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Restaurantketen ’De Smaak van Croy’ is met 350.000 gasten per jaar, 7 

restaurants en een omzet van 7,5 miljoen euro bijzonder succesvol in 

Nederland. Croy wil de komende jaren uitbreiden. HippoLine heeft voor de 

groep een VestigingsMonitor ontwikkeld. Die laat zien waar de kansen en 

mogelijkheden liggen. 

Jan Franken, directeur/eigenaar: ’Ik weet uit reserveringen heel goed wie 

onze bezoekers zijn, waar ze vandaan komen en wat ze willen. Maar met 

mijn data wil ik meer kunnen doen’.  

Risico’s voorkomen 

Franken wil zijn keten uitbreiden naar 25 restaurants. Bovendien wil hij dicht 

bij zijn doelgroep blijven. ’Een nieuwe vestiging is altijd risicovol. Het 

aanloopverlies is al gauw een half miljoen euro. Wij stellen duidelijke eisen 

aan locaties en een nieuwe activiteit mag nooit ten koste gaan van 

bestaande bedrijvigheid’.  

Bij Croy werken 350 mensen. De Smaak van Croy heeft dankzij een stabiele 

groei een vaste plek in de top 100 van grootste horecabedrijven in ons land. 

Vrijwel alle restaurants bevinden zich in een groene, landelijke omgeving. 
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’Wij registeren alles om het proces 
te kunnen managen. Ik wil kunnen 
bijsturen waar dat nodig is’  

 
Jan Franken directeur/eigenaar  

 

 

De VestigingsMonitor draait op QlikView en GeoQlik en heeft o.a. de volgende 

functionaliteit. Per restaurant kunnen gasten op geografische kaart worden 

geplot. Welke afstand leggen ze af? Wat zijn hun specifieke kenmerken, en 

ewat is hun welstand? Welk type klant is onder- of juist oververtegenwoordigd? 

In het dashboard kunnen selecties van kenmerken van buurten waar Croy-

klanten komen worden uitgevoerd. De monitor biedt inzicht in gebieden met 

potentiële klanten.  

Marketingactiviteiten 

Het VestigingsMonitor vereenvoudigt de besluitvorming rond de opening van 

nieuwe vestigingen en is door Jan Franken en zijn mensen met enthousiasme 

ontvangen. Franken: ’Ik zie in één oogopslag wat de actuele situatie is en wat 

de mogelijkheden in de markt zijn als ik specifieke meetwaarden plot op 

locaties’.  

De monitor blijkt ook een geschikt instrument om klantprofielen per restaurant 

te kunnen vergelijken. ’Daardoor kan ik nog gerichter marketingactiviteiten 

ontplooien’. 

HippoLine heeft GeoQlik in QlikView eerder succesvol geïmplementeerd bij 

Rabobank Nederland, Brandweer Amsterdam-Amstelland en Graydon. Meer 

weten of een demo proberen? Wij helpen u graag! 
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