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SWEETSPOT ZOOM: 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: 
Verkeersknooppunten

4

We analyseren het 
verzorgingsgebied van iedere 
aanbodlocatie op BeeModels

met de kenmerken 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?

3 BeeModels:
Joris en Meyra

Frank en Sandra
Merel

1

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: 
Amsterdam
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Je geeft aan hopeveel 
vestigingen is in een gebied wilt 

openen en je stelt je 
verzorgingsgebied vast in een 

maximale reistijd voor jouw 
klanten. Bijvoorbeeld 10 

minuten lopen of 5 minuten met 
de fiets.

HOEVEEL 
AANBODLOCATIES  

ZOEK JE EN WAT IS HET 
VERZORGINGSGEBIED?

Er zijn 2 
verzorgingsgebieden 

berekend: 8 minuten fietsen 
en 12 minuten fietsen

5

WELKE CONCURRENTIE 
VERMIJDEN WE EN MET 

WELKE BESTAANDE 
VESTIGINGEN HOUDEN 

WE REKENING?

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.  

In deze demo-analyse is 
daar geen rekening 

gehouden met concurrentie, 
dan wel bestaande 

vestigingen
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Begrijp je niet goed wat we met de termen bedoelen?  Lees de definities  
op onze website https://www.honeyspot.nl/ons-verhaal/begrippenlijst/

ZOEKGEBIED, AANBODLOCATIES 
EN VERZORGINSGEBIED
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Welk zoekgebied is gebruikt?

• Het gekozen zoekgebied is de gemeente Amsterdam, inclusief Amsterdam Zuid-Oost, 
Amsterdam Noord en Buitenveldert.

• Het zoekgebied heeft een buffer van 2,5 kilometer en beslaat ruim 57 duizend hectare 
waarvan 10 duizend hectare bewoond is.

• Dit zoekgebied beslaat 1,4% van Nederland.

Wat zijn de criteria voor Aanbodlocaties?

• We laten de computer optimaliseren naar 3 aanbodlocaties met maximale afdekking van de 
doelgroepen

• Alle verkeersknooppunten komen in aanmerking als potentiele locatie voor een nieuw te 
openen cloud kitchen.

Wat is het verzorgingsgebied?

• Er zijn twee berekeningen gemaakt met een verzorgingsgebied van 8 minuten fietsen en een 
verzorgingsgebied van 12 minuten fietsen. 

https://www.honeyspot.nl/ons-verhaal/begrippenlijst/
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Drie BeeModel personas als doelgroep

• Joris en Meyra; het BeeModel van het jonge, stedelijke  gezin.

• Frank en Sandra; het BeeModel van het hoog opgeleide gezin die 
wonen in de wijken net buiten het centrum.

• Nanda: het BeeModel van de zelfstandige moderne vrouw met een 
focus op  gezondheid.

Achterin dit document zijn de uitgebreide beschrijvingen van de gekozen 
BeeModels te vinden

BeeModel is een representatie van echte mensen

• Voor de BeeModel hebben echte mensen model gestaan, die we 
gecategoriseerd hebben langs twee assen:

• De levensfase; zijn mensen single, wonen ze samen, hebben ze jonge 
kinderen of zijn deze alweer het huis uit. Alle verschillende 
levensfases die in generaties worden uitgedrukt, hebben invloed op 
de hoeveel tijd én de hoeveelheid besteedbaar inkomen die mensen 
hebben.

• De relatieve koopkracht binnen de levensfase: in iedere generatie 
hebben sommige mensen meer koopkracht dan anderen. Dat heeft 
te maken met inkomen en sociale klasse. De relatieve koopkracht 
bepaalt hoe mensen keuzes maken.

• Om een verdere vertaling te maken naar keuzegedrag van 
BeeModel hebben we ze gecategoriseerd naar besteding en 
primaire behoefte

• Meer over BeeModel: https://www.honeyspot.nl/beemodel-
factsheet/

DOELGROEPEN
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https://www.honeyspot.nl/beemodel-factsheet/
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Begrijp je niet goed wat we met de termen bedoelen?  
Lees de definities  op onze website https://www.honeyspot.nl/over-ons/begrippenlijst/

Meest gunstigMinst gunstigResultatenset 1

Verzorgingsgebied: 8 minuten fietsen

BEEMODELS
GEMEENTE 

AMSTERDAM
TOTAAL 

ZOEKGEBIED LOCATIE 1 LOCATIE 2 LOCATIE 3

Totaal aantal 
inwoners 863.202 1.038.355 201.625 256.415 235.790

MIN MAX MIN MAX MIN MAX

Joris & Meyra xxx.121 xxx.125 xx.565 xx.547 xx.418 xx.690 xx.552 xx.474

Frank & Sandra xxx.744 xxx.758 xx.818 xx.287 xx.885 xx.581 xx.748 xx.887

Nanda xx.168 xx.280 xx.510 xx.954 xx.253 xx.447 xx.471 xx.695
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https://www.honeyspot.nl/over-ons/begrippenlijst/
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Locatie 1 Details: Overtoom / Amstelveenseweg

Verzorgingsgebied: 8 minuten fietsen
Demorapport uitsluitend ter 

demonstratie - getallen en 

doelgroepgegevens zijn 

aangepast
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Locatie 2 Details: Tweede Hugo de Grootstraat / Frederik 
Hendrikstraat

