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Achtergrond 

Voor u ligt het visiedocument Smart Shopping City dat door Q&A Research & Consultancy en Plan22 in 

opdracht van de Gemeente Den Haag is opgesteld. Aanleiding van deze visie is de in detailhandelsnota 

vastgelegde ambitie om de beste winkelstad van Nederland te worden. Om dat te realiseren moet een 

belangrijke rol worden weggelegd voor Smart Shopping. Smart Shopping is voor Den Haag één van de 

economische pijlers onder haar streven om een slimme stad (Smart City) te worden. Een stad waar de 

investeringen in kapitaal en communicatie infrastructuur bijdragen aan duurzame economische groei en een 

hogere kwaliteit van het leven. De kern van het begrip Smart Shopping is dat Den Haag als stad consumenten 

meer genot, gemak en gewin wil bieden tijdens het koop- en winkelproces door gebruik te maken van 

technologieën die dit mogelijk maken.  

 

Visiedocument Smart Shopping City 

Het document is het resultaat van een uitvoerige analyse van het functioneren van de detailhandel in Den Haag 

op het gebied van Smart Shopping, en de belangrijkste trends en ontwikkelingen die hierop van invloed zijn. 

Daarnaast zijn er vele gesprekken gevoerd met ondernemers in en buiten Den Haag die kunnen bijdragen aan 

de realisatie van de visie. Op basis daarvan is een programma met twaalf pijlers opgesteld dat van Den Haag als 

Smart Shopping City de beste winkelstad van Nederland maakt. Basisregel bij de totstandkoming van dit 

programma is dat de inzet van technologie nooit een doel op zich is maar altijd een middel om genot, gemak en 

gewin voor de consument of ondernemer te bereiken. Het programma draagt bij aan het functioneren van 

individuele ondernemers, winkelgebieden, de ICT-sector en daarmee de stad als geheel. Het programma is 

samengesteld voor de periode 2015-2018. Dit document betreft het visiedocument en het programma en ligt 

aan de basis van het realisatieplan dat voor de gemeente Den Haag is opgesteld. 

 

Smart Shopping is één van de actiedomeinen in het Actieprogramma Den Haag Winkelstad 2015-2018. 



ACHTERGROND 

“DE BESTE WINKELSTAD VAN NEDERLAND”  



EEN BLIK OP DE TOEKOMST OP BASIS VAN WAT VANDAAG 

AL MOGELIJK IS 
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Hoe een onbekende stad een favoriete bestemming wordt 

 

Ik zet mijn TV aan, zoek op Uitzending Gemist een interessant programma uit en kom daarin een voor mij nog onbekende stad in Nederland tegen. Natuurlijk heb ik er al veel over gehoord en gelezen, maar 

geweest ben ik er nog nooit. Ik zet mijn TV uit, leg mijn smartphone nog even aan de lader en pak mijn tablet om meer informatie over deze stad te zoeken. Ik kom op een prachtige tablet schaalbare website uit 

en zie daar in één oogopslag wat deze stad allemaal te bieden heeft. Mijn oog valt op het onderdeel winkelen. Ik swipe daarnaartoe en lees direct het bericht dat deze stad dé beste winkelstad van Nederland 

is. Ik verdiep mij daarin.  

Op de website is het mij meteen duidelijk dat deze stad op het gebied van winkelen alles te bieden heeft. Duizenden winkels verspreid over tientallen gebieden. Voor een dagtripje is dat voor mij iets teveel van 

het goede, dus welke moet ik kiezen? Gelukkig is er een filter functie op basis waarvan ik kort kan aangeven wie ik ben en waar ik in geïnteresseerd ben en blijven er nog zo’n 50 winkels over. 50 winkels die bij 

mij passen en die een bezoeker aan deze stad gewoon niet mag missen. Hoe relevant is dat? 

De vraag is echter hoe ik deze winkels ga vinden. Ik kan alle adressen en openingstijden op de website vinden, maar dat betekent nog niet dat ik ze ook makkelijk gevonden heb. Ik zie dat ik een App voor op 

mijn smartphone kan downloaden waardoor ik alle winkels in de stad in mijn broekzak heb. Deze App biedt o.a. de functie een route door de stad samen te stellen op basis van de 50 winkels die bij mij passen. 

Hoe gemakkelijk is dat? 

Ik ben overtuigd en besluit de stad te bezoeken. Op de site zie ik dat dit met het openbaar vervoer prima kan maar ik besluit met de auto te gaan. De site wijst mij op een functie in de App van de stad waarmee 

je vrije parkeerplaatsen in de stad kunt vinden bij de winkelgebieden die ik graag wil bezoeken. Ik besluit deze functie te gebruiken, geef de locatie door aan mijn navigatie en rijd in één keer naar de vrije 

parkeerplaats die voor mij gereserveerd is. Hoe toegankelijk is dat?  

Voordat ik de eerste winkel bezoek wil ik eerst nog genieten van een lokale specialiteit en in de App worden naast winkels gelukkig ook alle restaurants en cafés aangegeven. Ik geef mijn locatie door en 200 

meter verderop zit een restaurant dat mij aanspreekt en de afgelopen maand door 100 bezoekers beoordeeld is. Het laatste bericht is dat je hier heerlijk kunt genieten van de specialiteit van de stad. Ik ben 

overtuigd. Na heerlijk gegeten te hebben en nog wat informatie ingewonnen te hebben bij de zeer gastvrije medewerker ben ik helemaal klaar om de stad te verkennen en mijn winkels te bezoeken. Voordat ik 

vertrek verschijnt er net een berichtje op het scherm van mijn smartphone. Bij één van de winkels is net de nieuwe collectie binnen van een merk dat mij aanspreekt en ik besluit daar te beginnen. Ik wordt zeer 

gastvrij onthaald en ben helemaal fan van deze winkel. Ik vind daar een prachtige jeans maar deze blijkt helaas niet op voorraad te zijn. Op basis van een zuil in de winkel kan ik deze jeans online bestellen en 

dan wordt deze morgen bij mij thuis afgeleverd. Natuurlijk een goede service, maar ik wil die jeans die avond al aan. De medewerker wijst mij op een functie in de App van de stad waarin ik op basis van merken 

ook andere winkels kan zoeken en een aantal winkels geven mij ook inzicht in hun voorraad. Ik maak gebruik van deze functie en het blijkt dat één van de winkels die ik nog moet bezoeken de jeans op voorraad 

heeft. Ik reserveer deze direct via de App en bezoek de winkel. De medewerker heeft mij geholpen in deze stad te vinden waar ik naar op zoek ben, ondanks dat hij deze jeans zelf niet verkoopt. Wat een service 

is dat? 

Naast de jeans heb ik ook nog enkele shirts nodig en die besluit ik wel bij hem te kopen natuurlijk. Vele uren later plof ik met mijn handen vol tassen neer in een lokaal café om bij te komen van deze shopping 

trip. Wat een dag. Ter plekke besef ik dat ik nog één ding vergeten ben te kopen en de winkels zijn al dicht. In mijn ooghoek zie ik dat de winkel ertegenover op een scherm een virtuele etalage heeft en ik zie 

daar net dat ene product langs komen. Ik verlaat het café, scan de QR- code in de virtuele etalage en besluit het product te bestellen en thuis te laten bezorgen. Ik heb in deze stad alles kunnen vinden wat ik 

zocht. Dit is voor mij met stip de beste winkelstad van Nederland. De stad is aantrekkelijk en heeft alles te bieden. De stad biedt service en is gastvrij, de stad speelt in op wat voor mij makkelijk is, de stad stelt 

mij in staat winkels te bezoeken die voor mij relevant zijn en tenslotte is de stad toegankelijk en bereikbaar.  

