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“THERE IS NO LOGIC THAT CAN BE SUPERIMPOSED ON THE CITY; PEOPLE MAKE IT, 

AND IT IS TO THEM, NOT BUILDINGS, THAT WE MUST FIT OUR PLANS.” 

~ JANE JACOBS 
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V o o r w o o r d  

 

Voor u ligt het adviesrapport dat is opgesteld naar 

aanleiding van het onderzoek Bredaas 

Bourgondië in de 21
e
 Eeuw: onderzoek naar de 

‘nieuw-Bourgondische’ beleving van de Grote 

Markt. Dit onderzoek is uitgevoerd als 

afstudeeropdracht voor de opleiding Toegepaste 

Psychologie, Fontys Hogescholen, in opdracht 

van Plan22 en in het kader van Breda Next. Zowel 

het onderzoeksverslag als dit adviesrapport zijn 

geschreven met groots enthousiasme en liefde 

voor zowel de psychologie van de mens als voor 

Breda, mijn thuishaven. Het onderzoek en dit 

rapport zijn mogelijk gemaakt in samenwerking en 

synergie met diverse personen. Allereerst 

benoem ik Leo Grunberg, kwartiermaker van 

Breda Next, en zijn waardevolle begeleiding en 

expertise. Daarnaast Marieke Beekers-Meijer, 

naar wiens visie deze opdracht tot stand is 

gekomen. Ten derde wil ik Roy Grünewald 

benoemen, wie mij bekend heeft gemaakt met het 

fenomeen citymaking en mijn enthousiasme over 

het vak  storytelling  verder  heeft  aangewakkerd. 

 

 

 

Als laatst mijn dank aan alle docenten en 

enthousiaste experts die de totstandkoming van 

dit rapport mede mogelijk hebben gemaakt. 

Het advies in dit rapport is bedoeld voor de stad 

Breda en al haar projecten in het kader van 

citymaking. Er is getracht zo veel mogelijk de 

aanbevelingen te laten passen bij de stad en haar 

kernwaarden, en tegelijkertijd het belevings-

perspectief van haar bezoekers te waarborgen. 

De aanbevelingen gelden als aanvulling op 

recente en toekomstige citymaking projecten, die 

erop zijn gericht Breda als (binnen)stad te 

revitaliseren in al haar glorie.  

 

Ik wens u hetzelfde plezier toe in het lezen van dit 

rapport, als waarmee ik het heb geschreven. 

 

Paulien van der Krift 

 

15 juni, 2015. 
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S a m e n v a t t i n g  

 

De voornaamste conclusie voortgekomen uit het 

onderzoek Bredaas Bourgondië in de 21
e
 eeuw: 

onderzoek naar de ‘nieuw-Bourgondische’ 

beleving van de Grote Markt is dat er, in de 

beleving van haar terrasbezoekers, een wauw-

gevoel ontbreekt. De Grote Markt kan haar 

bezoekers verder in vervoering brengen door 

WOW-factoren toe te voegen op het plein, 

waarmee haar bezoekers in verwondering 

gebracht worden. Aanbevolen wordt om WOW-

factoren op verschillende manieren te realiseren.  

Allereerst middels entertainment en esthetica, een 

verantwoordelijkheid die op zich genomen kan 

worden door een daadkrachtige, interdisciplinaire 

werkgroep. Aanbevolen wordt dat zij gesprekken 

voeren met de ondernemers en de bezoekers van 

de Grote Markt, om ideeën voor mogelijke WOW-

factoren bottom-up te genereren.  

Ten tweede luidt het advies om de ondernemers 

(of afgevaardigden) van de Grote Markt een 

verdiepende training te laten volgen over het 

creëren van WOW-momenten en memorabele 

bezoekerservaringen middels gastvrijheid en 

klantgerichtheid. Het rapport bevat een toelichting 

en offertes van vier mogelijk aanbieders: 

WelkomFactor, de Efteling, Gastvrijheid in Bedrijf 

en NHTV. Belangrijk hierbij is dat het gaat om een 

verdiepende training, waarbij de basis van 

gastvrijheid slechts als inleiding geldt. 

Het budget is afhankelijk van welke WOW-

factoren worden gerealiseerd. In ieder geval wordt 

crowdfunding als financieringsmethode aan-

geraden, deze methode blijkt succesvol ingezet te 

kunnen worden voor citymaking projecten.  

Als laatst worden belangrijke criteria toegelicht 

waar de WOW-factoren aan moeten voldoen. 

Allereerst moeten zij positief verrassend zijn, 

onverwachts of uniek en bezoekers in 

verwondering kunnen brengen. Tevens is het 

belangrijk dat de WOW-factoren aansluiten op de 

belichte kernwaarden van Breda – Bourgondisch, 

historisch en creatief – om bij dragen aan het 

versterken van de stadsidentiteit. Daarnaast is het 

van belang dat de WOW-factoren een 

functionaliteit bevatten en voorzien in een 

behoefte. Ook wordt aanbevolen de basis- en 

prestatiefactoren van de Grote Markt op orde te 

brengen – waaronder de bekendheid en 

werkbaarheid van de gratis WIFI faciliteit – om de 

effectiviteit van de WOW-factoren te waarborgen.
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1 .  I n l e i d i n g  

 

Op 16 september 2014 is het startschot gegeven 

voor het kwartiermaken in de binnenstad van 

Breda. Met Leo Grunberg als kwartiermaker van 

Breda Next aan het roer, worden dit jaar 

verschillende pilots, projecten en initiatieven 

uitgevoerd om de binnenstad te revitaliseren in 

haar aantrekkelijkheid en welvaart. De aanleiding 

is de teruglopende bezoekersaantallen en -

bestedingen. Breda moet aantrekkelijker worden, 

meer verbonden raken en een samenhangende 

identiteit ontwikkelen, wil zij haar economische 

welvaart terugwinnen. Met deze gedachte heeft 

Citybranding Breda gevraagd naar een onderzoek 

om de beleving van een ‘nieuw-Bourgondische’ 

identiteit in kaart te brengen en om aanbevelingen 

te geven over hoe die beleving versterkt kan 

worden middels citymaking. 

In opdracht van Plan22, in het kader van Breda 

Next, is op de Grote Markt onderzoek gedaan 

naar de ‘NIEUW-BOURGONDISCHE’ BELEVING: een 

psychologische staat van VERVOERING dat wordt 

gekenmerkt door een diep gevoel van 

tevredenheid, een gevoel van verrijkt te worden, 

zelfverzekerdheid  en  zorgeloosheid,  die teweeg- 

gebracht worden door DRIE CONTEXTUELE PIJLERS: 

de historisch-culturele omgeving, de ervaren 

moderniteit van de omgeving en de gastvrijheid.  

Een enquête is bij 304 terrasbezoekers 

afgenomen om deze beleving te onderzoeken en 

om in kaart te brengen op welke manier de 

contextuele pijlers bijdragen aan vervoering. 

Voorafgaand zijn alle te onderzoeken begrippen 

geoperationaliseerd, zodat een duurzame 

vragenlijst ontworpen kon worden die bruikbaar is 

om de ‘nieuw-Bourgondische’ beleving van 

andere binnenstadssegmenten te onderzoeken. 

Dit adviesrapport geeft kort overzicht van de 

belangrijkste conclusies van het onderzoek en 

geeft aanbevelingen vergezeld door een 

implementatieplan, over hoe de ‘nieuw-

Bourgondische’ beleving versterkt kan worden. 

Hierbij worden de onlangs gekozen kernwaarden 

van Breda – Bourgondisch, historisch en creatief 

– zo veel mogelijk in acht genomen. Laten we de 

stadsbezoekers van Breda nog verder in 

vervoering brengen.  
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2 .  U i t  h e t  onde r z o e k…  

 

De ‘nieuw-Bourgondische’ beleving van de Grote 

Markt staat er niet slecht voor: terrasbezoekers 

raken zeker wel vervoering. Desondanks 

ontbreekt volgens hen het wauw-gevoel: ze zijn 

van mening dat er weinig interessante dingen te 

zien zijn en worden nauwelijks verwonderd of 

verrast. Maar hierin zit juist potentie. Het is 

mogelijk om dit wauw-gevoel te versterken door 

WOW-factoren toe te voegen aan de omgeving en 

middels de gastvrijheid. 

Daarnaast is gebleken dat positief gastvrij gedrag 

een belangrijke invloed heeft op het 

zelfverzekerde gevoel van terrasbezoekers. Dit 

gevoel wordt versterkt door het schenken van 

persoonlijke aandacht en erkenning, wat volgens 

het onderzoek ook enige ruimte voor verbetering 

behoeft. Een zelfverzekerde bezoeker heeft twee 

voordelen. Aan de ene kant raken zij meer in 

vervoering en wordt de ‘nieuw-Bourgondische’ 

beleving versterkt. Aan de andere kant gaan 

zelfverzekerde bezoekers meer besteden op de 

Grote Markt en keren eerder terug. 

Zelfverzekerde en optimistische klanten zijn gulle 

gevers! 

De historisch-culturele omgeving, de hedendaags- 

heid van de Grote Markt en diens gastvrijheid 

worden matig-positief beoordeeld. Dat houdt in: 

de terrasbezoekers zijn hier over het algemeen 

niet ontevreden over, maar er is ruimte voor 

verbetering. Ze zijn het meest tevreden met het 

uitzicht op de kerken, de kwaliteit van de horeca 

en de moderniteit van de terrassen. Daarnaast 

zijn de terrasbezoekers het minst tevreden over 

het klein beeldcultuur op de Grote Markt en met 

de ruimte tussen de tafels en stoelen.  

Als laatst is er ruimte voor verbetering betreft een 

overzicht van het (horeca) aanbod en het 

bewustzijn en de werkbaarheid van de gratis 

WIFI-faciliteit. Deze zogenaamde prestatie-

factoren zijn zowel direct als indirect van 

belangrijke invloed op het wauw-gevoel van 

terrasbezoekers. 

De aanbevelingen richten zich vooral op het 

implementeren van WOW-factoren middels 

gastvrijheid en de omgeving. Daarnaast is de 

gebruikte vragenlijst geschikt gebleken om de 

‘nieuw-Bourgondische’ beleving te onderzoeken. 

Een aanbeveling richt zich daarom tevens op het 

hergebruik van de vragenlijst, om deze beleving 

op andere locaties in kaart te kunnen brengen.  
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Op de Grote Markt… 
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… krijg ik een wauw-gevoel 64% neutraal/oneens 

… zijn interessante dingen te zien 52% neutraal/oneens 
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Zie bijlage I voor een resultatenoverzicht 
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3 .  A a n b e v e l i n g e n  

 

Aanbevolen wordt om de ‘nieuw-Bourgondische’ 

beleving te versterken door WOW-factoren toe te 

voegen op de Grote Markt. Een effectieve WOW-

factor moet drie belangrijke elementen bevatten: 

de ervaring moet onverwacht of uniek zijn, als 

prettig verassend worden ervaren en het moet de 

bezoeker in verwondering brengen. Onverwachte 

ervaringen kunnen spontaan zijn, maar ook 

duurzaam en out-of-the-box: bijzonder en 

uitzonderlijk. Deze blijven eerder in ons geheugen 

steken en worden eerder doorverteld (Pine & 

Gilmore, 2013; Munoz, 2013). Gewenst is dat dit 

dan om positieve ervaringen gaat. Verwondering 

is hetgeen wat de consument ter plekke “wauw!” 

laat zeggen: men wordt zintuiglijk en/of 

emotioneel geprikkeld door de ervaring, deze laat 

een sterke indruk achter en wordt eerder gedeeld 

met vrienden, kennissen en familie (Carú & Cova, 

2007; Tiyce & Wilson, 2012; Munoz, 2013).  

