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Moniek Hover, Dorothé Gerritsen & Ronald van Olderen 

Het concept en ontwerp voor een event moeten worden ontwikkeld van 
uit de strategische doelstellingen die voortkomen uit de vier strategieën 
relatiemarketing, marketingcommunicatie, branding en citymarketing. 
Het concept moet zijn gebaseerd op waarden van bezoekersgroepen en 
op waarden, visie en missie van de afzender van het event. Hoe moet die 
vertaalslag worden gemaakt? Daarover gaat het in dit hoofdstuk. 
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Leerdoelen 
Na bestudering van dit hoofdstuk weet je: 
• hoe je de vertaling maakt van strategische doelstellingen naar een 

concept en ontwerp voor een event; 
• wat waarden zijn in verband met events; 
• hoe het 'belevingsmodel' in elkaar steekt; 
• wat een belevingsconcept is; 
• hoe je een belevingsconcept dat is gebaseerd op strategische doel 

stellingen ontwikkelt; 
• hoe je het belevingsconcept voor een event handen en voeten geeft. 

Om de vertaalslag van strategie naar concept te kunnen maken, heb je 
allereerst een analyse nodig van vraag en aanbod, van de omgeving, van 
waarden van bezoekers, enzovoort. Ook heb je kennis nodig van de eisen 
waaraan een goed concept moet voldoen. Een belangrijke vraag is verder 
wat er gebeurt met bezoekers wanneer zij aan een event deelnemen. Pas 
als die vragen zijn beantwoord, is het mogelijk de belevenis van het event 
te regisseren door inhoud, vorm en instrumenten zo in te zetten dat ze de 
bezoeker raken en de boodschap overkomt. Events die dit perfect illustre 
ren, zijn de events van Stichting Skyway. 

Skyway maakt schijnbare onmogelijkheden mogelijk 
Stichting Skyway stimuleert, motiveert en ondersteunt groepen mensen om 
op eigen kracht actief deel te nemen aan activiteiten die voor hen in eerste in 
stantie niet toegankelijk lijken. Ze organiseren baanbrekende events die inspi 
reren tot participatie van de doelgroep in onze samenleving. Stichting Skyway 
werkt vanuit de waarden zuiver, bevlogen en open-minded. 

Skyway is een opvallende speler in de eventbusiness omdat het event wordt 
gebruikt om een boodschap over te brengen. Op zichzelf is dat niet uniek, 
denk bijvoorbeeld aan het Bevrijdingsfestival of Live Aid, maar Skyway legt 
zich toe op events die onmogelijk lijken: muziekfeesten voor doven en foto 
grafieprojecten voor blinden. 
Voor Skyway is de 'onmogelijkheid' van een doelgroep of individu de inspi 
ratiebron die uitdaagt te kijken 'hoe iets wat onmogelijk lijkt wél kan'. Van 
uit deze instelling ontwikkelde Skyway een aantal vernieuwende zintuigprik 
kelende toepassingen om dove en slechthorende jongeren in staat te stellen 
toch de emotie van muziek op te pikken. 
Op basis van onderzoek kan de emotie in muziek worden vertaald in trillingen 
(via de speciaal ontworpen trilvloer (sensefioor) en het feel-the-music suit), in 
geuren (via de aromajockey), in smaaksensaties (via defoodjockey en/of icejoc- .................................................................................. 
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: key) en beeld (via videoprojectie, textjockeys, signdancers en gebarentolken die : 
expressief de emotie vertalen op het podium). 
Deze events, onder de naam Sencity, maken het mogelijk dat doven en slecht 
horenden kunnen genieten van muziek. Ook horenden weten deze events 
zeer te waarderen vanwege de vernieuwende ervaring. Voor degene die willen 
is er nog de achterliggende boodschap: als je ergens écht voor gaat, kun je het 
voor elkaar krijgen, je kunt zelfs het onmogelijke mogelijk maken. Deze bood 
schap wordt niet actief gecommuniceerd tijdens de events om geen drempel 
op te werpen. 
Skyway gaat ook persoonlijke uitdagingen aan in haar eigen organisatie. Aan 
alle medewerkers wordt gevraagd wat zij voor zichzelf als onmogelijk be 
schouwen en binnen Skyway zouden willen realiseren. De organisatie fungeert 
als een platform ter ondersteuning van mensen om hun eigen uitdaging aan 
te gaan. Voorwaarde om toegang te krijgen tot dat platform is een torenhoge 
ambitie, en de overtuiging dat mensen vaak veel meer kunnen dan ze denken. 
Ook de eigen beleidsplannen van Skyway worden geschreven vanuit een uit 
daging. Na het eerste event was de volgende stap om op elk continent in een 
lokale gemeenschap een muziekevent voor doven te organiseren. Skyway is 
inmiddels actief over de hele wereld. De events hebben behalve in heel Ne 
derland al plaatsgevonden in Sao Paolo, Kaapstad, Johannesburg, Sydney, Mi 
ami, Mexico, Finland, Londen, Berlijn en Madrid. Het concept is in de Benelux 
verbreed door SENS11 toe te voegen: zintuigprikkelende muziekevents voor 
mensen met en zonder een verstandelijke beperking. En Skyway wordt meer 
en meer gevraagd om haar kennis en kunde toe te passen binnen instanties die 
voor een uitdaging staan. 
Door grote, schijnbaar onmogelijke doelen te stellen, met een vastberaden 
ambitie om deze doelen ook te bereiken, komen er talenten boven bij de me 
dewerkers waardoor ze zichzelf ontwikkelen in datgene waar ze zich op wil- • 
len toeleggen, of het nu gaat om grafisch vormgeven, dansen, organiseren of : 
boekhouding. 
De energie die dat de medewerkers geeft, is zichtbaar op de events die zich 
kenmerken door een enthousiaste, open sfeer met een hoge belevingswaarde. 
De bezoekers hebben een intense ervaring, een zogenoemde transformatio 
nele beleving die ze niet snel vergeten en die hen zelfs blijvend kan veranderen. 
(Bron: Molenaar, 2010; Stichting Skyway, bewerking auteurs) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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8 • De vertaalslag van strategie naar concept 

8.1 Waarden van de doelgroep 

Als eventontwikkelaars erin slagen waarden te kop_I:>elen aan hun event, 
dan zal de érrÏotioneÏe betrokkenheidván-de do;lgr~-;p veêI grotè?'wor~ 
ctêri! Vanuit die betrokkenheid. met het event kan er ook emotionele bin- 
~"-~ 
ding met de organisatie en/of het merk ontstaan, waarmee de organisatie 
zich ook onderscheidt van concurrenten. Een-goede vertajing yan doel 
stelling-naar Co'~fpt of-ontwerp voor het event-is dan een stuk dichterbij. 

Het begrip waarde kan betrekking hebben op stoffelijke zaken, zoals een 
dvd, een foto met handtekening of een sieraad. Waarde kan ook betrek 
king hebben op onstoffelijke zaken als religie, gezondheid, geluk, rela 
ties en vermaak. Een bezoek aan een event kan dus ook een immateriële 
waarde hebben, waarbij het ook gaat om de opvatting van een individu 
over wat wenselijk of goed is. Als je waarde aan iets toekent, vind je het 
belangrijk. Emotionele waarde is onlosmakelijk verbonden met zaken van 
materiële waarde. Zo zal een concertkaartje of een foto met handtekening 
van een popster staan voor die ene keer dat je je idool in levende lijve hebt 
ontmoet. Via dat kaartje of de foto geniet je weer van het moment en her 
beleef je die emotionele gebeurtenis. 

