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Totaaloplossing
De #DankzijCorona - cadeaubon

Diverse scenario’s om burgers 
fraudebestendig en budget-optimaal 
een korting bij aankoop van of een 
gratis gemeentelijke cadeaubon te 
bezorgen.



Voor de duidelijkheid:
• Wisely is geen software-leverancier 

voor het beheer van permanente 
gemeentelijke of stedelijke 
cadeaubonnen. Hiervoor zijn er diverse 
partijen op de markt.

• De complexiteit van het uitreiken van 
een tijdelijke cadeaubon in het kader 
van een relance van de lokale handel, 
ligt niet in de software. Maar wel in 
hoe je fraudebestendig en zo budget-
optimaal mogelijk deze cadeaubon (of de 
mogelijkheid om deze met korting online 
aan te maken) bij je burgers krijgt. Onze 
mening is steeds geweest dat software 
en oplossingen zich moeten aanpassen 
aan de wensen van de opdrachtgever en 
de doelgroep. Niet omgekeerd.

• Waar het tijdelijke gebruik van 
software aangewezen is, kunnen 
steden/gemeenten die dat wensen, 
gebruik maken van onze kennis en 
onze marktvraag die we naar diverse 
softwareleveranciers hebben gedaan. Dit 
heeft een volledige ontzorging van A tot 
Z en een positieve impact op het budget 
tot gevolg.

Advies:
• Om fraudebestendig te werken, is 

het aangewezen/noodzakelijk om 
met een tijdelijke software te werken, 
waardoor een bedrag geladen wordt 
op een (digitale) cadeaubon. Deze kan 
afgewaardeerd worden bij de handelaars 
(best in schijven bij verschillende 
aankopen). (Zogenaamde) verloren 
bonnen of kortingscodes kunnen gede-
activeerd worden vooraleer een nieuwe 
vervangende verstuurd wordt.

• Op deze manier kan 1 waarde per gezin, 
1 waarde per gezinslid, een korting op 
de gemeentebelastingen of bv een extra 
horecabon bij aankoop van een gewone 
algemene bon gefaciliteerd worden.

• Limiteer dit initiatief in de tijd door de 
cadeaubon bv te laten vervallen op 30 
september 2020. Geef de cadeaubon een 
specifieke grafische look en feel zodat 
duidelijk is dat dit een uniek initiatief in 
het kader van de exit-corona aanpak is. 

• De eventuele fysieke cadeaubon kan 
ofwel een duurzaam plastic bankkaart 
zijn of een uitdrukbare kaart uit een brief 
of een veredeld kartonnen kaartje. 

Voorafgaand
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Algemene gemeentelijke cadeaubon
Verzending van fysieke cadeaubon per post naar de burgers.

Raming: +/- 8.000 EUR

Inclusief:
- 10.000 brieven incl fysieke cadeaubon, klaar voor verzending
- tijdelijke software 3 maanden vanaf eerste geldigheidsdatum 

cadeaubon
- configuratie >75 deelnemende handelaars
- 2de-lijn helpdesk
- > 3 terugbetalingsrondes
- Conceptvertaling, projectmanagement A tot Z, 

eindverantwoordelijkheid 

Exclusief:
- portkosten
- btw

Scenario 1 
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Brief per post met cadeaubon
• Elk gezin ontvangt een fysieke brief 

met een fysieke cadeaubon t.w.v. X
EUR/bon in de brievenbus.

• Rolverdeling:
- Gemeente voorziet de inhoud 

van een brief voor de burgers
(enkelzijdige A4)

- Gemeente levert het design van de 
Corona-cadeaubon (of vraagt het 
Wisely, niet opgenomen in offerte 
momenteel).

- Wisely zorgt voor de productie 
van de Corona-cadeaubon, print 
van de brief, (machinaal) kleven 
van de cadeaubon op de brief of 
doordrukbare bon, onder enveloppe 
brengen.

- Wisely kan instaan voor de 
verzending, maar in principe 
heeft de gemeente zelf ook de 
mogelijkheid om te verzenden aan 
een zeer laag tarief, dat lager zal 
zijn dan dat waar Wisely voor kan 
laten verzenden.

Fysieke cadeaubon
• Het ID van de fysieke cadeaubon 

(plastic, 500 micron) is gelinkt aan het 
gezin/het adres. Op die manier kunnen 
we deze eerste cadeaubon de

 activeren voor gebruik (waardoor deze 
onbruikbaar wordt bij scannen door 
de handelaar), indien een gezin claimt 
dat ze geen bon ontvangen hebben.
Vooraleer een nieuwe verstuurd wordt. 
En gaan we eventuele pogingen 
tot fraude tegen. Vervangende bon 
versturen kan via mail en hoeft niet 
meer fysiek.
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Handelaars
• Handelaars redeemen de gewenste 

waarde van de cadeaubon door de 
code op de bon te scannen met 
een handelaars-app of QR-code 
scanner van een tijdelijke gift card 
software. Voor deze software zal een 
afzonderlijke tijdelijke overeenkomst 
met één van de voorgestelde 
softwareleveranciers dienen te worden 
ondertekend. Deze software wordt
tijdens die tijdelijke periode door 
Wisely beheerd.

