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Inleiding 
Op 11 juni 2012, tijdens de presentatie van een in opdracht van de gemeente Dongeradeel uitgevoerd 

Koopstromenonderzoek Binnenstad Dokkum, hield projectpartner en penvoerder van QR - Dwars door 

Dokkum Rogier Douma een voordracht over het plan dat nu voor u ligt. Het verhaal werd door de 

verzamelde ondernemers in de zaal met instemming ontvangen. 

 

Op vrijdagmiddag 6 juli 2012 gaf burgemeester Marga Waanders bovenop een glazen container het 

startschot voor het project QR – ‘Dwars Door Dokkum’. Deze pre-pilot voor een vernieuwend 

winkelproject was een prachtig voorbeeld van samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs . 

 

De doelen van dit project: leegstaande winkelpanden krijgen opnieuw een functie die  interessant is 

voor het winkelend publiek, de panden krijgen een beter aanzien, er komt nieuwe omzet voor de 

gevestigde middenstand én de QR-code worden ingevoerd in Dokkum. Hiermee sloeg het project vele 

vliegen in één klap.  

 

DongeraDichter Bram Borstlap declameerde zijn zeer toepasselijke gedicht ‘Stop de leegloop’. 

Burgemeester Waanders scande de eerste QR-code als openingshandeling en kon daardoor  profiteren 

van direct winkelvoordeel in Dokkum. Onder begeleiding van Herbert Groenevelt en Joost Willems van 

ROC Friese Poort hielpen leerlingen van het ROC het winkelend publiek  bij het installeren van QR-

scanners en het scannen van de aanbiedingen. In de Hoogstraat is een nieuwe winkel geopend, waar 

de etalage is omgetoverd tot een QR-code scanpunt. Hier zijn  gedurende de zomermaanden 

aantrekkelijke en wisselende aanbiedingen te vinden. 

 

 
 

QR – Dwars door Dokkum. Burgemeester Marga Waanders legt uit hoe het werkt. 

 

De kracht van QR - Dwars door Dokkum zit in de korte lijnen naar de winkeliers en in de verbinding 

tussen de ‘tastbare’ onderdelen van het plan, zoals het draadloze WiFinetwerk van Kabelnoord, de 

invulling van de winkeletalages, de glazen container, het openingsevenement, het contentbeheer door 



 

Nofcom, de mogelijkheden van ICT-buddy's vanuit ROC Friese Poort en de fysieke locatie van Outlet 

Dokkum.  

 

In de tekst hierna wordt uitgelegd hoe de derde fase er uit zal zien. De kracht van deze fase zit in het 

aanspreken van het lokale bedrijfsleven en in de gezamenlijke denkkracht en creativiteit van regionale 

ICT-bedrijven. We zullen na fase 3 kunnen spreken van “QR - Dwars door Dokkum, powered by WAVE”. 

 

Kijk ook vooral even op www.dwars-door.nl . Deze site is gerealiseerd door een internetpartner van 

NOFCOM: Fisk uit Oenkerk. 

 

 



 

Samenvatting 

QR – Dwars door Dokkum – Fase 3 

 

Dit project beoogt: 

 

Korte termijn: Het verder ontwikkelen van internetgerichtheid bij de winkeliers in de binnenstad van 

Dokkum. Als resultaat zijn zij deskundiger, creatiever en meer overtuigd van het nut van 

internetmarketing. 

 

Het publiceren van QR codes in etalages van zoveel mogelijk leegstaande winkelpanden. Dat moet 

leiden tot omzetverhoging en een nieuwe functie voor leegstaande winkelpanden. 

 

Ondernemers worden gekoppeld aan onderwijs. Ondernemers nemen deel aan workshops, trainingen 

en cursussen. 

 

Versterking, opschaling en verdieping van het wifinetwerk van Kabelnoord. In Fase 3 krijgt dat een 

nieuwe interactieve, actuelere  inhoud. 

 

Op langere termijn zijn de ‘Hogere Doelen’ : 

 

- ontwikkelen van internetgerichtheid bij de winkeliers in de binnenstad Dokkum”. Het hogere doel is  

- Versterking van commerciële vaardigheden in het nieuwe internetgremium,  

- versterking van de lokale identiteit van de ondernemers,  

- vergroten van de aantrekkingskracht van de stadskern voor bezoekers en toeristen,  

- toeleiden van bezoekers naar fysieke verkooppunten door middel van virtuele technieken,  

- toename van samenwerkingsverbanden tussen de ondernemers,  

- voorts krachtigere, stuwende economische activiteit. 

