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V o o rw o o r d  

 

Voor u ligt de afstudeerscriptie ‘Bredaas Bourgondië in de 12
e
 Eeuw: onderzoek naar de ‘nieuw-

Bourgondische’ beleving van de Grote Markt’. Deze beleving is in kaart gebracht middels een 

vragenlijstenonderzoek bij terrasbezoekers van de Grote Markt. De scriptie is geschreven in het kader 

van mijn afstudeeropdracht voor de opleiding Toegepaste Psychologie aan Fontys Hogescholen, HRM 

& Psychologie.  
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Grunberg mijn begeleider geweest vanuit Plan22 en Jeske Nederstigt mijn begeleidend docent vanuit 
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geïnspireerd om het beste uit mezelf en uit deze opdracht te halen. Daarom mijn oprechte dank aan 

beide begeleiders, zonder hen was deze scriptie niet geworden wat het nu is. Ook wil ik graag 

Kazimier Helfenrath bedanken, voor de inzichtelijke feedback op de methodologische aspecten van dit 

onderzoek, en Roy Grünewald, dankzij wie ik tot deze opdracht ben gekomen. 

 

Daarnaast wil ik graag deze mogelijkheid benutten om mijn onverwoordbare dank te betuigen 

richting Christina van Kuijck, voor haar inspiratie dat het onmogelijke mogelijk te maken is, en Gilian 

Buijs, voor zijn onvoorwaardelijke steun en geloof in mij. Zonder hen had ik niet eens van afstuderen 

van het HBO durven dromen. Met die gedachte wil ik ook Egbert Edelbroek bedanken, die mij de 

onschatbare waarde heeft bijgebracht van lef en ondernemerschap. 

 

Als laatste wil ik graag Fontys en de docenten van Toegepaste Psychologie bedanken voor de 

geweldige en onvergetelijke afgelopen vier jaren. Het afscheid is bitterzoet. De ervaringen, inzichten, 

zelfkennis, vaardigheden en het zelfvertrouwen die ik tijdens deze studie heb opgedaan zijn 

onbetaalbaar. Expliciete dank wil ik uitbrengen aan Marnix Feller, die mij heeft geholpen uit mijn 

schulp te breken, Sandra op het Veld, voor haar wijze raad en warme aanmoediging, en Liesbeth 

Ruijs, voor de fijne begeleiding en haar oprechte interesse.  

 

Middels deze scriptie sluit ik mijn studietijd bij Toegepaste Psychologie af, met dezelfde trots en 

hetzelfde enthousiasme dat mij door de studiejaren heen heeft vergezeld. Graag wil ik Fontys en al 

diens medewerkers laten weten dat, hoewel ik na de zomer door ga studeren op het WO, ik in mijn hart 

altijd TP-er zal blijven. 

 

Ik wens u veel leesplezier toe! 

 

 

Paulien van der Krift 

Breda, 26 mei, 2015  
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S a m e n va t t i n g   

 

Met dit onderzoek is de ‘nieuw-Bourgondische’ beleving van 304 terrasbezoekers van de Grote 

Markt in Breda in kaart gebracht, verdeeld over de horecazaken Zeezicht, Samsam, ’t Hart van Breda 

en café de Vulling. Het literatuuronderzoek diende als operationalisatie van deze beleving en heeft 

deze gedefinieerd als een staat van vervoering die niet alleen teweeg wordt gebracht door lekker eten 

en drinken – maar ook door een gelukzalige sfeer van zowel een historisch-culturele omgeving als een 

moderne omgeving en gastvrijheid. Vervoering is gedefinieerd en geoperationaliseerd als een 

psychologische staat van innerlijke verrukking of opgetogenheid, dat wordt gekenmerkt door: (1) een 

diep gevoel van tevredenheid, (2) het idee dat ervaringen worden verrijkt, (3) zelfverzekerdheid en (4) 

