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Meten van de  
omzetontwikkeling in  
binnenstad Arnhem

Dagelijks wordt er geïnvesteerd in onze binnenstad: van de organisatie van een evenement tot aan de herinrichting 
van de openbare ruimte. Niet alleen gemeente Arnhem investeert in de binnenstad, ook jij als ondernemer levert een 
bijdrage aan deze investeringen. Bijvoorbeeld door bij te dragen aan het Ondernemersfonds. Maar wat leveren deze 
investeringen op? Om antwoord te krijgen op deze vraag is het van belang om de opbrengsten van de investeringen 
te monitoren. De omzet van ondernemers is hiervoor een ideale graadmeter: levert bijvoorbeeld de investering in een 
evenement in de binnenstad, ook meer euro’s op in de kassa’s van ondernemers?

Wat gaan we doen? 
In de komende periode (ongeveer een half jaar) starten wij in vijf binnensteden een onderzoek naar het meten van 
omzetontwikkelingen, waarbij we inzetten op het verzamelen van omzetgegevens. Aan de hand van deze gegevens 
onderzoeken wij hoe de omzet zich in de binnenstad ontwikkelt en welke factoren van invloed zijn op de ontwikkeling 
van de omzet, zoals bijvoorbeeld weersomstandigheden.

Wie organiseren deze pilot?
De pilot vormt een samenwerking tussen het landelijke Platform Binnenstadsmanagement, Chainels, BRO, TU 
Eindhoven en vijf deelnemende binnensteden (Arnhem, Eindhoven, Gouda, Tilburg en Utrecht). Het Platform 
Binnenstadsmanagement, opgericht in 1995, is een onafhankelijke, landelijke kennis- en netwerkorganisatie rondom 
de samenwerking in binnensteden. Chainels is gespecialiseerd in het faciliteren van de interne communicatie van 
winkelgebieden via het online platform. BRO is een adviesbureau gericht op opgaven en projecten op het gebied van 
ruimtelijke ontwikkeling, stedenbouw, landschap en economie.
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NUT & NOODZAAK
Waarom zou je jouw omzetgegevens periodiek delen? Wat levert dit op voor jou?

 1.  Je kunt jouw omzet vergelijken met de gemiddelde omzet in jouw branche/sector in binnenstad Arnhem en 
andere binnensteden in Nederland. Indien er voldoende ondernemers deelnemen, kunnen we ook jouw 
prestaties afzetten tegen andere deelgebieden in de binnenstad.

 2.  Je krijgt inzicht in wat collectieve acties, zoals evenementen in de binnenstad opleveren in jouw branche/sector 
en in hoeverre jij daarvan profiteert. 

 3.  Je krijgt inzicht in hoe jouw branche/sector in de binnenstad profiteert van online verkoopmogelijkheden en wat 
de online potentie is voor jouw onderneming. 

 4.  Je krijgt inzicht in de ontwikkeling van omzet (index) van de winkels en horeca in de binnenstad per week en 
voor grotere evenementen. Hierdoor wordt duidelijk welke momenten collectief het meeste omzet opleveren en 
waar jouw onderneming ook van kan profiteren. 

 5.  Vanuit de collectieve samenwerking kunnen we de indexcijfers van de omzetgegevens gebruiken om de 
gemeente te overtuigen om (blijvend) te investeren in de binnenstad. 

 6.  Vanuit de collectieve samenwerking kunnen we de indexcijfers van de omzetgegevens gebruiken om andere 
ondernemers te stimuleren om op succesvolle momenten de zaak te openen, zodat een aantrekkelijker 
bezoekersklimaat ontstaat. 

 7.  Vanuit de collectieve samenwerking kunnen we de indexcijfers van de omzetgegevens gebruiken om periodiek 
te monitoren hoe het economisch met de binnenstad gaat en waar het nodig is bij te sturen om het economisch 
klimaat te optimaliseren. 

 8.  Vanuit de collectieve samenwerking kunnen we de indexcijfers van de omzetgegevens correleren aan 
bezoekersaantallen, weergegevens, etc. om verbanden te vinden met als doel inzicht te krijgen in de factoren die 
van invloed zijn op de omzet en hoe we dit kunnen optimaliseren.
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RESULTAAT & PROCES

Wat krijg je er voor terug? 
De insteek van deze pilot is om samen met de ondernemers in de binnenstad te verkennen hoe de periodieke output 
eruit moet komen te zien. Onze inzet is in elk geval een wekelijks overzicht met geaggregeerde informatie over jouw 
branche/sector in de binnenstad (en het landelijk gemiddelde). Deze informatie kun je naast jouw eigen omzetcijfers 
leggen. Daarnaast willen we informatie over grotere evenementen in beeld brengen en eventueel aanvullende  
maand- of kwartaalrapporten publiceren. Hoe het resultaat er precies uitziet, hangt volledig af van de bereidheid van  
ondernemers om mee te doen. Hoe meer ondernemers periodiek meedoen, hoe meer (geaggregeerde en  
geïndexeerde) informatie we kunnen geven.

Waarom is jouw deelname van belang?
Om betrouwbare uitspraken te kunnen doen over de factoren die van invloed zijn op de omzetontwikkeling in 
binnenstad Arnhem is het van belang dat er voldoende ondernemers deelnemen aan deze meting. Het succes van 
deze pilot is dan ook afhankelijk van de deelname van jou en jouw collega-ondernemers uit de binnenstad. 