 

Dragers 

 

Dragers van het project zijn Douma Reclamedingen, tevens penvoerder, Nofcom, Outlet Dokkum/ROC 

Friese Poort en Kabelnoord. 

 

De totale kosten voor Fase 3 van QR – Dwars door Dokkum belopen 95.711 euro. Looptijd twee  jaar. 

 

Volgens het dekkingsplan is er aan cofinanciering 67.550 euro beschikbaar. 

Hert project doet een beroep op het PMJP ten bedrage van 32.161 euro. 



 

Projectpartners 
Douma Reclamedingen, tevens penvoerder, vertegenwoordigd door Rogier Peters. 

Nofcom, vertegenwoordigd door Roeland Westra. 

Outlet Dokkum/ROC Friese Poort, vertegenwoordigd door Herbert Groenevelt. 

Kabelnoord, vertegenwoordigd door Gijs van Hesteren. 

 

Doelstellingen  
 

Korte termijn 

 

Het verder ontwikkelen van internetgerichtheid bij de winkeliers in de binnenstad van Dokkum. Om 

dat te bewerkstelligen worden zij actief betrokken bij het project. Aan het eind van de pilots zijn zij 

deskundiger, creatiever en meer overtuigd van het nut van internetmarketing. 

 

Het op een aantrekkelijke manier publiceren van QR codes in etalages van leegstaande winkelpanden. 

Hiermee wordt het mogelijk - direct - met het winkelend publiek te communiceren. De beweging die 

ontstaat, moet leiden tot omzetverhoging. De leegstaande winkelpanden krijgen tijdelijk een nieuwe 

functie. De ondernemers worden uiteindelijk de dragers van het concept. 

 

Het koppelen van ondernemers aan onderwijs, onderdeel van de Gouden Driehoek. De docenten en 

studenten van ROC Friese Poort krijgen een belangrijke taak ten aanzien van de MKB-versterking, als 

internetbuddy’s, als invoerders van ‘content’, als ‘handjes’ bij de vele praktische klussen in dit project, 

bij het geven van workshops, cursussen, trainingen, etc… 

 

Versterking, opschaling en verdieping van het wifinetwerk van Kabelnoord. Dat was al gekoppeld aan 

een geavanceerd toegangsportaal beleefdokkum.nl, maar dat zal in Fase 3 nieuwe interactieve, actuele 

inhoud gegeven worden. 

 

Lange termijn 

 

Op langere termijn zijn de ‘Hogere Doelen’ : 

 

- ontwikkelen van internetgerichtheid bij de winkeliers in de binnenstad Dokkum”. Het hogere doel is  

- Versterking van commerciële vaardigheden in het nieuwe internetgremium,  

- versterking van de lokale identiteit van de ondernemers,  

- vergroten van de aantrekkingskracht van de stadskern voor bezoekers en toeristen,  

- toeleiden van bezoekers naar fysieke verkooppunten door middel van virtuele technieken,  

- toename van samenwerkingsverbanden tussen de ondernemers,  

- voorts krachtigere, stuwende economische activiteit. 

 

 



 

Doelgroepen 
 

Middenstand Dokkum, bezoekers binnenstad, toeristen 

Benodigdheden  
 

Fase 1 en 2 waren pre-pilots: Publiciteit, QR evenement, leeg pand, posters, mobiele website, 

raamstickers, toonbankdisplay, ondernemers met leuke aanbiedingen. 

 

 
 

Fase 3: In deze fase worden de ervaringen van de eerste twee fasen uitgebouwd. Hierbij horen de 

bouw van het WAVE-platform, koppeling aan de fasen 1 en 2 en uitbouw daarvan tot een duurzaam 

exploitabel concept, gedragen door het lokale bedrijfsleven. 

 

Projectscope  

Wat levert het project op, concreet en meetbaar? 