• De handelaars moeten zich 
registreren om deel te nemen (en hun 
rekeningnummer voor terugbetaling 
te bevestigen) via een online formulier. 
Daarna worden ze goedgekeurd 
voor deelname, ontvangen ze een 
handleiding en begeleiding om via 
login in te loggen op de software.

• Wie hulp nodig heeft, kan terecht 
bij de gemeente (of optioneel indien 
gewenst bij Wisely)
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Algemene gemeentelijke cadeaubon:
Verzending van een kortingscode per post naar de burgers om
op de webshop een digitale cadeaubon gratis of goedkoper aan
te kopen.

Raming: +/- 7.250 EUR

Inclusief:
- 10.000 brieven incl kortingscodes, klaar voor verzending
- tijdelijke software 3 maanden vanaf eerste geldigheidsdatum 

cadeaubon
- tijdelijke webshop met kortingscode mogelijkheid 2 maanden
- configuratie >75 deelnemende handelaars
- 2de-lijn helpdesk
- > 3 terugbetalingsrondes
- Conceptvertaling, projectmanagement A tot Z, 

eindverantwoordelijkheid 

Exclusief:
- portkosten
- btw

Scenario 2
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Brief per post met kortingscode

• Elk gezin ontvangt een fysieke brief met 
een kortingscode die de mogelijkheid 
geeft om op de webshop cadeaubonnen 
goedkoper of gratis (korting voorzien 
door u als gemeente) aan te kopen.

• Rolverdeling: 
- Gemeente voorziet de inhoud van een 

brief voor de burgers.
- Gemeente levert het design van de 

Corona-cadeaubon (om op de webshop 
te integreren) (of vraagt het Wisely, 
momenteel niet inbegrepen in offerte)

- Wisely zorgt voor de opbouw van 
een tijdelijke webshop waarbij ook 
kortingscodes kunnen gebruikt worden.

- Wisely zorgt voor de print van de brief, 
personalisatie met kortingscodes per 
gezinslid, onder enveloppe brengen

- Wisely kan instaan voor de verzending, 
maar in principe heeft de gemeente zelf 
ook de mogelijkheid om te verzenden 
aan een zeer laag tarief, dat lager zal 
zijn dan dat waar Wisely voor kan laten 
verzenden. 

Kortingscode

• De ID’s van de kortingscodes zijn gelinkt 
aan het gezin/het adres. Op die manier 
kunnen we deze eerste codes opnieuw 
opzoeken, indien een gezin claimt dat 
ze geen code ontvangen hebben. En 
sturen we deze opnieuw door. Zo gaan 
we eventuele pogingen tot fraude tegen. 
Opnieuw versturen kan er e-mail en hoeft 
niet meer fysiek.

• Burgers gaan naar de webshop en kopen 
er met de kortingscode de cadeaubon 
aan. Deze komt in hun mailbox. Ze kunnen 
deze afgeprint of op hun telefoon laten 
scannen bij de handelaars.
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Handelaars

• Idem scenario 1.

Verschillen tov vorige optie: 

• Geen kost voor productie 
cadeaubonnen en kleven op of 
integreren in de brief.

• Wel extra kost voor webshop

• Mogelijkheid om burgers een 
cadeaubon van hogere waarde te 
laten aankopen met een korting 
twv het bedrag dat u hen schenkt
hefboomeffect: meer omzet in de 
lokale handel dan enkel het budget 
dat u voorziet als gemeente
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Algemene gemeentelijke cadeaubon:
Online aanmaken van een kortingscode o.b.v. een rijksregisternummer  
of ander uniek nummer (door de burgers) om op de webshop een   
digitale cadeaubon gratis of goedkoper aan te kopen

Raming: +/- 6.750 EUR

Inclusief:
- code generator met database connectie
- tijdelijke software 3 maanden vanaf eerste geldigheidsdatum cadeaubon
- tijdelijke webshop met kortingscode mogelijkheid 2 maanden
- configuratie >75 deelnemende handelaars
- 2de-lijn helpdesk
- > 3 terugbetalingsrondes
- Conceptvertaling, projectmanagement A tot Z, eindverantwoordelijkheid 

Exclusief:
- btw
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Communicatie

• Gemeente roept de burger op via 
haar normale communicatiekanalen 
(zonder een brief te verzenden per 
post) of via een leaflet bij verdeling 
van mondmasker bijvoorbeeld om 
een unieke kortingscode aan te 
maken via een webportaal. Daartoe 
moet de burger eerst zijn/haar 
rijksregisternummer (of een ander 
uniek nummer) ingeven en emailadres. 
Dit genereert een kortingscode 
en verzendt deze tevens naar het 
e-mailadres met een directe link naar 
de webshop waar de cadeaubon met
de kortingscode goedkoper of gratis 
kan aangekocht worden.