zorgeloosheid. Ook de contextuele pijlers van de ‘nieuw-Bourgondische’ beleving – de historisch-

culturele omgeving, de moderne omgeving en gastvrijheid – zijn geoperationaliseerd. De historisch-

culturele omgeving van een horecaplein als de Grote Markt bestaat uit zowel een overkoepelend 

historisch decor als klein beeldcultuur. De fysieke moderne omgeving bevat enerzijds het exterieur, 

zoals het uitzicht op de Grote Markt, en het interieur van horecazaken. Gastvrijheid draagt enerzijds bij 

aan een extrinsieke meerwaarde van bezoekerservaringen middels bijvoorbeeld informatiefaciliteiten 

en gratis WIFI, en anderzijds aan intrinsieke meerwaarde van bezoekerservaringen door persoonlijke 

ruimte, aandacht en erkenning en de aanwezigheid van WOW-factoren.  

Vervolgens is aan de hand van deze operationalisatie een vragenlijst ontworpen om te 

onderzoeken hoe het momenteel is gesteld met de ‘nieuw-Bourgondische’ beleving van 

terrasbezoekers op de Grote Markt en waar eventuele knelpunten en mogelijkheden liggen. 

Gemiddeld krijgen de contextuele pijlers allen een matig-positieve waardering. Respondenten zijn er 

niet ontevreden mee, maar er is ruimte voor verbetering. Gemiddeld scoren terrasbezoekers hoog op 

vervoering, op de dimensie verrijking na. Respondenten geven aan het zogenaamde ‘wauw-gevoel’ te 

missen op de Grote Markt. Aan de hand van een meervoudige regressieanalyse is gebleken dat 

gastvrijheid de grootste invloed heeft op vervoering, met name op de dimensies verrijking en 

zelfverzekerdheid. Hoewel terrasbezoekers al een hoge mate van tevredenheid, zelfverzekerdheid en 

zorgeloosheid ervaren zonder de invloed van de contextuele pijlers, is de mate van verrijking het 

meest van hen afhankelijk. Analyses op itemniveau brengen specifieke knelpunten van de contextuele 

pijlers in kaart, bijvoorbeeld de onbekendheid of ontevredenheid met de mogelijkheid tot gratis WIFI 

en de lage waardering van standbeelden op de Grote Markt.  

De eindconclusie luidt dat hoewel terrasbezoekers al wel in vervoering raken op de Grote Markt, zij 

het idee hebben dat een ‘wauw-gevoel’ ontbreekt. Aanbevelingen hebben met name betrekking tot het 

toevoegen van WOW-factoren aan de historisch-culturele omgeving, de moderne omgeving en 

gastvrijheid, met als doel de ‘nieuw-Bourgondische’ beleving te versterken. Daarnaast worden 

aanbevelingen gedaan naar aanleiding van de analyses op itemniveau, om bijvoorbeeld 

prestatiefactoren te verbeteren waardoor WOW-factoren effectief ingezet kunnen worden. Tevens 

worden aanbevelingen gegeven met betrekking tot vervolgonderzoek en hergebruik van de vragenlijst.  
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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 (Plan 22) 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. 

Het bezoekersaantal is met meer dan één miljoen toeristische bezoekers ruim 25% gedaald in de 

periode tussen 2008 en 2012 (Breda, 2013). De economische positie van de Bredase binnenstad is 

daardoor achteruit gegaan. Daarnaast is de leegstand in de binnenstad toegenomen, niet alleen door 

verminderde omzet en concurrentie met internetshopping, maar leegstaande en vervallen panden 

leiden op hun beurt tot grotere onaantrekkelijkheid van de binnenstad, waardoor ondernemers zich 

daar minder snel vestigen. En dat terwijl voor ondernemers juist kansen liggen in de historische 

binnenstad (Breda, 2013). De verwachting luidt dat deze problemen niet zichzelf oplossen wanneer de 