De vertaalslag van strategie naar concept 
Wäardërïzijn-een.,.essentieel bestanddeefvan ons cognitieve systeem en 
bepÎîên ~a~;;e7wa~hten~n -mensen en dingen. Waarden bepalen hoe 
mensen denken en handelen, hoe ze met informatie omgaan, hoe ze die 
informatie verzamelen, opslaan en gebruiken. In deze zin vormen waar 
den criteria waaraan mensen informatie toetsen, van welke aard dan ook 
(Franzen & Holzhauer, 1987). 

I 

8.2 Analyse van vraag en aanbod 

Niet alleen de bezoeker van het event heeft waarden. Ook de afzender van 
het event: de stad of het merk wil bepaalde waarden overbrengen op de 
bezoeker. Wat zijn die waarden? Wat is de visie? In hoeverre komen de 
waarden overeen met die van de bezoekers? Antwoorden op deze vragen 
zijn essentieel om events succesvol te kunnen inzetten. Door middel van 
events kunnen waarden van een organisatie samenkomen met die van 
bezoekers, mits de aanbieder voor het eventconcept een goede analyse 
maakt van de opdrachtgever of initiatiefnemer( s) van het event. 

Om de brug te slaan tussen doelstellingen en event is het dus belang 
rijk de vraag- en aanbodzijde goed te analysere~. Een doelgroepanalyse 
waarbij de focus ligt op waarden, en een analyse van de visie en missie van 
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de initiatiefnemer van het event, vormen de noodzakelijke basis voor de 
volgende stap van emotionele binding. Hiertoe zullen we allereerst kijken 
naar de werking van het event als geregisseerde belevenis. 

8.3 Belevenis en beleving 

Het is duidelijk dat het er bij events om gaat iets teweeg te brengen bij be 
zoekers. Hoe individuele bezoekers een event ervaren, is afhankelijk van 
veel factoren. We lichten hier toe wat het verschil is tussen een belevenis 
en beleving en welke factoren bij een individuele beleving van een event 
in het spel zijn. 

Pine en Gilmore (1999) publiceerden met The experience economy be 
slist niet als eersten over de economische waarde van experiences. Maar 
dankzij hun boek werd het idee dat mensen vooral persoonlijk geraakt 
willen worden, wijd verbreid. 

Pine en Gilmore (1999) definiëren experience als volgt. 

'Een experience doet zich voor wanneer consumenten zodanig betrokken 
raken dat ze een blijvende indruk opdoen. De gebeurtenis is memorabel en 
zeer persoonlijk. Emotioneel, fysiek, intellectueel of zelfs spiritueel wordt 
de consument geraakt.' 

Waar er in het Engels maar één term is voor 'ervaring', wordt in Germaan 
se talen (zoals het Duits en Nederlands) een onderscheid gemaakt tussen 
'erleben' en 'erfahren' respectievelijk 'beleven' en 'ervaren'. Ervaren is de 
beleving in een mentaal referentiekader plaatsen. Van de term 'beleven' 
zijn in het Nederlands twee termen afgeleid: 'belevenis' (staged experi 
ence) en 'beleving' (true experience). 

Wij definiëren 'belevenis' en 'beleving' als volgt. 

De belevenis is de ( min of meer begrensde) gebeurtenis zoals die door een 
aanbieder kan worden 'geregis;;;etd', in scène kan worden ·gezet. Het is de 
stimulus die beleving kan triggeren bij consumenten. 
De peleving1is de innerlijke, persoonlij~';, emotiorreiè reactië/op een stimu 
lus. De beleving kan de belevenis overstijgen in tijd en ruimte. 

De belevenis is het-everït zëlf) het gaat om iets wat kan worden geregis 
seerd, een stimulus die tot een bepaald doel moet leiden. De beleving is 
het resultáatwan de belevenis. Niet elke belevenis zal tot beleving leiden, 
Afhankelijk van het psychosociale referentiekader (zie paragraaf 8.5), 
vindt een beleving wel of niet plaats en zal ze meer of minder intens zijn, 

Bij I 
een 
hen 

8.4 Niv 

Erk 
sitei 
(Van 
deli 
kunt 
mee: 

i11 

11 

Figuur 

De bE 
probe 
linger 
nooit -- kad,e 
bez~6 
bezoE 



ijke basis voor de 
e allereerst kijken 
nis. 

te brengen bij be 
is afhankelijk van 
sen een belevenis 
ing van een event 

fence economy be 
experiences. Maar 
.rsoonlijk geraakt 

gt. 

:lanig betrokken 
s memorabel en 
;piritueel wordt 

ordt in Germaan 
j gemaakt tussen 
en'. Ervaren is de 
ie term 'beleven' 
;' (staged experi- 

8 • De vertaalslag van strategie naar concept 

ls die door een 
~ezet. Het is de 

Bij het kijken naar een voetbalwedstrijd bijvoorbeeld zal de ene persoon 
een sterke beleving hebben, terwijl dezelfde stimulus de persoon naast 
hem volledig koud kan laten. 

8.4 Niveaus van beleving 

Er kunnen drie niveaus van beleving worden onderscheiden, naar inten 
siteit van de emotie en de mate waarin de beleving in de herinnering blijft 
(Van Gooi & Van Wijngaarden, 2005). Aan de hand van het belevingsmo 
del in figuur 8.1 lichten we toe hoe je vanuit strategische doelstellingen 
kunt komen tot een concept voor een event. We zullen in dit hoofdstuk 
meerdere keren naar dit model verwijzen. 

11:HHiii#i ~ 

Inhoud I I Individuele 
Concept context 
Waarden Eerdere belevingen 

Verwachtingen 
Vorm Betrokkenheid 
Setting Kennis 

Waarden 
Belevenis- Motieven 

instrumenten Stemming 
Storytelling 

Thematisering 

I I Sociale context Zintuigen 
Gezelschap 

Spel 
Andere bezoekers 

Cocreatie 
Community's 

Personeel 

Beleving 

Figuur 8.1 Belevingsmodel (bron: Van Gooi & Van Wijngaarden, 2005) 

op een stimu 
'.e. 

Vorden geregis 
. De beleving is 
beleving leiden. 
paragraaf 8.5), 
ider intens zijn. 

De belevenis in het model is op te vatten als het event; de stimulus die je 
probeert zo goed mogelijk vorm te geven en te regisseren om doelstel 
lingen te bereiken. Wat die stimulus (het event) doet met het individu is 
nooi! precies te voorspellen. Er is een soort black box (het psychosociale 
kader) van allerlei factoren die van invloed zijn op de wijze waarop een - ~ 
bezoeker het event ervaart. Het resultaat daarvan is de beleving, die van 
bezoeker tot bezoeker verschilt. De drie niveaus van beleving zijn: 
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1 De basale beleving valt samen met de (blootstelling aan de) stimulus. 
Er is sprake van een emotionele reactie, maar de beleving heeft onvol 
doende impact om langere tijd in de herinnering te blijven. 

2 De memorabele beleving is van een hoger niveau en levert herinne 
ringswaarde op. Het gaat dan niet alleen om herinnering op cognitief 
niveau, maar met name om het achteraf kunnen 'terughalen' van de 
emotie. 