 

Deze stad zou zomaar eens Den Haag kunnen zijn….. 

 



ACHTERGROND EN DOELSTELLINGEN 
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Ambitie: Den Haag is de beste winkelstad van Nederland 

Winkelen is en blijft een belangrijke vrijetijdsbesteding voor de consument en is één van de belangrijkste redenen om steden te bezoeken. Consumenten zullen daarbij steeds kritischer een afweging maken 

tussen welke steden ze wel gaan bezoeken en welke steden niet. Dit betekent dat steden steeds meer met elkaar gaan concurreren en zich ook steeds meer zullen gaan profileren om ervoor te zorgen dat 

consumenten voor hun stad kiezen. Voor de stad Den Haag is het daarom van belang een onderscheidende positie in te nemen en zich te gaan profileren als de beste winkelstad van Nederland. Met haar 

meer dan 4.000 winkels en 68 winkelgebieden heeft Den Haag daarbij alle kans hiertoe uit te groeien. Met dit Smart Shopping City programma kan dit gerealiseerd worden waarbij elke consument 

optimaal gemak, genot en gewin geboden wordt, voor, tijdens en na een (winkel)bezoek aan de stad. 

 

Urgentie: Den Haag als beste winkelstad van Nederland levert een enorme bijdrage aan het functioneren van de totale stad 

Den Haag als winkelstad is een belangrijk onderdeel van de Haagse Economische Visie en in de Detailhandelsnota (RV112, 2005) is niet voor niets de ambitie uitgesproken om uit te groeien tot de beste 

winkelstad van Nederland. Het realiseren van deze ambitie is van groot belang omdat dit op korte en lange termijn een bijdrage levert voor de consument, detailhandel, ICT-sector en het functioneren van de 

stad als geheel. 

 

Bijdrage voor de consument 

Lokaal, regionaal, nationaal 
en internationaal 

Bijdrage voor de detailhandel 

Lokale ondernemers, 
retailers, winkelstraten en 

winkelgebieden 

Bijdrage voor de ICT sector 

Huidige en potentiële 
organisaties 

Bijdrage voor de stad 

Sociale en economische 
functie 

 

De beste 
winkelstad van 

Nederland 

Werkgelegenheid: Den Haag heeft meer dan 3.000 winkels en hier werken meer dan 20.000 mensen full- of parttime. Deze 

werkgelegenheid dient minimaal gehandhaafd en waar mogelijk uitgebreid te worden. 

 

Sociale functie: Den Haag heeft c.a. 70 winkelgebieden. Deze gebieden vormen het hart van buurten en wijken en zijn daarmee van belang 

voor de leefbaarheid van de stad en als sociale ontmoetingsplaats. Het is belangrijk de kwaliteit van de winkelgebieden hoog te houden 

en hier een goed beleid op te voeren. 

 

Economische functie: Het aantal bezoekers van winkels en winkelgebieden staat onder druk. De omzet in de non-food detailhandel neemt 

af en daarnaast is er sprake van een groeiende omzetafvloeiing naar het online kanaal. Voor de totale detailhandel in Den Haag is het van 

belang een aantrekkelijke winkelbestemming te zijn en te blijven omdat dit ervoor zorgt dat de totale detailhandel en aanverwante 

organisaties een goede boterham kunnen blijven verdienen. 

 

Vestigingsklimaat: Een goed functionerend detailhandelsapparaat ondersteunt bestaande ondernemers en stimuleert nieuwe 

ondernemers. Daarnaast heeft dit een aantrekkingskracht op nationale en internationale organisaties die zich met hun kantoren en 

winkels in Den Haag willen vestigen. 

 

Uitstraling en aantrekkingskracht: een aantrekkelijke winkelstad is een belangrijke pijler voor de uitstraling van Den Haag als 

internationale stad van vrede en recht. Daarnaast is winkelen een belangrijke vrijetijdsbesteding voor de Nederlander en een belangrijke 

reden om binnensteden zoals Den haag te bezoeken. Tenslotte draagt een aantrekkelijke winkelstad bij aan de toeristische functie van de 

stad Den Haag.  



DIT IS DEN HAAG 

“EEN STAD MET TWEE GEZICHTEN” 
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EEN STAD MET TWEE GEZICHTEN 
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Den Haag is op vele vlakken een stad met twee gezichten en heeft daarmee voor 

iedereen wel iets te bieden. Voor Nederlanders die Den Haag nog nooit bezocht 

hebben, heeft de stad een ander gezicht dan voor Nederlanders die er regelmatig 

komen. Voor iedereen geldt dat Den Haag “jouw Den Haag” kan zijn. Het is aan 

de stad Den Haag om iedereen hiervan te overtuigen. In het bijzonder dient 

daarbij aandacht geschonken te worden aan winkelen in Den Haag zodat 

bezoekers van de stad ook kennismaken met dat unieke gezicht. Je kunt er 

winkelen bij winkels met een lokaal en internationaal karakter, toegankelijke en 

exclusieve winkels, intieme en grootschalige winkels en standaard en luxe 

winkels. Met dit aanbod kan Den Haag haar bewoners en nationale en 

internationale bezoekers optimaal in hun behoeften voorzien.  

 

Eerst zien dan geloven en onbekend maakt onbemind gaat daarbij zeker op. Dit 

heeft betrekking op consumenten die de stad nog nooit bezocht hebben maar 

ook op consumenten die de stad wel bezocht hebben maar slechts één gezicht 

van de stad gezien hebben. Het is van belang dat deze consument het andere 

gezicht van de stad ook zien omdat dit andere gezicht van een gewone stad een 

unieke stad maakt. 

 

Op de volgende pagina’s wordt verder ingegaan op de verschillende gezichten die 

Den Haag heeft en op basis waarvan. Daarbij wordt ingegaan op: 

• De inwoners 

• De bezoekers 

• De shoppers 

• De stad 

• De winkels 

 

Politiek Den Haag 

 

Historisch 

 

Lokaal karakter 

 

Voor de inwoners 

 

Voor de nationale toerist 

 

Toegankelijk 

 

Binnenstad 

 

Intiem 

 

Dag 

 

Winkels 

 

Standaard 

 

Jouw Den Haag 

 

Vernieuwing 

 

Internationaal karakter 

 

Voor de bezoekers 

 

Voor de internationale toerist 

 

Exclusief 

 

Buitenstad 

 

Grootschalig 

 

Nacht 

 

Horeca 

 

Luxe 
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Een groot deel van het DNA van een stad wordt bepaald door de 

mensen die er wonen. In Den Haag woont een grote diversiteit 

aan mensen en dit profiel maakt de stad uniek ten opzichte van 

andere steden. 

 

Een belangrijk kenmerk van de stad is dat het aantal inwoners 

groeit. Dit zorgt ervoor dat de stad voor de detailhandel 

interessant is en blijft om zich te vestigen. Den Haag is een stad 

waar huidige en potentiële winkeliers een goede boterham 

kunnen blijven verdienen. 

 

Dit kan in het bijzonder doordat een bovenmodaal inkomen, 

hoog opgeleid en expats belangrijke kenmerken zijn van de 

inwoners van Den Haag. 

 

Met betrekking tot hun levensstijl geldt dat stijlvol, creatief en 

luxe belangrijke kenmerken zijn van de inwoners van de stad 

waarmee Den Haag zich duidelijk weet te onderscheiden van 

gemiddeld Nederland. 