Hoe werkt het?
Om alle omzetgegevens van ondernemers te verzamelen, maken we gebruik van Chainels. Chainels vormt het 
communicatieplatform waarop iedere ondernemer uit onze binnenstad is aangesloten of de mogelijkheid heeft om 
zich aan te sluiten. Maandelijks/wekelijks ontvang je een melding via Chainels om jouw omzetgegevens door te geven 
via een korte vragenlijst. Het invullen van deze vragenlijst neemt ongeveer 5 minuten in beslag. Aan de hand van deze 
gegevens en de reeds ingevulde gegevens in Chainels, zoals onder andere de evenementenkalender of de branche 
van jouw onderneming, wordt de analyse uitgevoerd. Er wordt zorgvuldig met jouw gegevens omgegaan.  

Wat wordt er gemeten?
Via de vragenlijst word je gevraagd om wekelijks de volgende onderdelen aan te leveren: 
 • Omzet in de winkel (exclusief BTW)
 • Omzet online (exclusief BTW)
Daarnaast maken we gebruik van gegevens die je al hebt ingevuld in Chainels,  
waaronder de branche van jouw organisatie en de evenementenkalender.

Sector Omzetontwikkeling binnenstad Omzetontwikkeling Nederland

Week 20 2021 t.o.v 2020 Week 20 2021 t.o.v 2020

Food (detailhandel) +5,4% + 6,4%

Non-food (detailhandel +4,6% +21,4%

Horeca +12,5% +9,4%

Diensten +14,6% +7,3%
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PRIVACY

Privacy statement
De omzetgegevens die ondernemers afgeven worden niet gedeeld met de gemeente of andere partijen. De individuele 
omzetdata zijn alleen zichtbaar voor de ondernemer zelf en worden door Chainels, TU Eindhoven, BRO en het 
Platform Binnenstadsmanagement uitsluitend gebruikt voor dit onderzoek. De data worden daarbij geaggregeerd en 
geanonimiseerd. De uiteindelijke resultaten worden getoond in de vorm van indexen, benchmarks of ontwikkelingen 
op hoofdlijnen en zijn nooit herleidbaar tot individuele ondernemers. Individuele omzetcijfers worden niet gebruikt voor 
commerciële doeleinden en worden niet gedeeld met derde partijen. Het borgen van de privacy van bedrijfsgevoelige 
informatie, zoals omzet, staat bij ons voorop! 

Zoals beschreven worden de data door Chainels verzameld. De data blijven in eigendom van de individuele 
ondernemers en Platform Binnenstad Arnhem. Het systeem van Chainels heeft de hoogste beveiliging standaards: 
beveiligde verbinding (groen slotje), 24/7 monitoring, back-ups en de data opslag is gecertificeerd: Security 
management (ISO/IEC 27001), Quality management (ISO 9001). Verder voldoet het systeem aan de AVG en is het 
systeem gevalideerd door verschillende gemeenten.

Als de pilot eindigt?
Eind 2021 stopt de pilot. Als Arnhem doorgaat met het meten van omzet, wat uiteraard wel de intentie is, blijft de 
privacy geborgd. Ons doel is zoveel mogelijk ondernemers te verleiden mee te doen, want alleen dan kunnen we 
representatieve outputs maken. Als de pilot stopt, maar de stad gaat niet door, worden alle historische data vernietigd.

Meer informatie?
Heb je vragen over deze pilot, dan kun je contact opnemen met Sander Wind, regieteam  
Platform Binnenstad Arnhem, via e-mail sanderwind@binnenstadarnhem.nl of telefoon 06 53 77 58 66.
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HANDLEIDING
In deze handleiding wordt uitgelegd hoe je als ondernemer eenvoudig je antwoord geeft om je omzet en kosten te  
rapporteren ten behoeve van het onderzoek naar de omzetontwikkeling in uw binnenstad. 

Website & App
Je kunt rapporteren via de website of met de Chainels app.
 • Via de website kun je rapporteren, ga naar www.chainels.com en login met je e-mailadres en wachtwoord.
 •  Je kunt de Chainels app installeren voor je iphone (iOS) of je kunt de app installeren op je Android telefoon 

bijvoorbeeld Samsung of Sony. De app is gratis te installeren. Voor iOS (iPhone/iPad) kun je de Chainels’ app 
downloaden in de App Store. Voor Android download je deze in de Google Play.

Rapporteren in 3 stappen

Aan het eind van iedere periode word je gevraagd om je gegevens door te geven. Hieronder leggen we in enkele  
stappen uit hoe dit werkt. 

 1.  E-mailnotificatie of pushnotificatie  
Als de periode is afgelopen ontvang je een notificatie via e-mail of je ontvangt een push notificatie op de app 
van Chainels. Klik op ‘Rapporteer’.

 2.  Vul de vragen in 
Als je via de e-mail of de notificatie de rapportage opent, word je meestal eerst nog gevraagd om je  
wachtwoord van Chainels in te voeren. Daarna verschijnt het scherm waarin je de gegevens in kunt vullen. 

 3.  Controleer je antwoorden en verzend 
Je ontvangt een overzicht van al je antwoorden. Controleer hetgeen wat je hebt ingevuld en klik op “Opslaan”.  
Je hebt alles goed gedaan als je het volgende bericht ziet verschijnen op je computer of telefoon.
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