3 De transformerende beleving brengt een duurzame verandering te 
weeg in het individu op gedrags- of attitudeniveau. 

Transformatie is een lastig begrip. En wat is duurzaam in dit verband? 
Spelen waarden een rol bij transformatie? Wanneer wordt transformatie 
manipulatie? 

Niet elke intense, memorabele beleving leidt zonder meer tot transfor 
matie. Bij een onderzoek in drie oorlogsmusea beschreven de responden 
ten twee weken na het bezoek in een experience report hun beleving van 
dat bezoek, dat emotioneel geladen was: het ging om een intense memo 
rabele beleving. Op de vraag of het bezoek hun houding ten aanzien van 
het onderwerp had veranderd, was het antwoord echter 'nee'; de respon 
denten hadden voor het bezoek dezelfde houding al gehad. Hun betrok 
kenheid (en de achterliggende waarden) werden door het bezoek besten 
digd (Van Buuren, 2006). 

Het is mogelijk dat een event een life changing experience wordt. Voor 
waarde is dat de betrokkene dankzij het event uiting kan geven aan slui 
merende waarden (expressie) waardoor de ervaring een diepere beteke 
nis gekregen heeft. 

Het bereikte niveau van beleving kan zoals gezegd per individu verschil 
len. Deze verschillen kunnen worden verklaard vanuit het psychosociale 
kader. Dezelfde stimulus die bij de een slechts leidt tot een basale beleving, 
kan bij de ander een beleving worden die langere tijd in de herinnering 
blijft. Bij weer een ander zal de beleving een verandering teweegbrengen. 
In figuur 8.2 is het proces van belevenis naar beleving gevisualiseerd. 
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8 • De vertaalslag van strategie naar concept 

•=emotie 

Figuur 8.2 Visualisatie van belevenis en beleving (bron: Moniek Hover) 

8.5 Het psychosociale kader 

Het psychosociale kader is in wezen een black box: niemand kan met ze 
kerheid zeggen welke factoren cruciaal zijn bij het tot stand komen van 
de beleving. Daarmee zijn dus ook de effecten van het event onzeker. 
Maar met de kennis die je er wél over hebt, kun je proberen de factoren 
te beïnvloeden en het event zo te ontwerpen dat de doelstellingen bij de 
doelgroep worden gehaald. De volgende factoren spelen een rol: kennis, 
verwachtingen, motieven, stemming, betrokkenheid, sociale context, per 
soonlijkheid en competenties, en waarden (zie figuur 8.1). 

e De eerste zes factoren hangen samen met de specifieke belevenis waar 
de eventbezoeker zich in begeeft. We lichten ze achtereenvolgens toe. In 
paragraaf 8.5. 7 en 8.5.8 komen de twee laatste 'belevenisoverstijgende' 
factoren aan bod: persoonlijkheid en competenties, en waarden. 

8.5.1 Kennis 

Op het eerste gezicht lijken kennis en beleving twee tegengestelde begrip 
pen. Toch kan juist (achtergrond}kenni~ van invloed zijQ op de belevjng 
en in sommige gevallen ook letden-tot een verrijking van dëbeieving. En 
het ontbreken van kennis kan een belemmering zijn voor de beleving op 
zichzelf. Moderne, abstracte kunst kun je vaak pas waarderen als je de 
achtergronden kent en het kunstwerk kunt plaatsen. 

De toegang tot kennis en informatie heeft dankzij het internet de laat 
ste jaren een enorme vlucht genomen. Een eventbezoeker kan zich van 
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alle mogelijke achtergronden op de hoogte stellen voorafgaand aan het 
bezoek aan het betreffende event. Een aanbieder moet zich ervan bewust 
zijn dat bezoekers wat kennis betreft goed beslagen ten ijs komen. 

i 
' 

I 

8.5.2 Verwachtingen 

Een tweede factor die van invloed is op een belevenis zijn eerdere belevin 
gen en hiervan afgë]eg:Ie yerwaehtingen. Als een beleving wordt opgesla 
gen in een mentaal referentiekader, wordt het een ervaring. De herinne 
ring aan de beleving wordt in de vorm van een verwachting meegenomen 
bij een volgende belevenis. Ook een verwachting is vaak gekleurd door 
emoties, het is als het ware een uitbreiding van de true experience. Het 
is belangrijk dat verwachtingen worden waargemaakt, maar het is nog 
beter als ze worden overtroffen. Verwachtingen die niet worden waarge 
maakt zijn uiteraard funest voor een positieve beleving. 

Ervaringen hoeven niet strikt persoonlijk te zijn geweest om tot bepaal 
de verwachtingen te kunnen leiden. Ook ervaringen van anderen kunnen 
de verwachting sterk beïnvloeden. De digitale media bieden computer 
gebruikers veel mogelijkheden om ervaringen te delen. Mensen krijgen 
tegen het licht van deze mogelijkheden ook steeds meer behoefte hun er 
varingen en emoties de digitale wereld in te zenden, getuige alle sociale 
media; denk aan Twitter, de onlinedienst Foursquare, weblogs en discus 
sieforums. Rondom events ontstaan spontaan virtuele gemeenschappen 
(community's) van mensen die dezelfde waarden en interesses delen. 
Veel aanbieders in de eventbranche zien deze ontwikkelingen in toene 
mende mate als een kans om, via deze community's, meer feeling te krij 
gen voor wat er werkelijk leeft onder mensen. 

De focus bij events moet niet alleen op de directexposurefase liggen 
(het moment waarop het event daadwerkelijk plaatsvindt), maar juist ook 
op de pre- errpostexposurefase, omdat daar de belëving zich uitbreidt ( ex 
tension) in de vorm van verwachting en voorpret, en na afloop van het 
event herinneren en nagenieten. Het voorbeeld van het concert van Rob 
bie Williams illustreert dit. 
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8 • De vertaalslag van strategie naar concept 

'Robbie Williams zal een concert geven!' Dit is de intro van het verhaal dat de 
fan gaat beleven. Hier begint voor de belevenis de pre-exposurefase. Op het 
moment dat de fan een kaartje voor het concert van Robbie Williams heeft 
weten te bemachtigen (de trigger binnen het verhaal), begint de prettige span 
ning al: de anticipatie, het 'tellen van de nachtjes'. het bezoeken van websites 
om deze gevoelens met geestverwanten te delen. De aankomst bij de concert 
locatie is het kritieke moment ('crisis'): nu is het bijna zover! Robbie stapt op 

• het podium en begint zijn show. Dit is de climax. Na afloop van het concert 
begint de postexposurefase: de afbouw van de verhaallijn waarbinnen alles 
op zijn plaats valt. De fan leest recensies, bezoekt websites, schaft een cd of 
dvd aan om het concert te kunnen herbeleven en de emotie opnieuw op te 
roepen. 

Iedere beleving is voor een individu als het ware een persoonlijk verhaal 
dat zich voltrekt rondom de feitelijke belevenis, met de volgende compo 
nenten: 
• de intro; 
• het triggermoment; 
• de opbouwende spanning; 
• de crisis; 
• de climax; 
• de afbouw; 

Spanning 

Intro 

Trigger 
moment 

1 

Climax 

Opb~ 

l 
Afbouw 

I I 

. Tïd 
pre-exposurefase dlrectexposurefase postexposurefase J 

Figuur 8.3 Storytelling (bron: Laurel, 1993, bewerking auteurs) 
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Een aanbieder moet zich het verhaal van de beleving in de hoofden en 
harten van de bezoekers proberen voor te stellen en dit verhaal in elk van 
de fasen proberen te voeden. Overigens zijn er meerdere piekmomenten 
mogelijk (zie hoofdstuk 9). 