 

Voor Den Haag is er alles aan gelegen goed in te spelen op de 

specifieke behoeften van de eigen inwoners op het gebied van 

winkelen om ten eerste dé winkelbestemming voor hun eigen 

inwoners te zijn. Dit betekent inspelen op de onderscheidende 

kenmerken en oplossingen op maat bieden waardoor iedereen 

zich in Den Haag als winkelstad thuis voelt. 



DIT IS DEN HAAG 

DE BEZOEKERS 
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Evenals de stad Den Haag kennen de bezoekers van de binnenstad ook meerdere gezichten. Het onderzoek van SmartAgent maakt dit duidelijk. Specifiek met betrekking tot winkelen vertonen deze groepen 

ander gedrag ten opzichte van elkaar en voor de stad Den Haag is het van belang hierop in te spelen. De groep “Gezellig” is het grootst in Den Haag en bovengemiddeld vertegenwoordigd vergeleken met 

gemiddeld Nederland. Daarna is de groep “Rustig” het grootst maar deze groep is onder gemiddeld vertegenwoordigd in Den Haag. De overige groepen zijn duidelijk kleiner maar daardoor niet minder 

aantrekkelijk. Uit de gegevens blijkt namelijk dat de groepen “Stijlvol en luxe” en “Creatief en inspirerend” ten opzichte van Nederland bovengemiddeld vertegenwoordigd zijn. Alle leefstijlen zijn belangrijk 

voor Den Haag maar er dient in het bijzonder aandacht besteed te worden aan de groepen Gezellig. Stijlvol en luxe, Creatief en inspirerend en Uitbundig. Naast deze leefstijlen zijn expats en toeristen ook 

belangrijke bezoekers van de binnenstad. 

Nederland Uitbundig Gezellig Rustig Ingetogen Ondernemend Stijlvol en luxe Creatief en inspirerend 

Verdeling 6% 18% 24% 16% 17% 9% 9% 

Den Haag Uitbundig Gezellig Rustig Ingetogen Ondernemend Stijlvol en luxe Creatief en inspirerend 

Bezoekers Den Haag 8% 21% 18% 14% 14% 12% 13% 

Inwoners regio 1-3 Den Haag 8% 20% 18% 15% 16% 12% 11% 

Inwoners regio 4 Den Haag 8% 22% 19% 13% 13% 12% 13% 

Index Den Haag - Nederland Uitbundig Gezellig Rustig Ingetogen Ondernemend Stijlvol en luxe Creatief en inspirerend 

Bezoekers Den Haag 133 117 75 88 82 133 144 

Inwoners regio 1-3 Den Haag 133 111 75 94 94 133 122 

Inwoners regio 4 Den Haag 133 122 79 81 76 133 144 

Doelgroep Indeling shopper Omschrijving 

Uitbundig Funshopper (inspiratie) Kijkt regelmatig of er iets leuks is en shopt impulsief 

Gezellig Funshopper (inspiratie) Kijkt regelmatig of er iets leuks is en shopt voor de gezelligheid 

Rustig Funshopper (prijs) Voor de gezelligheid, wanneer het rustig is en zoekt koopjes 

Ingetogen Runshopper (vergelijker) Heeft een plan, kijkt en vergelijkt en wil veel keuze 

Ondernemend Runshopper (snel en compact) Koopt alleen als het nodig is en heeft een duidelijk plan 

Stijlvol en luxe Luxe shopper Op zoek naar stijl, luxe en exclusieve merken 

Creatief en inspirerend Runshopper (snel en compact) Koopt alleen als het nodig is en wil veel keuze 

Eind 2012 heeft SmartAgent een consumentenonderzoek uitgevoerd in de regio Den Haag, met als doel meer kennis en inzicht te krijgen in 

de (potentiële) bezoekers van Den Haag. Het uitgangspunt van dit onderzoek is dat consumenten in zeven leefstijlen ingedeeld kunnen 

worden. Hierboven staan de belangrijkste inzichten weergegeven. 
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De shopper van vandaag en morgen is cross channel en koopt zowel in fysieke 

winkels als online. Het aandeel dat alleen nog in fysieke winkels koopt neemt af en 

het aandeel dat zowel fysiek als online koopt neemt enorm toe. 

 

Bij het online winkelen draait het vooral om de factor gemak. Dit betekent winkelen 

wanneer het uitkomt, weinig tijd beschikbaar, een uitgebreid assortiment en 

makkelijk zoeken en vergelijken. Om ervoor te zorgen dat de detailhandel in Den 

Haag deze naar online afvloeiende omzet zoveel mogelijk vasthoudt is het van 

belang inwoners en bezoekers van de stad in staat te stellen online te kopen bij de 

Haagse detailhandel en niet ergens anders. Dit vraagt om een aangepast DNA van 

de stad Den Haag. 

 

Bij het fysieke winkelen draait het om het product beoordelen, plezier, deskundig 

advies en combineren met andere activiteiten. Daarnaast worden eisen aan een 

toegankelijke binnenstad gesteld. Om de beste winkelstad van Nederland te 

worden dient de detailhandel van Den Haag op deze elementen te excelleren. Dat 

vraagt om een aangepast DNA van de stad Den Haag. 

Waarom ze in fysieke winkels kopen: 

Waarom ze online kopen: 
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Om de beste winkelstad van Nederland te zijn, moet 

een stad veel meer te bieden hebben dan winkelen 

alleen. De stad Den Haag heeft dat ook en is niet 

voor niets al uitgeroepen tot de beste binnenstad 

van Nederland. 

 

Het DNA van de stad Den Haag wordt gedomineerd 

door de woorden die hiernaast weergegeven staan. 

Dit toont duidelijk aan dat Den Haag een diverse 

stad is die voor iedereen wel iets te bieden heeft. 

Koninklijk, multicultureel, internationaal en 

levendig zijn woorden die Den Haag vooral typeren. 

Daarnaast wordt ook duidelijk een link gelegd met 

de toeristische functie die de regio Den Haag voor 

haar bezoekers vervult. 

 

Winkelen en winkelstad maken ook onderdeel uit 

van het DNA van de stad Den Haag. Voor het 

realiseren van de ambitie is het van belang dit de 

komende jaren veel meer te gaan laden. Nu is Den 

Haag een stad die veel te bieden heeft waar je ook 

kunt winkelen. Over vier jaar moet Den Haag de 

stad zijn waar je naartoe gaat om te winkelen en 

waar je ook kunt genieten van alles wat de stad nog 

meer te bieden heeft. 
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DE WINKELS 
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Den Haag is de 2e winkelstad van Nederland en heeft meer dan 3.000 winkels en ca. 70 winkelgebieden. Kortom, 

Den Haag als winkelstad heeft de consument al heel veel te bieden. Het is echter de verborgen kracht van de stad 

omdat Den Haag hier nog niet mee geassocieerd wordt. Voor de winkelstad Den Haag is het van belang dat dit gaat 

veranderen om de ambities waar te maken. En dat Den Haag deze ambities waar kan maken lijkt geen twijfel over 

mogelijk. Het aanbod is zeer divers en wordt o.a. gekenmerkt door internationale winkelformules, modewarenhuizen, 

aantrekkelijke winkels, unieke winkels en lifestyle. Specifiek voor het functioneren van de detailhandel geldt dat er 

sprake is van beperkte leegstand en schaalvergroting waardoor het een aantrekkelijke vestigingslocatie is. Daarnaast 

zijn er in en buiten de binnenstad een aantal winkelgebieden die een uniek en duidelijk onderscheidend profiel 

hebben. Onbekend maakt onbemind gaat hier echter op. Door de nadruk op de hoeveelheid en diversiteit van het 

aanbod te leggen moet Den Haag veel meer bezoekers kunnen trekken dan het nu al doet. 