• Gemeente levert de lijst met 
rijksregisternummers aan die hierop 
recht hebben. Hiertoe wordt een 
verwerkersovereenkomst ondertekend 
door Wisely.

Verschillen t.o.v. vorige opties

• Geen kost voor productie
cadeaubonnen en kleven/integreren 
op de brief.

• Geen kost voor drukwerk en 
verzending brief

• Wel kost voor webshop
• Extra kleine actie die de burger moet 

doen
• Extra kost voor opzetten van 

webportaal om via rijksregisternummer 
(of ander unieke nummer) 
kortingscode te genereren

• Mogelijkheid om burgers een 
cadeaubon van hogere waarde te laten 
aankopen met een korting naar uw 
keuze 3 hefboomeffect: meer omzet in 
de lokale handel dan enkel het budget 
dat u voorziet als gemeente
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Algemene gemeentelijke cadeaubon:

In plaats van 1 cadeaubon van 10 EUR aan elk gezin:

Verzending of laten genereren van twee kortingscodes naar de burgers 
om op de webshop enerzijds een cadeaubon van bv 5 EUR gratis aan te
kopen en anderzijds een extra cadeaubon van 15 EUR met korting van 5 
EUR aan te kopen

Raming: zie vorige scenario’s
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2 kortingscodes

• CODE XYZ  3 - € 5   3 geldig op cadeaubon € 5 
• CODE ABC 3   - € 5   3 geldig op cadeaubon € 15 

Webshop met 2 producten

• CADEAUBON € 5   3 gebruik code XYZ  3 klant betaalt € 0 en ontvangt cadeaubon € 5
• CADEAUBON € 15  3 gebruik code ABC 3 klant betaalt € 10 en ontvangt cadeaubon € 15 

Hiermee zorg je ervoor dat je enerzijds een ‘gratis’ budget bezorgt aan alle burgers en anderzijds 
creëer je een hefboom bij die burgers die bereid zijn meer te spenderen.

In plaats van potentieel bv 15.000 gezinnen * € 10 = € 150.000 in lokale handel
Komt er met 0 € extra budget voor de gemeente 
Mogelijks 15.000 * (5 € + 15 €) = € 300.000 in lokale handel
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• U bezorgt ons een Excel-lijst met per adres enkele gegevens per gezin/adres. 
Er wordt een verwerkersovereenkomst opgesteld en 100% GDPR

 conform gewerkt oa met beveiligde transfer-server.

• U bezorgt ons de afgewerkte tekst/inhoud van de brief of wij voorzien de 
copy hiervoor (momenteel niet in offerte voorzien)

• U bezorgt ons een lijst van alle handelaars die mogen/zullen deelnemen 
aan deze #DankzijCorona-kadobon. Of we laten hen registreren op een 
online invulformulier. U publiceert deze op uw website (of wij voorzien een 
extra webpagina in uw huisstijl waarnaar u kan verwijzen, momenteel niet in
offerte).

• We voorzien enkele terugbetalingsrondes aan de handelaars die 
cadeaubonnen hebben ontvangen. Aantal afhankelijk van vervalperiode van 
uw Corona-cadeaubon.

• Minder digitale burgers kan u naar hun (klein)kinderen of buren leiden of 
eventueel aanbieden om met hun kortingscode aan één van uw loketten 
begeleid een kadobon te komen aankopen.

Verder
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Verkoop van waardebonnen van individuele handelaars:

Diverse softwarepartijen hebben een eigen platform opgezet waar 
je als stad/gemeente je handelaars kan laten registreren en er 
waardebonnen -al dan niet verhoogd met een extra premie van u als 
bestuur -kan laten verkopen.

Sommige gemeenten hebben het ook geconfigureerd op hun eigen 
stedelijke webshop waar ze al bv tickets voor cultuur verkopen.

Deze platformen zijn steeds open voor elkeen -niet alleen jouw 
burgers -om waardebonnen aan te kopen. Afhankelijk van wat uw
beleid is, kan u dus voor de ene of de andere manier van werken 
kiezen.

Indien advies gewenst, staan wij ter beschikking.

Andere scenario’s
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DISCLAIMER
This document is the confidential and protected product of Wisely bvba. Any 
unauthorised distribution, use, reproduction, changes or transfer of this document is 
strictly prohibited.

© Wisely bvba - All rights reserved. Nothing from this publication can be multiplied, 
saved in an automated database or distributed – in any shape or form – be it 
electronically, mechanically, by photocopying, recording or otherwise, without prior 
written consent of Wisely bvba. All products mentioned are for identification purposes 
only and can be trademarks and/or copyrighted brands of their respective companies 
and/or institutions.

Vragen of bemerkingen?

Maarten.Decramer@wearewisely.com
+32 (0) 484 11 10 08

Julie.Gheysen@wearewisely.com com
+32 (0) 494 08 23 06