8.5.3 Motieven 

Volgens Neulinger zijn er voor het ontstaan van een vrijetijdsbeleving bij 
een individu twee zaken van wezenlijk belang (Beunders & Boers, 1997). 
Allereerst is dat het type motivatie. Bij intrifi_sieke motivatie gaat het om 
het pleziër dat iemand verwacf_:,t te hebben v~n bijvoorbeeld een potje 
voetbal (een balletje trappen). Bij extrinsieke motivajie is de reward be 
langrijk: voetbal spelen om te winnen. Vaak gaat het om een combinatie 
van beide. 

Van belang is verder de mate van perceived freedom bij een activiteit: 
niet elke vrijetijdsactiviteit wordt vrijwillig ondernomen. De keuzevrij 
heid is van invloed op de beleving. Soms is er sprake van sociale verplich 
ting. Voor iemand die iets onderneemt uit verplichting, zijn er op voor 
hand blokkades in de beleving. 

8.5.4 Stemmingen 

Er is een onderscheid tussen stemmingen en emoties. Emoties zijn meest 
al gebonden aan een gebeurtenis of object, stemmingen niet. Stemmingen 
duren over het algemeen langer dan emoties. Zij zijn vaak het gevolg van 
eerdere emoties. Bovendien kunnen zij de drempel verlagen voor de bij 
behorende emoties, of deze juist versterken. Stemmingen spelen dan ook 
een belangrijke rol bij het tot stand komen van een beleving. Het gedrag 
dat bij een stemming hoort is erop gericht een onaangename stemming 
te laten ophouden, en een aangename te laten voortduren (Boom, 2006). 
Stemmingen zijn door een aanbieder zeker te beïnvloeden. 

8.5.5 Betrokkenheid 

Momenten van optimale betrokkenheid tijdens een activiteit doen zich 
voor in een flow. Ook tijdens events kan een flow ontstaan, namelijk als 
een bezoeker zich volledig ondergedompeld voelt in de belevenis. Op 
bijvoorbeeld de beelden van bezoekers van Pinkpop tijdens een van de 
optredens is dit goed zichtbaar. Bij betrokkenheid als factor binnen het 
psychosociale kader gaat het echter om de betrokkenheid die vooraf al 
aanwezig is, om de manier waarop iemand in de belevenis stapt. Er kan 
dan sprake zijn van enduring involvement of van situationele betrokken 
heid. Bij situationele betrokkenheid is iemand tijdelijk zeer betrokken bij 
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een bepaalde activiteit, maar deze betrokkenheid verdwijnt weer als de 
activiteit voorbij is. Denk bijvoorbeeld aan het boeken van een vakantie 
reis. Nadat alles is geregeld en de vakantiereis is gemaakt, is de betrok 
kenheid ook verdwenen. 

Enduring involvement hoeft niet samen te vallen met een concrete ac 
tiviteit of belevenis, maar is wel vaak het gevolg van één of meerdere me 
morabele of zelfs transformerende belevingen. Enduring involvement zal 
zich niet altijd uiten in concreet en actueel gedrag. Het kan zijn dat iemand 
die gek van zeilen is, tijdelijk door zijn leefsituatie niet aan zeilen toekomt. 
Dit wil echter niet zeggen dat de betrokkenheid verdwenen is. 

Onderzoek heeft aangetoond dat hoe hoger het niveau van duurzame 
betrokkenheid bij een activiteit, hoe eerder de persoon in kwestie in een 
flow zal raken tijdens de activiteit (Havitz & Mannell, 2005). Iemand die 
duurzaam betrokken is bij de Rolling Stones ( echte fan), zal tijdens een 
concert eerder in een flow raken dan iemand die dat niet is. Uit aanvul 
lend onderzoek blijkt dat er ook omgekeerd een verband is: als iemand 
een intense beleving ondergaat en in een flow raakt, leidt dat tot een ster 
kere duurzame betrokkenheid in relatie tot de activiteit. 

8.5.6 Sociale context 

Heel wezenlijk bij het tot stand komen van de beleving is de sociale con 
text. Dit is in de eerste plaats het gezelschap waarmee iemand een ac 
tiviteit onderneemt. Een bezoek aan een event met collega's kan op het 
niveau van beleving totaal anders uitpakken dan een bezoek aan hetzelfde 
event met het eigen gezin. Ook de manier waarop de overige bezoekers 
worden ervaren, is van invloed. Wat de een bijvoorbeeld als 'gezellig' be 
leeft, is voor de ander 'irritant druk'. 

De sociale context reikt verder dan de begrenzing in tijd van de bele 
venis. Zoals we eerder al aangaven, hebbenezirtuele community's nieuwe 
sociale contexten gecreëerd diêraë"6elev1ng beînvloeden, juist ook in de 
pre=en postrutposu·refase. Ook de rol van personeel wordt vaak tot de so 
ciale context gerekend. Dit is een belangrijk touchpoint, zoals we in hoofd 
stuk 9 zullen laten zien. 

:ich 
als 
Op 
de 
1et 
· al 
an 
n 
Jij 

Tweerfactoren uit het'jrsycliósociale kader zijn niet direct gebonden aan 
de specifieke belevenis. Zij hebben daarmee een meer overstijgend karak 
ten.met meer stabiliteit: persoöhlljkheid en waarden. 

8.5.7 Persoonlijkheid 

Bepaalde menselijke eigenschappen kunnen van invloed zijn op beleving. 
De Amerikaans-Hongaarse psycholoog Csikszentmihaly ziet een verband 
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tussen creativiteit en het (kunnen) bereiken van een flow. Voor opeTJ;;rrJ.in 
µ~d personen vormt het nieuwe en het onzekere een uitdaging waartoe 
ze zich aangetrokken voelen (Nijs & Peters, 2002). Bij deze groep zal een 
verrassing vaak als positief worden beleefd. Closed-minded personen zul 
len van onzekerheid en onverwachte zaken juist stress ondervinden: dit 
zal hun beleving negatief beïnvloeden. 

Ook fantasie lijkt van belang te zijn als het gaat om het vermogen in 
een belevenis te stappen. Iemand die tijdens een belevenis steeds blijft 
denken 'dit is nep', of 'straks is het weer voorbij', zal een minder sterke 
beleving hebben dan iemand die zich er volledig aan overgeeft. Fantasie 
is in deze zin geen verminking maar een verrijkingvan de werkelijkheid. 
'Fantasie maakt vrij'. 

Het lijkt op het eerste gezicht lastig voor een aanbieder met de per 
soonlijkheid van mensen rekening te houden: een persoonlijkheid is im 
mers niet te veranderen. Maar het is voor een aanbieder altijd mogelijk 
gebruikte maken van bepaalde eigenschappen van eventbezoekers, 

8.5.8 Waarden 

Voor bedrijven, steden en organisaties wordt het steeds moeilijker zich 
te onderscheiden van concurrenten met producteigenschappen en kwali 
teiten. Daarom komt de focus meer te liggen op waarden als mogelijkheid 
om zich te onderscheiden. Rokeach was een van de eersten die onderzoek 
deden naar waarden (Boom & Weber, 2001). Hij onderscheidt een twee 
tal soorten waarden: eindwaarden als de gewenste einddoelen, en instru 
mentele waarden als de middelen om deze eindwaarden te bereiken (zie 
figuur 8.4). 

