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Wat er gebeurt tijdens een herstelplan overleg
Nieuwe doelgroep, nieuwe kansen
Studenten helpen Delftse horeca-ondernemers
Hier moet je zijn #inDelft
Kennismaken: We Are Delft

Nadia el Madbouhi
Over het nieuwe persona van Delft Marketing



Wat doen jullie toch in dat herstelplan overleg?
Als centrummanager zit ik dagelijks in calls, 
meetings, sessies en overleggen. Dat gaat 
dikwijls over beleid, marketing, netwerk, 
visies, plannen, verbinding. Vanuit mijn 
functie is het dan ook vanzelfsprekend dat ik 
me op die momenten en op dat niveau inzet 
voor de binnenstad. Het herstelplan is de 
afgelopen maanden een wezenlijk onderdeel 
van mijn werk geworden. Samenwerken met 
allerlei partijen om op kort, middel en lange 
termijn de Delftse binnenstad levendiger 
dan ooit te maken. Daar ligt de focus. Maar 
onlangs vroeg een ondernemer me naar het 
herstelplan. Of eigenlijk was de vraag nog 
algemener: wat doen jullie toch tijdens dat 
overleg? Een duidelijk signaal om hier iets 
meer over te vertellen.

Zoals te verwachten spreken we veel over de 
pandemie en de gevolgen daarvan voor de stad. 
Als ik inzoom op de binnenstad zie ik steeds 
weer een soort t-splitsing tussen veiligheid en 
economisch belang. Die belangen gaan in deze 
tijd maar weinig hand in hand en logischerwijs 
krijgt veiligheid eigenlijk altijd voorrang. 

Maar voor de continuïteit van ondernemers 
hebben we ook de afgelopen maanden alles 
geprobeerd om bezoekers veilig welkom te heten 
in de binnenstad. Bovendien, het virus zal ook 
een keer verdwijnen en we wilden voorbereid 
zijn op het moment dat we de bezoekers weer 
met open armen mogen ontvangen. Daarom 
werd vanuit het Platform Economisch Overleg 
voorgesteld om gezamenlijk te werken aan twee 
herstelplannen; één voor de maakindustrie, 
start-ups en scale-ups en één voor de 
bezoekerseconomie. Die laatste is ook voor de 
binnenstad van groot belang.

Als SCMD werken we sindsdien samen met 
MKB Delft, KHN Delft, BOB, Delft Marketing, St. 
Toeristische Instellingen, Cultuur & Evenementen 
en Gemeente Delft aan projecten die op korte, 
middellange en lange termijn bijdragen aan 
het herstel van de stad. Denk aan thema’s als 
marketing, maar ook digitalisering, monitoring, 
gastvrijheid en cultuur. De campagne van Delft 

Marketing is een mooi voorbeeld van één van de 
projecten die in samenwerking met Stichting 

Ondernemersfonds Delft en Gemeente Delft tot 
stand kwam. Of denk aan de Blauwe Lopers. 
Vanuit de SCMD werken we ook, samen met 
Gemeente Delft, aan het project ‘Monitoring 
bezoekersstromen’. Een project wat vast en 
zeker niet onbekend zal klinken, aangezien ik 
niet vaak genoeg kon en zal blijven benadrukken 
hoe belangrijk deze data zijn. 

Daarnaast werken we, samen met Platform 
Toerisme Delft, aan een project in het kader van 
Gastvrij Delft en samen met het BOB aan een 
project dat in lijn ligt van het gastvrij ontvangen 
van bezoekers in de binnenstad. Projecten waar 
nog aan gesleuteld wordt, maar we kijken ernaar 
uit om hier meer over te vertellen zodra we zeker 
weten dat de projecten tot uitvoering worden 
gebracht. Houd Chainels dus in de gaten!

Heb je meer vragen over het herstelplan? Neem 
gerust contact met me op.

