
EXPERTISEGIDS

— 147146VOA JAARBOEK 2018

SERA SQUARE DIGITALE ONTMOETINGSPLEK

SERA Square
Digitale ontmoetingsplek 

Communicatie
Informatievoorziening, het bestellen van kleding of bood
schappen, boeken van vakanties of bankzaken regelen. Als we 
hier even bij stilstaan, dan zie je dat de rij met alles wat op het 
internet mogelijk is immens lang is. Natuurlijk geldt dat zowel 
in de privésfeer als zakelijk. “We delen alles via Facebook of 
andere social media, inclusief filmpjes en foto’s. We hebben 
er allemaal dagelijks mee te maken. Het digitale verkeer gaat 
van business naar business, van business naar consument 
en tussen consumenten onderling. Meestal realiseer je je als 
gebruiker helemaal niet wat er schuil gaat achter de knoppen 
van een pc of smartphone”, aldus Bas Fruman, Commercieel 
Directeur bij Sera Business Design. 

Delen van informatie
Een centrale database verbindt burgers, gemeente, bedrijven, 
verenigingen, organisaties en lokale initiatieven met elkaar. 
“Het biedt een digitaal podium voor alle lokale gebeurtenis
sen, activiteiten en initiatieven in een stad. Dat begint met een 
optimale nieuwsvoorziening in de breedste zin van het woord. 
Wat gebeurt er in mijn stad, mijn buurt, mijn straat? Maar ook: 
wat kan ik er doen? Een uitgebreide agenda biedt inzicht in 
 evenementen, theater, films en voorstellingen. Verenigingen 
geven informatie over hun activiteiten. Van sport tot en met 
muziek, en van natuur tot en met cultuur.” 

In de database zitten vooral algemene bedrijfsinformatie, 
 evenementen, agendapunten en nieuwsberichten van de 
 verschillende partijen. Alle partijen werken in één en  dezelfde 
database. Zo is er één centrale waarheid en hoeft niemand 
dubbel werk te doen. De data is voor alle partijen altijd 
 hetzelfde en wordt al dan niet geautomatiseerd gedeeld. 

Het systeem zorgt voor delen van informatie en de bezoeker treft 
deze aan op de plekken waar de internetbezoeker deze ‘zoekt’. 

De bezoeker komt de  informatie 
dus op diverse plekken tegen. 
Het is dus van belang DAT 
jouw informatie wordt gezien 
en gelezen, WAAR dat gebeurt 
wordt steeds meer irrelevant. 

VOA op de  
centrale database 
Aangesloten zijn inmiddels 
Gemeente Alphen aan den 
Rijn, Participe, WoonForte, Het 
Alphense Centrum, (Alphen) 
IntoBusiness, Alphens.nl, 
InBoskoop.nl en  verschillende 
individuele bedrijven en 
 organisaties. Momenteel zijn 
er ongeveer zestig die bij
dragen aan de database. 

De VOA is ook aangesloten 
op deze centrale database. 
Daardoor beschikt zij over alle 
informatie in de database. 
Bedrijfsinformatie van leden, 
actuele logo’s, nieuws en 
vacatures; het zit allemaal al 
in de centrale database. De 
VOAwebsite is dus, zonder 
inspanningen van de VOA zelf, 
direct al enorm rijk gevuld én 
er wordt door alle deelnemers 
continu aan gewerkt om de 
informatie nog beter te krijgen. 
Alle informatie die de VOA in 
de database plaatst, is ook 
direct beschikbaar voor de 
 andere partijen. Daarmee is 
met relatief weinig  inspanning 
het bereik buitengewoon groot! 

“Een digitaal podium voor 
alle lokale gebeurtenissen, 
activiteiten en initiatieven 
in een stad” 
Bas Fruman