Naar aanleiding van het onderzoek worden drie 

manieren aanbevolen om het wauw-gevoel op de 

Grote Markt te versterken en memorabele 

ervaringen voor terrasbezoekers te creëren: door 

middel van (1) entertainment, (2) esthetica en (3) 

aan de hand van ‘wauwende’ gastvrijheid. Deze 

aanbevelingen zijn enerzijds gebaseerd op het 

model van vier soorten ervaringen in de 

beleveniseconomie, waarbij entertainment en 

esthetica – de ervaringsvormen die geen actieve 

participatie vereisen – van toepassing zijn op 

terrasbezoekers (Oh, Fiore, & Jeoung, 2007; Pine 

& Gilmore, 2013). Anderzijds dient het 

prijswaardige model voor de Gastvrije Stad van 

Goudriaan en van Milt (2014) als grondslag, die 

stelt dat prestatiefactoren van een stad op orde 

moeten zijn om gastvrije WOW-factoren effectief 

in te kunnen zetten. Het is daarom aan te raden 

de WOW-factoren te combineren met 

functionaliteit, om tegelijkertijd de prestatie-

factoren onder handen te nemen. Zie de 

ideeënboxen, bijvoorbeeld de ‘nieuw-

Bourgondisch’ entertainment: de marktomroeper, 

ter inspiratie. Als laatst worden er aanbevelingen 

gedaan omrent het voortzetten van onderzoek 

naar de ‘nieuw-Bourgondische’ beleving van 

andere binnenstadssegmenten. Het 

implementatieplan licht toe hoe de aanbevelingen 

gerealiseerd kunnen worden.  
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HET WAUW-GEVOEL: WAT EN WAAROM 

Consumenten ervaren een wauw-gevoel wanneer ze prettig verrast worden en in hun behoeften wordt 

voorzien op een bijzondere en attente manier (Munoz, 2013). Dit gaat over meer dan slechts het aanbieden 

van een dienst of product: een wauw-gevoel verhoogt de beleveniswaarde en levert duurzame, positieve en 

memorabele ervaringen op (Pine & Gilmore, 2013; Munoz, 2013). In de huidige beleveniseconomie gaan 

consumenten meer lijken op toeristen - ze zoeken naar de emotionele, psychologische en intellectuele 

meerwaarde van producten en diensten (Oh, Fiore, & Jeoung, 2007; Pine & Gilmore, 2013; Goudriaan & van 

Milt, 2014). Het doelgericht creëren van deze meerwaarde is enerzijds een manier voor een stad om 

bezoekers te voorzien in deze behoefte (Munoz, 2013; Goudriaan en van Milt, 2014) en anderzijds om zich 

uniek te profileren en zich te onderscheiden van concurrerende steden (Lorentzen, 2009). 

  

EEN WOW-FACTOR IS √ POSITIEF √ VERWONDEREND √ ONVERWACHT 

 

Een aantal jaar geleden voerde Rotterdam een wegwijsdienst in 

met een WOW-factor, voor een optimale gastvrijheidsbeleving. 

Bezoekers die parkeren in de stad worden benaderd door een 

parkeerwachter die een bon uitdraait op een iPod. Geen 

bekeuring – maar een kleine routekaart naar hun bestemming! 

Voor de bezoekers een onverwachte en dankbare ervaring.  

 

Wachtende reizigers van vliegmaatschappij KLM werden 

prettig verrast tijdens de feestdagen. Op Twitter konden 

reizigers aangeven hoe lang ze nog op hun vliegtuig moesten 

wachten, waarna KLM hun profielen bekeek op LinkedIn. 

Zodat ze de reizigers een onverwachts kerstcadeautje konden 

schenken, geheel afgestemd op hun persoonlijke interesses!  
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3.1 Wauwende gastvrijheid 

 

WOW-factoren in de horeca zijn van een iets 

andere vorm dan bij bijvoorbeeld entertainment en 

esthetica. Bij ‘wauwende’ gastvrijheid gaat het 

voornamelijk om verrassend en attent 

gastheerschap dat bezoekers een uitstekend 

gevoel over henzelf geeft, hun zelfverzekerdheid 

vergroot en hun algemeen welbevinden spontaan 

verhoogt, simpelweg doordat ze zich persoonlijk en 

oprecht gezien en gehoord voelen (Gentile, Spiller, 

& Noci, 2007; Verhoef et al., 2009; Simintiras et al., 

2014; Goudriaan & van Milt, 2014). Hierbij gaat het 

dus verder dan slechts klanttevredenheid: het gaat 

om het overtreffen van dagelijkse, algemene 

verwachtingen en het doelgericht creëren van 

belevenissen (Goudriaan & van Milt, 2014; Rol, 

2015). Het advies luidt dan ook niet zozeer om de 

gastvrijheid van de horeca op de Grote Markt te 

verbeteren – want er is niets mis met de 

gastvrijheid – maar eerder om verdieping te 

zoeken en extra belevingswaarde te creëren voor 

klanten, door bewust bezig te zijn met WOW-

factoren en ‘wauwend’ gedrag. Op die manier 

worden memorabele ervaringen gecreëerd die 

waarde toevoegen aan het leven van de 

bezoekers, wat cruciaal is voor een optimale 

gastvrijheidsbeleving, het concurrentievoordeel 

van een stad (Lorentzen, 2009; Pine & Gilmore, 

2013; Goudriaan & van Milt, 2014) en duurzame, 

oprechte klantenbinding (Oostdam, 2015). Dat 

begint bij het erkennen dat zelfs een terrasbezoek 

voor de hedendaagse consument een emotionele 

ervaring is, waarin ze op zoek zijn naar een 

bijzonder verhaal of unieke beleving (Rol, 2015). 

Let wel dat, om deze meerwaarde effectief te 

kunnen bewerkstelligen, eerst zowel de 

basisfactoren als prestatiefactoren van de Grote 

Markt zo veel mogelijk op orde moeten zijn 

(Goudriaan & van Milt). Hier wordt nader op 

ingegaan in 4.5 Aandachtspunten bij WOW-

factoren. Concrete en tastbare voorbeelden van 

gastvrije WOW-factoren zijn te vinden in het kader 

Het wauw-gevoel: wat en waarom en in de 

Ideeënbox: Wauwende gastvrijheid. Maar het 

echte WOW-succes van de horeca zit hem in het 

aanbieden van een continue stroom van extra 

WOW-momenten aan hun gasten, door middel van 

oprecht en persoonlijk, spontaan, verrassend en 

gelukmakend gedrag. 
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SOCIAL MEDIA 

De gratis WIFI op de Grote 

Markt is een uitstekend 

middel  om  WOW-factoren  

in de horeca te bewerkstelligen middels    

social media. Horecazaken kunnen 

bijvoorbeeld Facebook, Twitter en Instagram 

inzetten om winacties te organiseren, waar 

gasten ter plekke aan mee kunnen doen. 

Denk maar aan een like-and-share actie of 

het lokaal inchecken op Facebook, een 

fotowedstrijd via Instagram of een wie-is-er-

jarig actie via Twitter. Bij dergelijke acties 

kan een beloning worden uitgereikt of verloot 

aan terrasbezoekers of een gift geschonken 

aan een jarige job/jet, bijvoorbeeld in de 

vorm van een verrassingspakketje, een 

gratis drankje of een gratis snack. Hierbij is 

het belangrijk dat de prijs zelf ook prikkelend 

en verwonderend is, om de ervaring 

compleet te maken. De prijs kan bijvoorbeeld 

‘wauwend’ verpakt worden of vergezeld 

worden met een gelukmakend kaartje. Denk 

Bourgondisch, historisch en creatief! 

   

 COMPLIMENTEN-BON 

Verrassende en attente 

aandacht geeft bezoekers 

een wauw-gevoel,  vooral 

als ze een goed gevoel over zichzelf krijgen. 

Het geven van een compliment is een 

simpele en snelle, maar effectieve manier 

om bezoekers dit gevoel te schenken. Maar 

vooral tijdens drukke dagen heeft het 

horecapersoneel zelden de tijd om iedere 

klant persoonlijk een compliment te geven. 

Wellicht kan de rekeningbon als 

communicatiemiddel dienen door een 

compliment over te brengen. Stel je voor: 

onderaan de bon wordt een blanco 

tekstkader toegevoegd met de titel ‘Onze 

complimenten!’, waarin het personeel een 

kort maar krachtige boodschap kan 

krabbelen. “Leuke, bijzondere zonnebril!”, 

“We vonden jou een erg vriendelijke klant, 

dank je wel!” of “Je hebt een erg spontane 

lach, die zien we graag terug!”. Bezoekers 

ontvangen, als gratis ‘extraatje’, een 

piekmoment van geluksgevoelens. 

 

IDEEËNBOX: WAUWENDE GASTVRIJHEID 

 

BOURGONDISCH, HISTORISCH EN CREATIEF 
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 3.2 Nieuw-Bourgondisch entertainment 

 

Entertainment, bijvoorbeeld muziek en theater, is 

één van de oudste middelen voor het creëren van 

consumentenervaringen (Oh, Fiore, & Jeoung, 

2007; Pine & Gilmore, 2013). Vooral wanneer 

vergezeld door humor voegt het plezier toe aan 

ervaringen. Terrasbezoekers hebben tijdens het 

onderzoek laten weten dat ze graag iets van 

muziek of straatkunst zouden willen zien op de 

Grote Markt. In andere woorden: ondanks dat de 

terrasbezoekers zichzelf prima konden vermaken, 

gaven ze aan ook vermaakt te willen worden. 

Volgens Pine & Gilmore (2013) is entertainment 

een uitstekende manier om positieve, levendige 

ervaringen te creëren. Wanneer bezoekers 

bevangen raken door het amusement wat ze zien 

of horen, wekt het enthousiasme op alsmede een 

gevoel van tijdloosheid en zorgeloosheid (Oh, 

Fiore, & Jeoung, 2007). De positieve ervaring die 

ze op dat moment op doen blijft hen gegarandeerd 

bij, vooral wanneer er humor bij komt kijken (Izard, 

1991; Carú & Cova, 2007). Dit levert namelijk 

direct plezier en geluksgevoelens op bij de 

hedonistische bezoekers die erop uit zijn om 

Bourgondisch te genieten.  

