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SWEETSPOT: INTRODUCTIE EN UITLEG

We zoeken de beste locaties voor jouw doelgroep

2

Je geeft op welk type locaties je 
je bedrijf zou kunnen starten. 

Dat kunnen industriegebieden 
zijn, of doorgaande straten of 
juist woonwijken. Dit noemen 

we de aanbodlocaties.

NAAR WELKE 
AANBODLOCATIES 

ZOEK JE ?

Aanbodlocaties zijn: 
Industriegebieden 

4

We analyseren het 
verzorgingsgebied van iedere 

aanbodlocatie op de parameters 
die je doelgroep beschrijven. 
Die tellen we als vraaglocatie 

(een potentiele klant die ‘vraagt’ 
om het product of dienst dat 

jouw bedrijf aanbiedt)

WELKE DOELGROEPEN 
ZOEK JE IN HET 

VERZORGINGSGEBIED?

Parameters van de 
doelgroep: buurten (def.

CBS) met het hoogste 
autobezit.
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Je wil je bedrijf starten in een 
bepaald gebied en daarbinnen 

zoek je de beste locatie ten 
opzichte van je doelgroep. Dat 
kan heel Nederland zijn, maar 

ook een provincie of een regio.

WAT IS JE 
ZOEKGEBIED?

Het zoekgebied is: 
Nederland
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Je stelt je verzorgingsgebied 
vast in een maximale reistijd 

voor jouw klanten. Bijvoorbeeld 
10 minuten lopen of 5 minuten 

met de fiets.

WAT IS HET 
VERZORGINGSGEBIED 

VAN DE 
AANBODLOCATIES ?

Het verzorgingsgebied is 10 
minuten auto rijden
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WELKE CONCURRENTIE
VERMIJDEN WE?

We berekenen voor alle 
vraaglocaties of zij een 
alternatief hebben (een 

concurrent die dichterbij is dan 
de aanbodlocatie). 

We rangschikken alle 
aanbodlocaties op basis van de 

meeste vraaglocaties zonder 
alternatief.  

Alternatieven: bestaande 
autowasstraten (bron: 

Google)
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Begrijp je niet goed wat we met de termen bedoelen?  Lees de definities  op onze 
website https://www.honeyspot.nl/ondersteuning/begrippenlijst/

TOP 15 VESTIGINGSPLAATSEN

POS PLAATS AUTO'S ALTERNATIEVEN

OUDER DAN 6 
JAAR

JONGER DAN 6 
JAAR TOTAAL POTENTIE* AANTAL

PER 10.000 
AUTO'S

1 xxx x857 x664 xx521 x675 1 x,11

2 xxx                                 xx295 xx297 xx593 x475 22 x,07

3 xxx xx222 x894 xx116 x982 2 x,80

4 xxx x879 x668 xx547 x658 1 x,59

5 xxx xx338 xx260 xx598 x478 5 x,66

6 xxx x000 x541 xx540 x106 1 x,96

7 xxx                               xx384 xx335 xx719 x168 6 x,18

8 xxx xx495 xx545 xx040 x001 6 x,87

9 xxx xx991 xx061 xx052 x579 12 x,44

10 xxx xx004 xx251 xxx254 x983 29 x,78

11 xxx xx703 xx273 xxx976 x638 31 x,92

12 xxx xx454 xx694 xx147 x950 4 x,81

13 xxx x003 x385 x388 x528 0 x,28

14 xxx                                xx127 x761 xx888 x469 1 x,32

15 Nieuwleusen x866 x357 x223 x613 0 x,04
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* Dit getal representeert het aantal auto's dat zich dichter bij de gekozen locatie bevindt, 
dan bij concurrerende wasstraten

https://www.honeyspot.nl/over-ons/begrippenlijst/
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