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8.11.2 Storytelling 

Bij storytelling gaat het om het brengen van verhalen. Verhalen vertellen 
is zo oud als de mensheid. Het is het middel bij uitstek om waarden en 
normen over te dragen (zoals bij sprookjes), om emoties op te wekken, 
om mensen bij een gebeuren te betrekken, en zelfs om een transformatie 
te bewerkstelligen. Verhalen kunnen mensen helpen de wereld te begrij 
pen. Mensen zijn op zoek naar kaders om betekenis te kunnen geven aan 
hun leefwereld (Rijnja & Van der Jagt, 2004). In verhalen gaat het niet om 
feiten, maar om betekenis. Dankzij verhalen kun je als luistereraar of le 
zer even helemaal weg zijn, ergens anders zijn met je gedachten, zonder 
je hoofd te verliezen (Gabriel, 2000). Verhalen activeren trots, fantasie en 
verlangen (Rijnja & Van der Jagt, 2004). Dit zijn elementen die nauw ver 
bonden zijn met beleving. 

Een belangrijke dimensie binnen storytelling is authenticiteit, niet in 
de zin van 'waargebeurd', maar in de zin van oorspronkelijkheid en geloof 
waardigheid, waarbij het gaat om echte emoties en betekenisvolle waar 
den. Lord of the Rings bijvoorbeeld is feitelijk niet geloofwaardig, maar 
emotioneel wél. In verband met thematisering speelt bij storytelling de 
contextuele authenticiteit een rol. Het verhaal wint in zijn oorspronkelijke 
omgeving aan kracht. Zo zal een indianenverhaal dat in een tipi verteld 
wordt, waarschijnlijk een sterkere beleving oproepen. 

Ook gelaagdheid is een belangrijke dimensie van storytelling. Krach 
tige verhalen hebben meerdere lagen die op verschillende niveaus te in 
terpreteren zijn. Juist om die reden willen kinderen keer op keer hetzelf 
de verhaal horen. Zij ontdekken in een goed verhaal steeds een nieuwe 
laag. Steeds nieuwe elementen ontdekken binnen een vertrouwd 'verhaal' 
speelt wellicht ook een belangrijke rol bij het herhalen van vrijetijdsacti 
viteiten. 

Bij expliciete storytelling wordt een verhaal letterlijk ( door iemand) 
verteld. De verteller kan emotie leggen in het verhaal en het publiek bij 
het verhaal betrekken door het een 'rol' te geven, of door middel van in 
teractie met vraag en antwoord. 

Impliciete storytelling wil zeggen dat een visuele voorstelling of een 
object een verhaal triggert bij de bezoeker; hij vult het met zijn eigen ver 
beeldingskracht in. Het object kan een nostalgische herinnering losmaken 
uit een persoonlijk of collectief verleden. Een oud kartonnen treinkaartje 
in het Spoorwegmuseum bijvoorbeeld kan bezoekers terugvoeren naar 
eigen herinneringen in hun eigen, persoonlijke verhaal, naar een beleving 
van vroeger. Een object kan ook als metafoor dienen om een (waarge 
beurd) verhaal tot begrijpbare dimensies terug te brengen. Zo staan de 
koffers met persoonlijke bezittingen in herinneringscentrum Kamp Wes 
terbork voor het persoonlijke, menselijke drama van deportatie. 
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In het kader van de regie van de belevenis is het van groot belang al op 
conceptniveau samenhang in te bouwen tussen belevenisinstrumenten 
zoals storytelling en thematiseren. 

8.11.3 De zintuigen prikkelen 

Zintuiglijke waarnemingen leiden tot emoties (Frijda, 1986), en emoties 
zijn de cruciale factor voor beleving. Naarmate meer zintuigen geprikkeld 
worden, is de beleving intenser (Pine & Gilmore, 1999). Maar dit is rela 
tief. Iemand kan ook tijdens het luisteren naar muziek of het kijken naar 
een schilderij een heel intense beleving hebben. 