Hartelijke groet, 

Sandra Kooiman
Centrummanager Binnenstad Delft 



Delftse shoppers doelgroep krijgt een gezicht
Delft Marketing werkt al jaren met 
verschillende personas: Adriaan, Pablo en 
Rosa. Een manier om (potentiële) bezoekers 
een gezicht te geven en zo met gerichte 
marketingmiddelen nog beter te bereiken. 
Sinds kort is daar een nieuw persona aan 
toegevoegd. Een jonge vrouw met een 
absolute passie voor shoppen. Klinkt goed. 
Maar wat zijn haar favoriete winkels? En hoe 
kunnen ondernemers haar bereiken? Tijd om 
kennis te maken met Nadia. 

Het gemiddelde bestedingsniveau in Delft blijft 
achter bij het landelijk gemiddelde. Waarom? 
Dat is al lange tijd onduidelijk. De coronavirus 
pandemie heeft natuurlijk ook niet meegeholpen. 
Maar feit is dat de vraag naar duidelijkheid 
groeit. Met een proactieve houding en een blik 
gericht op de toekomst, slaan Gemeente Delft, 
Stichting Centrum Management Delft (SCMD) 
en Delft Marketing de handen ineen. Om met 
een speciaal onderzoek naar ‘Shoppers in Delft’ 
nieuwe inzichten en kansen te ontdekken. Om 
met het in kaart brengen van een nieuw soort 
bezoeker, uiteindelijk bij te dragen aan de groei 
van de hoeveelheid transacties in Delft. 

FEITEN EN CIJFERS
In samenwerking met MarketResponse wordt 
een onderzoek uitgevoerd op basis van een 
representatieve online steekproef. Daaruit 
volgen diverse kansrijke shoppersprofielen. 
Één shopperprofiel springt in het oog vanwege 
het feit dat deze gloednieuwe doelgroep zich 
gewoon in onze regio bevindt. Dat biedt kansen. 
Tijd om in te zoomen op een paar belangrijke 
startpunten:

• Ze vindt Delft gemoedelijk en verrassend;
• Ze komt gemiddeld 8,1 keer per jaar in Delft;
• Ze is tussen de 18 en 25 jaar;
• Ze wil op creatieve wijze verrast worden;
• Ze wil graag weten wat er te beleven is;
• Ze heeft HBO/WO als opleidingsniveau;

HERKENNING
Tijdens een overleg waarin bovenstaande 
kenmerken ter sprake komen, merkt Delft 
Marketing stagiaire Nadia el Madbouhi op 
dat alle genoemde punten één op één op haar 
toepasbaar zijn. Spontaan roept ze: ‘Hé, dit wat 
jullie presenteren past precies bij mij, bij wie ik 
ben en waar ik van hou.’  Het triggert Marjan 
den Boer van Delft Marketing en vraagt om een 
verdere uitwerking. En zo leiden een onderzoek 
en een enthousiaste stagiaire uiteindelijk tot 
het nieuwe persona van Delft. Met welke naam? 
Nadia, natuurlijk.

GEK OP SHOPPEN MET VRIENDINNEN
Nadia is het type dat gek is op conceptstores als 
Kek Delft en INSTORE. Tegelijkertijd is ze ook bij 
de H&M te vinden, om daar lekker te shoppen. 
‘Ik ben een studente, gek op shoppen, hou van 
beleving en het belangrijkste is dat een winkel 
mij verrast en inspireert.’ Uit het onderzoek 
van MarketResponse blijkt dat er in Delft en 
omgeving ontzettend veel Nadia’s zijn en dat ze 
graag met een groep vriendinnen op pad gaan. 

GROTERE UITGAVE AAN SPECIALE ITEMS
Nadia is bereid iets meer te betalen voor 
speciale dingen, ook al heeft ze over het 
algemeen een gemiddeld budget. ‘Als het 
echt een bijzonder item of product is, geef ik 
daar graag een wat groter bedrag aan uit.’ De 
nieuwe persona is misschien wat lastiger te 
bereiken, maar adverteren op online platforms 
als YouTube en Snapchat biedt kansen. Waar de 
andere personas kleinere doelgroepen blijken te 
zijn en specifiek voor vintage en cultuur gaan, 
vormt Nadia een grote en brede doelgroep als 
het gaat om shoppen. ‘Er zijn ontzettend veel 
types zoals ik. Het gebruik van social media 
met een creatieve twist is dé manier om ons 
te bereiken.’ Vernieuwde kennis die Delftse 
ondernemers dichter bij een nieuwe doelgroep 
kunnen brengen. Zo blijft de stad een pareltje 
voor alle Nadia’s.