 

Binnen de grenzen: Afstemming met de Gemeente Dongeradeel en winkeliers verenigingen. De 

ondernemer kan zelf, via een eigen inlog, direct de advertentietekst wijzigen. Het succes wordt door 

de winkelier, door de waarde van de aanbieding, zelf bepaald. Via het gratis Wifinetwerk van 

Kabelnoord en het scannen van de QR code met een smartphone leidt dit tot een actuele aanbieding. 

De makelaar/verhuurder presenteert op unieke wijze zijn object. Met een eigen QR code wordt de 

informatie van het pand getoond. 

Met Google maps wordt de klant via een kaartje of navigatie naar de winkel geleid. Hiermee krijgt de 

klant uniek voordeel en trekt de ondernemer klanten naar de winkel.  

Voor de pilot zijn nodig: meerdere verhuurders die in ruil voor publiciteit de etalage beschikbaar 

stellen en 35 tot 50 ondernemers die willen adverteren, aanbiedingen willen doen en 

publiciteitsmateriaal en QR-codes in en om hun winkel willen uitdragen.   

Een programma van workshops, cursussen, trainingen samen met de ondernemers. Dat wordt 

gegeven vanuit ROC Friese Poort, in samenwerking met professionals. 

 

De overdraagbaarheid gaan we borgen door middel van opleveren van een draaiboek. Dat zal bestaan 

uit een aantal hoofdstukken, waarin wordt beschreven hoe de deliverables bereikt zijn. Het wordt 

opgesteld door de projectpartners gezamenlijk. 



 

 

Terugblik op Fase 1 

Kickoff van het project.  

Als kickoff is het volgende uitgevoerd. 

De Outletshop Dokkum plaatste QR codes op een glazen container in de Grote Breedstraat. Opening 

en promotie vonden plaats op vrijdag 6 en zaterdag 7 juli.  

Deze fase was specifiek Outletshop (Friese Poort) georiënteerd. 

• Vergunning. 

• Automatisering. Beleef Dokkum. Nofcom, Fisk en Sterc. 

• Uitstraling, in relatie met de herkenbaarheid van beide initiatieven. 

• Opbouwen draagvlak.  Stichting Stadsmarketing, Club ’65, Comité Winkeliers Breedstraten. 

Terugblik op Fase 2 

Dwars door Dokkum 

Etalage(s) met QR advertenties. Pilot met een looptijd van 3 maanden. Parallel geïntroduceerd met de 

Outletshop.  Focus op Douma Reclamedingen. 

 

• Automatisering. Beleef Dokkum. Nofcom. 

• Peiling op 11 juni tijdens presentatie QR in relatie tot het koopstromenonderzoek.  

Aanmeldmogelijkheid voor winkeliers. 

• Leeg winkelpand in de Hoogstraat 

• Evaluatie aan de hand van de resultaten. De pilot draaide van juni 2012 tot eind september.  

De evaluatie van de eerste twee fasen is tot nu toe alleen informeel geweest. We hebben 

afgezien van een meer formele evaluatie (enquête, zitting, kwalitatieve beoordeling, etc.) 

omdat we de tijd liever steken in voortgang, niet in terugkijken. Dat is ook de reden dat we 

niet gaan afwachten totdat we alles zeker weten. We zijn geen gemeentebestuur, we zijn 

ondernemers die aan het innoveren zijn! 

 

Financiering van de eerste twee  fasen 

 

Deze kosten van fasen zijn geheel afgedekt door eigen bijdragen vanuit partners en bedrijfsleven. 

 

Wat gaan we doen in Fase 3? 

Consolidatie, opschaling, disseminatie, verdieping van Dwars door Dokkum Fase 1 

en 2 

 

• Tien etalages van lege winkelpanden. 



 

• Eén etalage met interactieve livebeelden. 

• Publiciteit, sociale media, kranten, Piet Paulusma, Hart van Nederland, Omrop Fryslân etc. 

• Uitstraling van beide initiatieven, herkenbaarheid. 

• Kosten en kostendekking. Zie pagina 11. 

• Facilitaire ondersteuning Gemeente Dongeradeel. 

• Ondersteuning bij het toepassen van downloaden scanner en het scannen. 

• Grote QR codes onder de beide bruggen. 

• Workshops, cursussen, trainingen voor winkeliers. 

