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Zin en onzin van gemeentelijke 
of stedelijke aankoopbonnen/
cadeaucheques als instrument 
van economische relance.



Checklist

Is onze bon gratis? 

Krijgt iedereen een bon? 

Hebben we alle drempels om een bon te verkrijgen weggenomen? 

Is het bedrag van de bon laag genoeg (5€)? 

Komt het geld van de bonnen bij de hardst getroffen handelaars terecht?  

Hebben we het minimum te besteden bedrag zo laag mogelijk gehouden? 

Hebben we het aantal te gebruiken bonnen per aankoop beperkt tot één? 

Hebben we het gebruik van de bonnen beperkt in de tijd (1 tot 2 maanden)? 

Ondersteunen we de periode waarin de bonnen gebruikt kunnen worden met een positieve campagne? 

Is het gebruik van bonnen zowel voor gebruikers als voor ontvangers erg eenvoudig?



Agenda 
Checklist 

Introductie 

Waarom?  

Een bon? 

Welke bon? 

Aanbeveling



“Diverse steden en gemeenten spelen met het idee om een bonnensysteem 
in te voeren, of hebben dit reeds gedaan. Dit kan een aangepaste versie zijn 
van een reeds bestaand systeem van cadeaubonnen. Of een nieuw initiatief 

om in tijden van corona de lokale economie te ondersteunen. Hoe zorgen we 
ervoor dat deze initiatieven hun doelstelling bereiken?  

Wim Geirnaerdt, Unizo



Introductie
Een wetenschappelijke onderbouw.













Daniel  
Kahneman



System 1 
Intuition & instinct 

autopilot/no effort

System 2 
Rational thinking 
intention/ time + energy 

95% 5%





Waarom?
3 doelstellingen aan de basis 
van een bon-strategie.



3 doelstellingen aan de basis

Korte termijn: financiële ademruimte geven aan direct getroffen lokale 

handelaars 

Middellange termijn: ‘normaal uitgavenpatroon’ terug herstellen 

Lange termijn: het sociaal netwerk binnen de stad of gemeente tussen 

handelaars en bewoners verder opbouwen en versterken 

Een strategie waarbij bonnen worden ingezet vormt in bijna alle gevallen een aanvulling op bestaande initiatieven waarbij 

ook de directe of indirecte kosten van handelaars worden verminderd of uitgesteld. Ze dient dus in combinatie met die 

andere initiatieven te worden beoordeeld.



1. Financiële ademruimte

Lokale handelaars die het hardst getroffen zijn door de lockdown 

op korte termijn financiële ondersteuning geven  

door bestaande klanten eerder of meer te laten kopen en/of 

door nieuwe klanten aan te brengen 



2. Normaal uitgavenpatroon

Bestaande klanten zo vlug mogelijk terug hun weg laten vinden naar hun 

lokale handelaar (eerste aankoop versnellen) 

Ervoor zorgen dat het normale aankoopritme van voor de lockdown 

terug hersteld wordt (herhaalaankopen incentiveren)



3. Sociaal netwerk

Na een periode waarin de online-verkoop boomde de meerwaarde van 

de lokale handelaar en het ‘winkelhieren’ terug duidelijk maken 

Sociale cohesie vergroten, met als doel de levendigheid van de 

(binnen)stad of gemeente(kernen) te behouden of te verhogen 



Een bon?
Advocaat van de duivel.



Een bon is traag

Door de uitgifte van een bon komt een budget dat door de gemeente werd 

vrijgemaakt om handelaars te ondersteunen -meestal- eerst bij de burgers 

terecht. 

Wanneer de gebruiksperiode van een bon lang is duurt het dus even 

vooraleer het geld op de juiste plaats terecht komt. 

Maar: sommige bon-systemen lossen dit probleem op door bonnen rechtstreeks bij één handelaar te laten aankopen of 

door de periode waarin de bon gebruikt kan worden te beperken. 