 

BOURGONDISCH, HISTORISCH EN CREATIEF. Enter-

tainment is niet vanzelfsprekend een WOW-factor. 

Sterker nog: een verkeerde keuze aan 

entertainment kan bezoekers juist afschrikken. 

Denk maar aan de dagelijkse straatmuzikanten: 

veel terrasbezoekers zitten daar niet op te 

wachten. Entertainment is alleen entertaining als 

het daadwerkelijk plezier oplevert. Maar ook dan 

levert entertainment alleen een wauw-gevoel op 

als het daarnaast verwondering wekt en 

onverwachts of bijzonder is. Om die reden wordt 

aanbevolen entertainment te selecteren op basis 

van de drie gekozen kernwaarden van Breda. 

Breng deze waarden tot uiting middels muziek of 

straattheater, en voilà - de Grote Markt bezit 

‘nieuw-Bourgondisch’ entertainment met een 

WOW-factor. Hierbij kan gedacht worden aan 

historische muziek, entertainers in middeleeuwse 

kledij, verhalenvertellers, acrobatische hofnarren of 

re-enactment. In de ideeënbox hiernaast worden 

suggesties gegeven ter inspiratie, echter is 

aanbevolen om specifieke ideeën bottom-up te 

genereren in samenwerking met de bezoekers en 

ondernemers van de Grote Markt. 

Entertainer:  

Johannes de Nar 

Entertainer:  

Abe de Verteller 
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DE MARKTOMROEPER 

In de Bourgondische tijd 

dienden herauten als bood-

schappers en aankondigers 

van toernooien. Vandaag 

de dag  leven  de  herauten 

vooral voort in symbolische functies, maar 

als stadsomroeper zijn ze de tegenwoordige 

tijd niet vreemd. In Noord-Brabant worden 

omroepers in bijvoorbeeld Haghorst en 

Oisterwijk ingezet om het nieuws van de stad 

te verkondigen. Een zogenaamde ‘markt-

omroeper’ kan op de Grote Markt worden 

ingezet als WOW-factor, door op een 

entertainende en humoristische manier het 

nieuws van het plein te verspreiden. Hierbij 

kan gedacht worden aan dagspecials van de 

horeca of aanbiedingen van de aanwezige 

retail. Deze WOW-factor wordt daardoor ook 

functioneel: het geeft de ter plekke 

bezoekers een overzicht van het aanbod op 

de Grote Markt – een prestatiefactor dat op 

orde moet zijn om optimaal het wauw-gevoel 

te kunnen creëren (Goudriaan & van Milt, 

2014). 

 

 

  

  

 TROUBADOURS 

De troubadours verspreidden 

in de Bourgondische tijd 

verhalen van recente en 

historische gebeurtenissen via 

liederen en gedichten. Tegen- 

woordig staan troubadours niet meer in het 

middelpunt van onze cultuur. Desondanks 

leven zij voort en gaan zij mee met de tijd, 

waar zij hun liederen op aanpassen. 

Vandaag de dag barst Nederland van het 

muzikaal talent dat zich laat inschakelen als 

entertainment in middeleeuwse en 

Bourgondische stijl. Deze troubadours 

kunnen als WOW-factor worden ingezet op 

de Grote Markt, om de bezoekers te 

verrassen en te verwonderen. Tijdens het 

onderzoek hebben meerdere terras-

bezoekers kenbaar gemaakt behoefte te 

hebben aan dergelijk entertainment. 

Opgewekte muzikanten kunnen de eigen 

historie van Breda inzetten om de Grote 

Markt te laten leven, de zintuigen op een 

prettige manier prikkelen en terrasbezoekers 

in vervoering brengen. 

IDEEËNBOX: NIEUW-BOURGONDISCH ENTERTAINMENT 

BOURGONDISCH, HISTORISCH EN CREATIEF 

 Voor zowel stadsomroepers als voor troubadours bestaan gilden voor dergelijke entertainers. Zie http://www.gildevanomroepers.nl 

voor gilde d’n Ouwe Omroeper en http://www.troubadoursgilde.nl voor het Troubadoursgilde Der Lage Landen. 
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3.3 De esthetische omgeving 

 

Ook de esthetica van de omgeving speelt een 

belangrijke rol bij de kwaliteit van een 

bezoekerservaring. Een omgeving die als 

aantrekkelijk, harmonieus, interessant en 

aangenaam voor de zintuigen wordt ervaren, leidt 

tot meer enthousiasme, een gevoel van 

tijdloosheid en algemene tevredenheid bij 

bezoekers (Oh, Fiore, & Jeoung, 2007). De 

omgeving van de Grote Markt is een combinatie 

van twee tijdperken. Aan de ene kant is daar het 

historische tijdperk, dat wordt vertegenwoordigd 

door de monumentale gebouwen, de kerken, 

gevels en standbeelden. Het moderne tijdperk 

wordt geïllustreerd door de esthetica van de 

gevestigde horeca en winkels, waarbij het 

belangrijk is dat het ontwerp en de aankleding van 

zaken een samenhangend, hip maar authentiek 

concept uitstralen. Wanneer een sfeer of 

uitstraling van een omgeving als kloppend en 

harmonieus wordt ervaren, ontstaat er 

verwondering bij de bezoeker (Mamalis, 2009). 

Designfactoren zijn onlosmakelijk verbonden aan 

de gemoedstoestand van bezoekers en 

consumenten. Positieve gevoelens – zoals 

verwondering, plezier, zelfverzekerdheid en 

sympathie – worden vooral opgewekt door een 

schone en prikkelende omgeving met warme 

kleuren, goede verlichting, persoonlijke details en 

groenvoorzieningen.  

 

BOURGONDISCH, HISTORISCH EN CREATIEF. De 

WOW-factor van een esthetische omgeving zit 

hem niet alleen in een samenhangend concept, 

maar ook in diens prikkelendheid en creativiteit. 

Aansluitend op de visie voor de binnenstad van 

Breda, wordt aanbevolen esthetische WOW-

factoren toe te voegen middels visuele kunst en 

beeldcultuur. Breda beschikt over een tal van 

briljante en creatieve geesten die hun talenten 

graag zouden inzetten voor hun stad. Zij kunnen 

bijdragen aan het genereren van unieke, 

beeldkunstige en ‘wauwende’ ideeën – met een 

historisch, Bourgondisch thema – om bijvoorbeeld 

de bovengenoemde designfactoren te 

optimaliseren en de verschillende gezichten van 

de Grote Markt bij elkaar te brengen tot één 

samenhangend, harmonieus concept. 

  



19 

 

DE HERAUT-O-MAAT 

Een Bourgondische ‘markt-

omroeper’ anno 2015: een 

standbeeld van een heraut 

die een touchscreen 

vasthoudt,    waarmee    de  

bezoekers door het aanbod van de Grote 

Markt kunnen browsen. Deze WOW-factor is 

zowel uniek als verwonderend als 

functioneel. Een historisch én modern 

beeldmerk. In plaats van een omroeper die 

het nieuws verkondigt, kunnen bezoekers de 

‘Heraut-o-maat’ raadplegen om overzicht te 

krijgen van het horeca aanbod op de Grote 

Markt. In het standbeeld kan een computer 

verwerkt worden waarmee de bezoekers 

informatie kunnen opvragen over 

menukaarten, dagspecials, aanbiedingen en 

openingstijden. Deze WOW-factor verbindt 

de horeca en retail tot de Grote Markt als 

één segment en brengt de Bourgondische en 

moderne tijd samen. Culturele, creatieve en 

technische Bredase talenten kunnen worden 

ingezet om een innovatieve bijdrage te 

leveren aan een onbezorgde en prikkelende 

stadsbeleving.  

 

 

 

  

 HET VERHAAL VAN BREDA 

Op verschillende plekken zie 

je ze, bijvoorbeeld in het 

gemeentehuis, bij café Inspire 

en boekwinkel Libris: 

prachtige  foto’s  en   collages 

van de stad Breda. Waarom niet op de 

Grote Markt zelf? Beeldcultuur kan dienen 

als illustratie waarmee het verhaal van de 

Grote Markt tot leven gebracht kan worden. 

Historische en recente foto’s van het plein 

en de Grote Kerk kunnen worden afgebeeld 

op banieren met een middeleeuwse vorm, 

die bijvoorbeeld gespannen kunnen worden 

over de terrassen of opgehangen aan de 

lantaarnpalen. Denk maar eens de 

geschiedenis van de Boterhal en oude foto’s 

die dit kunnen illustreren. Deze WOW-factor 

verbindt de historische en moderne cultuur 

in één staaltje beeldcultuur, dat zowel het 

oog als het hart prikkelt. Alternatieve 

afbeeldingen zijn bijvoorbeeld (oude en/of 

recente) schilderijen van de Grote Markt, 

close-ups, inspirerende quotes of 

afbeeldingen van specifieke, historische 

personen.  

IDEEËNBOX: HISTORISCH-MODERNE BEELDMERKEN 

BOURGONDISCH, HISTORISCH EN CREATIEF 
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4.1 Projectgroep E&E 

 

4.1.1 Globaal projectplan 

Aanbevolen wordt om de realisatie van WOW-

factoren voor de Grote Markt in de vorm van 

entertainment en esthetica, projectmatig aan te 

pakken middels een werkgroep (E&E: 

Entertainment & Esthetica), samengesteld uit 

ondernemers en initiatiefnemers van verschillende 

vakgebieden.  

 

DE PROJECTGROEP. Het bruisende talent van 

Breda bevat onder andere de innovatieve denkers 

van City of Imagineers, creatieve studenten van 

Avans, experts op het gebied van stad en 

toerisme van NHTV en vele andere ervaren 

denkers en doeners. Aanbevolen wordt om 

minimaal vier en maximaal acht leden de 

werkgroep te laten beslaan. Zij kunnen worden 

gevraagd en gekozen op aanbevelen van Breda 

Next of op basis van vrije aanmelding. De 

projectleider kan aangesteld worden vanuit de 

gemeente Breda, maar belangrijk is dat deze 

persoon bekend is met de ondernemers van de 

Grote Markt, zodat hij of zij ook als directe 

contact- en tussenpersoon kan fungeren. 

 

DOELSTELLING. Het doel van deze projectgroep is 

het bedenken en bewerkstelligen van WOW-

factoren op de Grote Markt in de vorm van 

entertainment en esthetica, die hoofdzakelijk de 

bezoekers een wauw-gevoel bezorgen, maar 

tevens de drie kernwaarden van Breda – 

Bourgondisch, historisch en creatief – 

vertegenwoordigen. Dit project is van beperkte 

duur en wordt opgeheven nadat de WOW-

factoren zijn geïmplementeerd en geëvalueerd. 

De duur van het project en de benodigde 

(financiële) middelen zijn afhankelijk van de 

specifieke WOW-factoren die worden 

gerealiseerd. In ieder geval doorloopt het project 

drie stadia: een denkstadium, een doestadium en 

een evaluatiestadium.  