Den Haag is de 2e winkelstad van 

Nederland: 

 

613.000m² winkelvloeroppervlak 

 

3.300 winkels 

 

Omzet binnenstad ruim € 600 

miljoen (dagelijkse en niet-

dagelijkse bestedingen) 

 

Bron: detailhandelsmonitor 



DIT WORDT DEN HAAG 

“HET NEW YORK VAN WINKELEND NEDERLAND” 
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HET NEW YORK VAN WINKELEND NEDERLAND 
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Wie aan New York denkt, denkt aan Broadway, Fifth Avenue, Manhattan, SOHO, Meatpacking District, China Town, Tribeca, Brooklyn, Financial District en Times Square. Bekende stadsdelen die allemaal 

hun eigen identiteit hebben en voor bezoekers van de stad een bestemming op zichzelf zijn en op basis daarvan van New York een unieke stad maken. Het zijn ook stadsdelen die op het gebied van winkelen 

allemaal hun eigen identiteit hebben en daardoor een winkelbestemming op zichzelf vormen. Met c.a. 70 winkelgebieden beschikt Den Haag ook over de unieke mogelijkheid deze gebieden als merken te 

profileren en daarmee als winkelbestemming in de stad Den Haag op de kaart te zetten. Dit vraagt om een integrale aanpak waarmee de totale stad op de kaart wordt gezet. 

 

New York heeft China Town en Den Haag heeft het gebied China Town 

New York heeft Williamsburg in Brooklyn en Den Haag heeft het gebied Young Urban (Schoolstraat, Vlamingstraat, Grote markt) en het Zeeheldenkwartier 

New York heeft Times Square en Den Haag heeft het gebied Visitor Hotspot  (Pleinkwartier) 

New York heeft Broadway en Den Haag heeft het gebied City Heart (Grote Marktstraat, Spuistraat, Vlamingstraat, Groenmarkt, Venestraat, Passage, Haagse bluf) 

New York heeft SOHO en Den Haag heeft het gebied Trendy & Chique (Hofkwartier) 

New York heeft SOHO en Den Haag heeft The Hague Style (Denneweg, Frederikstraat) 

New York heeft Union Square Green Market en Den Haag heeft het gebied City Mondial (Hobbemastraat, Haagse Markt, Paul Krugerlaan) 

New York heeft Fifth Avenue en Den Haag heeft het gebied Exclusive shopping (Hoogstraat, Noordeinde, Plaats,  Kneuterdijk) 

New York heeft Tribeca en Den Haag heeft het gebied Zeeheldenkwartier (Piet Heinstraat, Zoutmanstraat, Prins Hendrikstraat, Anna Paulownastraat) 

Denhaagshopping.com is een initiatief 

waar hier al goed inhoud aan wordt 

gegeven. Voor de stad Den Haag is het van 

belang dat dit op grote schaal geladen 

wordt en dat inwoners en bezoekers van de 

stad zowel online als in de stad op de 

hoogte gesteld worden van deze gebieden 

en de unieke eigenschappen hiervan. Dit 

vraagt om een aanpak die stads breed 

gedragen wordt. Ook hier geldt onbekend 

maakt onbemind. De stad heeft hierbij één 

generiek platform nodig om de branding 

van gebieden gestalte te geven. 
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TECHNOLOGIE          DOEL  TECHNOLOGIE             MIDDEL 

 

Technologie speelt een belangrijke rol in het waarmaken van de ambities van Den Haag. Het gebruik van technologie is daarbij 

een middel om het doel te bereiken. Slim inzetten van technologie, daar draait het om. Daarom wordt Smart Shopping City ook 

geladen op basis van wat het de consument oplevert. Door gebruik te maken van technologie kan dit mogelijk gemaakt worden. 

 

Missie: Den Haag is het New York voor winkelend Nederland 

Samen met enkele andere wereldsteden is New York dé winkelstad bij uitstek. Heel veel mensen gaan naar New York omdat ze 

graag willen winkelen. Je kunt werkelijk alles vinden in deze stad. Hierbij kun je denken aan dure, exclusieve merken en 

kledingstukken, maar ook aan alternatieve dingen. Ook zijn er veel winkels waar je juist weer goedkope kleding en accessoires 

kunt kopen. Daarnaast kunnen bezoekers terecht in een groot aantal winkelgebieden met allemaal hun eigen identiteit. 

 

Dat is ook de missie waar Den Haag voor staat en met meer dan 3.000 winkels en c.a. 70 winkelgebieden heeft Den Haag dat 

ook in zich. De grootste overeenkomst tussen Den Haag en New York op dit moment is dat ze beide een vooraanstaande 

vestigingsplaats van de Verenigde Naties zijn. Over enkele jaren zal Den Haag evenals New York een toonaangevende 

internationale winkelstad zijn. 

 

Visie: Den Haag is als Smart Shopping City de meest aantrekkelijke winkelstad van Nederland voor zowel consumenten als de 

detailhandel en daaraan gerelateerde organisaties 

 

De klant staat centraal en dat betekent dat Den Haag de beste winkelstad van Nederland gaat worden door optimaal in te spelen 

op het gedrag en de behoeften van de consument. Dit betreft zowel inwoners van de stad als bezoekers van de stad. 

 

Het functioneren van de detailhandel staat centraal en dat betekent dat Den haag hen een optimaal kader biedt om in te spelen 

op het gedrag en de behoeften van de consument. Dit betreft zowel de huidige aanwezige als de toekomstige detailhandel en 

daaraan gerelateerde organisaties. 
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.. maar wil een slag naar de toekomst 

maken! 

 

Den Haag is al op de goede weg om voor 

zowel consument als de detailhandel en 

daaraan gerelateerde organisaties de 

meest aantrekkelijke winkelstad van 

Nederland te worden. Zo beschikt Den 

Haag al over het platform 

denhaagshopping.com waar consument 

verschillende blogs kunnen lezen over de 

stad en zijn er al twintig BIZ-gebieden die 

gezamenlijk investeren om de kwaliteit van 

Den Haag te verbeteren. Daarnaast 

hebben enkele winkelgebieden zoals 

Zeeheldenkwartier al een eigen platform 

waardoor de unieke winkelgebieden goed 

geprofileerd worden. Ook op het gebied 

van nieuwe (online) technieken heeft Den 

Haag de eerste stappen al gezet. Het 

nieuwste winkelcentrum van Den Haag, 

New Babylon, heeft The New Babylon 

Shopping Wall. Consumenten  kunnen via 

deze shopping wall winkelen na 

sluitingstijd.  



HET SMART SHOPPING CITY PROGRAMMA 

“DE ROUTE NAAR HET NEW YORK VAN NEDERLAND” 
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Leeswijzer per pijler: 

 

1. SMART – Per pijler wordt aangegeven op welke aspecten van SMART deze pijler betrekking heeft. Indien een letter GROEN is betekent dit dat de pijler daarop 

betrekking heeft. 

 

2. In de praktijk – Per pijler staat visueel weergegeven hoe deze pijler al wordt of kan worden toegepast in de praktijk.  