Sociale harmonie 
• Vrede 
• Gelijkheid 
• Vrijheid 
• Nationale zekerheid 
• Verlossing (eeuwig leven) 

Persoonlijke vervulling 
• Sociale erkenning 
• Comfortabel leven 
• Plezier 
• lets presteren 

Zelfverwerkelijking 
• Schoonheid (natuur en kunst) 
• Wijsheid 
• Innerlijke harmonie 
• Zelfrespect 
• lets presteren 
• Veiligheid 
• Zorg voor het gezin 
• Verlossing (eeuwig leven) 

Lief de en affectie 
• Volwassen liefde (seksueel, en 

volwassen intimiteit) 
• Echte vriendschap 
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8 • De vertaalslag van strategie naar concept 

Persoonlijke tevredenheid 
• Geluk (content zijn) 

Competentie 
• Ambitieus 
• Onafhankelijk 
• Creatief 
• Capabel 
• Logisch (rationeel) 

Mededogen 
• Vergevingsgezind 
• Hulpvaardig 
• Opgewekt 
• Liefdevol 

Sociale instelling 
• Beleefd 
• Gehoorzaam 
• Netjes (schoon) 

Integriteit 
• Verantwoordelijk 
• Eerlijk 
• Zelfcontrole 

Figuur 8.4 Het waardenschema van Rokeach (bron: Boom & Weber, 2001) 

Het voorbeeld van Festival Mundial laat zien op welke manier waarden in 
een event terugkomen, en toont ook het belang daarvan . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Festival Mundial 
Festival Mundial is een internationaal multicultureel festival dat al twintig jaar 
wordt georganiseerd. In 2003 is het festival in een uitgebreid onderzoek naar 
merkenmanagement nog eens goed onder de loep genomen (Schürmann, 
2004). In het onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen intrinsieke attri 
buties (kenmerken van de dienst zelf) en extrinsieke attributies (alle overige 
kenmerken die aan de dienst zijn toegevoegd), met daarbinnen het onder 
scheid tussen niet-onderscheidende attributies, onderscheidende intrinsieke 
attributies, het merk en overige extrinsieke attributies (Riezebos, 2002). 
Uit het onderzoek van Schürmann blijkt dat de bezoeker van het slotfesti 
val uitermate tevreden is over alle facetten van Festival Mundial. Op d~ niet 
onderscheidende intrinsieke attributies - ook wel standaardproducten ge 
noemd - zoals de toiletten, de podia en de bewegwijzering, zijn de scores 
extreem hoog. Als onderscheidende intrinsieke attributies komen naar voren: 
de programmering, de locatie (het zonovergoten stadspark Leijpark), het in 
fotainmentgehalte, het gevarieerde aanbod van eten en drinken, en de brede 
doelgroep van Festival Mundial. 
De respondenten hechten niet veel waarde aan het nieuwe logo. Het woord 
merk Festival Mundial is daarentegen enorm geladen. De beleving van het 
merk roept de volgende eindwaardenop: vëilighëid, gelijkheid, vrede.-geluk, 
plezier en-vrijheid. .................................................................................. 
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De overige extrinsieke attributies zijn vertegenwoordigd in de doelstelling van 
Festival Mundial. Dit vertaalt zich in de boodschap waarin de beleving van de 
respondent vooropstaat. Hier is een value fit gevonden tussen de begrippen 
doelstelling en boodschap, vanuit een ander belevingsperspectief. De waarden 
in de antwoorden van de respondent horen in termen van Rokeach thuis in 
het segment 'sociale harmonie'. Dit betekent dat de respondenten veel waarde 
hechten aan de eindwaarden 'vrede' en :géfifkwaardÎgherd'. Ze proberen via 
een actieve opstelling iets substantieels bij te dragen aan de vernieuwende, 
betere maatschappij. 
Op de onderscheidende attributies is de score structureel hoger. Hieruit kan 
worden geconcludeerd dat de bezoeker echt komt voor Festival Mundial en al 
zijn facetten, en niet alleen uit is op het zogenoemde festivalgevoel. De bezoe 
kers hebben een bewuste beleving van het merk Festival Mundial. 
Afwezigheid van niet-onderscheidende attributies leidt tot ontevredenheid, 
terwijl hun aanwezigheid als vanzelfsprekend wordt aangenomen. Dit ver 
klaart dat de score op de niet-onderscheidende attributies structureel lager 
is dan die op de onderscheidende attributies. Met de niet-onderscheidende 
intrinsieke attributies van een event moet het voor de volle honderd procent 
in orde zijn. Pas dan kunnen de onderscheidende attributies worden uitgebuit. 
(Bron: Schürmann, 2004) 

Franzen borduurde voort op eerder verricht waardeonderzoek en onder 
scheidt drie soorten waarden (Nijs & Peters, 2002). 
1 Functionele waarden. Dit zijn 'geprefereerde hoedanigheden, eigen 

schappen en prestaties van het product zelf. In de dagelijkse reclame 
praktijk worden ze meestal product benefits genoemd. 

2 Symbolische waarden. Er zijn drie subcategorieën: 
a expressieve waarden. Deze hebben betrekking op onze relatie tot 

anderen en hoe we door anderen gezien willen worden; 
b impressieve waarden. Deze zijn gericht op onze zelfperceptie (een 

goed gevoel hebben over jezelf, innerlijke harmonie, zuinigheid, en 
zovoort); 

c eindwaarden. Dit zijn ideaalvoorstellingen over het leven, zoals we 
dat uiteindelijk voor onszelf zouden prefereren. Dit zijn in feite de 
hoogste idealen die we nastreven in het leven. 

3 Maatschappelijke waarden. Dit zijn idealen die we koesteren met be 
trekking tot onze leefomgeving en de maatschappij als geheel (bijvoor 
beeld vrede op aarde, behoud van natuur en nationale vrijheid). 

In figuur 8.5 zie je hoe dit eruitziet. 
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8.6 

8.7 

Symbolische waarden 
hebben betrekking op de r l-" t .--l 
consument c ~ 

Figuur 8.5 Drie soorten waarden (bron: Nijs & Peters, 2002) 

Van strategie naar concept 

Een event is een geregisseerde belevenis om een bepaald doel te bereiken. 
Vanuit de belevenis en de beleving van bezoekers e~p basis va~_ana 
ly~van waa-rdên~zoe~n initiatief2,:~~a~t event, komen 
we tot de volgende stap: de strategie vertalen naar een concept (zie figuur 
8.1 onder 'Inhoud'). 

What's in a concept? 

Maatschappelijke waarden 
hebben betrekking op de 
maatschapij 

Functionele waarden 
hebben betrekking op 
het product 

Wat verstaan wij onder 'concept'? In de vrijetijdssector wordt het begrip 
concept veelvuldig maar niet eenduidig gebruikt. Concept lijkt soms een 
nietszeggend containerbegrip te zijn: alles kan als concept worden be 
stempeld. Onze definitie van concept luidt als volgt. 

i 

lkn-conc,e_pj: (als uitwerking van een idee) is het werkend beginsel datzsa 
lTiêiililïllRffêëert ensturJ-ng-ge~ff;aan de realisatie van een of meerdere 
doelen. 