Wij gaan hier dieper in op kleuren en geuren. Onderstaand voorbeeld 
Iaat zien op welke manier de Jaarbeurs in Utrecht zintuigen aanspreekt 
door meetingmoods te ontwikkelen. 

Het congres- en vergadercentrum Jaarbeurs Utrecht heeft een uniek concept 
ontwikkeld op basis van de wetenschap dat kleuren en andere zintuiglijke 
prikkels invloed hebben op de stemming en prestaties van mensen. Dit con 
cept heet meetingmoods. Op basis van vragen over de doelstellingen en deel 
nemers van een beoogde bijeenkomst, krijg je als opdrachtgever een voors~el 
voor de mood waarbinnen de bijeenkomst het beste kan plaatsvinden, voor 
de inrichting van de ruimte (kleurgebruik), de catering, de achtergrondmu 
ziek, enzovoort. 
Deze doelgroepen voor een event zijn mogelijk: 
• collega's; 
• medewerkers; 
• bestuur/commissie; 

: • relaties; 
: • cursisten; 
• leden/vrijwilligers; 
• branchegenoten/specialisten; 
• feestgangers. 

Gaat het bijvoorbeeld om een event voor 'collega's'. dan is de volgende vraag: 
'Wat is het doel van uw evenement?' Er verschijnen vervolgens een aantal mo 
gelijke doelstellingen om uit te kiezen. 
• We gaan tempo maken met onze collega's. Power is het credo! 
• Het gaat ons om het samenzijn. Draagvlak, waardering maar ook gezellig 

heid staan centraal. 
: • Het gaat om een training, congres of brainstorm. We delen kennis of ideeën. 
• We gaan successen delen en bekijken hoe we het verder kunnen uitdragen. 

Borst vooruit, iedereen zal trots zijn! 
: . 
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................................................................................. 
Stel dat de keuze valt op een training, congres of brainstorm. Dan luidt de laat 
ste vraag: 'Welk van de vier vakken typeert uw organisatie het beste?' 
1 Wij hechten aan langdurige relaties op basis van vertrouwen. We respecte 

ren normen en tradities. We werken binnen kaders en regelgeving. 
2 Wij laten ons graag inspireren door trends. We zijn trots op wie we zijn en 

wat we doen. Positieve publiciteit is voor ons belangrijk. 
3 Wij beslissen op basis van feiten en kengetallen. Door jarenlange ervaring 

hebben we een gevestigde naam. We nemen onze maatschappelijke ver 
antwoordelijkheid. 

4 We zijn een van de koplopers in onze branche. Resultaat telt voor ons. We 
zijn origineel, innovatief en dynamisch. 

Stel dat optie 3 past bij de organisatie. Dan presenteert de site een film met 
impressies van een concept voor een event. De meetingmood die bij dit voor 
beeld hoort is 'inspirerend'. De kleur is blauw. De zaal waar de bijeenkomst zal 
plaatsvinden is blauw verlicht. De catering wordt hierop aangepast: een wa 
terbar, een fruitspies, enzovoort. Geuren, zoals citroenige bloemengeuren, de 
geur van koffiebonen en zoete patisserie spelen de hoofdrol. Vervolgens kan 
een moodboard worden gemaakt en kun je als opdrachtgever met een van de 
moodmakers van het congres- en vergadercentrum de bijeenkomst voorberei 
den en op maat inrichten. 
(Bron: www.meetingmoods.nl, geraadpleegd januari 2011, bewerking auteurs) 

Kleuren 
Kleuren hebben veel invloed op de stemming van mensen, en stemmin 
gen spelen zoals gezegd een belangrijke rol bij het tot stand komen van 
de beleving. Kleuren kunnen een verhaalstructuur ondersteunen (Hench, 
2003). Kleuren brengen mensen in beweging. 

