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W endy Hulshof (PFM Footfall Intelligence) en Kevin 
van Vilsteren (Bereikmeer) hebben elk hun eigen 
specialisme. Wendy weet als data-analist alles van 

footfalldata en Kevin is specialist in online media . Tegenwoordig 
komen die beide werelden als KPI’s van winkelcentra samen op 
de monitor van de portefeuillemanager. Real time geïnformeerd 
zijn en adequaat kunnen reageren, is tegenwoordig een must. 
Probleem: er zijn wel heel veel data beschikbaar. Hou houd je 
dat overzichtelijk?

Kevin van Vilsteren: ‘Voor de online data van de social media 
kanalen en de website van een winkelcentrum maken wij een 
dashboard met real time informatie en per kwartaal wordt er 
ook een managementrapportage gemaakt. Daar hoort tevens 
een toelichtend gesprek bij. Onze klant a.s.r. real estate heeft 
behoefte aan een kort en bondig overzicht van alle online data 
en vindt het bovenal belangrijk deze data in perspectief te kun-
nen plaatsen; wat is precies de waarde? Bovendien miste men 
de koppeling met de passantentellingen die door PFM worden 
opgeleverd. Door deze data met elkaar te combineren kun je 
waardevolle conclusies trekken. Daarnaast was er behoefte om 

Het aloude ‘meten=weten=verbeteren’ neemt 

met de toename van databronnen een sterke 

vlucht. Maar hoe meer men weten wil, hoe 

onoverzichtelijker het wordt. Op verzoek van 

vastgoedvermogensbeheerder a.s.r. real estate 

ontwikkelden PFM Footfall Intelligence en 

marketingspecialist Bereikmeer een dashboard 

dat de juiste inzichten combineert om de juiste 

actie te selecteren.

PFM en Bereikmeer ontwikkelen één dashboard voor footfall en online

In één oogopslag

Alle data binnen 
handbereik op 
het dashboard 

van PFM en 
Bereikmeer



‘Real time 
informatie maakt 
direct bijsturen 
van de marketing 
mogelijk’
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managementinformatie te delen met de partijen die zich bezig-
houden met het promotiemanagement.’  

Hulshof: ‘Ook wij werken voor onze footfalldata met een dash-
board. En we kunnen natuurlijk heel veel meten. Echter, in de 
praktijk blijkt het heel lastig om de juiste inzichten op porte-
feuille- en centrumniveau naar boven te halen op een manier 
die het voor de gebruiker mogelijk maakt daar een vervolgactie 
op te plannen. Daarbij draait het al lang niet meer alleen om 
footfalldata. Ook de al genoemde online performance van een 
winkelcentrum is van belang. Het was dan ook een logische 
vraag van a.s.r. real estate om die data in een nieuw dashboard 
samen te voegen en zo een management-tool voor zowel het 
uitvoerende als het hogere management te creëren.’

INDICATOREN VAN ONLINE PERFORMANCE
Dit resulteerde als eerste in een pilot voor het winkelcentrum 
Vleuterweide van a.s.r. real estate. Die pilot leverde de nodige 
feedback op, zoals de wens om een koppeling te maken naar de 
landelijke winkelcentrumbenchmark voor footfall (STIVAD). 
Hulshof: ‘Daarmee kan men van een winkelcentrum de plus of 
min in de performance ten opzichte van de landelijke footfall-
index zien. En dat is zowel voor de marketingmanager als de 
portefeuillemanager interessant. Dit leidde vervolgens tot de 
vraag of ook de online performance gebenchmarkt kon worden.’

En daar heeft Bereikmeer de nodige ervaring mee. Bereikmeer 
verzorgt de online – en o!inemarketing voor twintig Neder-
landse winkelcentra. Van Vilsteren: ‘Er is echter nog geen 
landelijke benchmark voor de online performance van 
winkelcentra. De pool die wij bedienen is daarom next best, maar 
beslist bruikbaar. Vanuit die pool maken wij geanonimiseerd 
een benchmark. Onze klanten kunnen hiermee hun eigen centra 
afzetten tegenover de cijfers van deze pool.’