 

Aanpak Fase 3 

 

Intussen zijn de fasen 1 en 2 uitgevoerd en/of in uitvoering. Voor Fase 3 komt er een opwaardering, in 

de vorm van doorontwikkeling van het intussen een jaar of drie draaiende 'Beleef Dokkum/ Dokkum 

3D en Online'. Dat gaat dan om zowel het internetportal als om het speciaal voor WiFi draaiende 

portal.  

 

Kabelnoord was oorspronkelijk slechts op zoek naar overgang van de hosting van het platform vanuit 

Speak naar een Noordoost-Fries hostingbedrijf. Intussen zijn we een stap verder. De kosten van een 

transitie van het bestaande platform zijn nogal hoog (orde van grootte rond 20.000 euro) en het levert 

alleen voortzetting op van wat we al kennen en hebben. Veel aantrekkelijker is een hernieuwde 

innovatieve stap.  

 

Na gesprekken met een aantal potentiële leveranciers (Lauwers Design, COM7 , Fisk, 360 e-commerce) 

kregen we het beste gevoel bij de inbreng van een consortium, dat bestaat uit Sterc (Hendrik Jan 

Hofstede), 6
o 

Communicatie (Ferenc Jacobs) en Freed (Wouter Slotegraaf, voorheen Speak). Samen 

met hen is enkele malen gebrainstormd over nieuwe concepten. Steekwoorden: interactie, centraal 

CMS, Facebook en andere sociale media, Google Places en andere Google apps. Meer over de inhoud 

in de powerpointbijlage. 

 

Het werden concepten waarbij de genoemde bedrijven zelf ook risico willen nemen, in de hoop dat we 

gezamenlijk tot vernieuwende en exploitabele modellen komen. Daarmee kunnen zij later buiten NO-

Friesland de boer op gaan. Het voorstel dat er nu ligt, hebben we WAVE genoemd: Wifi Area for a 

Vital Economy. Bijna een grap, maar waarmee we wél inhaken op het NOFA-project Vital Rural Area. 

 

In onze visie kunnen we WAVE gaan inzetten als vervanger en opvolger van het huidige platform Beleef 

Dokkum. Tevens als derde fase in QR- Dwars door Dokkum. Voor Kabelnoord bovendien een concept 

dat bruikbaar is voor projecten die Kabelnoord momenteel in de planning heeft, voor Wifi op 

Schiermonnikoog en Ameland.  

 

Wat betreft het (interne) partnerschap: zowel Douma Reclamedingen als Nofcom stemmen in met het 

hier voorliggende plan. Ook de Stichting Stadsmarketing Dokkum is akkoord, en verklaarde bereid te 

zijn om bij te dragen in de financiering van het plan. Deze stichting is de belangrijkste stakeholder voor 

de integratie van beleefdokkum.nl, winkelenindokkum.nl, dwarsdoordokkum.nl en dokkum.nl. Fase 3 

is in de ogen van de Stichting Stadsmarketing de slotfase van de integratie van deze internetdomeinen. 

 

De volgende stap: 

 



 

Fase 3 is nu in het projectplan opgenomen. Deze aanvraag is gericht op Projectbureau 

Plattelandsprojecten . We verwachten dat ook de Gemeente Dongeradeel en de Denktank Dokkum 

bereid zullen zijn om het plan te ondersteunen.. 

Rollen  

Intern partnerschap 

 

Kabelnoord verzorgt het wifinetwerk en levert adviesdiensten. 

 

ROC Friese Poort levert stagiaires o.a. voor promotie, helpdesk en data-invoer.  

Voorts het inzetten van Outlet Dokkum als fysiek ontmoetingspunt, toeleidend naar activiteiten in het 

digitale spectrum, 

Tevens verzorgt ROC workshops, cursussen en trainingen voor ondernemers, in samenwerking met 

Nofcom, 

De inzet van stagiaires wordt vooraf gegaan door interdisciplinaire lesstof (ICT, detailhandel, 

communicatie). 

 

Nofcom pakt de automatisering van fase 1 en 2 op in samenhang met de website van beleef Dokkum. 

Tevens is Nofcom eindverantwoordelijk voor het redigeren en het beheer van content. 

Nofcom is (deels) werktuig van ROC Friese Poort op het gebied van cursussen, workshops, trainingen. 