Hench beschrijft de werking van verschillende kleuren. Zo kan rood ge 
luk suggereren en mensen in een feestelijke stemming brengen, maar ook 
gevaar aanduiden en oproepen tot waakzaamheid. Blauw wordt meestal 
geassocieerd met de blauwe lucht, met ruimte en vrijheid. Bruin sugge 
reert kracht, vaste grond en stevig geworteld zijn. Groen verwijst naar 
de natuur, naar groene bomen, overvloed, rust en gezond leven. Plekken 
waar het donker is, met koele kleuren, kunnen er dreigend uitzien, maar 
met gekleurde lichtjes of kleine schitteringen worden ze juist uitnodigend 
en krijgen ze een magische, romantische uitstraling (Hench, 2003). 

H i 

Geuren 
Uit experimenten blijkt dat het zicht het dominante zintuig is, meteen ge 
volgd door het gehoor. Het verwerken van geur vindt plaats in het limbisch 
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systeem van de hersenen. In dit gebied liggen ook stuurmechanismen 
voor emoties. Het belang van het reukzintuig wordt niet altijd onderkend, 
terwijl juist geuren een sterke relatie hebben met stemmingen, beleving 
en herinnering (Dekker, 2006). 

Bij events wordt steeds vaker met geuren gewerkt, denk bijvoorbeeld 
aan aromajockeys. Het is zaak hierbij subtiel te werk te gaan. Als smaak 
en geur sterk conflicteren (je ruikt kaneel en je proeft bier) kan dit tot ver 
warring leiden, en dus tot een verstoring van de beleving. Te veel prikkels 
tegelijkertijd is niet aan te bevelen. 

Geur kan worden ingezet om de aandacht af te leiden van een relatief 
ongemak voor of tijdens een event (bijvoorbeeld als bezoekers in de rij 
staan). Daarnaast kan met geuren worden ingespeeld op de beleving tij 
dens de pre- en postexposurefase om de verwachting te versterken res 
pectievelijk herinneringen te triggeren. 

8.11.4 Spel 

Wie heeft nooit ruzie gekregen met zijn beste vrienden tijdens een spelle 
tje Risk of Kolonisten van Catan? Wie heeft zich nooit euforisch gevoeld bij 
het scoren van het doelpunt in een onbelangrijk oefenpartijtje? Compu 
tergames, en met name onlinegames, nemen de laatste jaren een enorme 
vlucht. Daarnaast is, wellicht paradoxaal, ook de markt voor bordspellen 
de laatste tien jaar sterk groeiende (Hover & Horsten, 2004). 

Spel bevat verrassing, geeft ruimte voor creativiteit en stelt de speler 
in staat zich cognitief, motorisch of emotioneel te ontwikkelen. Er zijn 
verschillende soorten spel. Er is een vorm van ongeorganiseerd, spontaan 
spelen (play). Het gaat dan om een setting waarin plezier en ontwikkeling 
de belangrijkste factoren zijn. Computergames zijn van een andere orde. 
Ze zijn ontworpen en georganiseerd in tijd en ruimte. Uitdaging en tactie 
ken optimaliseren staan centraal (Verhagen, 2006). 

Spel en sport zijn nauw verwant. Hoewel spelkenmerken als vrijheid en 
plezier in de (professionele) sportbeoefening soms naar de achtergrond 
lijken te verdwijnen, is sport zowel voor beoefenaars als voor publiek 
al sinds de klassieke oudheid een gewilde vorm van vrijetijdsbesteding 
waarbij de emoties hoog kunnen oplopen. 

Spel wordt vaak geassocieerd met kinderspel. Toch is spel ook in de 
vrijetijdsbesteding van volwassenen een belangrijk element. Spel is een 
middel bij uitstek om mensen te betrekken in een activiteit, als toeschou 
wer of als deelnemer. Waar de toeschouwer actief invloed kan uitoefenen 
op het spel (zoals in X Factor) wordt de beleving versterkt. 
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Spel wordt tijdens (bedrijfs)events al sinds jaar en dag ingezet, en met 
succes: het maakt mensen los uit ingesleten patronen, voert ze mee in een 
beleving en biedt ruimte voor interactie (sociale context). 