HET BELANG VAN EEN LANDELIJKE BENCHMARK
Hulshof houdt zich intensief bezig met data-analyse en ziet juist 
in de coronacrisis heel duidelijk de waarde van een landelijke 
benchmark: ‘Wij zijn mede-initiatiefnemer van de STIVAD-
benchmark voor passantentellingen. De coronacrisis leidt zoals 
bekend tot flink lagere bezoekersaantallen voor winkelcentra 

en centrumgebieden. Toch is het interpreteren van die resul-
taten nog een hele kunst. Stel jouw winkelcentrum komt uit 
op min tien procent. Wat zegt dat getal op dit moment en in 
de huidige omstandigheden? Wat je dan eigenlijk wilt weten is 
hoe zo’n getal zich verhoudt tot de gehele markt. Het kan dan 
best zo zijn dat die min tien heel goed is.’

Datzelfde geldt voor de online performance. Door footfall 
en online performance samen te brengen in één dashboard 
kan het verschil tussen online en o!ine zichtbaar gemaakt 
worden. Hulshof legt uit dat daarmee ook heel goed de impact 
van een actie of event zichtbaar gemaakt kan worden: ‘Is de 
score op social media en de website heel hoog, maar valt de 
footfall tegen? Hoe interpreteer je dat dan? Immers, het is ook 
belangrijk hoezeer een winkelcentrum in de online community 
leeft. Andersom kan ook. Bijvoorbeeld dat een event online niet 
gebracht heeft wat je tevoren verwachtte, maar qua bezoekers-
aantallen wel goed scoort.’

RATIONELE BESLISSINGEN
Een vraag die al lang leeft bij zowel winkelvastgoedbeleggers 
als winkeliers is of activiteiten en events überhaupt wel e"ect 
hebben op het winkelbezoek. Iedereen in deze sector weet 
dat een event met een bekende artiest meestal wel voor een 
fors druktebeeld zorgt, maar niet per definitie voor meer 
winkelbezoek of kassaomzet. Daarentegen is de horeca meestal 
erg blij met dit soort evenementen. Hulshof: ‘Dit dashboard 
maakt het mogelijk om op basis van cijfers te discussiëren 
over bijvoorbeeld de modeshow die gewoontegetrouw elk jaar 
georganiseerd wordt. Wat levert die eigenlijk op? En is de timing 
wel juist? In elk geval kun je als eigenaar of als marketeer met dit 
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‘Onze taak is 
cijfers zo te 
presenteren dat 
ze gaan leven’
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soort gegevens prima het gesprek met de huurders aangaan om 
zo tot een e"ectiever inzet van het marketingbudget te komen.’

Van Vilsteren beaamt dit: ‘Wij houden de online cijfers voor 
de winkelcentra waarvoor wij werken al heel lang bij en sturen 
daarmee de marketing continu aan. Nu komt daar de footfall 
data nog bij, iets dat we eerder niet hadden. Ook heeft PFM 
een tool ontwikkeld waarmee voorspellingen gedaan kunnen 
worden voor het druktebeeld op een bepaald moment. Daarmee 
kan ook een koppeling naar de marketingkalender gemaakt 
worden, zodat je een event zo slim mogelijk inplant. Bijvoorbeeld 
niet op een moment als het normaliter toch al druk is.’

‘Als je als eigenaar dit soort informatie uit het dashboard 
deelt, dan kun je gevoeligheden uit bepaalde discussies halen 
op basis van feiten en historische data’, zegt Hulshof. ‘Je kunt 
gefundeerder voor iets kiezen en ook de kosten erin betrekken. 
Dus: is dit event het gezien de kosten en resultaten wel waard 
georganiseerd te worden?’

Toch is niet alles in cijfers of geld uit te drukken. Neem bijvoor-
beeld de relatie met de buurt. ‘Dat klopt’ zegt Van Vils teren. 
‘En juist met online data kun je die betrokkenheid heel goed 
inzichtelijk maken en zijn er kwalitatief uitspraken te doen. 
Het hangt ook af van de doelstellingen. Wil je met de marketing 

bijvoorbeeld meer inzetten op footfall of juist op meer online 
volgers? De verblijfsduur verlengen? Meer e-mailadressen 
oogsten?’