Verzorgingsgebied: 8 minuten fietsen
Demorapport uitsluitend ter 

demonstratie - getallen en 

doelgroepgegevens zijn 

aangepast
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Locatie 3 Details: Van Woustraat/Centuurbaan

Verzorgingsgebied: 8 minuten fietsen
Demorapport uitsluitend ter 

demonstratie - getallen en 

doelgroepgegevens zijn 

aangepast
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Begrijp je niet goed wat we met de termen bedoelen?  
Lees de definities  op onze website https://www.honeyspot.nl/over-ons/begrippenlijst/

Meest gunstigMinst gunstigResultatenset 2

Verzorgingsgebied: 12 minuten fietsen

BEEMODELS
GEMEENTE 

AMSTERDAM
TOTAAL 

ZOEKGEBIED LOCATIE 1 LOCATIE 2 LOCATIE 3

Totaal aantal 
inwoners 863.202 1.038.355 244.825 350.871 342.763

MIN MAX MIN MAX MIN MAX

Joris & Meyra xxx.121 xxx.125 xx.532 xx.217 xx.528 xx.247 xx.658 xx.441

Frank & Sandra xxx.744 xxx.758 xx.768 xx.008 xx.845 xx.887 xx.258 xx.335

Nanda xx.168 xx.280 xx.330 xx.764 xx.287 xx.215 xx.851 xx.570
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https://www.honeyspot.nl/over-ons/begrippenlijst/
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Locatie 1 Details: Parnassusweg /  De Boelelaan

Verzorgingsgebied: 12 minuten 
fietsen
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Locatie 2 Details: Ruyschstraat / Wibautstraat

Verzorgingsgebied: 12 minuten 
fietsen

Demorapport uitsluitend ter 

demonstratie - getallen en 

doelgroepgegevens zijn 

aangepast
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Locatie 3 Details: Admiraal de Ruijterweg / Willem de 
Zwijgerlaan
Verzorgingsgebied: 12 minuten 
fietsen

Demorapport uitsluitend ter 

demonstratie - getallen en 

doelgroepgegevens zijn 

aangepast
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BeeModel
Details van de gekozen 
profielen

V1.0 – Augustus 2020
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Frank, Sandra, Tim en Noor

Druk met werk, gezin en vrije tijd 

Frank is 54 en werkt als CFO bij een handelsonderneming. Sandra is 51 en 
vrijgevestigd psycholoog. Ze hebben twee kinderen, Tim (16) en Noor (11). 

Ze wonen in een ruim huis in een woonwijk van de stad. Sandra heeft haar 

praktijk in de verbouwde garage. Tim zit in de vierde klas van het VWO. 
Noor zit in groep 8 en gaat volgend jaar naar de middelbare school.

Het gezin gaat regelmatig uit eten en neemt in het weekend soms ook 
vrienden mee. Ook theater of concept bezoek vindt regelmatig plaats.

Frank gaat met andere leden van de ondernemersvereniging borrelen in 

een vaste kroeg in het centrum. 

Grootte
> 120 m2

Woningtype
Grondgebonden

Leeftijd
35-50 jaar

Huishouden
Gezin

Woningtype
Koop

Stedelijkheid
Hoog

Inkomen
> 2x Modaal

Autobezit
Hoog

m2
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Joris, Meyra en Elin

De laatste jaren in de stad

Joris (38) is salesmanager bij een bouwbedrijf. Meyra (36) is designer bij een 
internet bureau. Ze hebben e ́e ́n dochter Elin (4) en wonen in een 
appartement aan de rand van het centrum. Ze werken allebei vier dagen, 

zodat ze ook een dag in de week voor hun dochter kunnen zorgen. Daarmee 
verdienen ze behoorlijk. Wonen en kinderopvang kosten echter veel geld 
waardoor het besteedbaar inkomen toch beperkt is.

In het weekend ondernemen ze gezinsactiviteiten, waar horeca een deel 
van is. Door de weeks gaan Joris en Meyra af en toe afzonderlijk met 

vrienden borrelen zodat de ander op Elin kan passen.

Twee keer per jaar gaan ze samen lekker eten voorafgaand aan de bioscoop, 
theater of concert. Dan regelen ze oppas voor hun dochter.

Leeftijd
35-50 jaar

Huishouden
Gezin

Grootte
< 120 m2

Woningtype
Koop

Stedelijkheid
Hoog

Inkomen
1-1,5x Modaal

Autobezit
Gemiddeld

m2
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Nanda

De stad is het verlengstuk van de huis- en werkkamer

Nanda (46) is binnenhuisarchitect. Zij heeft een groot sociaal netwerk, dat 
zij vooral buitenshuis onderhoudt. De stad is een verlengstuk van haar huis-
en werkkamer. Ze komt veel in de horeca voor een lekkere cappuccino na 

het sporten, tot een lunch met een opdrachtgever.

Maar ook tijdens het winkelen met haar dochter Olivia (15) hoort een 
drankje in de stad er gewoon bij.

Ze woont met haar gezin in een groot huis in een ruime woonwijk van een 
grote stad.

Leeftijd
35-50 jaar

Stedelijkheid
Hoog

Grootte
> 80 m2

Woningtype
Grondgebonden

Woningtype
Koop

Inkomen
1- 2x Modaal

Autobezit
Gemiddeld

m2



HONEYSPOT LOCATION MATCHING

DOMELA NIEUWENHUISLAAN 2

2314 ES LEIDEN - THE NETHERLANDS

info@honeyspot.nl

www.honeyspot.nl
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