economische crisis voorbij is, als Breda zich niet richt op het kwalitatief verbeteren van het 

voorzieningenaanbod, op de aantrekkelijkheid en op een sterke, samenhangende identiteit van de 

binnenstad (Breda, 2013). Vooral in het kader van de beleveniseconomie – waarin consumenten 

steeds meer waarde gaan hechten aan de ervaringsgerichte meerwaarde van producten of diensten 

en daar meer voor willen besteden (Pine & Gilmore, 2013) – is het belangrijk dat Breda zich 

concentreert op de merkbeleving van de stad en het creëren van memorabele bezoekerservaringen 

(Lorentzen, 2009). Dit met als doel de revitalisatie van de binnenstedelijke aantrekkelijkheid en de 

economische welvaart (Breda, 2013). 

Breda Next is de startfase van citymaking Breda, waarin Leo Grunberg (Plan22) als kwartiermaker 

profielen van de binnenstadssegmenten opstelt en een organisatiemodel klaarmaakt, waarmee in 

2016 een nieuw centrummanagement kan aantreden die focus uitoefent op toerisme, citymaking en 

het economisch functioneren van de stad. De kwartiermaker voert tevens gesprekken met de stad en 

diens ondernemers om knelpunten en mogelijkheden van de binnenstad in kaart te brengen. Één van 

deze knelpunten is de zogenaamde identiteitscrisis van Breda. Zij is een stad met verschillende 

karakters: een havenstad, een vestigingstad, soldatenstad, industriestad, villastad en Nassaustad. 

Breda heeft echter een aantrekkelijke, samenhangende identiteit nodig om citymarketingstrategieën 

en stadsmerkbeleving effectief te kunnen bewerkstelligen. 

Echter, boven alles is Breda een Bourgondische stad en dat is het karakter waar zij zich sinds 

moderne tijd mee identificeert. In 2009 won Breda nog de titel voor ‘Beste Binnenstad’, met 

‘Bourgondisch, modern én historisch’ als hoofdtitel (Platform BSM, 2009). Uit recent onderzoek naar 

de bezoekersloyaliteit in Breda is gebleken dat het Bourgondisch karakter, de Brabantse gezelligheid 

en de gastvrijheid door bezoekers als drie belangrijkste kernwaarden van Breda worden beschouwd 

(De Pater, 2014). Gastvrijheid, cruciaal voor een Bourgondische beleving, staat tevens hoog in het 

vaandel van de Bredase Structuurvisie 2030 en moet de binding van bezoekers met de stad 

versterken en voor bezoekers- en leefplezier zorgen (Breda, 2013). Als Breda haar economische 

welvaart terug wil winnen én haar Bourgondisch karakter als identiteit wil behouden, moet deze als het 
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ware worden ge-upgraded naar een identiteit die past bij de moderne tijd, de beleveniseconomie en 

de hedendaagse consument.  

Vanuit deze visie heeft Citybranding Breda Plan22 gevraagd om, in het kader van Breda Next en 

het kwartiermaken, de huidige beleving van deze mogelijke identiteit in kaart te brengen en te 

onderzoeken hoe die beleving versterkt kan worden. Deze ‘nieuw-Bourgondische’ identiteit houdt in 

dat Breda gastvrij, modern én historisch is. De opdracht betreft enerzijds een nulmeting, waarbij wordt 

gekeken hoe het momenteel staat met deze ‘nieuw-Bourgondische’ beleving en hoe de huidige 

gastvrijheid, de moderne kant en het historisch-culturele gezicht van de stad worden gewaardeerd. 

Anderzijds wordt uiteengezet op welke manier deze drie contextuele elementen van invloed zijn op de 

beleving van stadsbezoekers. Daarmee worden knelpunten en mogelijkheden om de ‘nieuw-

Bourgondische’ beleving te versterken in kaart gebracht. Citybranding Breda wil graag weten wat de 

ondernemers en initiatiefnemers van citymaking in de binnenstad kunnen doen om de ‘nieuw-

Bourgondische’ beleving te vergroten en welke faciliterende rol de gemeente Breda kan spelen. 