 

Douma Reclamedingen verzorgt penvoerderschap, de acquisitie, vormgeving en realisatie van de 

posters voor achter de ramen. 

 

Initiatiefnemers zijn: Kabelnoord, Nofcom, Friese Poort en Douma Reclamedingen. Indirect betrokken 

zijn: Club 65, Stadsmarketing, verhuurder/makelaar en de Gemeente Dongeradeel. 

 

Externe partnerschappen 

 

Het externe partnerschap WAVE verzorgt de innovatieve  ICT-stappen. Het bestaat uit de bedrijven 

Sterc, Freed en 6Graden, alle uit Surhuisterveen. 

 

Samenwerking bestaat of zal worden  gezocht met de Kamer van Koophandel, MKB Noord, Comité 

Breedstraten Dokkum, Stichting Stadsmarketing Dokkum, Club65, H & I Dokkum. 

 

Voorwaarden 
 

Penvoerderschap door Douma Reclamedingen. Het projectconcept, de inhoud en de data zijn 

geautoriseerd door Stichting Stadsmarketing Dokkum en eigendom van de drie projectpartners: 

Douma Reclamedingen, Kabelnoord en ROC Friese Poort (waarbij inbegrepen Nofcom en Outlet 

Dokkum).  

 

De  naam ‘Dwars door Dokkum/Damwoude/Kollum/etc.’ en de verdere uitrol daarvan over de regio en 

daarbuiten zijn eigendom van Douma Reclamedingen.  

 



 

De domeinnaam winkelenindokkum.nl is eigendom van Stichting Stadsmarketing Dokkum. De 

domeinnaam dokkum.nl is eigendom van de Gemeente Dongeradeel, maar het gebruik is toebedeeld 

aan Stichting Stadsmarketing Dokkum. 

 

De domeinnaam beleefdokkum.nl is eigendom van het partnerschap Nofcom-Kabelnoord. 

 

De merknaam en het concept WAVE is eigendom van Kabelnoord, Sterc, Freed en 6Graden 

Communicatie. 

  

Uiteindelijk zullen er opbrengsten zijn.  Deze worden allereerst aangewend om projectkosten te 

dekken. 

 

 Voor Douma Reclamedingen: het maken van de posters en QR-codes, de uren van het 

penvoerderschap.  

 

Voor ROC: de kosten voor het project bij Outlet en Nofcom. Studentenbegeleiding, 

projectmanagement. 

 

Voor Kabelnoord: voor de inzet van gratis Wifi en dekking kosten Beleef Dokkum. 

 

De overige opbrengsten: 

 

QR- Dwars door Dokkum: voor de penvoerder. 

WAVE: het driemanschap Sterc, 6 Graden, Freed. 

 

Relatie met andere projecten 
 

De Outlet shop Dokkum heeft plannen om met QR codes en een etalage hun producten via een 

mobiele webshop te verkopen. Stagiaires van de Friese Poort werken samen met Nofcom en 

Kabelnoord. 

 

Kabelnoord heeft het Wifinetwerk ‘Beleef Dokkum’  gebouwd met een bijdrage van Fryslân Fernijt II. In 

samenwerking met Nofcom en onderaannemers is een landingspagina gebouwd, die naast 3D-

functionaliteit en tijd- en locatiegebonden informatie tevens het startpunt is voor 

www.noordoostfriesland.nl en www.beleefdokkum.nl. De website is toe aan een upgrade, met meer 

functionaliteiten, meer interactiviteit, social media, en met meer draagvlak onder ondernemers. 

 

Daarnaast wordt www.beleefdokkum.nl geïntegreerd met www.dokkum.nl, in samenwerking met 

Stichting Stadsmarketing Dokkum. De banden met www.noordooostfriesland.nl worden losser.  

Nofcom blijft wél de belangrijkste contentmoderator. 

 

Opzet businesscase 
 

Projectmatige aanpak is nodig vanwege de complexiteit en de meerdere partijen. Het project moet 

leiden tot meer beweging = omzet in de winkels.  

