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DE X-FACTOR VAN RAALTE

Urban Solutions wil gemeenten, vastgoedbe-
drijven en ondernemers helpen om van win-
kelgebieden ‘Magic Places’ te maken; levendi-
ge hotspots waar mensen graag komen. In de 
gereedschapskist van het bureau uit Amers-
foort: een methode om de X-factor van een 
winkelgebied te ontdekken, doelgroepenon-
derzoek, online en offline marketing, en eve-
nementen en pr. De binnensteden van onder 
meer Almere, Arnhem en Huizen zijn reeds 
onder handen genomen, net als winkelcentra 
in Den Haag, Apeldoorn en Amersfoort. 

 DOOR JOB HULSMAN

LINDA ANNINK WERKT MET URBAN SOLUTIONS AAN ‘MAGIC PLACES’

DOOR DE VERGRIJZING EN DE OPKOMST VAN ONLINE SHOPPEN 
HEBBEN VEEL WINKELCENTRA EN BINNENSTEDEN HET MOEILIJK. 
EN DUS WORDT ALLES UIT DE KAST GEHAALD OM DIT SOORT 
PLEKKEN IN DE SPOTLIGHTS TE ZETTEN. HOE? VRAAG HET AAN 
LINDA ANNINK.

De eerste zaadjes voor Urban Solutions wer-
den geplant in 2001. Directeur Linda Annink 
(57) – op dat moment actief als freelance re-
dacteur en pr-adviseur in de boekenwereld – 
werd bij toeval gevraagd om een plan te ma-
ken voor de promotie van een winkelcentrum 
in Amersfoort. ‘Vanuit daar is het langzaam 
gegroeid,’ blikt Annink terug. ‘Mijn opdracht-
gever, een grote vastgoedpartij, had nog meer 
winkelcentra en vroeg me telkens opnieuw. Ik 
ging mij als een gek verdiepen in de sector, 
want vastgoed en retail vraagt vanwege de vele 
stakeholders en belangen om een specifieke 
aanpak. Citymarketing als term kwam in die 
periode ook net op. Geleidelijk aan kreeg ik in 
de gaten dat ik in een niche was beland waar 
nog heel veel stond te gebeuren. In 2010 heb 
ik de knoop doorgehakt en Urban Solutions 
opgericht. Inmiddels werken we met een team 
van acht man door heel Nederland.’

Wat is er sinds die eerste klus in  
Amersfoort veranderd in jouw werkveld?
‘Rond 2000 was marketing en pr een noodza-
kelijk kwaad voor winkelcentra en stadscentra. 
Het werd gezien als een vervelende kosten-
post. Er werden wat leuke activiteiten georga-
niseerd om mensen een goed gevoel mee te 
geven. De bekende clown met de ballonnen. 
Dat is in vijftien jaar honderdtachtig graden 
gekanteld. Mede door de opkomst van online 
winkelen staat de fysieke retail onder druk. 
Mensen hoeven niet per se de deur meer uit 
voor een boodschap. En dus moeten winkel-
centra, steden en dorpen moeite doen om zich 
te onderscheiden en zichtbaar te zijn.’

In sommige winkelgebieden in de Rand stad 
kun je over de hoofden lopen. Andere ste!
den en dorpen hebben het op dit moment 
heel moeilijk. Hoe zie jij de toekomst?
‘Er is een tijd aangebroken van winnaars en ver-
liezers. Gelukkig beseffen gemeentes en vast-
goedbeheerders dat maar al te goed. De alarm-
bellen zijn een tijd geleden al afgegaan. Ik 
geloof heilig in de wederopstanding van leven-
dige winkelcentra, dorpen en binnensteden. 
Mits je goed kijkt naar de behoeftes van bewo-
ners en bezoekers. Als mensen niet meer per se 
naar de stad hoeven om nieuwe kleren te ko-
pen, dan zul je ze iets anders moeten bieden.’

Zoals?
‘Geef mensen de mogelijkheid om iets speci-
aals te beleven. Of bied hen de mogelijkheid 
om andere mensen te ontmoeten. Vanuit de 
Commissie Consument & Gedrag van de 
NRW [Nederlandse Raad voor Winkelcentra, 
red.], waar ik lid van ben, hebben we vanuit de 
evolutiepsychologie onderzoek laten uitvoe-
ren naar de behoeftes van mensen in winkel-, 
dorps- of stadscentra. Wat blijkt: sociale inter-
actie is voor veel mensen nog steeds een van de 

‘ Toen we in Almere  
begonnen was het 
centrum nog één 
groot tochtgat’