Tevens wil Citybranding Breda graag dat het gebruikte onderzoeksontwerp duurzaam inzetbaar wordt, 

in de zin dat deze toegepast kan worden om de ‘nieuw-Bourgondische’ beleving van andere 

binnenstadssegmenten te onderzoeken. 

Alvorens het onderzoek in het veld kan worden uitgevoerd, is middels literatuuronderzoek een 

heldere definitie nodig van een ‘nieuw-Bourgondische’ beleving, waarbij de van oudsher 

Bourgondische beleving centraal staat. Vervolgens wordt dit begrip geoperationaliseerd, alsmede 

gastvrijheid, de moderne omgeving en de historisch-culturele omgeving, die in het onderzoek 

gezamenlijk worden aangeduid als de contextuele pijlers. Op basis van deze operationalisatie wordt 

een vragenlijst ontworpen waarmee de ‘nieuw-Bourgondische’ beleving in kaart wordt gebracht bij 

terrasbezoekers van de Grote Markt. Voor deze locatie is gekozen omdat zij het centrale toeristenpunt 

en horecahart van de binnenstad bevat. 

Dit rapport sluit af met een eindconclusie en aanbevelingen op basis van zowel het 

literatuuronderzoek als het veldonderzoek, over hoe de ‘nieuw-Bourgondische’ beleving op de Grote 

Markt versterkt kan worden. Tevens worden er aanbevelingen gedaan over aanpassingen van het 

onderzoek om diens duurzame inzetbaarheid te waarborgen. In een bijgesloten adviesrapport wordt 

concreet advies gegeven over hoe en door wie deze aanbevelingen uitgevoerd kunnen worden. In het 

kader van Breda Next richt het advies zich op activiteiten van ondernemers en initiatiefnemers van de 

stad, waarbij de gemeente Breda een faciliterende rol speelt. Tevens zijn aanbevelingen gericht op de 

betrokkenheid van het nieuwe centrummanagement en diens organisatie voor toerisme en citymaking 

dat in 2016 wordt aangesteld en op hoe zij Breda ‘gastvrij, modern én historisch’ kunnen maken. 
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2 .  L i t e r a t u u r o n d e r z o e k  

2.1 Inleiding 

De functie van dit literatuuronderzoek is het operationaliseren van het begrip ‘nieuw-

Bourgondische’ beleving, voordat deze beleving bij de doelgroep in kaart kan worden gebracht 

middels veldonderzoek. Enerzijds wordt gezocht naar een passend psychologisch belevingsconstruct 

en deze geoperationaliseerd. Anderzijds worden de drie contextuele pijlers – de historisch-culturele 

omgeving, de moderne omgeving en gastvrijheid – geoperationaliseerd. Voor dit literatuuronderzoek is 

gebruik gemaakt van voornamelijk wetenschappelijke literatuur, aangevuld met minder voor de hand 

liggende bronnen daar waar de noodzaak riep. Op basis van de resultaten wordt een operationalisatie 

van een ‘nieuw-Bourgondische’ beleving voorgesteld, die fungeert als een model waarmee het 

veldonderzoek vormgegeven kan worden. 

 

2.2 Methode 

 

2.2.1 Procedure 

Omdat niet eerder wetenschappelijk, empirisch onderzoek is gedaan naar een ‘nieuw-

Bourgondische’ beleving, wordt het onderzoek gestart met het opstellen van een definitie, geïnitieerd 

door alledaagse associaties met het begrip ‘Bourgondisch’. Allereerst zijn gesprekken gevoerd met de 

opdrachtgever en betrokkenen van City Making Breda, om hun visie van deze beleving in kaart te 

brengen. Deze is vervolgens aangevuld met definities die mensen op internet geven aan 

‘Bourgondisch’, waar de zoekmachine Google voor is gebruikt, en met literaire bronnen over de 

Bourgondische Nederlanden. De meest geslaagde Nederlandse zoektermen voor dit onderdeel waren 

‘Bourgondisch’ of ‘Bourgondische’ in combinatie met ‘karakter’, ‘beleving’, ‘modern’ en ‘cultuur’. 

