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Mogelijkheden voor de ondernemer 
 
Tegenwoordig loopt er veel omzet weg uit een winkelgebied of -regio. Hoe kunnen we 
bezoekers stimuleren om lokaal hun geld te besteden? Hoe kunnen we de bezoekers beter 
aan ons binden? Hoe kunnen we zorgen dat ze terug blijven komen? En daarmee de lokale 
ondernemers ondersteunen! 
 
Hiervoor zijn er meerdere mogelijkheden die los of samen opgepakt kunnen worden. Dit is 
niet nieuw, we hebben hiermee al ruime ervaring in diverse regio’s in Nederland, waarbij in 
veel gevallen de gemeente en de plaatselijke ondernemers samen een pas uitgeven om de 
lokale economie te stimuleren. 
 

De lokale cadeaukaart; snel, duidelijk en efficiënt 
 
Het mogelijk om voor een eenmalige cadeaukaart (kadobon) te kiezen. Met de lokale 
cadeaukaart krijgt de consument lokaal voordeel. 

● Deze pas kan ook voor mantelzorg worden ingezet en zo wordt de waardering in de 
eigen gemeente gespendeerd. De uitgebreide functionaliteiten, die een loyaltypas (zie 
punt 2) wel kent, zijn uitgeschakeld. Dat zorgt ervoor dat de cadeaukaart alleen te 
gebruiken is met het tegoed dat u op de pas laat zetten. Deze optie is zeer eenvoudig 
en snel te implementeren in elke regio. 

● Daarnaast is een cadeaukaart prima in te zetten als eenmalig cadeau voor de eigen 
werknemers van aangesloten ondernemers, bijv. als Kerstpakket of Jubileumgift. 

● Verder is de cadeaukaart prima in te zetten in de losse verkoop, i.p.v. bijv. een VVV-
bon, die overal in te wisselen is en niet direct de eigen regio ten goede komt, nog los 
van de kosten van de VVV-bon. 

 

De loyaltypas / spaarpas 
 
Een loyaltypas of loyaliteitspas  is voor meerdere doeleinden in te zetten o.a.: 
 

● De loyaltypas als waarderingspas waarmee de mantelzorger bij diverse, lokale 
winkels en voorzieningen terecht kan. Met de loyaltypas kan de mantelzorger betalen, 
maar ook cadeaus van de aanbieder verzilveren. De pas wordt ontworpen en 
opgemaakt in de door u gekozen vormgeving, zodat deze altijd voldoet aan uw 
huisstijl. De gemeente zet het gewenste tegoed op de pas. Wij zorgen ervoor dat de 
mantelzorger met dit tegoed in de buurt terecht kan bij tientallen, speciaal gekozen, 
partners. Het stelt de partners in staat om invulling te geven aan hun MVO-
doelstellingen en als bonus vergroot dit de waarde van het mantelzorgcompliment. 
Dit is een mooi voorbeeld van de samenwerking tussen gemeente en ondernemers. 

● Deze pas kan ook worden ingezet vanuit de gemeente voor de minima, die via de 
gemeente een tegoed op de pas krijgen gestort, dat weer lokaal kan worden besteed 
bij de aangesloten ondernemers 

● De pas kan ook universeel ingezet worden door de aangesloten ondernemers om 
klanten te laten sparen voor diensten en producten in de eigen regio. De pas wordt 
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dan in de winkel aangeboden aan de klanten. De ondernemer kan er voor kiezen om 
wat extra’s te doen voor trouwe klanten. 

● Tegelijk met het klantsparen, wordt er ook gespaard voor een lokaal goed doel, wat 
met de ondernemers in eerste instantie wordt besproken. Later kan een consument 
dit eventueel aanpassen in de eigen pagina op de website van de pas. 

 

Ondersteuning 
 

Website, altijd in de buurt 
Voor elke regio richten wij een eigen website in. De domeinnaam van de website wordt in 
overleg vastgesteld en daarna zorgvuldig meegenomen in de verdere communicatie van het 
platform. Enkele voorbeelden van eerdere domeinnamen zijn: degooischepas.nl 
mantelzorgindeventer.nl, mantelzorgpascapelle.nl en samenindekrimpenerwaardpas.nl, 
duurzaamwoerden.nl en zininzevenaar.nl. 
De website geeft de bezoeker eenvoudig toegang tot de informatie die u wilt delen over de 
pas in uw eigen regio. 
 