CIJFERS EN FEITEN

61% van al le internetgebruikers geeft
aan z ich te ergeren aan reclame



CIJFERS EN FEITEN

80% van de jongeren tussen 18 en 24 jaar  
geeft  aan internetreclame te negeren



CIJFERS EN FEITEN

35% van deze groep zet act ief  ad blockers 
aan om aan reclame te ontkomen



CIJFERS EN FEITEN

59% van de mil lennials  k l ikt  na  
5 seconden een advertentie weg



CIJFERS EN FEITEN

bezoekers van websites besl issen binnen
3 seconden of z i j  aan het goede adres z i jn



CIJFERS EN FEITEN

social  v ideo’s worden gemiddeld 1,7 sec 
bekeken (Proctor & Gamble)





HET BREIN

NEURAL COUPLING & DOPAMINE





CONTENTSTRATEGIEMODEL

mentor-content

actie-content

introductie-content

helden-content

elixer-
content

ambassadeur-
schap

bewust-
wording

overweging
weigering

beloning

aankoop

loyaliteit

ervaring

1. Call to  
adventure

2. Pre-
commercie

3. Commercie

4. Post-
commercie

CALLS
TO ACTION







IF YOU CAN’T TELL IT 
YOU CAN’T SELL IT





TREND #1 HYPERAUTHENTICITEIT

#LIVEAUTHENTIC



TREND #2 GEWOON IS BUITENGEWOON



TREND #3 ACHTER DE SCHERMEN



TREND #4 CSO IN OPMARS



TREND #5 VLOGGENDE UNIFORMEN



TREND #6 TROTS OP JOU!



TREND #7 VERHAALSPOREN



WAT IS DE X-FACTOR VAN HET SINT JORISPLEIN

Nog meer focus op onderscheidend vermogen:

• Modern • Jong • On trend • Innovatief



DOELGROEPEN
• Fysieke en virtuele wereld zijn vervlochten
• ALTIJD ‘AAN’ 
• BONDING BELANGRIJKER DAN CONTENT (op zoek naar verbinding)
• Authenticiteit

Screenagers 
(1995-2010)

Millennials 
(1981-2001)



WAT IS DE TOEGE VOEGDE WA ARDE VAN  
HE T SINT JORISPLEIN?



#BE YOURSELF 

J E KU NT  

J E ZE LF ZIJ N  

O P S J P

AUTH E NTIE K

VO E L J E 

TROT S 

E N VR IJ

J E B E NT 

B IJZO N D E R /

AN D E R S

U ITE R LIJ K 

IN N E R LIJ K

J O UW 

PE R S O O N LIJ KE 

VE R HA AL

Be 
yourself



#BEYOURSELF CAMPAGNE



TRENDS & TIPS

#1 HYPERAUTHENTICITEIT
Trend: Hoe authentieker,  hoe beter.  Wees  
or igineel ,  wees relevant.  #l iveauthentic
Tip:  Stop met verkopen (geen mooi-weer-verha-
len),  begin met vertel len.  Vertel  echte verhalen 
van echte ondernemers en echte bezoekers.
 
#2 GEWOON IS BUITENGEWOON
Trend: Hyperidenti f icat ie.  De gewone Nederlan-
der is  ‘ in’ ,  de ‘gewone oudere’ is  ontwapenend 
en levensecht.
Tip:  Zoek naar verhalen waarmee de klant z ich 
kan identi f iceren. Maak het gewone bi jzonder.
 
#3 ACHTER DE SCHERMEN
Trend: Aandacht maakt al les mooier.  Het tonen 
van kwetsbaarheid levert empathie op.
Tip:  Laat z ien wat er achter de schermen  
gebeurt en welke inspanning geleverd wordt.
 
#4 DE CSO IN OPMARS
Trend: Steeds meer bedri jven stel len een Chief 
Storytel ler aan.

Tip:  Maak storytel l ing integraal  onderdeel van 
je marketing en maak er iemand verantwoorde-
l i jk  voor.

#5 VLOGGENDE UNIFORMEN
Trend: Beroepsgroepen met een uniform kr i jgen 
door te v loggen een mensel i jk  trekje.
Tip:  Persoonl i jke verhalen van bewakers,  
bevei l igers,  beheerders kunnen mooie content 
opleveren.
 
#6 TROTS OP JOU
Trend: Trots z i jn op wie en hoe je bent,  zonder 
je te vergel i jken met al le anderen.
Tip:  Laat k lanten z ien dat je hen waardeert  
zoals ze z i jn.  Niet mooier,  niet dikker,  niet  
dunner,  niet s l immer.
 
#7 VERHAALSPOREN
Trend: Denken in verhaal l i jnen leidt tot nieuwe 
product/marktcombinat ies.
Tip:  Bedenk (belevings)  concepten door events 
of gebeurtenissen met elkaar te verbinden op 
basis van een thema of verhaal l i jn.



NO STORY NO GLORY 
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LINDA ANNINK 
MET DANK AAN: FRANKWATCHING, CONTENTBEAT, SIGRID VAN IERSEL 

E: linda@urbansolutions.nl
T: 06-22 10 69 24
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