 

3. Voor de stad – Per pijler staat onder de skyline van Den Haag aangegeven wat de toegevoegde waarde voor de stad is. 

 

4. Voor de ondernemer – Per pijler staat onder de winkels aangegeven wat de toegevoegde waarde voor de ondernemer is. 

 

5. Voor de consument – Per pijler staat onder de personen aangegeven wat de toegevoegde waarde voor de consument is. 

 

 

Tenslotte geldt dat de pijlers niet op zichzelf staan en duidelijk een relatie hebben met elkaar. Daarom wordt begonnen met een visuele weergave van alle twaalf 

pijlers en hoe deze met elkaar verbonden zijn. Samen maken deze pijlers van Den Haag dé Smart Shopping City van Nederland. 

 

 

 

 

Om als Smart Shopping City dé beste winkelstad van Nederland te zijn en te blijven en daarmee het New York voor winkelend Nederland te zijn is een programma met in totaal twaalf pijlers samengesteld. 

Deze pijlers staan hieronder opgesomd en worden op de volgende pagina’s verder toegelicht: 

1. Open data 

2. Online shopping platform 

3. Loyalty 

4. Smart parking 

5. Mobiel betalen 

6. Afhalen en bezorgen 

7. Service en gastvrij 

8. Online/offline 

9. Profilering winkelgebieden 

10. Profilering “local heroes” 

11. Marketing en events 

12. Retail living lab 
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De twaalf pijlers staan niet op zichzelf en er is duidelijk sprake van overlap. De GROEN gekleurde pijlers zijn de basis pijlers en vormen het fundament van het programma. De GRIJS gekleurde pijlers zijn 

complementair aan de andere pijlers. 
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SMART 

Consumenten zijn op zoek naar een garantie dat ze kunnen vinden  wat 

ze zoeken op basis van informatie die actueel is. Met een open data 

platform voor de detailhandel in Den Haag wordt dit mogelijk 

gemaakt. Indien de detailhandel ervoor zorgt dat de informatie actueel 

is, wordt op de platformen, waar consumenten op zoek zijn naar 

informatie, de meest actuele informatie getoond. Dat is een win-win 

situatie voor zowel de detailhandel als de consument. 

 

 

 

Met minimale inspanningen het maximale rendement behalen is iets 

wat iedere ondernemer in Den Haag zou moeten aanspreken. Met een 

open data platform wordt dit mogelijk gemaakt. Ondernemers hoeven 

namelijk maar op één locatie hun gegevens achter te laten en actueel 

te houden om online goed en vooral ook op basis van de juiste 

gegevens vindbaar te zijn. Indien ondernemers hun gegevens  in  

hetzelfde open data platform beheren, zorgt dit ervoor dat  ze op de 

toepassingen die hier gebruik van maken goed gevonden worden. Dit 

betreft o.a. Google en  websites met informatie over winkels en 

winkelgebieden. 

De basis van veel online toepassingen is data. Steeds meer van deze 

data kenmerkt zich als open data. Dit betekent vrij beschikbare 

informatie die door meerdere partijen gebruikt mag worden. Voor Den 

Haag is het van belang een open data platform voor de stad te creëren 

waar vervolgens veel gebruikte online toepassingen gebruik van 

kunnen maken. Dit heeft twee grote voordelen. Ten eerste is het 

werken met één open database efficiënt waardoor gegevens slechts op 

één locatie bijgehouden hoeven te worden. Ten tweede draagt dit bij 

aan  online optimaal vindbaar Den Haag. 

Een open database voor ondernemers in Den Haag 
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SMART 

Actief op social media Het schrijven van blogs In meerdere talen beschikbaar 

Consumenten hebben behoefte aan duidelijkheid. Dit kan gecreëerd 

worden door vanuit één overkoepelend platform met de consument te 

communiceren. Als de consument iets moet weten over winkelen in 

Den Haag moet het meteen duidelijk zijn waar hij terecht kan voor 

informatie en inspiratie. De basis van dit platform vormt de website en 

social media en blogs maken daar ook deel van uit.  Dit platform dient 

zowel nationaal als internationaal toegankelijk te zijn om ook de 

toerist optimaal te informeren over wat Den Haag als winkelstad te 

bieden heeft. 

Voor de detailhandel is het van belang dat er voldoende traffic 

gegenereerd wordt naar de stad. In het bijzonder voor winkelen als 

primaire bezoekmotivatie. Een ondernemer kan dit alleen voor zijn 

eigen klanten organiseren, maar om een bredere doelgroep aan te 

trekken is het van belang dat winkelen in Den Haag ook stadsbreed 

gepromoot wordt. Daarbinnen is het voor ondernemers en 

winkelgebieden van belang dat ze ook zichzelf kunnen profileren door 

op het platform consumenten te voorzien van informatie en inspiratie. 

Dit kan bijvoorbeeld door middel van blogs en social media. 

Den Haag als winkelstad dient op de kaart gezet te worden. Daarvoor 

is het nodig dat de stad ook als één collectief opereert. Op dit moment 

zijn er verschillende initiatieven, zoals denhaag.com en 

denhaagshopping.com van waaruit met de consument 

gecommuniceerd wordt. Deze initiatieven dienen niet het belang van 

de totale stad Den Haag en de detailhandel in het bijzonder. Daarom 

is het van belang om vanuit één overkoepelend online winkelplatform 

met de consument te communiceren waarmee de totale stad op de 

kaart gezet wordt. 
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SMART 

Alle winkels, alle winkelgebieden Lokaal zoeken en vinden Overal beschikbaar 

Wanneer consumenten Den Haag bezoeken  zijn ze op zoek naar de 

garantie dat ze kunnen vinden wat ze zoeken. Dit kan een winkel, een 

product of een bepaald merk zijn. Hoe ideaal is het dat winkels in de 

stad 24 uur per dag vindbaar zijn en dat consumenten thuis, onderweg 

of  in de stad op hun smartphone  in kunnen typen waar ze naar op 

zoek zijn en dat ze dan direct het antwoord hebben. Bekende locaties 

zullen getoond worden maar ook winkels en gebieden waar ze nog 

nooit geweest zijn. Vooral dit laatste zorgt ervoor dat consumenten in 

gaan zien wat Den Haag als winkelstad allemaal te bieden heeft. 

Voor de ondernemer is online de etalage van de toekomst. Dat 

betekent dat het  voor elke ondernemer van belang is online minimaal 

goed vindbaar te zijn. Het meest ideale scenario is natuurlijk een eigen 

website, maar dat is niet altijd haalbaar. Een goed(koop) alternatief is 

zichtbaar zijn op het online winkelplatform van Den Haag. Dit zorgt 

ervoor dat de kans dat een bezoeker van Den Haag deze winkels 

bezoekt vergroot wordt. Naast de winkels heeft het ook toegevoegde 

waarde voor winkelgebieden. Die kunnen zich op dit platform ook 

profileren en op basis daarvan bezoekers aantrekken. 

Om de winkelstad van Nederland te worden en te blijven is het voor de 

stad Den Haag van belang duidelijk te maken wat Den Haag op het 

gebied van winkelen allemaal te bieden heeft. Alle winkels en alle 

winkelgebieden in één online winkelplatform is daarom het basis 

fundament voor Den Haag als Smart Shopping City. Het geeft iedereen 

inzicht in de kwantiteit en kwaliteit aan winkels. Een deel van de 

winkels is online al goed vindbaar door een eigen website of 

zichtbaarheid op denhaagshopping.com  of de website van 

winkelgebieden. Doelstelling is dat de hele stad online is. 
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SMART 

Routes samenstellen Pushberichten op locatie Advies op maat 

Consumenten zijn niet op zoek naar alle winkels en winkelgebieden. Ze 

zijn op zoek naar winkels en winkelgebieden die relevant zijn voor het 

doel waarmee ze Den Haag bezoeken. Filteren van informatie is 

belangrijk voor hun. Deze filters zijn beoordelingen van consumenten, 

eigenschappen en interesses van consumenten en profielen van 

winkels en gebieden. Hiermee kunnen consumenten routes 

samenstellen die voor hun relevant zijn. Daarnaast kunnen ze 

informatie ontvangen die voor hun relevant is door aan te geven welke 

gebieden of welke winkels met hun mogen communiceren. Den Haag 

op maat, daar gaat het om. 