Lokale partners 
Lokale partners zijn een belangrijk onderdeel van het succes van elke pas. De betrokkenheid 
van lokale partners zorgt ervoor dat het budget weer in de lokale economie terechtkomt die 
hierdoor ook weer wordt geholpen. Deze vorm van aandacht vanuit de gemeente wordt als 
zeer positief ervaren. Het is daarbij voor meerdere stakeholders van extra toegevoegde 
waarde dat het beschikbare budget gegarandeerd lokaal wordt besteed. 
Als GROUPCARD zijn wij al meer dan 10 jaar actief in de lokale wereld en weten als geen 
ander waar de lokale ondernemer naar op zoek is. Onze ervaring met de lokale wereld en 
kennis van mantelzorg stelt ons in staat om u als gemeente de juiste mix van bedrijven en 
culturele, sportieve, maatschappelijke en sociale ondernemingen te presenteren, zodat de 
pashouder altijd in de buurt vindt wat hij/zij nodig heeft. 
 

Partnerpagina en beveiligde inlogomgeving 
Verder krijgt elke lokale partner een eigen pagina waar het bedrijf of de organisatie kort kan 
omschrijven wat men doet en welk exclusief voordeel men de pashouder eventueel biedt. 
Binnen een beveiligde omgeving is het voor de pashouder mogelijk om direct online te zien 
welk tegoed men nog heeft. Mocht het tegoed niet toereikend meer zijn, dan heeft de 
pashouder de optie om via iDeal het tegoed op de loyaltypas zelf op te waarderen. Zo kan 
men blijven genieten van het lokale voordeel dat men als pashouder krijgt. 
 

Social media, sharing is caring 
In geval van Mantelzorg is het een persoonlijk onderwerp, iets van thuis, maar onze ervaring 
leert dat de lokale mantelzorger graag deze ervaring ‘shared’ met ‘deelgenoten’ in de buurt. 
Een facebookpagina blijkt hierbij een prettig vehikel te zijn om mensen bij elkaar te brengen. 
Daarnaast biedt het ook een directe mogelijkheid om vragen te beantwoorden en (nieuwe) 
mantelzorgers te informeren over (gemeentelijk) mantelzorg nieuws, partner aanbiedingen 
en aanverwante onderwerpen.  
 
Zo maken we voor elke regio een eigen Facebookpagina waar ervaringen gedeeld kunnen 
worden, voor alle pashouders. 
 

Brand management, informatie en ontzorgen is zo geregeld 
Ons marketing team helpt u graag bij het bereiken van uw doelstellingen. Samen met uw 
team bespreken wij hoe de lokale pashouder het beste geïnformeerd en bereikt kan worden. 
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Gezamenlijk stellen we communicatiemiddelen op. 
Uiteraard wordt al het communicatiemateriaal gezamenlijk ontwikkeld en gefinaliseerd, 
waarbij wij de beschikking hebben over in-house designers die online en offline vormgeving 
tot in de puntjes beheersen. 
 

Rapportages, geven inzicht 
Uiteraard wilt u tijdens de uitvoering periodieke updates over de voortgang. Groupcard 
gelooft in een transparante manier van communiceren. U ontvangt dan ook elke maand een 
rapportage over de voortgang van uw platform. Het registreren van de transacties verloopt 
namelijk naamloos. Zo ziet u als initiator hoe het tegoed wordt gespendeerd, zonder inbreuk 
te doen op de privacy van de individuele pashouder. Dit maakt de uitnutting van het budget 
inzichtelijk en op basis van real time cijfers kan er, indien gewenst, worden bijgestuurd. 
 

Administratief en financieel beheer, een open en duidelijk verhaal 
De uitbetaling van de lokale partners is een administratief proces en wordt volledig door ons 
geregeld. Ook het beheer van het digitale tegoed is inbegrepen in onze service. De verdeling 
van de gelden naar de lokale ondernemers worden door ons gerapporteerd en afgestemd. 
Het lokale karakter van de passen zorgt ervoor dat ook de lokale economie wordt 
gestimuleerd. De resultaten zijn weer handige data voor de terugkoppeling aan de 
ondernemersvereniging of gemeente. 
  