8. 11.S Cocreatie 

Cocreatie is: de consument betrekken bij het vormgeven van de belevenis 
die het beste aansluit bij de betekenis die hij persoonlijk aan zijn leven wil 
geven (zie ook paragraaf 2.1.3). 

Consumenten zijn steeds beter in staat zich toegang te verschaffen tot 
informatie en kunnen daardoor beter onderbouwde beslissingen nemen. 
De rol van de consument verandert. Er is bij de individuele consument 
een groeiende behoefte om in interactie met de organisatie een waarde 
propositie te creëren die betekenisvol is voor hem of haar persoonlijk 
(Prahalad & Ramaswamy, 2004). 

Het is de ultieme vorm van vraagsturing. Cocreatie wordt vaak gepre 
senteerd als een innovatief concept binnen de beleveniseconomie maar 
berust voor een belangrijk deel op dezelfde principes als spel. 

Belangrijke overeenkomsten tussen spel en cocreatie zijn (Verhagen, 
2006): 
• de ervaren keuzevrijheid; 
• intrinsieke motivatie; 
• de centrale plaats van interactie; 
• ruimte voor creativiteit; 
• ruimte voor zelfontplooiing; 
• het gegeven dat het resultaat niet vaststaat. 

Het mag duidelijk zijn dat ook cocreatie als belevenisinstrument kan 
worden ingezet. Van oudsher speelt bij het event als belevenis cocreatie 
tussen aanbieder en consument een rol; denk bijvoorbeeld aan de strijd 
tussen gladiatoren in het oude Rome, waarbij de toeschouwers mede de 
afloop konden bepalen. In het geval van een event vindt de beleving pas 
écht plaats door de inbreng van de bezoekers aan de belevenis. Een ar 
tiest voor een lege zaal is geen beleving. De bezoekers die applaudisseren, 
meezingen, dansen of op een andere manier uiting geven aan hun betrok 
kenheid maken het event tot een beleving: er vindt interactie plaats tus 
sen aanbieder en consument en de beleving wordt toegankelijk voor an 
deren. De manier waarop de fans van de verschillende landen zich tijdens 
het WK uitdossen en zich presenteren, draagt bij aan hun eigen totaalbe 
leving, maar ook aan die van derden. 

Door de eventbezoeker op concept- en productontwikkelingsniveau 
een stem te geven, wordt hij al vroeg in het cocreatieproces betrokken. 
Digitale media als internet bieden daarvoor veel mogelijkheden. Dit ge- 
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beurt ook geregeld in de eventcontext. Verschillende grote festivals geven 
consumenten via hun website de mogelijkheid te stemmen voor hun favo 
riete line-up. 

Voor de bezoeker die op dit niveau met de aanbieder in het cocrea 
tieproces stapt, zal dat ongetwijfeld tot een sterke persoonlijke beleving 
leiden: hij kan immers een stuk creativiteit kwijt, en creativiteit is sterk 
verbonden met beleving. Bovendien is hij voor, tijdens en wellicht ook na 
het proces sterk persoonlijk betrokken en kan hij deze betrokkenheid de 
len met anderen. 

De keerzijde van cocreatie is dat de bezoeker die van tevoren zijn be 
levenis heeft kunnen bepalen, al precies weet wat hij kan verwachten: er 
is weinig ruimte meer voor verrassing, laat staan dat de verwachtingen 
zullen worden overtroffen. Kortom: soms is het leuk zélf te koken; andere 
keren is het spannend om je in een restaurant een verrassingmenu te la 
ten voorzetten. 

De vraag of cocreatie voor een individuele consument een interessante 
optie is, hangt voor een belangrijk deel af van de relevantie die een spe 
cifieke activiteit voor de persoon in kwestie heeft (in hoeverre wil hij al 
betrokken zijn?). Daarnaast vereist cocreatie inspanning, en niet iedereen 
zal tijd of zin hebben die moeite te doen. Het is een afweging van kosten 
tegen baten. De competenties van het individu spelen ook een rol. Som 
mige mensen missen eenvoudigweg het zelfvertrouwen, het vermogen tot 
initiatief of de creativiteit om het aan te durven. Ook in dit verband kun 
nen virtuele community's de rol spelen van een veilige 'familie' waarbin 
nen individuen met cocreatie aan de slag gaan. 