Winkelgebieden zijn er niet voor iedereen en hetzelfde geldt voor 

winkels. Elk winkelgebied en elke ondernemer heeft zo zijn eigen 

doelgroep. Voor de gebieden en ondernemers is het van belang deze 

doelgroepen aan te trekken. Daarom is het voor winkelgebieden en 

ondernemers  belangrijk online een duidelijk profiel aan te maken dat 

duidelijk maakt wat ze verkopen, waarom ze het verkopen en vooral 

ook aan wie. Door deze informatie aan gebieden en winkels te 

koppelen komt niet iedereen maar de juiste doelgroep naar de 

gebieden en de winkels. Daarnaast kan gericht gecommuniceerd 

worden met de juiste doelgroep. 

Wegwijs in de stad. Dat moet Den Haag haar bezoekers aanbieden. 

Met  bijna 4.000 winkels en bijna 70 winkelgebieden is het voor 

bezoekers lastig te bepalen waar ze moeten zijn en waarom. Daarom is 

het voor Den Haag van belang inzicht te geven in de diversiteit van de 

stad en bezoekers advies op maat te geven over waar ze naartoe gaan. 

Op o.a. denhaagshopping.com is dit al mogelijk maar daarvoor geldt 

dat niet alle gebieden en winkels zijn meegenomen. Dat is van belang 

om voor de totale stad van toegevoegde waarde te kunnen zijn. 

Winkelen op maat is de service die Den Haag moet gaan aanbieden. 

Reviews 
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SMART 

Beloning winkelen Beloning bezoek 

Consumenten moeten een goede reden hebben om Den Haag vaker te 

bezoeken. Een servicecard kan hierin voorzien. Naast het sparen van 

punten kunnen rondom deze card exclusieve initiatieven ontwikkeld 

worden. Dit betreft speciale aanbiedingen, member avonden en 

exclusieve events. Deze initiatieven zijn bedoeld om herhaalbezoeken 

te realiseren. Het punten sparen in de stad draagt daar ook aan bij 

maar dat stimuleert consumenten vooral om ook andere winkels en 

winkelgebieden te bezoeken. Daarnaast is het de ideale vorm van 

gastvrijheid als parkeerkosten vergoed kunnen worden door in de stad 

te verblijven. 

 

 

Door als winkelgebied of ondernemer te participeren in de servicecard 

van de stad zorgt dit ervoor dat meer consumenten de aangesloten 

gebieden en winkels bezoeken. Dat is de eerste stap. Indien de 

bezoekers tevreden zijn zorgt het er ook voor dat bezoekers vaker terug 

komen en dat is de tweede stap. Namelijk het realiseren van loyale 

bezoekers. Deze loyaliteit kan vergroot worden door bezoekers te 

belonen tijdens een bezoek aan de winkel of op basis van hun 

bestedingen. Naast de servicecard voor de hele stad kunnen gebieden 

er ook voor kiezen een servicecard specifiek voor hun gebied te 

introduceren. 

 

 

Wat is er nou mooier dat je als stad de bezoekers kunt belonen voor 

elke keer dat ze de stad bezoeken of alles wat ze daar doen. Dat is de 

ideale vorm van gastvrijheid en zorgt ervoor dat Den Haag een stad is 

om terug te blijven komen. Met een servicecard van de stad Den Haag 

kan dit gerealiseerd worden. Hiermee kunnen bezoekers van de stad 

sparen voor bijvoorbeeld producten, kortingen bij winkels en/of 

vergoeding van de parkeerkosten. Op dit moment is dit nog niet 

aanwezig in Den Haag. Naast  voordeel voor de gebruiker levert het 

Den Haag waardevolle data op over hoe vaak bezoekers komen en 

waarvoor. 
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SMART 

Parkeerplaatsen in 

 Den Haag 
Beloning parkeren Navigeren naar vrije parkeerplek 

Met Den Haag parkeren kunt u sparen bij: 

Den Haag member? 

 

U kunt uw gespaarde punten ook hier 

inwisselen!  

‘Gratis’ parkeren 

Goed bereikbare en goed betaalbare parkeerfaciliteiten biedt service 

voor de consument, zorgt voor gemak, maakt een bezoek aan de stad 

aantrekkelijk en maakt  Den Haag vooral ook zeer toegankelijk. Dit zal 

voor consumenten een belangrijke reden zijn om wel naar Den Haag te 

gaan en niet voor een andere stad te kiezen. Actueel inzicht is daarbij 

van belang. Dit heeft o.a. betrekking op inzicht in tarieven, locaties en 

vrije parkeerplaatsen. Indien met de servicecard gespaard kan worden 

voor vergoeding van de parkeerkosten zal dit zeker van toegevoegde 

waarde zijn voor zowel de duur als de frequentie van het bezoek. 

Door informatie over winkels, winkelgebieden en parkeerfaciliteiten 

samen te brengen kunnen consumenten beter bepalen waar ze de auto 

het beste neer kunnen zetten. Door consumenten deze inzichten te 

geven zal dit meer traffic genereren naar de verschillende 

winkelgebieden.  Algemeen geldt dat de meeste winkels en 

winkelgebieden kunnen profiteren van gunstige parkeervoorwaarden in 

de hele stad omdat dit ervoor zorgt dat bezoekers langer blijven en 

vaker terugkomen. Dit is goed voor zowel het aantal bezoekers als de 

omzet. 

 

 

Parkeren is een belangrijk onderdeel van de toegankelijkheid van een 

stad. Bezoekers van een stad parkeren graag daar waar ze ook willen 

zijn. Voor Den Haag is het van belang dit zo gemakkelijk mogelijk te 

maken. Parkeerfaciliteiten zijn er voldoende, het gaat er nu om dat 

consumenten deze makkelijk kunnen vinden. Verder zijn de 

parkeerkosten een issue voor veel consumenten. Door parkeren te 

koppelen aan de servicecard kan dit grotendeels weggenomen worden 

wanneer bezoekers van de stad op basis van hun verblijf en 

bestedingen kunnen sparen voor de vergoeding van de parkeerkosten. 
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SMART 

Geen wachtrij Mobiel betalen 

De smartphone is onze portemonnee van de toekomst.  Afrekenen met 

de telefoon is gemakkelijk en snel en draagt bij aan een prettige 

winkelervaring. Consumenten hoeven namelijk niet meer in de rij te 

staan en worden van begin tot eind geholpen door dezelfde 

medewerker. Daarnaast zal de kassabon verleden tijd zijn waardoor 

consumenten altijd een aankoopbewijs kunnen leveren bij een retour 

of een klacht.  

 

 

De kassa van de toekomst is online en digitaal. Voor ondernemers is 

het van belang hier bewust van te zijn en mee te gaan met deze 

ontwikkelingen. Wachtrijen bij de kassa zijn verleden tijd en personeel 

kan veel efficiënter ingezet worden wat een gunstige invloed heeft op 

de kosten. Kassa personeel is namelijk overbodig en klanten kunnen 

afrekenen bij de medewerker die hen helpt. Het feit dat wachtrijen 

verleden tijd zijn heeft een positieve invloed op de omzet omdat 

hiermee voorkomen wordt dat klanten de winkel uitlopen zonder iets te 

kopen. 