In verschillende gemeenten zijn de mogelijkheden al bewezen. Bijvoorbeeld in: 
 
Noordwijk en Deventer, Hellevoetsluis en Krimpenerwaard, Westvoorne, Capelle aan den 
IJssel, De Ronde Venen, Steenbergen en Brielle. 
 

 
Vraag & Antwoord 

 
Met het verzoek vanuit ondernemersverenigingen om samen te kijken naar een lokale 
invulling, komen veelal een aantal vragen/aandachtsgebieden meteen naar boven. Omdat 
onze ervaring leert dat deze vragen voor vrijwel elke gemeente aan de orde zijn, hebben we 
ze onderstaand alvast beantwoord in dit document. 
 

Grote diversiteit in lokale detaillisten en maatschappelijke organisaties. 
Ervaring wijst uit dat des te breder het aanbod, des te waardevoller het platform wordt 
beleefd. Dus een grote diversiteit in lokale, bereikbare partners is ook onze doelstelling. 
Grofweg zullen we lokale partners gaan werven op het gebied van zorg, sport, cultuur, 
horeca, detailhandel en wellness. De ondernemersvereniging kan zelf aangeven of een lokale 
partner meedoet, in de andere gevallen gaat GROUPCARD namens de 
ondernemersvereniging in gesprek met lokale partners met als doel ze aan te sluiten op het 
netwerk van lokaal maatschappelijk betrokken ondernemers. 
 

Zijn in elke wijk of randgemeenten detaillisten en/of maatschappelijke 
organisaties aangesloten? 

Als ondernemersvereniging geeft u aan hoe ‘het landschap’ eruitziet. Op basis daarvan gaat 
GROUPCARD aan de slag om het netwerk op te bouwen. Het spreekt voor zich dat we in elke 
wijk, stad, dorp van de gemeente deelnemende partners willen hebben en gaan werven. 
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Het product een geheel lokaal gezicht geven. 
Dat is ook het uitgangspunt van een lokale pas. Gebruik de binding op lokaal niveau en 
profiteer van een landelijk platform. Omdat het een landelijk platform is, en omdat het 
netwerk ook voor andere betrokken programma’s wordt ingezet, dient er wel enige vorm van 
herkenbaarheid in te zitten. Op sommige elementen komt u de naam GROUPCARD tegen. 
 

Is het mogelijk om bij uitgifte al een vast aantal punten (financiële waarde) 
aan de kaart toe te voegen?  

Jazeker, dit is mogelijk. Op die wijze voelt als meteen als een cadeautje! Naast een vast 
bedrag in punten kunnen er ook cadeaubonnen met een financiële waarde of andere 
incentives aan de pas worden toegekend. 
 

Is het mogelijk om bijvoorbeeld ‘de Stadspas’ aan te laten sluiten bij het 
loyaltyplatform van GROUPCARD met ander aanbod en verschijningsvorm? 

 
Ja, elk ander programma kunt u invullen zoals het gewenst is. GROUPCARD doet dit 
bijvoorbeeld al voor de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen en Apeldoorn. Andere 
verschijningsvorm, andere samenstelling van deelnemende partners, andere afspraken, 
andere verdeling van het Voordeel, andere rapportage, ander aanbod, het is allemaal in te 
regelen op hetzelfde platform. Het grote voordeel is dus dat u geen andere infrastructuur 
nodig heeft. Zeker voor de deelnemende lokale partners is dat zeer gewenst. 
Ook kunt u meteen gebruik maken van het al opgebouwde lokale netwerk. Ook de 
bijbehorende geldstromen blijven hetzelfde. Er komt geen andere of extra afhandeling bij. 
Alles blijft lopen middels de Stichting Derdengelden GROUPCARD. 
 

 
Meer weten? 
 
Voor meer informatie of een afspraak met en van onze adviseurs neem contact op met: 

 
GROUPCARD BV 
Tel. 088 538 7088 
John@Groupcard.nl 
Witteweg 4a 
1431 GZ Aalsmeer 
www.Groupcard.nl 

mailto:John@Groupcard.nl
http://www.groupcard.nl/