Een concept houdt niet op te bestaan op het moment dat de realisatie in 
product(en) plaats heeft gevonden. Integendeel, het zorgt voor (blijven 
de) samenhang. 
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Onder werkend beginsel verstaan wij de manier waarop iets in essentie 
werkt, waaraan iets zijn bestaansrecht ontleent, met andere woorden: 
What makes it tick? 

Het werkend beginsel binnen een concept kan van nature aanwezig 
zijn (zoals de koude Noordzee op 1 januari die meer of minder uitnodigt 
tot een duik), maar pas als dit werkend beginsel bewust wordt ingezet 
voor de realisatie van een doel, is er sprake van een concept. Om bij het 
voorbeeld te blijven: de Unox Nieuwjaarsduik, waarbij duizenden Neder 
landers tegelijkertijd de Noordzee induiken, is in deze zin een concept. 

Ook een persoon kan tot een concept uitgroeien. Zo beschikt Jamie Oli 
ver over een authentiek, werkend beginsel: een oprechte, hippe jongen 
die toevallig van lekker koken houdt. Op het moment dat dit werkend be 
ginsel wordt onderkend en iemand het idee opvat dit bewust in te zetten, 
kan Jamie Oliver een concept worden. 

Bij een concept is dussprakeczan.een achterliggerïd-mee: het concept 
geeft samenhang aan verschillende onderdelen of bouwstenen, zoals the 
ma's, producten, personeel en communicatie. 

Het voorbeeld hierna laat een uitwerking zien van een concept vanuit de 
doelstelling om opera midden in de maatschappij te plaatsen en een brug 
te bouwen tussen opera en een jong publiek. 

......••.•..••..•....••.......................•••..••..•••..•...••••.••••.•••••••• . . 
Opera in de Bus 
Eens in de twee jaar brengt het Yo! Opera Festival een groot publiek in Utrecht 
op de been met een internationaal jeugdoperafestival. Doelstellingen zijn: een 
brug bouwen tussen opera en een breed/jong publiek, opera midden in de 
maatschappij plaatsen en een voortrekkersrol spelen in repertoireontwikke 
ling en een nieuwe generatie (jeugd)operamakers. 

Het concept Opera in de Bus en het festivalthema Community Opera bleken 
een schot in de roos en resulteerden in zes prachtige opera's in rijdende bussen 
die elk op hun eigen manier iets deden met de sociaalhistorische context op 
de specifieke busroutes. Van de wijkprojecten die daarnaast tijdens het festival 
plaatsvonden, was de operaftat misschien het hoogtepunt. Welgeteld 54 huis 
houdens namen voor één dag een zanger in huis. Het publiek kon aanbellen 
en in de deuropening zong een zanger zijn of haar lied of aria speciaal voor de 
toehoorder. Zeshonderd amateurzangers van 22 plaatselijke koorverenigingen 
zongen mee met een gigantisch koorstuk op een tekst van de burgemeester 
van Utrecht. Opera in de Bus haalde de opera uit de ivoren toren en bracht 
die op straat. Het projectonderdeel de Zingende Stad (met de koorstroom als 
hoogtepunt) trok amateurzangers en kinderen uit de buurthuizen en wijklo 
kalen naar het theater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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............. 

. . . . 
De vermeldenswaardige, bijzondere resultaten zijn: : 

: • Het speciaal voor dit festival opgerichte buschaffeurkoor blijft bestaan. De 
buschauffeurs schrijven inmiddels hun eigen liedteksten. 

• Een aantal operabussen is na het festival uitgenodigd om op andere plaat 
sen in binnen- en buitenland een optreden te verzorgen. 

• Koorstroom is opgepikt door een aantal andere steden en festivals als sterk 
concept voor een groot optreden met lokale koren. 

(Bron: www.yo-opera.nl, geraadpleegd januari 2011) 

8.8 Het belevingsconcept 

Wij onderscheidenfunctionele concepten en belevingsconcepten. Functio 
nele concepten zijn gericht op functionaliteit. Zo is het werkend beginsel 
van het wegrestaurant het principe van zelfbediening. De fysieke omge 
ving, het personeel, de activiteiten: alles sluit aan op de functies 'snel' en 
'gemakkelijk'. Een functioneel concept bij een event is bijvoorbeeld een 
vergadering of een briefing van medewerkers; via live communicatie een 
boodschap tegelijkertijd met iedereen delen. Er kunnen meteen vragen 
worden gesteld, deelnemers kunnen op elkaar_re.ageren, enzovoort. 

Bij het belevingsconcept is het doel: 1i'en belevin~äiisêr~fj_g_e_..be 
zoe'ker. Alle keuzes, dus ook die met betrekking tot de functioncle aspec 
ten, sluiten in dat geval aan op het concept voor het regisseren van de 
beoogde beleving. Bij een event dat tot doel heeft een beleving tot stand 
te brengen gaat het uiteraard om een belevingsconcept, zodat het functio 
nele concept hier verder buiten beschouwing kan blijven. 

8.8.1 Criteria voor een ste.rk belevingsconcept 

Een sterk belevingsconcept voldoet op het moment dat het doel wordt 
gerealiseerd en de beleving daadwerkelijk plaatsvindt. 
We geven vijf criteria voor een sterk belevingsconcept. Een sterk concept': 
• t is'betekeiiisvol, het bevat een soort innerlijke waarhcid.Door het be- 

levingsc;;;;cept te baseren op (voor de doelgroep) r~£Van~aarden, 
wordt de authenticiteit gevoeld. Het gaat erom aan te slt!J~n lfü wat 
mensen als belangrij]; ervaren; 

• is onderscheidend en (in het ideale geval) uniek Consumenten zijn 
v"ànäaag de dag verwend: ze hebben al veel gezien en meegemaakt. 
fîlciteit hoeft niet te zitten in iets geheel nieuws; het kan ook ontstaan 

uit een verras5endècombinätle....v:an bestaande.elementen. 
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• heefCuitholfdifîgsvermogen. Een sterk belevingsconcept is langere tijd 
a~prêKënä . Het l~chter ook ruimte voor geregelde vernieuwing 
of aanvulling zonder c_!at de kracht ervan verloren gaat; 

• b~vatm'eerdere Îägëh. Er is meer dan één interpretatie mogelijk, waar 
mee het gaat om een concept voor een event dat spannend en interes 
sant is voor meer dan één ctoelgro.ep. In deze zlnheeft een ~oriëëpt1 

kenmerl<en van ee;; sprookje: ook daar is vaak sprake van een kern 
boodschap in een verhaal met verschillende lagen. Storytelling is daar 
om een sleutel tot sterke belevingsconcepten (zie ook figuur 8.3); 

• klopt wat timingbetreft. Een concept kan op papier sterk zijn, maar 
als het niet op het juiste moment wordt gerealiseerd, verliest het zijn 
potentiële waarde. Om deze reden is het heel belangrijk trends en ont 
wikkelingen scherp in de gaten te houden, niet alleen vanuit de ana 
lyse, maar vooral ook intuïtief. 

