
Zoeken naar lokale \
IHet Nieuwe Winkelen inI -_
¡Veenendaal wor~t in april.
¡gelanceerd. In ge'eerste ver-
Isie van het project ligt de na-'
r .
Idruk op het zoeken v~n lo-
kale endernemers.

door Mark van Steenbergen
........ _ - ' .

IN' .,a maaridenlange ..voor.-i· .' . bereiding is HetNieu-
; . weWinkelen in.Vee-
. nendaal bijna zover am

I in gebruik genomen teworden.
De eerste release van het proefpro-
ject, door het Hoofdbedrijfschap
Detailhandel (HBD) toegekend
aan Veenendaal, is technisch ge-
reed. Tijd am het platform aan
een test te onderwerpen.
De Gelderlander testte Het Nieu-
we Winkelen deze week, samen
met een consumentenpanel van
veertien led en. De panelleden lie-
ten hun lieht schijnen aver deze
moderne winkelvorm, die fysiek

¡ '~'--~------------------~

f 'De pla~ning is nag steeds
dat Het Nieuwe Winkelen
in april de lucht ingaat'

winkelen combineert met de mo-
gelijkheden van (mobiel) internet.
Aan de hand van een aantal op-
drachten werden de diverse plat-
forms onder de loep genomen.
Want zowel voor de computer, de
sm:artphone als voor de iPad heeft
de projectgroep van Het Nieuwe
Winkelen een website opgezet.
Tijdens de test worden diverse
pluspunten yan het systeem duide-
lijk. Zo oogt hetplatform gebruiks-
.vriendelijk en is deze overziehte-
lijk. Tegelijkertijd kunnen er enke-
le kanttekeningen geplaatst wor-
den. Zo is het aantal zoekresulta-
ten nag te gering en ziet de vorm-

ondernerners

geving er vooralsnog weinig uitno-
digend uit.'
"Maar dat zijn oak de punten
waár de komende weken nag hard
aan wordt gewerkt", zegt Roeland
Tameling, die namens Promotie
Veenendaal nauw betrokken is bij
Het Nieuwe Winkelen. "De databa-
se wordt verder uitgebreid en de
website wordt voorzien van een
mooi frame. De planning is nag
steeds dat het project in april de
lucht ingaat."
In de eerste versie staat het zoeken
naar lokale bedrijven en hun pro-
ducten en diensten centraal. Con-
sumenten moeten op eenvoudige

HenneDDIanta2e opgerold na tip

wijze een product ofbedrijfkun-
nen vinden en op die manier naar
de binnenstad gelokt worden.
Wat opvalt aan het platform is de
grote plattegrond van her Veenen-:
daalse centrum die als eerst tevoor-
schijn kamt. Een herkenbare
kaart, voor degenen die reeds be-
kend zijn met Google Maps. Op de
plattegrond wordt een groat aan-
tal winkels, horecavoorzieningen
en parkeergelegenheden aangewe-
zen, aan de hand van blauwe bolle-
tjes en parkeerborden.
Handig is de zoomfunctie in de
plattegrond. Op die manier kan je
als consument eenvou~ig de bin-.

Roeland Tameling van Promotie Veenendaal scant met zijn telefoon een zo-
geheten QR-code in van een eettent in Veenendaal. foto TamaraReijers

nenstad verkennen. Door op een
van de bolletjes te klikken, krijg je
extra informatie aver een winkel
of parkeerplaats. Dezelfde kaart is
oak te raadplegen op de smart-
phone eriîPad.
Naast de plattegrond zijn er nag
twee manieren am op producten,
winkels en parkeergelegenheden r

te zoeken. Boven in de pagina
staat een zoekbalk, waarin een wil-
lekeurige zoekterm kan worden in-
gevoerd. Daarnaast is er de klassie-
ke m:enubalk, met alle artikelgroe-

pen en diensten. Van computer ~n
telecom tot dames mode, van eten
en drinken tot tabakswaren.
Volgens Tameling heefi de test van
het consumentenpanel de nodige
leerervaringen opgeleverd, "Geble-
ken is dat consumenten verschil-
lende m:anieren hebben qua zoek-
gedrag", vertelt Tameling. "Daar
gaan we duidelijkere accenten in-
leggen. Nu ligt de nadruk op de
plattegrond, terwijl de zoekbalk
juist oak eenveelgebruikte zoek-
functie is." .

Studenten helpen mee
met vulíen van database
VEENENDAAL - De zoekresultaten
van het platform Het Nieuwe Win-
kelen zijn momenteel nag verre
van optimaal, Z9 bleek tijdens ,de
test van de eerste release door het
consumentenpanel. Reden genoeg
om hier tot de lancering, komende

. maand, nag met man en macht
aan te werken.
Vanaf komende week nemen
mbo-studenteri van het ROC A12
namens het projëctteam Het Nieu-
we Winkelen contact op m:et alle
ondernemers in de Veenendaalse
binnenstad. .Het is de bedoeling
dat zij alle producten die Veenen-
daalse ondernemers verkopen in
één database gaan zetten", zegt
Roeland Tameling van Promotie

Veenendaal. "We willen oak de
producten invoereri van ondeme-
mersdie zieh nogniet hebben aan-
gemeld voor Het Nieuwe Winke-
len, zodat we een zo breed moge-
lijk aanbod hebben." \
Inmiddels hebben 45 van de in to-
taal 350 ondernemers in het Vee-
nendaalse winkelcentrum zieh aan-
gesloten bij het pilotproject. Tame-
ling verwacht dat er in de komen-
de weken hag velen zullen volgen.
.Zowel op maandag 19 maart als
maandag 26 maart wordt er een
ondernemersbijeenkomst gehou-
den", vertelt Tameling. "We gaan
ervan uit dat we tijdens die avon-
den nag meer winkeliers over de
streep trekken."

In het winkelcentrum van Veenendaal kunnen consumenten straks met hun
smartphone zoek~n naar de producten van winkeliers. foto TamaraReijers
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