Optimale vraagsturing in de vorm van cocreatie is beslist niet de enige 
manier om een sterke beleving te garanderen. Ook in een aanbodgestuur 
de setting kan een diepe, betekenisvolle beleving optreden. Voor de aan 
bieder in de eventsector is het hoe dan ook zaak zich goed in te leven in de 
bezoeker, in zijn huid te kruipen en waar mogelijk in samenspraak tot een 
betekenisvolle belevenis te komen. 

........................................................................... " . . . 
; BurningMan 
: Een mooi voorbeeld van cocreatie is Burning Man, een festival dat sinds 1986 
: jaarlijks in de Verenigde Staten wordt georganiseerd. Ruim 48.000 deelnemers 
• reizen af naar de afgelegen Black Rockwoestijn om voor een week deel te ne 
men aan een experimentele community die de deelnemers uitdaagt zichzelf 
op een artistieke manier te uiten in een enorme nederzetting (Black Rock City) 
op de bodem van een uitgedroogd meer. 
De organisatie is in handen van een kleine groep vaste medewerkers en meer 
dan tweeduizend vrijwilligers, met ieder jaar een thema om een band tussen 
de deelnemers te smeden en ze aan te moedigen. De deelnemers brengen het .................................................................................. 
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: thema tot leven in grote kunstobjecten in themakampen op het terrein, er 
worden geschenken meegenomen voor anderen, kostuums, versierde auto's, 
of wat het ook is waar de deelnemers mee komen. Ook alleen aanwezig zijn 
kan al voldoen. Er zijn geen regels over hoe mensen zich moeten gedragen en 
uiten (buiten de regels van gezondheid, veiligheid en de totale beleving van 
het event). leder individu kan zelf bepalen hoe hij wil bijdragen en wat hij wil 

: geven aan de community. Zo delen deelnemers bijvoorbeeld eten en drinken 
met medebezoekers. Het event wordt afgesloten met de verbranding van de 
kunstobjecten. Een maand na het event is er geen spoor meer te bekennen 
van de stad die korte tijd voor velen de belangrijkste stad van het land is ge 
weest. Het spreekt voor zich dat Burning Man meer is dan een tijdelijke ge 
meenschap. Het is een woestijnstad voor de ultieme zelfexpressie en kunst. De 
impact van de Burning Man-ervaring is zo groot dat er een cultuur omheen 
is onstaan waarbij mensen wereldwijd events organiseren om het magische 

: gevoel tot leven te wekken. 
~ (Bron: www.burningman.com, geraadpleegd januari 2011) • 

·················································································· 

8.11.6 Personeel 

Personeel speelt een cruciale rol bij het vormgeven van een belevenis, 
waarbij het beslist niet hoeft te gaan om het acteren van een rol. Het be 
gint bij voor de hand liggende basisaspecten als vriendelijkheid, toegan 
kelijkheid en behulpzaamheid die overigens in de praktijk niet altijd een 
vanzelfsprekendheid blijken te zijn. Als bijdrage aan de uiteindelijke be 
leving is empathie de meest wezenlijke competentie van personeel; het 
vermogen zich in de bezoeker in te leven en te proberen de verwachtin 
gen te overtreffen. 

In de Disneyparken is de rol van het personeel als drager van de belevenis 
geperfectioneerd. Elk personeelslid (van hoog tot laag) is een cast mem 
ber. Aan het werk zijn is on stage zijn, waarbij iedereen deel uitmaakt van 
de show. Voor veel Europese oren klinkt dit als iets wat niet bij 'ons' zou 
passen. Toch zijn er lessen te leren. 