 



 

Kosten 

De partners maken kosten voor penvoerderschap, projectmanagement, ontwerpen, afdrukken en 

ophangen posters, bewaking voortgang, advies, subsidieaanvraag, MKB-buddy's, ICT-expertise, 

verzorgen bewustwordings-/deskundigheidsprogramma, PR-begeleiding, instructie, activiteiten,  

aanvraag vergunningen, overleg met MKB, begeleiding MKB-buddy's, begeleiding winkel, service aan 

MKB, hand- en spandiensten, bemensen winkel, serviceverlening media, marketing, en event.  

 

De totale kosten voor Fase 3 van QR – Dwars door Dokkum belopen 95.711 euro. Looptijd twee jaar. 

 

Zie voor uitsplitsing de begroting in het volgende hoofdstuk. 

 

Dekking 

 

Ook in fase 3 geen bijdrage vanuit Europa.  

 

Volgens het dekkingsplan is er aan cofinanciering 67.550 euro beschikbaar. 

 

Winkels betaalden voor het concept + eenmalige kosten van Fase 1 en 2 een bijdrage van € 50,- voor 

de drie maanden looptijd van deze fasen. 

Voor het vervolg in Fase 3 is opnieuw een bijdrage nodig.  Deze is gesteld op 150 euro voor een 

looptijd van een jaar. 

 

Naarmate er meer ondernemers deelnemen, wordt hun dekkingsaandeel groter. In de pre-pilot is van 

een zeer bescheiden bijdrage uitgegaan, gezien de economische omstandigheden en het relatief 

geringe internetbewustzijn bij de winkeliers. 

 

In deze pilot moet een transitie gemaakt worden. Om die mogelijk te maken, doen de partners een 

beroep op het PMJP ten bedrage van 32.1613 euro. Zie de begroting en het dekkingsplan in het 

volgende hoofdstuk. 

Aandachtspunten/vervolgacties: 

 

• De ondernemer kan gebruik maken van het merk ‘Dwars door Dokkum’ door in de winkel aan te 

geven wat de actuele aanbieding is. Hiermee is de aanbieding voor iedereen toegankelijk. 

• Het begeleiden van winkeliers met adviezen en een praktische werkwijze. 

• Mogelijke opbrengsten en kosten van de pilot, en de verdeling daarvan naar de initiatiefnemers. 

•  Doorontwikkelen van verdienmodel en businesscase voor de pilot.  

• Meertaligheid voor toeristen, Duits en Engels. 

 

Communicatie en P.R. 
 

Presentaties tijdens ondernemersavonden najaar 2012. 

Eén-op-één-bezoeken aan sleutelondernemers. 

Inzet communicatiestagiaires Kabelnoord. 

Inzet studenten ROC Friese Poort. 

Advertenties, persberichten, evenement, NetNix. 

Gebruikmaken van het Dokkumer Magazine voor aandacht voor het QR gebruik in Dokkum. 



 

Lokale en regionale omroep. 

Sociale media. 

 

Etc. 



 

Begroting 
Dit onderdeel, voor de Fasen 1 en 2, is inmiddels uitgevoerd conform de kostenbegroting en het 

dekkingsplan. We geven het hier weer ter informatie. 

 

Dwars door Dokkum Fase 1 -2 

Kostenbegroting wie? tarief aantal 

Website Nofcom 1.500 

Ontwerpen, bouwen, 

implementatie 

mobiele app Nofcom 2.000 Ontwerp, bouw, implementatie 

posters Douma 500 afdrukken en ophangen posters 

projectmanagement Douma 1.000 

Management, penvoerderschap, 

bewaking voortgang 

Uren  Kabelnoord 75 10 750 

Advies, projectmanagement, 

subsidieaanvraag 

Uren  Nofcom 50 15 750 MKB-buddy's, ICT-expertise 

Uren  Douma 75 10 750 

PR-begeleiding, instructie, 

activiteiten, ontwerpen posters, 

vergunningen, overleg met MKB 

Uren  ROC/Outlet 50 15 750 

Begeleiding MKB-buddy's, 

winkel, service aan MKB 

Uren studenten ROC 20 50 1.000 

Hand- en spandiensten, 

begeleiden MKB, bemensen 

winkel, serviceverlening 

P.R. en 

communicatie Outlet, Douma 1.000 media, marketing, event 

Diversen & onvoorzien 1.000 

Totaal 11.000 

Kostendekking 

Deelnemend MKB, 

eenmalig 15 ondernemers 50 35 1.750 

15 ondernemers Fase 1, 35 

ondernemers fase 2 

Sponsoring Kabelnoord 1.500 financiële bijdrage 

Sponsoring Douma 500 drukkosten posters en QR 

Uren gesponsord Kabelnoord 75 10 750 

Uren gesponsord Douma 75 30 2.250 

Uren gesponsord Nofcom 50 40 2.000 

Uren gesponsord ROC/Outlet 50 47 2.350 

Subtotaal 11.100 

Saldo -100 

Totaal 11.000 

 