Mobiel betalen is de toekomst. Als Smart Shopping City zou het mooi 

zijn als de stad Den Haag voorloper is op dit gebied en stimuleert dat 

betalen met de smartphone mogelijk gemaakt wordt. Dit is van 

toegevoegde waarde voor de consument maar zeker ook voor het ICT-

imago van de stad.  
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SMART 

In de winkel afhalen Same day delivery Kluisjes voor afhalen Pick Up Points 

Tijd is een schaars goed voor consumenten en ze hebben daar het 

liefst zo veel mogelijk controle over. Daarom zou het goed zijn dat de 

stad, winkelgebieden en ondernemers de inwoners zoveel mogelijk 

faciliteren om dit ook mogelijk te maken. Dit  betekent andere 

oplossingen bieden dan het leveren van pakketjes wanneer de 

consument niet thuis is. Afhalen in winkels, afhaalpunten en kluisjes 

zijn hier voorbeelden van maar het kan ook zo zijn dat producten op 

een tijdstip en locatie bezorgd worden die door klanten zelf bepaald 

worden. 

 

 

Traffic naar winkelgebieden staat onder druk doordat consumenten 

steeds meer online kopen. Daarom moeten winkelgebieden op zoek 

gaan naar andere vormen van traffic. Dit kunnen afhaalpunten voor 

online bestelde goederen zijn die in het gebied afgehaald kunnen 

worden. Daarnaast kunnen dit retailers zijn die dit zelf mogelijk 

maken. Voor ondernemers bieden dergelijke punten ook een 

oplossing. Ze kunnen online bestellen mogelijk maken en daar de 

pakketjes op laten halen of wellicht gebruik maken van koeriers in de 

stad die online bestelde producten tegen vergoeding bij de klant thuis 

afleveren. 

Inmiddels gaat meer dan 10% van de omzet in de non-food 

detailhandel via het online kanaal. Dit heeft een negatieve invloed op 

de traffic naar de stad en daarmee de omzet van winkeliers. Voor de 

stad Den haag is het van belang zoveel mogelijk omzet, die verschuift 

naar online, voor de stad te behouden. Dit betekent inwoners van de 

stad stimuleren vooral bij de lokaal aanwezige detailhandel te kopen 

en niet bij online spelers zoals wehkamp.nl en bol.com. Daarnaast 

moet de stad de online logistiek faciliteren door naast thuis bezorgen 

ook andere opties mogelijk te maken. Oftewel, faciliteren binnen de 

hoofdwinkelstructuur. 
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SMART 

Voor de offline consument/toerist Gastvrije stad en winkels Gastvrije content 

Inwoners van Den Haag kunnen over het algemeen goed hun weg 

vinden in Den Haag. Voor bezoekers van de stad geldt dit niet en voor 

deze doelgroep is het van belang dat ze geïnformeerd worden over 

alles wat de stad te bieden heeft op een manier die ze zelf het meest 

prettig vinden. Dit kan natuurlijk online, maar bij voorkeur ook op een 

fysieke locatie waar men terecht kan voor informatie en vragen. 

Daarnaast moet een bezoek aan de stad een unieke belevenis zijn en 

daarbij spelen gastvrije winkels een belangrijke rol. Deze winkels 

kunnen consumenten op het online winkelplatform vinden op basis 

van beoordelingen van anderen. 

Beleving en personeel zijn voor veel consumenten belangrijke redenen 

om te winkelen in een fysieke winkelomgeving. Voor ondernemers in 

Den Haag is dit van belang om te beseffen. Met elkaar moeten ze de 

ambitie hebben om samen van Den Haag de meest klantvriendelijke 

winkelstad van Nederland te maken en zelf natuurlijk de meest 

klantvriendelijke winkel te zijn. Daarom zal in de stad ook commercieel 

aandacht geschonken worden aan welke ondernemers en gebieden 

het meest gastvrij zijn. Dit genereert traffic en omzet. 

 

Welkom in Den Haag. Natuurlijk staat dat mooi op een scherm of een 

smartphone, maar het ultieme welkom is toch een fysieke plek met 

vertegenwoordigers van de stad waar bezoekers terecht kunnen voor 

allerlei informatie over wat de stad allemaal te bieden heeft. Vooral 

voor de minder digivaardige consumenten biedt dit een uitkomst. 

Welkom in Den Haag is echter meer dan een servicepunt alleen. Het is 

een verantwoordelijkheid voor  de hele stad en in het bijzonder van de 

winkelmedewerkers. 

 



8. ONLINE/ OFFLINE 
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SMART 

Virtueel winkelen New Babylon 
Wifi hotspots rond de 

 touch screens 
Touch screens die toegang tot informatie bieden 

Altijd en overal toegang tot alle informatie over Den Haag. Dat 

betekent thuis, onderweg, maar zeker ook  tijdens een bezoek aan Den 

haag zelf. Wifi is daarbij van toegevoegde waarde omdat dit gratis en 

snel is voor de consument en het gebruik van Apps en andere vormen 

van communicatie vanuit de stad, winkelgebieden en ondernemers 

stimuleert. Schermen in de stad zijn van toegevoegde waarde voor de 

minder digivaardige bezoekers om winkels en winkelgebieden op te 

zoeken. Etalages van (leegstaande) winkels kunnen ingezet worden als 

communicatiemiddel met de consument.  

Wifi aanbieden in de stad, in winkelgebieden of in winkels kan voor 

consumenten een reden zijn langer in een stad te blijven of bepaalde 

winkelgebieden of winkels wel of niet te bezoeken. Dit geldt in het 

bijzonder voor internationale toeristen  voor wie Wifi een uitkomst is. 

Schermen in de stad met informatie over winkelgebieden en winkels 

zorgen ervoor dat consumenten kennis maken met meer dan alleen de 

binnenstad. Dit genereert traffic naar andere winkelgebieden en 

winkels. Deze schermen kunnen consumenten in gebieden ook 

faciliteren bij het zoeken. 

Bezoekers van de stad in een fysieke omgeving toegang bieden tot 

alles wat online mogelijk is.  Oftewel in de winkelstraat profiteren van 

het beste dat beide werelden te bieden hebben. Dat hoort bij een 

Smart Shopping City en dient Den Haag mogelijk te maken. Dit kan 

met schermen in de stad als vervanger van de stadsplattegrond, een 

App op de smartphone en het mogelijk maken van Wifi in de stad. New 

Babylon speelt hier al goed op in door virtueel winkelen mogelijk te 

maken met de shopping wall. 
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Profilering van de winkelgebieden 

Waarom voelt de ene consument zich wel aangetrokken tot een 

bepaalde winkel of gebied en de andere niet? Dit komt doordat we van 

elkaar verschillen op basis van onze waarden, behoeften en motieven. 

SmartAgent onderscheidt  zeven verschillende segmenten van 

consumenten die van elkaar verschillen met betrekking tot waar ze 

winkelen en waarom.  Deze consumentengroepen zijn op zoek naar 

winkels en winkelgebieden die goed bij hun passen. Wanneer 

winkelgebieden zich duidelijk profileren weten consumenten of ze naar 

Megastores, de Denneweg of Haagsche Bluf moeten. 