 

STADIA VAN HET PROJECT. Tijdens het eerste 

denkstadium van het project worden ideeën voor 

mogelijke WOW-factoren bottom-up gegenereerd. 

Belangrijk hierbij is dat de ideeën vooral worden 

voortgebracht door de ondernemers en de 

bezoekers van de Grote Markt. Een speerpunt 

van citykaming is immers dat de ideeën uit de 

stad zelf komen. De leden van de werkgroep 
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kunnen vanuit hun eigen of externe expertise en 

in overleg met de gemeente Breda en 

belanghebbenden, deze ideeën verder uitwerken 

en selecteren. Om in het denkstadium de 

ondernemers van de Grote Markt en de 

bezoekers bij het project te betrekken, kunnen de 

projectleden brainstormsessies met hen 

organiseren.  

 

 

 

1. DENKEN 

Bottom-up brainstormen 

 

2. DOEN 

Realisatie 

 

3. EVALUEREN 

Feedback 

 

Deze sessies worden geleid door de projectleden, 

die de doelstelling van het project toelichten en 

tevens de kaders voor de ideeën kunnen 

opstellen. Tenminste moeten de WOW-factoren 

zich bevinden in de kaders van entertainment en 

esthetica, een aanvullende richtlijn kan zijn dat de 

ideeën ook, zo veel mogelijk, moeten voldoen aan 

de drie kernwaarden van Breda. Zie bijlage III 

voor mogelijke groepswerkvormen die gebruikt 

kunnen worden om de brainstormsessies te 

begeleiden. 

Op het moment dat ideeën voor WOW-factoren 

zijn gekozen breekt het doestadium aan, waarin 

het daadwerkelijk realiseren van de WOW-

factoren centraal staat. De duur en omvang van 

deze fase is afhankelijk van de gekozen WOW-

factoren en een indicatie daar van is dan ook 

vooralsnog lastig te geven. WOW-factoren 

kunnen drastisch verschillen in benodigde 

middelen en tijd. Zo kost het inhuren van een 

muziekband minder tijd, en waarschijnlijk ook 

budget, dan het laten vervaardigen van een 

standbeeld. Bij de aan te stellen projectleden ligt 

het vertrouwen de benodigde middelen per WOW-

factor adequaat in kaart te brengen. In dit stadium 

worden tevens de taken verdeeld onder de 

projectleden – bijvoorbeeld op basis van 

expertise, positie binnen de stad of netwerk – en 

uitgevoerd volgens een concreet plan van aanpak 

met tijdsschema. Tevens is het in dit stadium van 

groot belang dat er na iedere stap wordt 

geëvalueerd of het project op schema ligt, welke 

obstakels zich voordoen, of de geplande stappen 

met succes worden behaald en wat er eventueel 

nodig is om bij te sturen. 

Wanneer de WOW-factoren zijn geïmplementeerd 

op de Grote Markt, volgt het evaluatiestadium. De 
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projectgroep voert een algehele evaluatie uit 

betreft het verloop van het project en het succes 

van de WOW-factor. Bijvoorbeeld door enkele 

weken na implementatie een waarderingsmeting 

te doen onder de ondernemers en 

terrasbezoekers en de mate van het wauw-gevoel 

te onderzoeken. Wanneer de waardering van de 

WOW-factor of het wauw-gevoel matig blijkt te 

zijn, dient de projectgroep feedback in te zamelen 

en er voor te zorgen dat het doel van het project 

alsnog wordt behaald. Op het moment dat de 

waardering van de WOW-factor en het wauw-

gevoel als sterk beschouwd kunnen worden, is 

het project een succes gebleken en mag de 

werkgroep zichzelf opheffen. 

Zie bijlage II voor een overzicht van het 

voorgestelde, globale projectplan. 

 

4.1.2 Succesfactoren 

De projectgroep is verantwoordelijk voor de 

evaluatie dat het proces en de WOW-factoren 

voldoen aan criteria voor succes. De projectgroep 

kan in ieder geval de volgende tien 

succesfactoren hanteren (Wijnen & Storm, 2007): 

1. PROJECTMISSIE: duidelijke, SMART-

geformuleerde doelen vanaf de start. 

2. STEUN VAN DE TOP: nauwe samenwerking met 

en facilitatie van de gemeente Breda. 

3. PROJECTPLAN: een helder, concreet 

uitgewerkt plan waarmee wordt gewerkt. 

4. BETROKKENHEID STAKEHOLDERS: zorgen voor 

kwalitatieve communicatie en samenwerking 

met de ondernemers en bezoekers van de 

Grote Markt. 

5. PROJECTLEDEN: kwaliteit van de inter-

disciplinaire werkgroep; zorgen dat de 

neuzen dezelfde kant op staan. 

6. EXPERTISE: aanwezigheid van de benodigde 

relevante kennis, expertise en netwerken. 

7. ACCEPTATIE VAN BETROKKENEN: zowel de 

aanpak als de te realiseren WOW-factoren 

moeten worden geaccepteerd door de 

ondernemers en bezoekers van de Grote 

Markt. 

8. TERUGKOPPELING: tijdige en effectieve 

evaluatie op het proces en de resultaten. 

9. COMMUNICATIE: effectieve communicatie 

rondom het project, zowel met elkaar als 

iedere, relevante betrokkene. 

10. KNELPUNTEN: bereid snel en effectief te 

reageren op knelpunten en obstakels met 

een oplossingsgerichte houding. 

  



24 

 

4.1.3 Afbakening en kaders  

 

PROJECTKADERS. Dit project richt zich alleen op 

het realiseren van WOW-factoren op de Grote 

Markt. Het gedane onderzoek kan geen 

aanleiding zijn tot het implementeren van WOW-

factoren in andere binnenstadsgebieden, omdat 

het onderzoek zich heeft beperkt tot de Grote 

Markt. Dit rapport maakt zich enerzijds sterk voor 

het belang van WOW-factoren in het algemeen en 

adviseert Breda Next dit belang in acht te nemen 

bij het uitvoeren van alle citymaking projecten. 

Echter valt anderzijds het daadwerkelijk realiseren 

van WOW-factoren elders in de binnenstad buiten 

de kaders van dit adviesrapport en het 

voorgestelde projectgroep E&E. 

 

KADERS VAN DE WOW-FACTOREN. Niet alleen het 

project op zich, maar ook de te realiseren WOW-

factoren moeten worden afgebakend. Het 

onderzoek is aanleiding geweest tot een 

aanbeveling van WOW-factoren in de vorm van 

entertainment en esthetica. Dit zijn passieve 

ervaringsvormen die geen actieve deelname 

vereisen en op die manier aansluiten op de 

bezoekers van de Grote Markt, wat voor meer 

waardering zal zorgen. Dit maakt dat de 

bezoekers worden gediend en zich dus ook 

gediend voelen. Daarnaast is het belangrijk dat de 

WOW-factoren, om aan te sluiten bij de visie van 

Breda, de drie kernwaarden – Bourgondisch, 

historisch & creatief – vertegenwoordigen. Bij de 

concrete voorbeelden gegeven in dit rapport is 

getracht hier rekening mee te houden. De 

verhalen van de gerealiseerde WOW-factoren 

zullen buiten Breda reizen en, indien effectief, 

buiten-Bredase bezoekers trekken. Gewenst is 

dus dat deze WOW-factoren de visie van Breda 

uitdragen en bijdragen aan haar stadsmerk. Ten 

derde kan functionaliteit gebruikt worden als kader 

bij het genereren van ideeën. In de regel is een 

WOW-factor een manier een prettig verrassende 

manier om te voorzien in een materiële of 

immateriële behoefte. Bijvoorbeeld overzicht 

creëren van aanbod, bewegwijzering, voorzien in 

groen, een schone omgeving, interessante 

prikkeling of simpelweg plezier. Een WOW-factor 

dat als overbodig of doelloos wordt ervaren zal 

geen duurzaam wauw-gevoel opwekken of zorgen 

voor een positieve, memorabele ervaring.  

Deze kaders kunnen worden gebruikt als criteria 

tijdens het genereren en selecteren van ideeën.



25 

 

 

  

 

POSITIEF, 

ONVERWACHT & 

VERWONDEREND 
 

 

 
 
 
 
ENTERTAINMENT 
EN/OF ESTHETICA 

 

 

BOURGONDISCH, 

HISTORISCH & CREATIEF 
 

 

FUNCTIONEEL: 

VOORZIET IN BEHOEFTE 
 



26 

 

4.2 Training WOW-gastvrijheid 

 

4.2.1 Wauwen is een vaardigheid 

Aanbevolen wordt om externe expertise in te 

schakelen door de afdeling Hospitality van 

gemeente Breda, bij het zoeken naar verdieping 

voor de gastvrijheid op de Grote Markt. Door het 

horecapersoneel van de Grote Markt, de 

ondernemers of enkele afgevaardigden een 

training te laten volgen, in hoe zij WOW-factoren 

middels klantgerichtheid kunnen bewerkstelligen. 

Het creëren van een wauw-gevoel bij en 

memorabele ervaringen voor bezoekers is immers 

een vaardigheid die aangeleerd en versterkt kan 

worden. Experts op het gebied van WOW-

factoren in de horeca zijn in staat de ondernemers 

van de Grote Markt te inspireren en te leren hoe 

zij de bezoekersbeleving kunnen ‘upgraden’ van 

goed naar memorabel. Nogmaals moet benadrukt 

worden dat het hier niet gaat om een basistraining 

in gastvrijheid of klantgerichtheid, maar om een 

vaardigheid die als waardevolle verdieping en 

aanvulling dient. Met als doel het wauw-gevoel 

van bezoekers van de Grote Markt te vergroten 

en hen verder in vervoering te brengen. Daarom 

is het tevens belangrijk dat een dergelijke training 

maatwerk betreft, zodat deze exact gesneden kan 

worden op de genoemde doelstelling en de al 

aanwezige kennis en ervaring van het 

horecapersoneel. Aansluitend op deze 

aanbeveling worden op de volgende pagina’s 

enkele mogelijke en interessante aanbieders 

uitgelicht. Belangrijk is dat een aanbieder wordt 

gekozen in overleg met de deelnemers van de 

training, hetzij horecapersoneel, ondernemers of 

enkele afgevaardigden. Hen wordt immers ook 

een wauw-gevoel gegund: op die manier worden 

zij oprecht geïnspireerd en ontstaat er intrinsieke 

motivatie voor het doorgeven van dit gevoel aan 

hun klanten.  

 

4.2.2 Aanbieders en investering 

In het adviesrapport worden vier aanbieders 

uitgelicht die een training op maat aanbieden: 

WelkomFactor, NHTV, Gastvrijheid in Bedrijf en 

de Efteling. Bij het selecteren van deze mogelijke 

aanbieders is telkens gekeken of het creëren van 

WOW-momenten en memorabele ervaringen 

centraal staan. Zie bijlage IV voor een 

samenvatting van de bijbehorende offertes, die de 

auteur van dit rapport heeft ontvangen van de 

externe aanbieders.  
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SOORT TRAINING: 

Verdiepende training, waarbij de basis voor gastvrijheid slechts als inleiding dient. Focus moet liggen 

op verhogen van beleveniswaarde: het bewust creëren van WOW-momenten voor gasten en het 

doelgericht creëren van memorabele bezoekerservaringen. Daarbij hebben maatwerk trainingen, 

uitgevoerd door experts op dit gebied, de voorkeur. 