8.9 De creatieve ontwikkeling van een belevingsconcept voor een 
event 

We weten nu wat een concept is, wat een goed concept is en wat de voor 
waarden zijn voor een succesvol concept. Maar hoe kom je in de praktijk 
tot een goed concept? 

Een centrale rol is weggelegd voor de creatieve ontwikkeling van een 
belevingsconcept dat aanbod en vraag verbindt. Juist door de beleving 
innovatief te verbinden aan waarden, ontstaat een waardevolle beleving 
voor de eventbezoeker. 

8.9.1 Creativiteit 

Het ontwikkelen van een belevingsconcept langs zuiver analytische weg 
zal niet tot resultaat leiden. Hoewel kennis en analyse onontbeerlijk zijn, 
is voor het conceptontwikkelingsproces creativiteit het onmisbare ingre 
diënt. 
Creativiteit heeft de volgende belangrijke aspecten. 
• Creativiteit heeft betrekking op het oplossen van problemen. 
• Creativiteit heeft betrekking op vernieuwing: oplossingen bedenken 

die anderen nog niet bedacht hebben. Het kan dan gaan om het ont 
wikkelen van geheel nieuwe ideeën, maar ook om het handig combi 
neren van verschillende kennisvelden. 

• Creativiteit heeft betrekking op 'het over de gebruikelijke grenzen 
heenkijken': het toepassen van kennis en ideeën uit andere vakgebie 
den leidt vaak tot een geheel nieuwe kijk op de zaak. 
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• Creativiteit is niet het resultaat van activiteiten die uitsluitend plaats 
vinden in de rechterhersenhelft; ze ontstaat veeleer in de interactie 
tussen de (rationele en structurerende) linkerhersenhelft en de (intu 
ïtieve) rechterhersenhelft (Nijs & Peters, 2002). 

Hoofd: 
Fantasie 

Vérbe~lding$kracht 
!: - •'<;f C 

Benen: 
Regisseren , 

Hart: 
Passie 

" Creativiteit 
Inlevingsvermogen· 

Buik: 
Visie 

Figuur 8.6 Het creatieve proces 

Het creatieve proces begint altijd bij het hart. Als het hart niet klopt, staat 
alles stil. Het gaat erom vanuit het hart te denken, het hart te laten spre 
ken en met hart en ziel te handelen. 

Vanuit het hart ga je naar het hoofd, naar de linker- en rechterhersen 
helft. 

n problemen. 
)plossingen bedenken 
dan gaan om het ont 
)m het handig combi- 

:ebruikelijke grenzen 
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Linkerhersenhelft: kennisverwerving 
De linkerhersenhelft staat voor de kennisverwervingsfase: een analyse 
maken van het probleem of idee. Het gaat erom het probleem zelf ter dis 
cussie te stellen, te kantelen, en zo veel mogelijk dwarsverbanden in kaart 
te brengen. Analyseer het bestaande (interne en externe) aanbod, moge 
lijke netwerken, trends en ontwikkelingen, en doelgroepen. 

Doelgroepen kunnen worden geanalyseerd op het niveau van waarden. 
Ook een bestaande beleving kan worden geanalyseerd. Bij het waarde- en 
belevingsonderzoek gaat het meestal om kwalitatief onderzoek met behulp 
van methoden als het diepte-interview, groepsdiscussie, participerende ob 
servatie, en vaak met gebruikmaking van verschillende (creatieve) technie 
ken, zoals laddering en visualisatie (bijvoorbeeld moodboards). 
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De analyse van waarden en beleving alleen is niet voldoende. Gebruik zo 
veel mogelijk bronnen. Bekijk films, lees verhalen, bezoek locaties, kijk 
naar de wereld om je heen en laat je door dit alles inspireren. 

Creativiteit komt in het spel zodra er heen en weer geschakeld wordt tus 
sen de linkerhersenhelft en de rechterhersenhelft. 

Rechterhersenhelft: dromen, beleven, broeden, brainstormen 
De kennisverwervingsfase loopt over in een fase van broeden. Dit is een 
chaotische fase waarin hoop, frustratie en nieuwe inzichten elkaar afwis 
selen. Dromen worden gevisualiseerd en onderling gecommuniceerd. Een 
duidelijke voorstelling van de beoogde beleving is heel wezenlijk in deze 
fase, met creatieve sessies als belangrijk hulpmiddel. Om welke emoties 
gaat het? Welke waarden spelen een rol en hoe worden deze waarden uit 
gedrukt? Welke beelden horen daarbij? Welke kleuren en geuren? Maar 
vooral ook: wat is het doel, met welk gevoel verlaat de bezoeker het event? 

8.9.2 Een belevingsconcept ontwikkelen met inzet van creativiteit 

Een methode voor het ontwikkelen van een belevingsconcept is storytel 
ling: je kiest een 'verhaal' als werkend beginsel binnen het concept. Het 
is dan mogelijk via dit verhaal, van binnenuit, waarden en emoties in de 
belevenis te leggen. Het verhaal kan het verhaal zijn zoals de bezoeker het 
gaat beleven; een beleving lijkt voor een consument vaak een verhaallijn 
te hebben. Het vangen van een concept in een oneliner is een manier om 
het verhaal in de meest essentiële vorm te 'vertellen'. Deze oneliner kan 
ook als naam of communicatiemiddel worden gebruikt. 

Buik: creatie van een visie en het belevingsconcept 
In de 'buikfase' (zie figuur 8.6) gaat het erom afstand te nemen en alles te 
overzien wat in de eerste fase van de rechter- en linkerhersenhelft aan ken 
nis en gevoel naar boven is gekomen. Er kan dan een heldere, innovatieve en 
passende visie ontstaan. Een visie is per definitie subjectief: het is een (per 
soonlijke) mening of een bundel opvattingen, een wijze van zien of waar 
nemen, een innerlijke aanschouwing. Een visie vertegenwoordigt de brede 
blik. Het is een veelomvattend of bijzonder inzicht (Nijs & Peters, 2002). 

Een visie kan betrekking hebben op drie niveaus: 
• de wereld; 
• de mens in het algemeen (en de doelgroep in het bijzonder); 
• het 'product'. 

228 



8 • De vertaalslag van strategie naar concept 

niet voldoende. Gebruik zo 
halen, bezoek locaties, kijk 
lles inspireren. 

reer geschakeld wordt tus. 
elft, 

ïra instormen 
·e van broeden. Dit is een 
,e inzichten elkaar afwis 
ng gecommuniceerd. Een 
is heel wezenlijk in deze 
ddel. Om welke emoties 
Jrden deze waarden uit 
euren en geuren? Maar 
'. de bezoeker het event? 

et van creativiteit 

rigsconcept is storytel 
rinen het concept. Het 
rden en emoties in de 
zoals de bezoeker het 
t vaak een verhaallijn 
1er is een manier om 
n. Deze oneliner kan 
kt. 

te nemen en alles te 
1ersenhelft aan ken 
fore, innovatieve en 
tief: het is een (per 
! van zien of waar 
Woordigt de brede 
~ Peters, 2002). 

onder); 

De bedrijfsvisie van Lego is zo verwoord: 'We believe that play is the es 
sential ingredient in a child's growth and development. It grows the hu 
man spirit. It encourages imagination, conceptual thinking and creation.' 
Dit is een visie op de mens in het algemeen en het kind in het bijzonder. 
Het verband met het product ligt in de verwijzing naar spel (play). 