In iedere Disneywinkel is er een budget beschikbaar dat een mede 
werker naar eigen goeddunken mag inzetten op een moment dat hij een 
bijzondere, magische gebeurtenis voor een bezoeker kan creëren. Dit ver 
rijkt niet alleen de beleving van de bezoeker, ook de cast member zelf zal 
aan deze interactie plezier ontlenen. Take five wil zeggen: hoe druk het 
ook is, neem elke dag vijf seconden of vijf minuten om te genieten van de 
persoonlijke interactie met die ene bezoeker voor wie jij dat magische 

238 



···················· 
npen op het terrein····: 

, er • 
tuums, versierde aut , :r 

Os • 
ok a/leen aanwezig 2 .. ' : 11n • 
:h moeten gedragen en I 
de totale beleving v : an • 
Jijdragen en wat hij Wil : 
rbeeld eten en drinken f 
de verbranding van de : 
::>0r meer te bekennen : 
tad van het land is ge- ~ 
; dan een tijdelijke ge- : 
Fexpressie en kunst. De : 
r een cultuur omheen : 
ren om het magische ~ 

••..•••..........••.••• : 

n van een belevenis 
I 

van een rol. Het be- 
~ndelijkheid, toegan 
aktijk niet altijd een 
de uiteindelijke be- 

! van personeel; het 
.ren de verwachtin- 

ter van de belevenis 
g) is een cast mem- 
1 deel uitmaakt van 
at niet bij 'ons' zou 

:lar dat een mede- 
10ment dat hij een 
in creëren. Dit ver 
st member zelf zal 
gen: hoe druk het 
:e genieten van de 
~ jij dat magische 

8 • De vertaalslag van strategie naar concept 

8.12 

moment creëert. Beleving werkt zo naar twee kanten. Het geeft ook me 
dewerkers nieuwe energie. 

In de training van Disneypersoneel is storytelling een wezenlijk instru 
ment. Het Disney Traditionsprogramma bestaat voor een belangrijk deel 
uit het vertellen van verhalen. 

Bij events gaat het vaak om personeel in tijdelijk 'dienstverband', zoals 
vrijwilligers. In zo'n situatie is er relatief weinig ruimte voor trainings 
trajecten. Maar juist hier kan storytelling een efficiënt en effectief instru 
ment zijn om alle betrokkenen in de juiste 'belevingslijn' te krijgen. Met 
een pakkend verhaal over hoe belevingsvol een personeelslid tijdens een 
eerder event gehandeld heeft, wordt meer bereikt dan met een lijst van 
twintig instructies. 

Samenvatting 

Het concept voor een event moet aansluiten bij de waarden van de doel 
groep. Er moet een vertaling worden gemaakt naar een perfect geregis 
seerde belevenis. Instrumenten daarvoor zijn een analyse van vraag en 
aanbod, van de waarden van de doelgroep, en het belevingsmodel. 

Het belevingsmodel laat zien hoe een belevenis een beleving wordt. 
Het psychosociale kader speelt daarbij een belangrijke rol. Er zijn drie ni 
veaus van beleving: de basale beleving, de memorabele beleving en de 
transformerende beleving. De factoren binnen het psychosociale kader 
zijn kennis, verwachtingen, motieven, stemming, betrokkenheid, sociale 
context, persoonlijkheid en waarden. 

Een concept ( als uitwerking van een idee) is het werkend beginsel dat 
samenhang creëert en sturing geeft aan de realisatie van één of meerdere 
doelen. Voor een sterk belevingsconcept zijn duidelijke criteria te formu 
leren, en creativiteit is onontbeerlijk om te komen tot een concept waarin 
niet alleen de inhoud van het event aandacht krijgt, maar ook de vorm. Bij 
de vorm gaat het om de setting van het event. De fysieke omgeving vormt 
er een onderdeel van en moet aan drie basisvoorwaarden voldoen. De be 
levenisinstrumenten voor een event, ten slotte, zijn thematiseren, story 
telling, zintuigen, spel, cocreatie en personeel. 
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