 

DOELEFFECT: 

Vergroten van het wauw-gevoel van bezoekers en hen verder in vervoering brengen. Dit moet 

uiteindelijk bijdragen aan een stijging van het bezoekersaantal en het revitaliseren van de 

aantrekkelijkheid en welvaart van de Grote Markt. 

 

TUSSENEFFECT: 

Oprechte, persoonlijke en positieve aandacht vergroot tevens het gevoel van zelfverzekerdheid bij 

bezoekers. Zelfverzekerde gasten zijn geneigd meer te besteden en hun bezoek te verlengen en te 

herhalen.  

 

KERNWOORDEN: 

 Gastvrijheid 

 Klantbeleving 

 Memorabel 

 WOW-factoren 

 Bourgondisch 

 Historisch 

 Creatief 
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WELKOMFACTOR 

WelkomFactor biedt een interactieve training aan van twee 

dagdelen en maximaal 15 deelnemers, op maat gesneden voor 

de horecaondernemers van de Grote Markt. Hierbij ligt de focus 

op het ontwikkelen van een nieuwe manier van denken, het 

denken in WOW-momenten, en dit om  te  zetten  in  duurzaam, 

positief routinegedrag. De visie van WelkomFactor is dat op een creatieve en open manier 

omgaan met veranderingen, belangrijk is om gastvrij te zijn en te blijven als mens en als groep. 

Tijdens het eerste dagdeel zal kennismaking en het in kaart brengen van eigen denkwijze betreft 

gastvrijheid, centraal staan. Er wordt ingegaan op bewustzijn van eigen gedragspatronen en de 

vraag hoe gasten verrast willen worden. Het tweede dagdeel legt de focus op pro-actief gedrag 

en het bewust creëren van WOW-momenten voor gasten. Eventueel kan een derde dagdeel 

worden toegevoegd voor nadere verdieping. De precieze inhoud van de training kan op maat 

worden samengesteld in gesprek met Alice Abrahamse. Daarnaast worden onder de deelnemers 

interne coaches geselecteerd die verantwoordelijk worden voor de borging van de ervaringen in 

hun organisatie. Om die reden is het wellicht een optie slechts afgevaardigden te laten 

deelnemen en hen de ervaringen en het nieuwe routinegedrag over te dragen aan hun collega’s. 

Ook kan voor de start van de training een welkomscan uitgevoerd worden onder de horecazaken, 

dat een gedetailleerd beeld geeft van de gastvrijheidsbeleving van bezoekers en als input wordt 

gebruikt voor de training. 

 

Contactpersoon: Alice Abrahamse | E-mailadres: info@welkomfactor.nl | Tel: 06-51543198 

http://www.welkomfactor.nl/training-gastvrijheid/ 
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DE EFTELING  

Deze experts in het doelgericht creëren van belevenissen, bieden 

tevens trainingen en inspiratiesessies aan om hun ervaringen en 

persoonlijke visie op wauwende klantgerichtheid door te geven. 

Hier vragen ze een meer omvangrijke investering voor, waar wel 

een complete en onvergetelijke belevenis voor de deelnemers 

tegenover staat, met onder andere overnachting, diner en kijkjes 

achter de schermen. De workshops op maat zijn wellicht ook 

interessant, omdat die gekaderd kunnen worden naar het 

behandelen van WOW-factoren, en over de investering valt te 

onderhandelen.  

Ondanks het fantasie-achtige imago van de Efteling, zijn zij als succesvolle ondernemers, 

marketeers en imagineers nuchter en down to earth. De Efteling is als de Disney van Nederland: 

dé experts op het gebied van klantenbinding door middel van verrassingen en memorabele 

ervaringen, die een concrete filosofie vertegenwoordigen en worden bewerkstelligd, niet alleen 

door attractie en ornament, maar tevens middels het gedrag van hun personeel.  

De Efteling biedt verschillende mogelijkheden aan op het gebied van trainingen en workshops, 

met zowel verschillende prijsklassen als inhoud en mate van verdieping. Zie bijlage IV. 

Prijsindicaties WOW-trainingen voor een offerte. Aangezien de investering van redelijk grote 

omvang is, kan gekozen worden slechts afgevaardigden van de Grote Markt deel te laten nemen, 

die na afloop hun ervaringen aan hun collega’s kunnen doorgeven. Bij eventuele interesse kan 

een oriënterend gesprek worden aangevraagd bij Petra Delsasso, om het maatwerk van wensen 

en doelstellingen van een training te specificeren. 

 

Contactpersoon: Petra Delsasso | E-mailadres: pdelsasso@efteling.com | Tel: 0416-288283 

http://www.efteling.com/NL/zakelijk/Workshops-teambuildingen-en-trainingen.html 
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GASTVRIJHEID IN BEDRIJF 

Laura de la Mar, van Gastvrijheid in Bedrijf, heeft voor de Grote 

Markt een workshop voorgesteld wat zich vooral richt op 

inspiratie, bewustwording en intrinsieke motivatie, voor maximaal 

12 personen per groep. Zij werkt volgens de Mood Maker 

filosofie, waarvolgens sfeermakers en gastheerschap achter de 

schermen cruciaal zijn voor een wauwende gastvrijheidsbeleving. 

De houding waarmee de workshop wordt verzorgd komt voort uit 

de visie van de beleveniseconomie en richt zich op het 

doelgericht creëren van belevenissen en het overtreffen van 

verwachtingen. 

 Deelnemers krijgen na afloop een goody bag mee en materiaal waarmee ze hun ervaringen in de 

praktijk kunnen brengen. Het betreft hier echter wel een eenmalige workshop van drie uur, 

waarbij prikkeling centraal staat. De workshop kan wel worden uitgebreid met bijvoorbeeld een 

mystery visit, coaching, een workshop borging en/of een online toolbox. Een ander voordeel is 

wellicht dat de la Mar al eerder trainingen heeft verzorgd aan ondernemers in het kader van 

citymaking/-marketing en daarom op dat gebied adequaat mee zal kunnen denken tijdens een 

kennismakingsgesprek, waarin tevens de workshop verder op maat gesneden kan worden. 

 

Contactpersoon: Laura de la Mar | E-mailadres: info@lauradelamar.nl | Tel: 06-20112902 

http://www.gastvrijheidinbedrijf.nl/leren/trainingen/training-gastvrijheid/ 
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NHTV 

Een al betrokken en dichtbijstaande, mogelijke 

aanbieder is NHTV Breda. Als aanbieder worden zij 

aanbevolen in het kader van de zogenaamde triple 

helix: de samenwerking tussen overheid, onderwijs en 

ondernemers om meer kwalitatieve kennis en 

innovatie te creëren (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000; 

Kort, 2013).   De    Academy   of   Hotel   and   Facility 

Management is een faculteit dat wordt gerund door een aantal experts op het gebied van 

gastvrijheid, service en het creëren van belevenissen. Mogelijk kunnen deze experts een training 

op maat voor de ondernemers van de Grote Markt ontwikkelen en verzorgen. Daarnaast werkt 

NHTV samen met HZ en Stenden in de vorm van een Centre of Expertise Leisure, Tourism & 

Hospitality, die hun rijke en innovatie kennis wellicht zouden willen doorgeven aan de 

ondernemers van de Grote Markt in de vorm van een training. Juist hun expertise op het gebied 

van toerisme is gewenst: in de huidige beleveniseconomie hebben zelfs horecabezoekers steeds 

meer weg van toeristen en zijn op zoek naar de ontastbare meerwaarde van hun 

bezoekersbeleving (Pine & Gilmore, 2013). Met NHTV als aanbieder blijft de kennis en energie 

binnen Breda en binnen de al bestaande samenwerking in het kader van citymaking. 

Het NHTV Service Point Business & Consultancy is het eerste aanspreekpunt voor de 

mogelijkheden. 

 

Meer informatie: 

o http://www.nhtv.nl/kennis-advies-onderzoek.html 

o http://www.celth.nl  
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4.3 Voortgezet onderzoek

Tijdens het onderzoek is gebleken dat de enquête 

gebruikt kan worden om de ‘nieuw-Bourgondische’ 

beleving (of simpelweg: psychologische 

vervoering) van andere binnenstadsgebieden in 

kaart te brengen, mits enkele aanpassingen 

worden gedaan. De onderdelen van de historisch-

culturele omgeving, de moderne omgeving en 

gastvrijheid moeten telkens op maat worden 

aangepast naar het desbetreffende gebied.  

Aanbevolen wordt om het onderzoek naar de 

‘nieuw-Bourgondische’ beleving van de binnenstad 

uitgevoerd te laten worden door een (student) 

toegepast psycholoog. Zij zijn experts op het 

gebied van praktijkgericht onderzoek vanuit het 

menselijk belevingsperspectief. Tevens zijn zij in 

staat om enerzijds adequate verbanden te leggen 

tussen de visie van de beleveniseconomie, 

citymaking en consumentenpsychologie, en 

anderzijds om de taken te benaderen vanuit een 

wetenschappelijk maar praktijkgericht oogpunt. Het 

gedane onderzoek en dit rapport zijn 

bewerkstelligd vanuit dezelfde expertise. Wanneer 

voortgezet vanuit de toegepaste psychologie, 

worden de kwaliteit en consistentie van het 

literatuurwerk, veldwerk en advies gewaarborgd. 

De toegepast psycholoog voert het voortgezet 

onderzoek uit middels de bijgesloten vragenlijst (of 

op aanvraag beschikbaar bij de auteur van dit 

rapport), en stelt naar aanleiding van de resultaten 

een adviesrapport op. Dit advies dient onderbouwd 

te zijn vanuit het psychologisch perspectief in 

combinatie met inzichten uit andere, relevante 

werkvelden. De aanbevelingen dienen praktisch, 

uitvoerbaar en functioneel van aard te zijn, en 

dragen de kernwaarden van de stad of van het 

desbetreffende gebied uit. Tevens wordt het 

advies vergezeld door een plan voor 

implementatie, met interventies die passen bij de 

betreffende ondernemers en bezoekers. Tijdens 

het gehele onderzoek en implementatieproces is 

het de taak van de toegepast psycholoog om de 

psychologische invalshoek en focus op belevenis 

te waarborgen. Centraal staat echter wel de 

interdisciplinaire samenwerking met experts uit 

betrokken werkvelden – zoals toerisme, cultuur en 

management. Breda is immers een stad van divers 

talent. Deze kernkwaliteit mag tijdens het 

onderzoeksproces geheel worden erkend en 

bewaakt. Dat is immers citymaking. 
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CENTRALE ONDERZOEKSVRAGEN 

 Hoe is het gesteld met de ‘nieuw-Bourgondische’ beleving 

(psychologische vervoering) van [binnenstadsgebied]? 