In het verlengde van de visie kan een betekenisvol belevingsconcept 
ontstaan dat de essentie vangt van alles wat iemand weet en voelt. Het 
gaat hierbij om een good feeling: het concept moet goed voelen, het moet 
kloppen. 

Het concept van Lego ligt in feite al besloten in de naam: Lego komt 
van de Deense woorden leg godt, hetgeen 'speel goed' betekent. 'Lego' be 
tekent in het Latijn 'ik voeg samen, verzamel, raap bij elkaar'. Wat uit deze 
visie van Lego spreekt is dat zelf bedenken en zelf bouwen een goede ma 
nier van spelen is. 

8.10 

Benen: de belevenis regisseren 
Een belevingsconcept moet vroeg of laat 'landen', het moet contact ma 
ken met de aarde. Het concept wordt vertaald in een concrete belevenis, 
maar ook alle bijbehorende producten en communicatie(middelen en 
-kanalen) dienen voort te vloeien uit het concept. 

De setting van het event 

In een goed concept krijgt niet alleen de inhoud van het event aandacht, 
maar ook de vorm: de fysieke of virtuele omgeving, ofwel de setting waar 
binnen het event plaatsvindt. Je kunt hierbij denken aan de ambiance, het 
decor en de vormgeving van de communicatie-uitingen. In deze paragraaf 
staan we stil bij de fysieke omgeving van een event (zie het belevingsmo 
del in figuur 8.1). 

De fysieke omgeving is van grote invloed op de beleving. Uit onderzoek 
blijkt dat een locatie aan een aantal basisvoorwaarden moet voldoen 
voordat überhaupt sprake kan zijn van een positieve beleving. Het Dis 
neyconcern is in dit verband een klassiek voorbeeld. De Disneyparken 
zijn dan ook volledig aan de hand van deze basisvoorwaarden ingericht. 
De eerste basisvoorwaarde is een schone omgeving. De attractielocatie 
kan nog zo mooi zijn, een vies toilet of een overvolle vuilnisbak verstoort 
het plaatje onmiddellijk. 

Onderzoek toont aan dat mensen bereid zijn gemiddeld 21 stappen te 
zetten om iets weg te gooien. Vandaar dat in de Disneyparken op elke 20 
stappen een vuilnisbak te vinden is. 
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In het Nederlandse park de Efteling is Holle Bolle Gijs al tientallen jaren een be 
kende figuur. Het concept van deze sprookjesfiguur is ontstaan vanuit het her 
formuleren van de vraag: 'Hoe voorkomen we rondslingerend afval?' De vraag 
werd: 'Hoe maken we afval verwijderen leuk?' (Nijs & Peters, 2002). Holle Bolle 
Gijs is een pratende vuilnisbak die 'Papier hier!' roept. Als een (jonge) bezoeker 
afval in zijn mond stopt, dan roept hij: 'Dank je wel!' 

De tweede basisvoorwaarde heeft te maken met de ligging van aanwezige 
voorzieningen. Van musea is bekend dat sanitaire voorzieningen bij de 
uitgang de verblijfsduur bekorten, terwijl rust- en horecavoorzieningen 
halverwege de route het verblijf juist verlengen (Nijs & Peters, 2002). 

Herkenbaarheid is de derde basisvoorwaarde. Uit de psychologie we 
ten we dat mensen meteen referentiepunten zoeken om te kunnen begrij 
pen hoe een locatie in elkaar steekt. Wanneer je als bezoeker een grote 
beurshal binnenkomt, word je vaak overdonderd door de grote hoeveel 
heid borden met beelden en teksten die van alles proberen te vertellen. 
Dit werkt zeer verwarrend. Ook op een festivalterrein kan een dergelijke 
verwarring optreden. Lowlands probeert bezoekers te helpen hun weg te 
vinden en ontwikkelde applicaties voor smartphones met behulp waar 
van bezoekers de plattegrond en de programmering van het festival inter 
actief kunnen raadplegen (zie voor dit aspect ook hoofdstuk 9). 

Een plek moet verrassingen bieden, maar als ronddwalen verdwalen 
wordt, is de beleving onmiddellijk verstoord (Hesselmans, 2005). Beweg 
wijzering is belangrijk. Overigens kan ook basisinformatie belevenisvol 
worden vormgegeven. Een voorbeeld hiervan zijn steltenlopers of andere 
typetjes op belangrijke punten in de eventlocatie. Zij hebben de taak de 
bezoekers op een belevenisvolle manier de weg te wijzen. 

8.11 De belevenisinstrumenten 

De belevenisinstrumenten zijn de middelen voor het regisseren van het 
event, zodanig dat de boodschap de bezoeker raakt (zie figuur 8.1). Ach 
tereenvolgens komen in deze paragraaf aan bod: thematiseren, storytel 
ling, zintuigen, spel, cocreatie en personeel. 

8.11.1 Thematiseren 

Thematiseren is een veelgebruikt instrument binnen de eventsector, denk 
bijvoorbeeld aan het thema van een congres (het onderwerp). 
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Een thema als belevingsinstrument is het uiterlijke, herkenbare, explicie 
te onderwerp dat is doorgevoerd in de setting, in de bijbehorende details 
en in de communicatie. 
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Thema's kunnen gebaseerd zijn op: 
1 historie of tijdperken, zoals de Tweede Wereldoorlog, de middeleeu 

wen of de Romeinse tijd, als referentie voor bijvoorbeeld themafees 
ten; 

2 cultuur of (sub )culturen, zoals (beeldende) kunst, erfgoed, muziek, fol 
klore, landen; 

3 fictie, zoals boeken (Harry Potter), films (SpongeBob), sprookjes, le 
gendes of mythen (Robin Hood); 

4 natuur, zoals jungle, strand, tuinen, dieren; 
5 technologie, zoals treinen in een Spoorwegmuseum. 
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Dit is een globale indeling. Een combinatie van hoofdthema's is ook moge 
lijk. Zo is het Spoorwegmuseum gebaseerd op een combinatie van histo 
rie, erfgoed en technologie. 

Thema's hebben een verandering in het werkelijkheidsbesef van de be 
zoeker tot doel, het gaat erom hem of haar 'onder te dompelen' in een an 
dere wereld. In het ideale geval worden ruimte, tijd, materie en personen 
(personages) geïntegreerd tot een samenhangend geheel (Nijs & Peters, 
2002). 

Volgens Pine (presentatie International Business Forum, Imagineering 
Academy, Breda, 2003) is thematisering het hoofdingrediënt voor het ere 
eren van een memorabele beleving; een beleving waar de eventbezoeker 
positieve herinneringen aan overhoudt. Wezenlijk is volgens Pine dat het 
thema wordt geladen met zo veel mogelijk passende onderdelen (positive 
cues), waarbij niet-passende onderdelen (negative cues) uiteraard zo veel 
mogelijk worden vermeden. 

Toch blijkt thematiseren niet altijd een succesformule te zijn. Uit een 
onderzoek naar thematisering op vrijetijdslocaties blijkt dat thematise 
ring op zichzelf meestal niet genoeg is voor een memorabele beleving. 
Daarnaast blijkt de rol van positive en negative cues sterk af te hangen 
van de mate waarin een bezoeker bij het thema betrokken is. Hoe lager de 
betrokkenheid, hoe minder waarde iemand hecht aan passende en niet 
passende onderdelen. 

231 