Engelse zoektermen leverden vooral hits op met betrekking tot wijn of gebieden in Frankrijk en hebben 

daardoor geen relevant resultaat opgeleverd. Daarnaast leverden de gecombineerde zoektermen 

‘Bourgondisch’ en ‘Breda’ hits op van ‘Bourgondisch Breda’, een jaarlijks horecafestival dat, hoewel 

deze populair is en belangrijk voor Breda, geen nut diende voor dit onderzoek. 

Vervolgens zijn de kerntermen van ‘nieuw-Bourgondisch’ (bijvoorbeeld ‘zorgeloos genieten’, 

‘opgaan in het moment’, ‘overvloed’ en ‘tijdloosheid’) verbonden aan termen en theorieën uit de 

psychologie, wat via de begrippen bevlogenheid (Schaufeli & Bakker, 2013) en flow (Csikszentmihalyi, 

1997), leidde tot de psychologische staat van vervoering. Dit construct is verder uitgediept om tot 

dimensies en indicatoren te komen. Initiële zoektermen gebruikt voor deze operationalisatie zijn ‘(in) 

vervoering’ en ‘ontroerd raken’ (Nederlands) en ‘elation’, ‘elatedness’, ‘being moved by’ en ‘touched 

by’ (Engels). Uiteindelijk zijn vier dimensies van vervoering uit de literatuur afgeleid: tevredenheid, 

overvloed, zelfverzekerdheid en zorgeloosheid. Zie bijlage III voor een overzicht van de gebruikte 

zoektermen die relevant resultaat hebben opgeleverd. 



Bredaas Bourgondië in de 21e eeuw   10 

Voor de dimensie overvloed is, vanwege het gebrek aan relevante wetenschappelijke bronnen, 

gebruik gemaakt van een analyse van minimaal twintig customer reviews van Trip Advisor om tot 

meetbare indicatoren te komen. In overleg met de opdrachtgever is gekozen deze dimensie voortaan 

aan te duiden met de term verrijking, vanwege negatieve stereotype associaties die verband houden 

met de term overvloed omtrent een Bourgondische levensstijl (Blockmans & Prevenier, 1997). 

Om de historisch-culturele omgeving te operationaliseren is een analyse uitgevoerd van best 

practices van Breda, Maastricht en ’s-Hertogenbosch, om te onderzoeken wat een historisch-culturele 

omgeving van een horecaplein kenmerkt in een Bourgondische stad. Hier zijn zoektermen zoals 

‘historisch decor’, ‘horecaplein’, ‘gebouwen’ en ‘standbeelden’, in combinatie met de stadsnaam, voor 

gebruikt. Voor het operationaliseren van de moderne omgeving zijn naast wetenschappelijke ook 

maatschappelijke en bedrijfsmatige bronnen gebruikt, om meetbare elementen van de omgeving te 

deduceren. De meest geslaagde zoektermen waren onder andere ‘interieur design horeca’, 

‘vormgeving horeca’ en ‘physical environment food service’. Voor de contextuele pijler gastvrijheid zijn 

alleen empirische bronnen gebruikt, maar wel beperkt tot de relevante vormen (stad en horeca). 

Hierbij zijn de zoektermen ‘ervaren gastvrijheid’, ‘stadsgastvrijheid’, ‘hospitality’ en ‘experienced 

hospitality’ het meest succesvol gebleken. 