 Hoe scoren de bezoekers gemiddeld op een diep gevoel van 

tevredenheid, gevoel van verrijking (wauw-gevoel), 

zelfverzekerdheid, zorgeloosheid en vervoering in totaal? 

 Wat is de gemiddelde waardering van de drie contextuele pijlers: de historisch-culturele 

omgeving, de moderniteit van de omgeving en de gastvrijheid?  

 In welke mate en op welke manier dragen de drie contextuele pijlers bij aan de mate van 

psychologische vervoering? 

 

DOELSTELLING 

Het in kaart brengen van de ‘nieuw-Bourgondische’ beleving, de mogelijkheden tot het 

versterken van psychologische vervoering en eventuele knelpunten die daarbij in de weg 

staan. Het opstellen van aanbevelingen betreft interventies gericht op de contextuele 

pijlers, om de mate van vervoering te verhogen. Deze interventies dienen tevens de 

kernwaarden of identiteit van het betreffende gebied uit te dragen en te versterken.  

 

ANALYSEMETHODEN 

Een toegepast psycholoog heeft zowel kennis van de menselijke belevingswereld, als de 

vaardigheid in het geven van praktijkgericht advies, als kennis en vaardigheid nodig voor 

het gebruik van statistische analysemethoden. Op die manier worden de soliditeit, 

betrouwbaarheid en kwaliteit van zowel onderzoek als advies gewaarborgd. De volgende 

methoden worden gebruikt om de onderzoeksvragen te beantwoorden: 

 Nulmeting ‘nieuw-Bourgondische’ beleving: gemiddelden 

 Invloed contextuele pijlers op vervoering: meervoudige regressieanalyse 

 Toetsen op verschil horecazaken en wel/niet woonachtig in Breda: tweeweg ANOVA 
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4.4 Financiering 

 

Om de aanbevolen interventies te bewerkstelligen 

zal budget beschikbaar gemaakt moeten worden. 

Hierbij kan de gemeente Breda haar faciliterende rol 

spelen.  

Om kosten te besparen kan bijvoorbeeld de 

voorgestelde projectgroep op vrijwillige basis 

worden aangesteld. Echter zullen concrete 

interventies – bijvoorbeeld standbeelden of 

groenvoorzieningen – wel kosten met zich 

meedragen. Mogelijk is het waard te onderzoeken of 

de WOW-factoren (deels) geschonken kunnen 

worden aan de Grote Markt door enthousiaste 

betrokken partijen. 

Tevens is het mogelijk verder onderzoek te laten 

uitvoeren door afstuderende stagiaires van de 

opleiding Toegepaste Psychologie. De beperkte 

duur van onderzoek bij aparte binnenstads-

segmenten maakt het mogelijk hier stagiaires of 

vrijwilligers voor in te zetten. Om deze reden kan 

deze functie ook worden aangeboden als 

werkervaringsplek. 

Betreft de gastvrijheidstrainingen kunnen de kosten, 

afhankelijk van de offerte, (voor een deel) worden 

verdeeld onder de deelnemers. Dit zal wellicht niet 

mogelijk zijn voor trainingsaanbod van de Efteling, 

waarbij de investering per persoon hoge aantallen 

bereikt. Bij een gedeeltelijke inleg zou de gemeente 

Breda het restant kunnen faciliteren. Aanbevolen 

wordt om in ieder geval de mogelijke rol van het 

ondernemersfonds te onderzoeken. 

Het is tevens mogelijk om crowdfunding in te zetten 

als financieringsmiddel. Met succes is deze 

financieringsmethode vorig jaar ingezet om het 

evenement Breda Barst mogelijk te maken en de 

kosten te dekken voor eventuele vernielingen in het 

Valkenberg. Daarnaast heeft crowdfunding er dit 

jaar voor gezorgd dat er 7000 zonnepanelen 

gebouwd kunnen worden naast de A16. Wellicht kan 

crowdfunding in het kader van citymaking worden 

gebruikt om de implementatie van WOW-factoren te 

financieren. Voorwaarde is wel dat de gekozen 

WOW-factoren aantrekkelijk zijn voor de bezoekers 

van de Grote Markt. Ze moeten prettig verrassend 

zijn, verrijkend en functioneel. Alleen wanneer ze 

geaccepteerd en gewaardeerd worden door de 

bezoekers, zullen zij bereid zijn een financiële 

bijdrage te leveren om de WOW-factoren te helpen 

realiseren. 
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CROWDFUNDING 

Bij crowdfunding wordt aan de ‘crowd’ gevraagd of 

zij allen een kleine financiële bijdrage willen leveren, 

om samen een doelkapitaal voor een project bij 

elkaar te brengen. Crowdfunding wordt steeds vaker 

gebruikt en de online  platformen  springen  als  

paddenstoelen uit de grond. In 2013 is in  Nederland 

ongeveer 32 miljoen euro  opgehaald  middels  crowdfunding. Deze methode wordt veelal 

toegepast in de culturele en creatieve sector, maar wordt ook steeds populairder bij 

ondernemers die een bedrijf willen starten of een innovatief product op de markt willen brengen. 

Mede dankzij het internet en social media kunnen steeds grotere groepen mensen in een hoog 

tempo worden bereikt en worden digitale gelddonaties een fluitje van een cent. Tevens wordt 

crowdfunding regelmatig gebruikt als daadwerkelijk onderdeel van online marketingstrategieën, 

als tool voor marktonderzoek en om klanten en ambassadeurs te werven. Ook in het kader van 

citymaking hebben een aantal steden, waaronder Dordrecht en Alkmaar, hun eigen 

crowdfunding-platformen opgezet om hun projecten mee te financieren.  

 

Relevante en interessante platformen: 

o Voor de Kunst: https://www.voordekunst.nl/ 

o Urban Producers: http://www.hkbu.nl/ 

o Projectgeld: http://www.projectgeld.nl/ 

o Ruimtevolk over crowdfunding: http://ruimtevolk.nl/2012/03/26/ 

crowdfunding-biedt-kansen-voor-de-stad/ 

o Douw & Koren consultancy: http://www.douwenkoren.nl/  
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4.5 Aandachtspunten bij WOW-factoren 

 

Bij het bedenken en realiseren van WOW-factoren 

moet rekening worden gehouden met een aantal 

cruciale aandachtspunten. WOW-factoren zijn 

namelijk alleen effectief onder enkele 

voorwaarden. 

Ten eerste moeten de WOW-factoren voldoen aan 

haar BASISKENMERKEN: ze moeten prettig 

verrassend zijn, onverwachts of uniek en ze 

moeten verwondering teweegbrengen. 

Ten tweede kunnen WOW-factoren volgens 

Goudriaan en van Milt (2014) alleen effectief 

gerealiseerd worden, als de BASIS- EN 

PRESTATIEFACTOREN van het stadsgebied op orde 

zijn. Onder basisfactoren wordt onder andere 

verstaan: de bewegwijzering en duidelijke 

looproutes, hygiëne en veiligheid, (groen)-

voorzieningen en een algemeen welkomsgevoel. 

Dit zijn basale kenmerken van een stad of 

stadsomgeving, waarvan bezoekers verwachten 

dat die op orde zijn (Goudriaan & van Milt, 2014). 

Daarnaast zijn prestatiefactoren de aspecten waar 

bezoekers doelgericht naar op zoek zijn, onder 

andere: een plattegrond, informatievoorzieningen, 

gratis WIFI, behulpzaam personeel en een 

overzicht van aanbod (Goudriaan & van Milt, 

2014). Uit het onderzoek naar de ‘nieuw-

Bourgondische’ beleving van de Grote Markt is 

gebleken dat een aantal bezoekers of niet op de 

hoogte is van de mogelijkheid tot gratis WIFI of 

ontevreden met diens werkbaarheid. Ook is er 

ruimte voor verbetering betreft het overzicht van 

het aanbod op de Grote Markt. Deze 

prestatiefactoren moeten op orde gesteld worden, 

bijvoorbeeld in combinatie met een WOW-factor 

(zie de Heraut-o-maat in Ideeënbox: historisch-

moderne beeldmerken). Daarnaast wordt 

aanbevolen om de aanwezigheid en kwaliteit van 

de andere basis- en prestatiefactoren van de Grote 

Markt onder de loep te nemen en aan te pakken. 

Het derde aandachtspunt luidt dat er gewaakt 

moet worden voor OVERPRIKKELING. Aan de ene 

kant moet een WOW-factor voldoende prikkeling 

geven om bezoekers überhaupt te verwonderen en 

prettig te verrassen. Maar anderzijds kan te veel 

prikkeling juist zorgen voor een tegengesteld 

effect: onrust, irritatie en ongemak. Dit kan 

voorkomen worden door het aantal of de gehele 

intensiteit van de WOW-factoren te begrenzen.  
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I. Overzicht onderzoeksresultaten 
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Het meubilair in de horecazaken sluiten aan op onze hedendaagse tijd 

8% 30% 62% 3,8 

De terrassen op het plein zorgen voor aanzicht van de horeca dat past bij deze tijd 

4% 14% 82% 4,2 

De aankleding van het interieur van de horecazaken vind ik up-to-date 

9% 31% 60% 3,7 

Ontevreden Neutraal Tevreden Gemiddeld 

Overzicht van het horeca aanbod op de Grote Markt 

8% 24% 68% 3,9 

Kwaliteit van het horeca aanbod op de Grote Markt 

6% 9% 85% 4,2 

De ruimte tussen de tafels en stoelen 

30% 20% 50% 3,4 

De persoonlijke aandacht gegeven door het horecapersoneel 

14% 25% 61% 3,8 

Waardering 

historisch- 

culturele 

omgeving 

 

 

Waardering 

gastvrijheid 

 

Waardering 

moderne 

omgeving 



42 

 

Op de Grote Markt… 
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… kan ik genieten van het leven. 

1% 7% 92% 4,5 

… krijg ik een gevoel van dankbaarheid. 

8% 41% 51% 3,6 

… heb ik last van een vervelend gevoel. 

87% 10% 3% 1,5 

… voel ik mij voldaan. 

3% 26% 71% 4 

Het sterkst te beïnvloeden door de moderniteit van de omgeving  
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… valt van alles te beleven. 

13% 27% 60% 3,7 

… krijg ik een wauw-gevoel. 

23% 41% 36% 3,2 

… zijn interessante dingen te zien. 

16% 36% 48% 3,5 

… kan ik mij snel vervelen. 

78% 19% 3% 1,9 

Het meest afhankelijk van de invloed van contextuele pijlers  

 

Diep gevoel 

van 

tevredenheid 

 

 

Verrijking van 

ervaringen 
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Op de Grote Markt… 
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… voel ik mij thuis. 

5% 17% 78% 4,1 

… heb ik het gevoel dat ik er mag zijn. 

3% 24% 73% 4,1 

… voel ik mij onzeker. 

90% 9% 1% 1,4 

… geloof ik dat ik zelf voor een leuke tijd kan zorgen. 