Winkelgebieden verschillen van elkaar. Dit heeft betrekking op hun 

aanbod, hun karakter, de functie die ze vervullen en de mensen die er 

komen. Om meer traffic te generen naar winkelgebieden en bezoekers 

aan het winkelgebied te binden is het van belang de winkelgebieden 

letterlijk en figuurlijk op de kaart te zetten. Dit betekent dat 

winkelgebieden online goed vindbaar moeten zijn en ook vanuit het 

gebied gaan communiceren met huidige en potentiële bezoekers. Dit 

kunnen inwoners van de stad zijn maar ook toeristen of dagjesmensen. 

Ondernemers kunnen zich binnen dit winkelgebied ook profileren. 

Den Haag kent bijna 70 winkelgebieden en is daarmee een stad met 

vele gezichten. Bezoekers van de stad weten dit vaak niet en om de 

diversiteit van de stad met al haar winkelgebieden aan te tonen is het 

van belang deze gebieden een eigen gezicht te geven. Op 

denhaagshopping.com is hiertoe het initiatief al genomen en 

afzonderlijke winkelgebieden zoals het Zeeheldenkwartier zijn op dit 

gebied al op de goede weg. Het is echter van belang dat de hele stad 

op de kaart gezet wordt zodat bezoekers ook weten wat er is en vooral 

ook waar ze moeten zijn. 
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Profilering van local heroes – “I shop The Hague” 

Doordat  winkelstraten qua winkelaanbod steeds meer op elkaar 

lijkten gaan consumenten juist op zoek naar winkelsteden die anders 

dan anders zijn. Deze diversiteit wordt vooral gezocht bij lokale winkels 

bij wie service hoog in het vaandel staat en vaak een assortiment 

voeren dat anders dan anders is. Tijdens het shoppen willen 

consumenten verrast worden en dat kan juist bij deze winkels en de 

gebieden waarin ze gevestigd zijn. Dan moeten ze deze “local heroes” 

wel kunnen vinden natuurlijk. Daarom is het van belang dat ze in Den 

Haag onder de aandacht gebracht worden zodat bezoekers verrast 

kunnen worden. 

Traffic is belangrijk voor lokale ondernemers om rendabel te kunnen 

zijn. Marketing en communicatie vormt een belangrijke basis voor deze 

traffic. Aangezien de budgetten van lokale ondernemers in schril 

contrast staan tot de mogelijkheden van grootwinkelbedrijven zoals 

H&M en Primark is het van belang dat ze onder de aandacht gebracht 

worden van het winkelend publiek. Door de “local heroes” als stad 

gezamenlijk te promoten kan dat op een effectieve wijze. Zorg ervoor 

dat ze op de kaart gezet worden met acties, een website, eigen tasjes 

en eventueel een loyaltycard voor “local heroes”. 

De grote hoeveelheid en diversiteit aan lokale ondernemers maakt Den 

Haag voor de bezoeker  een winkelstad die anders en uniek is. Hiermee 

kan Den Haag als stad onderscheidend vermogen creëren, de lokale 

werkgeleigenheid bij deze ondernemers bevorderen en inspelen op de 

trend van toenemende populariteit van lokale ondernemers en 

initiatieven die een tegenwicht bieden aan de massa. Er zijn in Den 

Haag al initiatieven op dit gebied, o.a. Zeeheldenkwartier en 

Denneweg, maar het is van belang dit stadsbreed op te pakken. 

Amsterdam heeft I love Amsterdam, Den Haag heeft I shop The Hague. 
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Shopathon 

42 uur lang, non-stop shoppen! 

Telecom congres 

Evenementen en PR 

Consumenten winkelen graag in dé beste winkelstad van Nederland. 

Ze weten echter niet dat dit Den Haag is  of wordt en waarom dit zo is. 

Voor consumenten is het goed dat daar ook verandering in komt en dat 

ze van Noord tot Zuid en van Oost tot West allemaal weten dat Den 

Haag dé winkelstad bij uitstek is. Als Den Haag uitlegt wat ze allemaal 

te bieden heeft dan zijn consumenten bereid om steden als 

Amsterdam, Utrecht en Rotterdam voorbij te rijden.  

 

 

 

Wanneer Den Haag als stad op de kaart gezet wordt dan profiteert de 

totale stad hiervan, van ondernemers tot winkelgebieden. Dit 

genereert traffic, zorgt voor nieuwe bezoekers en wanneer het bezoek 

bevalt zorgt het er ook voor dat bezoekers terugkomen. Rondom de 

events zou het goed zijn dat winkelgebieden en ondernemers 

afzonderlijk ook hun steentje bijdragen door aandacht voor hun gebied 

of winkel te vragen. Voor hun is het ook van belang dat in de 

communicatie de nadruk op de diversiteit van de stad gelegd wordt en 

dat gebieden in het zonnetje gezet worden. 

Den Haag dient als winkelstad op de kaart  gezet te worden en de 

winkelgebieden en ondernemers kunnen dat niet alleen. Daar is meer  

voor nodig. Het imago van de stad als beste winkelstad moet volop 

geladen worden. Voor de  consument kan dit door unieke events zoals 

een Shopathon te organiseren en een shopgids uit te brengen. Voor de 

ICT sector kan dit door tijdens het telecom congres technologie te 

koppelen aan Den Haag als winkelstad.  Onbekend maakt onbemind 

en daar moet verandering in komen. 

 

 

Shopgids 
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Voor veel innovaties en toepassingen geldt dat ze nog onbekend zijn 

voor de consument en als ze bekend zijn is dit vaak omdat ze erover 

gelezen hebben. Den Haag gaat een stap verder voor de consument. In 

Den Haag kunnen consumenten ervaren hoe het in de praktijk werkt en 

op basis van deze ervaringen kunnen ze bepalen of ze hier open voor 

staan of niet. Hiermee creëert Den Haag een unieke reden om naast de 

aanwezige winkels ook de stad te bezoeken. Voor zowel jong als oud is 

dit aantrekkelijk. 

 

Het oriëntatie- en koopgedrag van consumenten  wordt steeds meer 

beïnvloed door wat technologie mogelijk maakt. Google Glass, Drones, 

iBeacons zijn daar voorbeelden van. Voor ondernemers en retailers is 

het de vraag wat werkt en wat niet. Voor hun is het daarom van groot 

belang dat nieuwe technologieën in Den Haag getest kunnen worden 

zodat zij weten wat de toepassingen van de toekomst zullen zijn en 

waarin geïnvesteerd dient te worden. Ze kunnen testen hoe ze ervoor 

kunnen zorgen dat meer consumenten hun winkels bezoeken en hoe  

ze meer omzet kunnen genereren. 

De ICT sector is inmiddels sterk vertegenwoordigd in Den Haag en dat 

moet zo blijven. Sterker nog, Den Haag wil graag nog meer ICT 

bedrijven naar de stad halen voor werkgelegenheid. Dit kan door Den 

Haag als de speeltuin voor retailers en ICT bedrijven te positioneren 

waar het mogelijk is om technologie en innovatie in een geschikte 

omgeving te piloten en te testen. Daarom moet Den Haag het retail 

living lab van Nederland worden waar geëxperimenteerd kan worden. 

Den Haag kan voor deze ICT bedrijven de springplank zijn naar 

landelijk en internationaal succes door in Den Haag uit te zoeken wat 

werkt en wat niet. 

Den Haag: de speeltuin voor retailers en ICT-bedrijven 



DE DROOM VAN DEN HAAG 
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Als je denkt aan winkelen wereldwijd dan denk je aan New York 

Als je denkt aan winkelen in Engeland dan denk je aan London 

Als je denkt aan winkelen in Italië dan dank je aan Milaan 

Als je denkt aan winkelen in Nederland dan denk je aan Den Haag! 
 
 

Waarom is Den Haag dé Smart Shopping City van Nederland? 
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