 

2.2.2 Typering en selectie van bronnen 

Voor dit literatuuronderzoek zijn zowel wetenschappelijke artikelen, als boeken, als minder 

wetenschappelijke bronnen gebruikt (bijvoorbeeld customer reviews). De zoekmachine Google heeft 

voornamelijk gediend om termen te exploreren en tot kennis te komen van relevante onderzoeken. 

Gevonden onderzoeken en artikelen  zijn zo veel mogelijk geraadpleegd via WorldCat.org met een 

account van Tilburg University, School of Social and Behavioral Sciences. Boeken zijn ingezien via de 

bibliotheek of, indien daar niet beschikbaar, via Google Books. Enkele literaire bronnen over de 

Bourgondische Nederlanden zijn geraadpleegd na persoonlijk contact met en op aanraden van Wim 

Blockmans, professor aan de universiteit van Gent en expert op het gebied van historisch Bourgondië. 

De gebruikte wetenschappelijke artikelen zijn telkens gecheckt op relevantie voor de 

onderzoeksvragen aan de hand van de samenvatting en/of door de aanwezigheid van kritieke termen 

– bijvoorbeeld ‘ambience factors’ of ‘experienced hospitality’ – te bevestigen. De voorkeur is telkens 

uitgegaan naar peer reviewed artikelen. Boeken zijn geselecteerd op wetenschappelijke grondslag en 

credibility van de auteurs en de uitgever. Voor minder empirische informatie is zo veel mogelijk 

gebruik gemaakt van bronnen die op betrouwbaarheid gecontroleerd kunnen worden, zoals een 

encyclopedie en bronnen van de VVV.  

 

2.2.3 Authenticiteit van het onderzoek 

In bijlage I. Authenticiteitverklaring wordt de verklaring plechtig ondertekend dat er geen sprake is 

van plagiaat of andere onwettige reproductie van wetenschappelijke teksten en dat het onderzoek is 

verwerkt aan de hand van de richtlijnen zoals vastgesteld door de American Psychological 

Association. 
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2.3 Resultaten 

 

2.3.1 Definitie van een ‘nieuw-Bourgondische’ beleving 

In de volksmond wordt Bourgondisch voornamelijk geassocieerd met gastvrijheid en het zorgeloos 

en overvloedig genieten van eten, drinken en gezelschap (Blockmans & Prevenier, 1997). In dit 

gezelschap luiden verwachtingen van gastronomie en wederkerigheid (Blockmans, 2009). Daarnaast 

was ook de passie voor historie en culturele expressie een belangrijk kenmerk van de levensstijl van 

de Bourgondische hoven en het volk dat hen liefhad (Blockmans & Prevenier, 1997). Het huidige 

‘Bourgondische’ is meer een invented tradition van de twintigste eeuw, dat wordt gebruikt door de 

horeca als verkoopargument dat daar ruimschoots genoten kan worden van de lusten van het leven 

(Blockmans, 2009).  

In dit toegepast psychologisch onderzoek staat beleving centraal: aangename sensorische, 

affectieve, intellectuele, lichamelijke en sociale ervaringen die tezamen zorgen voor memorabele 

consumentenervaringen (Schmitt, Brakus, & Zarantonello, 2015). Een Bourgondische beleving wordt 

door toeristische oorden gekenmerkt door genietend opgaan in het moment en het gevoel de tijd en 

zorgen te verliezen. De sfeer van de omgeving en gemakzucht door technologie spelen ook een 

belangrijke rol bij de hedendaagse consumentenbeleving (Verhoef et al., 2009).  