3% 18% 79% 4,2 

Sterk te beïnvloeden middels gastvrij gedrag  
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… kan ik tot rust komen. 

7% 18% 75% 4 

… kan ik even mijn zorgen vergeten. 

4% 20% 76% 4,1 

… kan ik onderuit zakken en ontspannen. 

1% 10% 89% 4,4 

Invloed van omgeving momenteel matig  

 

 

Zelfverzekerd-

heid 

 

 

Zorgeloosheid 

 Vervoering totaal: een vier gemiddeld (op een schaal van 1 tot en met 5) 

 Geen verschil in vervoering per horecazaak (Zeezicht, Samsam, ’t Hart van Breda en café 

de Vulling) 

 In dit onderzoek is geen verschil gevonden in vervoering tussen bezoekers wel en niet 

afkomstig uit Breda 
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II. Projectplan E&E 

Het volgende projectplan dient als voorbeeld en richtlijn voor de vormgeving van het project E&E. Deze kan 

nader worden ingevuld, aangepast en uitgebreid door de aangestelde projectgroep. 

 

 

Datum van opstelling: dd-mm-jj 

 

 

Opdrachtgever: Breda Next / Centrummanagement 

Citymaking (per 1 januari 2016) 

 

Contactgegevens 

Akkoord: Handtekening  Datum van ondertekening: 

 

 

Projectleider: […] Contactgegevens 

Projectleden: Contactgegevens 

 Lid 1 Contactgegevens 

 Lid 2 Contactgegevens 

 Lid 3 Contactgegevens 

 Lid … Contactgegevens 

 

ACHTERGROND 

Uit het onderzoek De ‘nieuw-Bourgondische’ beleving van de Grote Markt is gebleken dat het wauw-gevoel 

op het horecaplein achterblijft in de beleving van haar bezoekers. Naar aanleiding van dit toegepast 

psychologisch onderzoek luidt de aanbeveling WOW-factoren toe te voegen aan de Grote Markt. Deze 

projectgroep heeft als missie, in samenwerking met de stad, dergelijke WOW-factoren te realiseren in de 

vorm van entertainment en als aanvulling op de esthetische omgeving. 
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DOELSTELLING 

Het doel van deze projectgroep is het bedenken en bewerkstelligen van WOW-factoren op de Grote Markt in 

de vorm van entertainment en esthetica, die hoofdzakelijk de bezoekers een wauw-gevoel bezorgen, maar 

tevens de drie kernwaarden van Breda – Bourgondisch, historisch en creatief – vertegenwoordigen. 

 

Specifiek Het project richt zich op het genereren en implementeren van ideeën voor WOW-

factoren op de Grote Markt in de vorm van entertainment en/of esthetica 

Meetbaar Deze WOW-factoren moeten er voor zorgen dat op korte termijn het wauw-gevoel 

bij bezoekers toeneemt en op duurzame termijn zorgt voor verhoogde 

bezoekersaantallen en bestedingen 

Acceptabel De ideeën voor de WOW-factoren worden in gesprek met ondernemers en 

bezoekers gegenereerd zodat de ideeën uit de stad zelf komen, en worden in 

overleg met de gemeente Breda en andere betrokken partijen gerealiseerd 

Realistisch Het gaat hierbij om het realiseren van enkele WOW-factoren waar de 

ondernemers/bewoners van Breda zelf een grote bijdrage aan kunnen leveren, door 

talentvolle, creatieve en financiële krachten te bundelen, met de gemeente Breda 

als faciliterende rol 

Tijdgebonden Start en eind van dit project zijn nader te bepalen. Duur van het project is eventueel 

ook afhankelijk van de te realiseren WOW-factoren. Idealiter start dit project dit 

najaar óf in het begin van 2016 onder het nieuwe centrummanagement en duurt het 

niet langer dan 12 maanden. 

 

VERWACHTE RESULTATEN 

 Toegenomen wauw-gevoel (zowel kwantitatief als kwalitatief toetsen) 

 Toegenomen bezoekersaantallen Grote Markt 

 Toegenomen bestedingen en welvaart Grote Mark 
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AFBAKENING 

Deze projectgroep beperkt zich tot het realiseren van WOW-factoren betreft entertainment en esthetica, 

inclusief nazorg en nameting. Wanneer het doel van dit project is behaald, wordt de projectgroep 

opgeheven. Deze groep is niet verantwoordelijk voor het implementeren van WOW-factoren middels 

gastvrijheid op de Grote Markt. Ook is deze groep niet per definitie verantwoordelijk voor het op orde 

brengen van de basis- en prestatiefactoren op de Grote Markt en hoeft deze taken zonder overleg en 

akkoord niet op zich te nemen. Zij kunnen wel een inventarisatie doen van bezoekersbehoeften. 

 

UITGANGSPUNTEN EN RANDVOORWAARDEN 

 Het project vindt plaats in het kader van citymaking Breda 

 De ideeën voor de WOW-factoren worden op de eerste plaats gegenereerd in gesprek met de 

ondernemers en bezoekers van de Grote Markt 

 De realisatie van de WOW-factoren wordt bewerkstelligd in samenwerking met de Grote Markt en de 

gemeente Breda 

 Budget is afhankelijk van de te realiseren WOW-factoren. Omvang en besteding van budget worden 

bepaald in overleg met de gemeente Breda en haar faciliterende rol 

 …… 

 

FUNCTIONELE EN OPERATIONELE EISEN 

Een WOW-factor is prettig verassend, onverwacht of uniek en verwonderend. Zelfs als een WOW-factor aan 

deze eisen voldoet, moeten de basis- en prestatiefactoren van de Grote Markt op orde zijn, wil de effectiviteit 

worden gewaarborgd. Daarnaast is het zaak om de WOW-factoren te combineren met functionaliteit, zodat 

ze voorzien in een behoefte (die behoefte kan ook ontastbaar/emotioneel zijn). Als laatst is het belangrijk dat 

de WOW-factoren de gekozen kernwaarden van Breda uitdragen: Bourgondisch, historisch en creatief. 
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SUCCESFACTOREN 

1. Heldere, concrete projectmissie 

2. Steun van de top 

3. Concreet, uitgewerkt projectplan 

4. Betrokkenheid ondernemers en bezoekers  

5. Kwaliteit & samenstelling projectgroep 

6. Benodigde expertise beschikbaar 

7. Acceptatie van betrokkenen 

8. Tijdige tussenevaluaties 

9. Effectieve communicatie 

10. Effectief omgaan met knelpunten 

 

AANVULLENDE EISEN OF BEPERKINGEN 

De projectgroep vult vanuit haar expertise en met de gemaakte afspraken met de gemeente Breda en de 

Grote Markt, de eisen en voorwaarden voor het project aan.  

 

RISICOANALYSE 

In te vullen door de projectgroep. Voorbeelden van risico’s zijn lage opkomst van de groepsgesprekken, 

gebrekkige financiering (bijvoorbeeld bij crowdfunding) en weerstand van de ondernemers van de Grote 

Markt. 

Risico Maatregel Wie verantwoordelijk? 

   

   

   

 

SOLIDE AFSPRAKEN 

In te vullen door de projectgroep. De solide afspraken gemaakt met de gemeente Breda en andere 

betrokken partijen over deadlines, methoden en uitvoering betreft groepsgesprekken, financieringsmiddelen 

en beslissingsbevoegdheden. 
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Deadlines 
… 

… 

Financieringsmethode 

Wat? 

Hoe? 

Door wie? 

Groepsgesprekken 

Wat? 

Hoe? 

Door wie? 

Beslissingsbevoegdheden 

Wie? Wat? 

Wie? Wat? 

…. …. 

 

FINANCIERINGSMETHODE 

Projectgroep beschrijft hier voor welke financieringsmethode is gekozen in overleg met de gemeente Breda. 

Wat is het budget en hoe wordt die inleg gerealiseerd? Wie zijn belangrijke contactpersonen? Beschrijf ook 

welke taken vereist zijn om de financiering rond te krijgen en wie voor welke taken verantwoordelijk is. Indien 

er gebruik wordt gemaakt van crowdfunding dienen tevens een tijdsplan, het platform en het doelbedrag 

vermeld te worden. 

 

TUSSENEVALUATIES 

Aanbevolen wordt om de projectgroep minstens eenmaal per twee weken bij elkaar te laten komen. Tijdens 

groepsevaluaties wordt besproken wat de stand van zaken is, wat er goed gaat, welke obstakels zich 

voordoen en vervolgens concreet hoe die aangepakt gaan worden. Tevens wordt nagegaan of het proces 

voldoet aan de uitgangspunten van het project en of de resultaten voldoen aan de functionele en 

operationele eisen. 
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PROJECTPLANNING 

Globale opzet voor de planning met beperkte invulling. Nader in te vullen door de projectgroep aan het begin 

en gedurende het project. 

Fase Wat? Wie? Startdatum Einddatum 

Denkfase 

Concretisering project/afspraken Initiator & gemeente   

Afronding projectplan Alle leden   

Organiseren groepsgesprekken    

Resultaten rapporteren/evalueren    

Ideeën selecteren a.h.v. functionele en 

operationele criteria 
   

Doefase 

Geselecteerde ideeën concretiseren    

Expertise inschakelen    

Financiering    

Realiseren (nader uit te werken)    

Onthulling    

Evaluatiefase 

Feedback inzamelen    

Wauw-gevoel kwantitatief en kwalitatief 

onderzoeken 
 

6 weken na 

realisatie 
 

Bezoekersaantal onderzoeken*  
 6 maanden 

na realisatie 
 

Bestedingen onderzoeken*  
6 maanden na 

realisatie 
 

*Indien noodzakelijk, vooraf aan project nulmeting uitvoeren 

 

RELATIE MET ANDERE PROJECTEN 

In het kader van citymaking Breda worden verschillende projecten tegelijkertijd en parallel aan elkaar 

uitgevoerd. Belangrijk is om de relatie van dit project met andere operationele projecten onder de loep te 

nemen. Zorg er voor dat de processen en doelstellingen van verschillende projecten niet met elkaar botsen, 

maar juist elkaar aanvullen. Samenhang en samenwerking zijn key bij citymaking. 
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III. Werkvormen groepsgesprekken 

Onderstaande werkvormen zijn suggesties voor het begeleiden van groepsgesprekken met de ondernemers 

en bezoekers van de Grote Markt. Door kleinere groepjes te vormen worden gesprekken met grote groepen 

deelnemers mogelijk gemaakt. Let wel dat hoe groter de groep wordt, hoe meer projectleden aanwezig 

moeten zijn om de gesprekken te kunnen leiden. 

 

INLEIDING VAN CRITERIA 

Voor beide soort groepsgesprekken geldt dat de projectgroep inleiding geeft door de aanleiding en het doel 

van het gesprek uiteen te zetten. Tevens worden de criteria toegelicht waar de WOW-factoren uiteindelijk 

aan moeten voldoen (zie functionele en operationele eisen in bijlage II). Wellicht kan de projectgroep vooraf 

de behoeften bepalen waar de WOW-factoren in moeten voorzien, als het inventariseren van behoeften niet 

de insteek van de gesprekken is. De behoeften kunnen worden opgesteld aan de hand van dit 

adviesrapport, door de basis- en prestatiefactoren van de Grote Markt onder de loep te nemen of door vooraf 

een inventarisatie te doen onder de ondernemers en bezoekers. 