Een bon schiet mis 

Een ondoordachte uitgifte van een bon zorgt vaak voor een ‘the winner 

takes it all’ effect: de historisch populairste handelaars verkopen en/of innen 

de meeste bonnen, vaak ten koste van handelaars die meer steun nodig 

hebben. 

Maar: sommige bon-systemen lossen dit probleem op door bonnen enkel inwisselbaar te maken bij bepaalde types van  

handelaars (horeca, eenmanszaken, …). 



Een bon beloont bestaand gedrag 

Een groot deel van de uitgegeven bonnen wordt gebruikt voor aankopen 

die ook zonder bon zouden gebeuren.  

Maar: door de uitgavenperiode van de bon erg kort te houden kan bestaand gedrag versneld worden.



Een bon is duur

Het opzetten van een eigen bon-systeem is duur. Wanneer deze kost 

eenmalig wordt afgeschreven op één bon-actie stelt zich de vraag of het 

sop de kool waard is.  

Maar: sommige gemeenten lossen dit op door bestaande platformen te gebruiken, door samen te werken over 

gemeentegrenzen heen of door het bon-systeem meteen te integreren in hun gemeentewerking (ook na corona). 



Eén bon maakt de lente niet

De impact van een strategie waarbij bewoners bonnen (deels) zelf betalen is 

beperkt. Slechts een relatief klein aantal inwoners (<20%) koopt bonnen.  

De uitgifte van een bon kan een eenmalig positief effect hebben maar zorgt 

doorgaans niet voor een blijvende gedragsverandering. 

Maar: sommige bon-systemen lossen dit probleem op door bonnen gratis aan te bieden aan de volledige bevolking of 

door een bonnenboekje te maken waardoor meerdere aankopen door een bon kunnen worden ondersteund.



Samenvatting - Advocaat van de duivel

Een bon is traag 

Een bon schiet mis 

Een bon beloont bestaand gedrag 

Een bon is duur 

Eén bon maakt de lente niet



Welke bon?
De opties op tafel.



Gratis geld

Inwoners ontvangen een bon die ze zonder bijkomende verplichtingen 

kunnen gebruiken bij bepaalde handelaars. 

Vb. In Knokke krijgen mensen met een tweede verblijf een waardebon 

van 200€ die ze vrij kunnen besteden bij lokale handelaars. 

Vb. Hasselt wil elke inwoner een horecabon t.w.v. 5 € schenken die na de 

coronacrisis gebruikt kan worden bij elke Hasseltse horecaondernemer.



Gratis geld met wedstrijd

Een aantal inwoners die deelnemen aan een wedstrijd ontvangen een bon 

die ze zonder bijkomende verplichtingen kunnen gebruiken bij bepaalde 

handelaars. 

Vb. Bredene verdeelt via een online woordpuzzel 100 lokale 

geschenkbonnen van 30€



Onrechtstreekse korting

Inwoners kunnen een waardebon aankopen waarmee ze bij bepaalde 

handelaars kunnen betalen. Het bestuur verhoogt de effectieve waarde 

van de bon.  

Vb. Puurs-Sint-Amands geeft elke inwoner de kans om een P-bon aan te 

kopen met een korting van 50% (10€ wordt 20€ waard), te gebruiken bij 

heropening van de gesloten handels- en horezaken.



Onrechtstreekse korting bij gekozen handelaar

Inwoners kunnen een waardebon aankopen waarmee ze bij één 

bepaalde handelaar kunnen betalen. Het bestuur verhoogt de effectieve 

waarde van de bon.  

Vb. De Panne lanceert een speciale Pannebon. De gemeente verhoogt 

de waarde met 10%. De middelen worden onmiddellijk overgemaakt aan 

de gekozen handelaar/horecazaak



Onrechtstreekse korting + minimum aankoop

Inwoners kunnen een waardebon aankopen waarmee ze bij bepaalde 

handelaars kunnen betalen. Het bestuur verhoogt de effectieve waarde 

van de bon. De bon kan enkel gebruikt worden bij een aankoop vanaf 

een bepaald bedrag.  