CIJFERS EN DE NRW MARKETING AWARDS
Dit artikel staat in de NRW Marketing Special. En Hulshof zit 
nu twee jaar in de jury van de NRW Marketing Awards. Hoe 
belangrijk zijn cijfers voor deze jury?

Hulshof: ‘In de jury zitten veel creatieve mensen. Mensen met 
veel verstand van marketing. Wat dat betreft ben ik een beetje 
een vreemde eend in de bijt. Mijn rol is meer fact based, ik grijp 
steeds even terug naar het meetbare e"ect. Die cijfermatige 
onderbouwing van een inzending is trouwens een aantal jaren 
geleden al onderdeel van de beoordeling geworden. Recent is 
daarbij ook de sociale meerwaarde van een inzending gekomen. 
En zoals we al zeiden, we kunnen dit voor een deel vrij goed 
meten via de social media, maar voor een ander deel ook 
weer niet. Dus vind ik het wel belangrijk om te kijken hoe een 
inzending daarmee omgaat, hoe men dit gemeten heeft. Het is 
daarbij een vast onderdeel binnen de beoordelingsprocedure 
van de jury, dus elk jurylid geeft z’n oordeel hierover.’

TENDENZEN
Terug naar het dasboard: maakt dit het ook mogelijk om 
bepaalde tendenzen te zien? Vergelijk het met het coronadash-
board van de overheid, waarin bepaalde kantelpunten zitten 
op basis waarvan alarmbellen af kunnen gaan.

Van Vilsteren: ‘Ons dashboard werkt niet op die manier.
Er worden vooral vergelijkingen gemaakt met de data van 
voor gaande jaren. We proberen ook verbanden te leggen. 
Bijvoorbeeld, waar de footfall dit jaar sterk onder druk staat, 
zien we in het online bereik een heel grote groei. Het is het 
gevolg van het feit dat de mensen meer thuis zitten, meer online 
zijn en dus ook online meer oriënteren op aankopen. Maar ook 
dat ondernemers hun producten meer online gaan aanbieden. 
Ondanks dat mensen vanwege corona werd afgeraden naar 
winkelgebieden te gaan, zag je toch aan de online data dat die 
betrokkenheid bij het eigen winkelgebied heel groot was. De 
tendens is momenteel dat het er bij de footfall afgaat en bij het 
online bereik bijkomt.’

Hulshof: ‘Bij de footfall is vooral de benchmark het 
alarmsignaal. Er is geen winkelcentrum dat onder die benchmark 
wil presteren. Het belang van de STIVAD-index is dan ook weer 
toegenomen. Ook de di"erentiatie is belangrijk, dus het verschil 
tussen binnensteden en winkelcentra. Daar komt ook het eerder 
aangehaalde voorbeeld van de relativiteit van bijvoorbeeld min 
tien procent weer om de hoek kijken. Wat zegt zo’n getal, zeker 
als je weet dat de kwaliteit van het bezoek is toegenomen? En 
footfall zegt op zich niets over de conversiegraad. Die kan best 
verbeterd zijn. Daarom is het inzicht in de online betrokkenheid 
van de consument zo belangrijk, want dat is een indicatie voor 
de kwaliteit van het bezoek.’

Het dashboard zoals dat nu in samenwerking met a.s.r. 
real estate is aangepast, is in principe ook beschikbaar voor 
de andere klanten van PFM en Bereikmeer. Wel is er nog het 
streven om te komen tot een nationale benchmark voor de 
online performance van winkelcentra, net zoals die er al is 
voor de footfall.  Í

‘Door het vernieuwde dashboard kr!gen 
w! steeds meer inzicht in het resultaat 
van de online en o"ine promotie van 
onze winkelcentra. Een ontwikkeling die 
in onze optiek steeds belangr!ker gaat 
worden en zal b!dragen aan het nog beter 
kunnen binden, behouden of aantrekken 
van onze bezoekers. Daarnaast kunnen 
w! (samen met de winkeliersvereniging) 
snel en vooral beter beoordelen of en 
waar b!voorbeeld extra investeringen 
nodig z!n op het gebied van promotie en 
marketing.’

Boudew!n Vermeer, assetmanager retail   
a.s.r. real estate 