‘Ik ben een studente, gek op shoppen, hou van beleving en het belangrijkste 
is dat een winkel mij verrast en inspireert.’



Studenten bieden ondernemers helpende hand
Het is nog wat zoeken en aftasten, maar de 
goede bedoelingen en het enthousiasme 
zijn er: Delftse studenten gaan horeca-
ondernemers helpen. Met het bezorgen van 
bier- en andere pakketten, maar ook op 
andere manieren willen studenten de Delftse 
horeca-ondernemers ondersteunen om de 
gure coronaherfst en -winter door te komen. 
TU-student Kiki Nolen (22): ‘Studenten en 
horeca hebben elkaar hard nodig.’

Meest concrete actie van de studenten is het 
opzetten van een gezamenlijk(e) platform/
appgroep waar horeca-ondernemers en 
studenten zich voor kunnen aanmelden. 
Kiki Nolen, samen met Stijn Lagerwey de 
initiatiefnemer: “Een ondernemer die iets wil laten 
bezorgen, plaatst een oproep op het platform 
of in een appgroep waarin staat wat er moet 
worden bezorgd en wanneer. Het kan ook gaan 
om bijvoorbeeld het schilderen van een bar. 
Op dat soort klussen kunnen studenten direct 
reageren.” En voor alle duidelijkheid: dat is 
vrijwilligerswerk. Kiki, die aan de TU Technische 
Bestuurskunde (en binnenkort Civiele Techniek) 
studeert: “Zo’n platform of appgroep is simpel, 
het is laagdrempelig en het is leuk om een ander 
te helpen. Ook wij vinden het pijnlijk om te zien 
dat ondernemers het moeilijk hebben.”

BRUGGEN
Volgens Kiki, die het initiatief startte vanuit de 
campagne ‘5 voor 12’ (bewustwording onder 
studenten vergroten om coronabesmettingen 
tegen te gaan), is er voldoende onder studenten 
om te helpen. Zelf is Kiki, die voor ‘corona’ al een 
studentenbaan had bij café De Oude Jan, sinds 
september actief als ‘bruggenbouwer’ tussen 
studenten en ondernemers. “In eerste instantie 
hadden we een ‘bewustwordingscampagne’ 
bedacht. Ook toen ik in de zomer nog werkte bij 
bij De Oude Jan, merkte ik dat sommige groepen 
met tien man naar binnen wilden stampen, en 
vonden dat ze geen afstand hoefden houden. 
Dat is echt lastig voor de ondernemer én het 
bedienend personeel: je wilt geen politieagent 
hoeven spelen, je wilt niet voortdurend mensen 
aanspreken op hun gedrag. Met een groepje 
studenten hebben we dus op een speelse manier 

een bewustwordingscampagne bedacht. De 
boodschap: let op dat je je gedraagt.”

STIL
De posters en bierviltjes waren precies klaar 
toen er tegenslag volgde: een nieuwe lockdown 
voor de horeca. Kiki: “Nu hebben we de posters 
en bierviltjes letterlijk geparkeerd op mijn 
studentenkamer. Als de horeca weer open mag, 
willen we ze alsnog gebruiken.”

DENKTANK
Een denktank met studenten en ondernemers, 
onder anderen Jon Cornelese (Oude Jan) en 
Fennie Kostense (Steck), is nu bezig om de 
plannen concreter te maken. Want plannen zijn 
er voldoende. Kiki: “Een van de ideeën was om 
in horecazaken studieplekken beschikbaar te 
stellen voor studenten. Nu zitten veel studenten 
te verpieteren op hun zolderkamertje. Als zij in 
een café met een paar andere studenten zouden 
kunnen werken of leren en iets drinken, is dat in 
sociaal opzicht winst én de horeca-ondernemer 
kan er wat aan verdienen.”