Vb. In Zandhoven ontvangen alle inwoners een bon van 10€, te 

gebruiken bij de lokale ondernemers voor een betaling hoger dan 10€ 

(bedrag nog niet bepaald). 



Voorverkoop zonder korting

Inwoners kunnen een waardebon/cadeaubon aankopen waarmee ze op 

een later tijdstip bij bepaalde handelaars kunnen betalen.  

Vb. Mol verlengde de geldigheidsduur van de Molse cadeaubonnen van 

1 tot 1,5 jaar en roept de inwoners op om ze nu aan te schaffen.



Voorverkoop zonder korting bij gekozen handelaar 

Inwoners kunnen via een gemeentekanaal of via een privaatinitiatief een 

waardebon aankopen waarmee ze op een later tijdstip bij één handelaar 

kunnen betalen.  

Vb. Schoten stimuleert lokale zelfstandigen om zich te registreren op 

www.wijkomenterug.be. Leuven en Kortrijk verwijzen naar 

www.steunmee.be. www.payconiq.be/nl/lokaalcestgenial verzamelt alle 

initiatieven 



De nationale cadeaubon 

Particulieren of bedrijven die niet gehinderd willen zijn door lokale 

beperkingen kopen bij een nationale of internationale speler een 

waardebon/voucher aan. 

Vb. Een consultancybureau bedankt haar belangrijkste klanten voor hun 

flexibiliteit door ze een boekenbon van De Standaard boekhandel aan te 

bieden.  



Samenvatting - Welke bon? 

Gratis geld (met wedstrijd) 

Onrechtstreekse korting (bij gekozen handelaar) 

Onrechtstreekse korting + minimum aankoop 

Voorverkoop zonder korting (bij gekozen handelaar) 

Cadeaubon nationaal



Aanbeveling
Het maken van de juiste keuze.



If you want to change 
behaviour, don’t only 
focus on increasing 

motivation. Make sure 
you make the desired 
behaviour easy, and 

communicate it using 
clear triggers at the 
right time and at the 

right moment. 

B. J. Fogg



Aanbeveling

Maak het gratis 

Geef iedereen één of meerdere bon(nen) 

Hou het bedrag van de bon laag 

Hou het minimum te besteden bedrag laag 

Zorg dat de bonnen bij de juiste handelaars terecht komen  

Beperk het gebruik tot één bon per aankoop  

Beperk de uitgifte van bon(nen) in de tijd 

Ondersteun de uitgifte van de bonnen met een positieve campagne 

Ga digitaal en hou het gebruik en de terugbetaling van de bon simpel  

Ondersteun andere, parallelle initiatieven van individuele handelaars



Maak het gratis

‘Gratis’ werkt véél beter dan ‘tegen een mooie korting’.  

Een bon (deels) betalend maken beperkt het aantal gebruikers -en de 

uiteindelijke impact- sterk 

Een gemeente die 100.000€ wil investeren in een bon-strategie geeft beter 20.000 bonnen van 5€ gratis weg, in 

plaats van 20.000 bonnen van 25€ aan 20€ per stuk te verkopen.  



Geef iedereen één of meerdere bonnen

‘Dit is uw bon’ werkt véél beter dan ‘vraag hier uw bon aan’  

Beperk het aantal drempels om een bon te verkrijgen tot een minimum 

Een gemeente die via een bon-strategie de handelaars wil ondersteunen doet er goed aan om zoveel mogelijk/alle 

inwoners automatisch één of meerdere bonnen te bezorgen in plaats van ze te vragen om zelf initiatief te nemen 

door ze bijvoorbeeld online te kopen of af te halen. 



Hou het bedrag van de bon laag

Ook een laag bedrag zet mensen in beweging 

Verspreid het totale beschikbare bedrag over verschillende kleinere 

bonnen van 5€ 

Een gemeente die per inwoner 15€ aan bonnen wil uitgeven kan er beter voor kiezen om dit bedrag op te splitsen in 

3 bonnen van 5€ in plaats van één bon van 15€ te verdelen. 



