
de komende jaren naar alle waarschijnlijkheid te maken krij-
gen met groei of krimp van de bestedingen.’

‘Zodoende weten we van alle winkelcentra in Nederland 
welke in principe voor ons interessant kunnen zijn. Daarnaast 
hebben we gekeken naar de typen winkelcentra en daaruit 
blijkt dat voor ons vooral de niet te grote food-gedomineerde 
centra interessant zijn. Verder spelen zoals gezegd de en andere 

Foooall ontwikkeling op Black Friday 
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kenmerken een rol. De centra van onze voorkeur hebben hoge 
aanvangsrendementen en een beperkt risico (zie de jaarlijkse 
online Outlook van Syntrus Achmea, syntrusoutlook.nl).

Wendy Hulshof: ‘En dat is straks ook te benchmarken via 
onze database. Wij hebben een landelijke database waartegen 
men het eigen winkelvastgoed kan afzetten. Voor Syntrus 
Achmea is het dan een mooie bijkomstigheid dat men weet dat 
de wijze waarop die index tot stand is gekomen, in lijn ligt met 
de wijze waarop dit voor de eigen portefeuille berekend wordt.’ 

DE TOEKOMST
Boris van der Gijp ziet het gebruik van data hand in hand 
gaan met betere marketing én een sterkere rol van het buurt- 
en wijkwinkelcentrum. ‘Het is onze verantwoording om het 
winkelcentrum echt toe te rusten op de functie van ‘centrum 
voor de wijk’. Daarbij rekening houdend met de specifieke 
behoeften van bijvoorbeeld de grijzer wordende consument. 
Dus met bankjes, ontmoetingspunten en andere voorzienin-
gen dan alleen winkels. Tegelijkertijd willen we meer weten 
van die consument teneinde optimaal te kunnen sturen op 
het winkelcentrum, op de branchering en de marketing. Het is 
zeker dat de techniek ons hierbij kan helpen en wij zullen daar 
dan ook optimaal gebruik van maken. Maar altijd (verwijzend 
naar de AVG) met respect voor de mens, voor het individu.’

‘Wat helemaal past bij onze aanpak om onze klanten qua 
data en informatiestromen zoveel mogelijk te ontzorgen, 
maar ook zoveel mogelijk nuttige informatie te bieden’, zegt 
Wendy Hulshof. ‘En dat dan niet ad hoc, maar continu met 
een consistente kwaliteit. De ontwikkelingen op het gebied 
van de AVG volgen we nauwgezet. Onze techniek is in elk 
geval klaar voor een volgende stap.’ Daarover wellicht meer 
in een volgende reportage. 

Boris van der Gijp tot slot: ‘We tellen en analyseren natuur-
lijk niet alleen om data te verzamelen. Het gaat uiteindelijk 
ook om de toepassing van al die informatie, zodat we in ons 
aankoopbeleid, in de verhuur en marketing waarde kunnen 
toevoegen voor onze institutionele klanten en onze winkel-
centra onderscheidend kunnen laten zijn.’  ←

WWW.PFM-FOOTFALL.COM  |  WWW.SYNTRUS.NL

Koopt lokaal!

De Utrechtsestraat, zowel een belangrijk deel van mijn 
heden als verleden, blijft een dagelijkse inspiratiebron. 
De ene na de andere fraaie of vernieuwende winkel 

opent de deuren. De Australische zalf- en cremespecialist Aesop 
heeft kosten nog moeite gespaard om een prachtige winkel neer 
te zetten die volledig recht doet aan het originele 19e-eeuwse 
interieur. Ecoalf, Spaans verkoper van kleding gemaakt van 
afval wat uit zee gevist wordt, heeft ook flink uitgepakt. En dat 
gevoegd bij altijd spannende winkels als Concerto (o.a. recy-
cling van vinyl) en Mobilia (meubelen die net iets te mooi zijn 
voor mijn budget). Het maakt mijn dagelijkse gang naar een 
van de broodjeszaken in deze straat tot een feest. Never a dull 
moment. Er is altijd wel iets nieuws te zien.

De kracht van deze straat zit in het geweldige complemen-
taire aanbod. Mode, horeca, superspeciaalzaken en ook veel 
hoogwaardige versspeciaalzaken. Een heerlijke kaaswinkel, een 
omrijslager (de Leeuw), een toppatissier en een zeer ambachte-
lijke chocolaterie. Aangevuld met de nodige wijn- en drankver-
kopers. Wat is er nu logischer dan dat deze partijen hun krach-
ten bundelen en één topproduct leveren? Daarover meer.

LOKALE KERST
De kerstdagen komen er aan. Het sturen van (niet digitale) kers-
kaarten heeft zijn beste tijd wel gehad. Ik kan me nog herin-
neren dat ik honderden kaarten van een handtekening moest 
voorzien. Dat hoeft gelukkig niet meer. Maar een blijvertje is het 
kerstpakket. Om muiterij onder het personeel te voorkomen, 
moet daar ieder jaar weer in voorzien worden. En dan kopen 
we weer voor te veel geld een pakket waarvan de helft van de 
inhoud direct de voorraadkast in verdwijnt om er pas na het ver-
lopen van de uiterste houdbaarheidsdatum weer uit te komen.

De rest is vaak van het niveau hoofdpijnwijn en zouteloos 
voer. Op de bijgevoegde gadgets (mijn derde fondueset of vierde 
grillplaat) zit ik ook niet echt te wachten.

Vorig jaar ben ik begonnen met het kerstpakket door de kaas-
boer in mijn straat te laten samen stellen. Minder volumineus 
(geen doos met de helft opvulmateriaal) maar wel heel erg lek-
ker. Wijn (goede), heerlijke kazen, zalige worst en mooie zoutjes. 
Ik kreeg de achting van het voltallige personeel. Dit jaar probeer 
ik er nog meer een Utrechtsestraat-pakket van te maken. Er 
komt onder andere een mooi lokaal chocoladeproduct bij.

Ik heb, tijdens een uitgebreid adviestraject voor de marketing 
van de Utrechtsestraat, de ondernemers al vaker de suggestie 
gedaan voor zo’n pakket, maar dat vergt een wat langere adem. 
Ik zie onbegrensde mogelijkheden, ook omdat je moeiteloos 
andere non-foodproducten toe kan voegen. En, minstens zo 
belangrijk, je steunt hiermee de lokale winkelstand. Dus mijn 
motto voor alle kerstpakketkopers van Nederland luidt: koopt 
lokaal!!  ←

Jeroen Verwaaijen
directeur onderzoek Strabo
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consument’