STAD EN STUDENT
Hoewel de animo er bij de ondernemers zeker was, 
kwam er geen groen licht vanwege de huidige 
landelijke corona-regels. Toch blijven Kiki en haar 
collega-studenten zoeken naar mogelijkheden 
om het begrip tussen ‘de stad’ en studenten te 
vergroten. Daarmee wil ze ook het imago van de 
studenten verbeteren. “Het idee leeft soms dat 
studenten er alleen maar op los feesten, terwijl 
de meeste studenten zich keurig aan de regels 
houden.” Aan de andere kant ziet Kiki ook dat het 
geestelijk welzijn van de studenten achteruit holt, 
na maandenlange eenzame ‘opsluiting’.

SOCIAAL
Ook wat dat betreft kan het helpen van 
ondernemers in sociaal opzicht iets toevoegen, 
denkt Kiki. “De Delftse horeca en studenten hebben 
elkaar gewoon hard nodig. De ondernemers 
vechten nu voor hun bestaan, terwijl veel studenten 
ongelukkig zijn omdat hun baantjes én hun sociale 
leven zijn verdwenen. Bovendien: als wij nú de 
ondernemers niet helpen, bestaan die gezellige 
Delftse cafés straks misschien niet eens meer. Op 
de lange termijn is het dus ook in ons eigenbelang 
om in actie te komen.”



Social Wall Delft Binnenstad #inDelft



Aangenaam, We Are Delft
We Are Delft. De naam zegt alles. Drie 
krachtige woorden. Het gloednieuw online 
platform biedt Delftse ondernemers een 
online etalage en bouwt zo aan een Delfts 
warenhuis. Als ondernemer wordt het je 
makkelijk gemaakt, want het platform 
verzorgt alles tussen bekijken, bestellen en 
bezorgen. Melanie Haaksma van We Are 
Delft is trots: ‘We zijn er maanden mee bezig 
geweest. Het was onwijs veel werk, maar nu 
staat er ook echt iets bijzonders.’

Een positieve impact van de coronavirus 
pandemie? Ondernemers kijken nog meer buiten 
de eigen winkel, weten elkaar nog beter te vinden 
en investeren in samenwerken. Dat gebeurt in 
het begin van de eerste lockdown bijvoorbeeld 
al meteen in een app-groep met verschillende 
ondernemers uit de binnenstad. Ook Melanie van 
INSTORE Conceptstore is actief in de groep en 
wanneer René van Dijk aansluit, wordt het idee 
voor Support Delft al snel geboren. ‘René en ik 
hadden direct een klik, omdat we allebei een hart 
voor Delftse ondernemers hebben. Dus na het 
succes van Support Delft wilden we structureel 
iets gaan betekenen.’ In Bram Rontberg jr. van 
RODI Media wordt een enthousiaste medestander
en samen wordt We Are Delft ontwikkeld.

LOKAAL, LOYAAL EN SOCIAAL
We Are Delft doet het anders. Geen platte 
reclame of standaard promotie, maar een 
uitnodigend online warenhuis voor consument 
én ondernemer. De klant bezoekt een fraaie 
digitale etalage en bestelt. We Are Delft zorgt 
voor de presentatie, betaling en zelfs de 
bezorging. Als ondernemer hoef je het pakket 
enkel klaar te leggen voor de koerier. ‘We werken 
samen met Fier Fietskoeriers en Izipack. Zij 
werken weer samen met Werkse. Het is handig, 
loyaal aan lokaal en ook sociaal.’ 

YES, WE ARE DELFT
Een veelzijdig platform dat lokaal bezoeken en 
online shoppen aantrekkelijker en makkelijker 
maakt. De praktische oplossing voor Delftse 
ondernemers die óók online succes willen 
boeken. Hoe? Je kiest uit verschillende 
abonnementen die tegen een voordelig 
maandelijks tarief kunnen worden afgenomen. 
‘We doen dit echt voor Delft. Omdat digitaliseren 
een must is en de markt niet wacht.’ Ontmoet de 
mensen van We Are Delft en maak kennis met 
een online platform naar je Delftse hart. 

v.l.n.r.: Bram Rontberg, Melanie 
Haaksma en René van Dijk.

COLOFON
Dit is een online nieuwsbrief voor de Delftse 
ondernemers in de binnenstad.
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