Hou het minimum te besteden bedrag laag

Leg de drempel om de bon te besteden zo laag mogelijk 

Een korting van 50% zet meer mensen in beweging dan een korting van 

20%  

Uit onderzoek blijkt dat bonnen met een lage nominale waarde procentueel voor de hoogste extra verkoop zorgen.



De juiste handelaars

Probeer te vermijden dat succesvolle handelaars die al een grote 

klantenportefeuille hebben het meest profiteren van de bon-strategie.  

Beperk het gebruik van de bonnen tot een bepaalde groep getroffen handelaars. Zorg ervoor dat het geld van niet-

gebruikte bonnen ook bij hun terecht komt. 



Een bon per aankoop

Twee keer één bon gebruiken zorgt voor een hoger positief gevoel dan 

twee bonnen in één keer gebruiken.  

Indien het technisch haalbaar is, is het zinvol om de eenvoudige regel ‘één bon per aankoop’ te hanteren. 



Beperkte tijd

Door het gebruik van de bon in de tijd (1 tot 2 maanden) te beperken is 

de kans groter dat hij meteen gebruikt wordt  

Voor handelaars is de periode meteen na de lockdown de belangrijkste. 

Het is in die periode dat een bon een positieve gedragsverandering 

moet teweeg brengen 

De periode waarin de bon gebruikt kan worden in de tijd beperken, creëert een momentum waarop een gemeente 

ook in communicatie kan inspelen. 



Een positieve campagne met focus

Ondersteun de periode waarin de bon gebruikt kan worden met een 

positieve communicatie-campagne 

Gebruik positieve woorden en herkenbare, lokale beelden en personen 

Laat zien dat iedereen bonnen gebruikt en dat de actie een succes is  

Besteed aandacht aan het feit dat mensen ‘groepsdieren’ zijn. Zet positieve voorbeelden in de verf en maak het 

succes van de campagne zichtbaar.



Ga digitaal en hou het simpel

Voeg geen drempels toe. Gebruik een platform of technologie waar 

mensen vertrouwd mee zijn en dat ze vandaag al gebruiken.  

Een bonnen-strategie kan maar succesvol zijn wanneer ze van de gebruiker en de lokale handelaars zo weinig 

mogelijk extra inspanningen vraagt. 



Ondersteun parallelle initiatieven

Vermijd het verspreiden van aandacht en budgetten over verschillende 

kleine campagnes 

Maak een bon-strategie de focus van de campagne en ondersteun 

andere -bestaande- initiatieven via een link op online kanalen 

Een bon-strategie vanuit een gemeente kan perfect parallel lopen met een lokale actie waarin handelaars hun eigen 

‘cadeaubonnen’ verkopen. 



Checklist

Is onze bon gratis? 

Krijgt iedereen een bon? 

Hebben we alle drempels om een bon te verkrijgen weggenomen? 

Is het bedrag van de bon laag genoeg (5€)? 

Komt het geld van de bonnen bij de hardst getroffen handelaars terecht?  

Hebben we het minimum te besteden bedrag zo laag mogelijk gehouden? 

Hebben we het aantal te gebruiken bonnen per aankoop beperkt tot één? 

Hebben we het gebruik van de bonnen beperkt in de tijd (1 tot 2 maanden)? 

Ondersteunen we de periode waarin de bonnen gebruikt kunnen worden met een positieve campagne? 

Is het gebruik van bonnen zowel voor gebruikers als voor ontvangers erg eenvoudig?



Koen Thewissen 
@koenthewissen 

koenthewissen@wearedaniel.com 
0032486259220



Coördinator lokale belangenbehartiging 

Willebroekkaai 37, 1000 Brussel | T: 02 21.22.511 

wim.geirnaerdt@unizo.be | LinkedIn | M: 0477 77 52 30 

Wim Geirnaerdt