 

Hierbij de begroting die geldig is voor Fase 3 van dit plan en dus toepasselijk voor het project vanaf nu. 

Dwars door Dokkum Fase 3 Jaar 1 en 2 

Kostenbegroting wie? tarief aantal 

Website Nofcom 35 30 1.050 Uitbouwen 

mobiele app Nofcom 35 30 1.050 invoer content 

WAVE Sterc 6.000 

Uitwerken en uitvoeren concept WAVE 6Graden 6.000 

Freed 6.000 

posters Douma 1.000 afdrukken en ophangen posters 

projectmanagement Douma 50 40 2.000 
Management, penvoerderschap, 

bewaking voortgang 

Aanleggen en 

upgraden 

wifinetwerk 

Kabelnoord 
  

40.000 
 

Uren  Kabelnoord 40 20 800 
Advies, projectmanagement, 

subsidiewerkzaamheden 

Uren  Nofcom 35 80 2.800 
MKB-buddy's, ICT-expertise, 

workshops, etc. 

Uren  Douma 50 40 2.000 

PR-begeleiding, instructie, activiteiten, 

ontwerpen posters, vergunningen, 

overleg met MKB 

Uren  ROC/Outlet 30 80 2.400 

Begeleiding MKB-buddy's, winkel, 

service aan MKB, cursussen, 

trainingen, etc. 

Uren studenten ROC 10 240 2.400 

Hand- en spandiensten, begeleiden 

MKB, bemensen winkel, 

serviceverlening, organisatie 

bewustwording 

hardwarekosten 

Kabelnoord, 

Nofcom, ROC, 

WAVE 
  

3.000 
 

P.R. en 

communicatie 
Outlet, Douma 40 40 1.600 media, marketing, event 

Diversen & onvoorzien 1.000 

Subtotaal Excl BTW 21% 79.100 

BTW 21% 16.611 

Totaal 600 95.711 

 



 

 

Kostendekking volgens PmJP-formulier 

eigen middelen 37.500 Kabelnoord 

eigen uren 5.050 Kabelnoord. Douma, Nofcom, ROC/Outlet 

sponsoring 6.000 Sterc, Freed, 6Graden 

Bijdragen MKB 19.000 MKB, Stadsmarketing 

67.550 



 

Bijlagen 

Wireframes mobiele app Fase 1-2 

Concept: Nofcom. 
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  winkel 

   

  

 

  

    

  

  naam 

   

  

 

  

    

  

  adres 

   

  

 

  

    

  

  postcode plaats 

  

  

 

  

    

  

            

 

            

             supervisor invoer 

    

winkel invoer 

   maakt inlog en wachtwoord aan voor klant 

        voert tekst, logo etc. in 

    

kan zelf de advertentietekst wijzigen 

 

             En bijvoorbeeld informatie dat de klant via Google naar de winkel is gegaan? 

   Hoe maak je deze informatie zichtbaar voor de klant 

       



 

 

            

            

    advertertentietekst     

    

  

    

    

  

    

    

  

    

    

  

    

    

  

    

    

  

    

    

  

    

            

  

    

  

            

    

Toon adres op 

kaart     

            

  

    

  

            

    

Navigeer naar 

adres     

            

  

    

  

    Stuur door naar     

            

      geinteresseerde QR scanner - klant 

 

      Toont a.d.h.v. de instelling van de smartphone 

tekst in Duits of Engels? 

 



 

Voorbeeld website Fase 1-2 

Concept: Nofcom 

 



 

 

Voorbeeld mobiele app Fase 1-2 

Concept: Nofcom 

 



 

WAVE – concept Fase 3 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