 

OMGEKEERD BRAINSTORMEN 

Verdeel de deelnemers in groepjes van 5 á 6 personen. Eventueel kan de ene helft van de hele groep 

brainstormen over WOW-factoren in de vorm van entertainment en de andere helft in de vorm van esthetica. 

Laat ze op een groot vel papier schrijven wat juist niet voor een wauw-gevoel zou zorgen. Op deze manier 

wordt naar voren gebracht wat de deelnemers juist wel verwachten van WOW-factoren en waar de 

projectgroep voor moet waken. Deze methode brengt zowel ideeën in kaart als voorwaarden voor acceptatie 

door de ondernemers/bezoekers. Vergelijk na afloop de brainstorm van alle groepjes met elkaar op 

klassikaal niveau en leg de nadruk op de overeenkomsten. 

 

MINDMAPPING 

Verdeel de deelnemers in groepjes van 5 á 6 personen. Eventueel kan de ene helft van de hele groep 

brainstormen over WOW-factoren in de vorm van entertainment en de andere helft in de vorm van esthetica. 
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Geef de groepjes wederom een groot vel papier. In het midden kan als kernidee criteria worden vermeld, 

bijvoorbeeld de drie kernwaarden van Breda of een functionaliteit. De groepjes maken vervolgens een 

mindmap waarin ze entertainment en esthetica met het kernidee verbinden. Daarbij geven ze ieder idee een 

rapportcijfer voor de mate waarin zij denken dat het een wauw-gevoel zou opwekken. Vergelijk na afloop de 

brainstorm van alle groepjes met elkaar op klassikaal niveau en leg de nadruk op de ideeën met de hoogste 

score op het wauw-gevoel. 

 

AANDACHTSPUNTEN BIJ BRAINSTORMEN IN GROEPEN 

 Het is een mythe dat beperkingen (m.u.v. tijd) tijdens brainstormen leiden tot een blokkade van 

ideeën. Creativiteit komt juist binnen kaders tot bloei, als deze niet te beperkend zijn en er geen vrees 

hoeft te zijn voor consequenties bij het doorbreken van die kaders 

 Brainstormen in groepen werkt beter wanneer deelnemers eerst individueel ideeën mogen bedenken, 

ze worden dan minder beïnvloed door anderen en hoeven niet te wachten op hun beurt om ideeën te 

kunnen uiten 

 Een groepsbrainstorm werkt het beste wanneer een probleemoplossing of doelstelling uiteenlopende 

disciplines vereist 

 Aha-momenten en kwalitatieve ideeën komen voort uit sociale activiteit 

 Gelukkige mensen zijn in staat breed te denken en meer ideeën te genereren. Tip: breng deelnemers 

in een goede stemming en gebruik humor 

 Maak de groepjes niet te klein: dan zijn ze te snel uitgepraat. Ook niet te groot, want iedereen moet de 

kans krijgen zich te uiten en zich gehoord te voelen 

 Om de energie en aandacht gaande te houden kan de projectgroep groepjes de beste ideeën van een 

ander groepje laten presenteren 

 Indien groepjes zelf moeten presenteren, geef ze dan een concreet doel mee, bijvoorbeeld de 3 beste 

ideeën. 
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IV. Prijsindicaties WOW-trainingen 
 

Deze bijlagen betreffen een samenvatting van de originele offertes en prijsindicaties zoals uitgegeven door 

de volgende aanbieders. De volledige voorstellen en offertes zijn op aanvraag beschikbaar bij de auteur van 

dit rapport.  

 

 

Offerte WelkomFactor 

 
 Omschrijving     Bedrag   Totaal 

   
1 x introductiebijeenkomst gastvrijheid   € 750,00   €    750,00 

- 3 uur 

- inclusief materialen 
- inclusief voorbereidingstijd 
- exclusief reiskosten a 0,59- p/km 

1 x bijeenkomst gastvrijheid in praktijk   € 750,00   €    750,00 
- 3 uur 
- inclusief materialen 

- inclusief voorbereidingstijd 
-        exclusief reiskosten a 0,59- p/km 

 
Eindevaluatie training      €      0,00  €         0,00 
 - 1 uur 

- inclusief rapportage 
 
Mystery visit aan het einde van het traject   €      0,00  €         0,00 
 
 

Subtotaal  €  1.500,00 

21% BTW  €      315,00 

Totaal   €  1.815,00 
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Offerte de Efteling 

Deze bijlage betreft een verkorte versie van de offerte en folder over het gedetailleerde aanbod van de 

Efteling. De volledige offerte is op aanvraag beschikbaar bij de auteur van dit rapport. 

1, 2 EN 3 DAAGSE TRAININGEN 

Voor de training Klantgericht willen zijn; durf in de spiegel te kijken! hanteert de Efteling een groepsgrootte 

van 12 personen. De insteek is het bewerkstelligen van een bedrijfscultuur waarin het creëren van 

memorabele belevenissen vanzelfsprekend wordt. 

 1 dag: visie van de Efteling en parkbezoek door deelnemers, waarmee naar het park wordt gekeken 

vanuit het perspectief van gastvrijheid en klantgerichtheid 

 2 dagen: vijf dagdelen inclusief overnachting, verdieping in klantgerichtheidsfilosofie, training d.m.v. 

spelvormen en een kijkje achter de schermen 

 3 dagen: de tweedaagse training, plus een terugkomdag/intervisie, vragenspel in Sprookjesbos om 

organisatievraagstukken onder de loep te nemen 

 

INSPIRATIESESSIE: KLANTGERICHT WILLEN ZIJN, EEN PERSOONLIJKE KEUZE 

Dagdeel van 2,5 tot 3 uur waarbij deelnemers kennis maken met de filosofie en de werkwijze van de Efteling. 

Vertaalslag maken naar eigen organisatie. In samenwerking met trainingsbureau Innergie. 

 

WORKSHOP: KLANTGERICHT WILLEN ZIJN, DURF TE DROMEN 

Dagdeel van 2 tot 4 uur waarin deelnemers actief aan de slag gaan met eigen vragen. Doel van de 

workshop is het creëren van bewustzijn van eigen klantgerichtheid en om ideeën binnen de organisatie te 

bundelen en te realiseren. Workshop wordt verzorgd door de Eftelingse straatartiesten, de Sleuteliers. 

 

LEZINGEN 

De Efteling biedt twee soorten lezingen aan: één over bedrijfscultuur en één over productontwikkeling. 
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INVESTERINGSOVERZICHT AANBOD DE EFTELING 

 

1-daagse training klantgerichtheid 12 personen  

Trainingskosten: 

 Trainingsmateriaal 

 Techniek 

 Mystery guest bezoek in de Efteling 

€ 365 p.p. 

Catering vanaf: 

 Lunch & diner 

€ 70 p.p. 

  

2-daagse training klantgerichtheid 12 personen  

Trainingskosten: 

 Trainingsmateriaal 

 Techniek 

 Mystery guest bezoek in de Efteling 

 Hotelovernachting inclusief ontbijt 

€ 615 p.p. 

Catering vanaf: 

 Lunch & diner per dag 

€ 215 p.p. 

  

3-daagse training klantgerichtheid 12 personen  

Trainingskosten: 

 Inhoud tweedaagse training 

 Diner in Efteling Bosrijk 

 Bezoek in Sprookjesbos 

 Give Away 

€ 920 p.p. 

Catering vanaf: 

 

€ 280 p.p. 

Bovenstaande prijzen zijn op basis van 2015 en inclusief BTW. De prijzen zijn exclusief locatiehuur, dranken 

tijdens het diner en specifieke techniekwensen. 



55 

 

INVESTERINGSOVERZICHT AANBOD DE EFTELING (VERVOLG) 

 

Inspiratiesessie  

0-50 personen € 1633 

50-100 personen € 1815 

Vanaf 100 personen Op aanvraag 

  

Workshop(s) 12 personen  

Sprookjes schrijven € 290 

Efteling Speeddate (klantgerichtheid) € 290 

Workshops op maat N.t.b. 

  

Lezing I  

Klantgericht willen zijn, laat u raken! € 910 

Verzorgd door Innergie  

  

Lezing II  

Klantgericht willen zijn, een andere manier van denken!  

Verzorgd door inspiratiemanager Frans Goenoe  

20-30 personen € 350 

31-50 personen € 450 

51-75 personen € 600 

76-100 personen € 750 

Vanaf 101 personen € 900 

 

Prijzen zijn gebaseerd op 2015. De prijzen zijn exclusief locatieverhuur, audiovisuele middelen en 

catering. Alle prijzen zijn inclusief BTW. 
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Offerte Gastvrijheid in Bedrijf 

Betreft: voorstel workshop gastvrijheid, een inspiratiesessie met impact 

Materiaal: o.a. notitieblok, pen, opdrachten, inspiratiekaarten, hand-outs, complimentenkaarten 

Aantal personen: 12 

Duur: 3 uur 

 

Workshop gastvrijheid  

Investering (incl. voorbereidingsgesprek) € 500 

Materiaalkosten € 7,50 p.p. 

  

Optionele uitbreiding  

Online inspiratiepagina Gratis 

Mystery visit II (met tips) € 150 

Mystery visit II (rapportage) € 150 

Coaching on the job € 100 per uur 

Workshop borging € 500 per groep 

Mood Maker boek € 24,50 per boek 

Inspiratie & Toolpakket € 40,25 p.p. 

 

 

 Wanneer er minder dan vijf uur dienstverlening op een werkdag gepland kan worden en de afspraak 

niet gecombineerd kan worden met een ander project, berekenen ze €50,- reistijd per uur.  

 Daarnaast hanteren ze een reiskostenvergoeding van €0,40 per km.  

 Genoemde prijzen zijn exclusief BTW.  

 Deze offerte is 30 dagen geldig (uitgegeven op 2 juni 2015) 

 Ze hanteren een betalingstermijn van 14 dagen (termijnen in overleg)  
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Einde adviesrapport naar aanleiding van het onderzoek 

De ‘nieuw-Bourgondische’ beleving van de Grote Markt. 

Terrasbezoekers in vervoering. Hartelijk bedankt voor het 

lezen, hopelijk bent u geïnspireerd geraakt. Voor vragen 

of opmerkingen met betrekking tot het onderzoek of dit 

rapport, kunt u contact opnemen met de auteur. 
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“CITIES HAVE THE CAPABILITY OF PROVIDING SOMETHING FOR EVERYBODY, ONLY 

BECAUSE, AND ONLY WHEN, THEY ARE CREATED BY EVERYBODY.”  

~ JANE JACOBS 

De ‘nieuw-Bourgondische’ beleving van de Grote Markt 

Terrasbezoekers in vervoering 