Een Bourgondische beleving dat wordt gekenmerkt door opgaan in het moment en een gevoel van 

tijdloosheid en zorgeloosheid, vertoont overeenkomsten met de psychologische staten van 

bevlogenheid (Schaufeli & Bakker, 2013) en flow (Csikszentmihalyi, 1997). Echter, beide hebben 

betrekking tot een staat van innerlijke bewogenheid middels een activiteit, bijvoorbeeld werk, sport of 

muziek maken. Een ‘nieuw-Bourgondische’ beleving moet teweeggebracht kunnen worden zonder 

activiteit, wanneer bezoekers van de Grote Markt zittend kunnen genieten op een terras. Een non-

participerend kenmerk van bevlogenheid is volgens Schaufeli & Bakker (2013) een gevoel van 

bevangenheid. In hun Utrechtse Bevlogenheidschaal (Schaufeli & Bakker, 2011) duiden zij deze 

beleving aan met vervoering. In het Engels wordt deze psychologische staat tevens aangeduid met de 

uitdrukking ‘to be moved’, wat zich weer vertaalt naar innerlijke bewogenheid. Ook wordt deze interne 

staat vaak in verband gebracht met het ervaren van kunst en cultuur, waarbij men alleen al tijdens 

aanschouwing van cultuur in vervoering kan raken en de buitenwereld vergeet (De Grootte, 2007).  

Omdat de psychologische staat van vervoering nauw aansluit bij de belevingskenmerken van 

‘Bourgondisch’ en de associaties die men heeft bij dit begrip, wordt vervoering gekozen als centraal 

psychologisch construct van een ‘nieuw-Bourgondische’ beleving. Tezamen met de betrokken 

contextuele pijlers wordt de definitie van deze beleving als volgt: 

 

Een ‘nieuw-Bourgondische’ beleving is een staat van vervoering die niet alleen teweeg 

wordt gebracht door lekker eten en drinken – maar ook door een gelukzalige sfeer van 

zowel een historisch-culturele omgeving als een moderne omgeving en gastvrijheid. 
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2.3.2 Vervoering als belevingsconstruct 

De term vervoering moet niet verward worden met termen zoals vervoer, of andere begrippen die 

wijzen op letterlijke, fysieke of materiële beweging. Psychologische vervoering wordt gekenmerkt door 

een innerlijke staat van verrukking of opgetogenheid (Izard, 1991), absorptie (Schaufeli & Bakker, 

2003) en bevangenheid (Schaufeli & Bakker, 2003; De Grootte, 2007; Zwagerman, 2012). In de 

Spaanse taal wordt de uitdrukking ‘in vervoering raken’ aangeduid met de term emocionado, wat een 

psychologische staat omschrijft van innerlijke opwinding en overspoelende emoties, hetzij in een 

positieve of negatieve zin, wat naar het Nederlands zich tevens vertaalt naar ‘geraakt’ worden 

(Fernandez-Dols & Russel, 2003). Hierbij vindt het begrip vervoering verband met de kunst- en 

cultuurpsychologie. Ook in de kunstpsychologie wordt gesproken van vervoering, wanneer men 

ontroerd raakt en lijkt op te gaan in een kunstwerk of culturele creatie, en de wereld om hem heen 

vergeet (De Grootte, 2007; Zwagerman, 2012). 

Helaas lijkt de sociale wetenschap zich beperkt verdiept te hebben in het begrip vervoering als 

psychologisch construct. Een uitzondering wordt gemaakt door Wessman & Ricks, die het begrip 

operationaliseerden voor hun Personal Feelings Scale in 1966, aan de hand van longitudinaal 

onderzoek naar stemming en persoonlijkheid (Margan et al., 1966; Nowlis, 1967; Izard, 1991). Zij 

beschrijven psychologische vervoering als een staat waarin mensen een diep gevoel van 

tevredenheid ervaren en het gevoel hebben dat de wereld overvloedig is. Bij non-participerende 

vervoering speelt tevens een innerlijke beleving van zelfverzekerdheid en zorgeloosheid een 

belangrijke rol (Margan et al., 1966; Nowlis, 1967; Izard, 1991). 

Gekozen is om psychologische vervoering zoals operationaliseerd door Wessman & Ricks 

(Margan et al., 1966; Nowlis, 1967; Izard, 1991) te gebruiken als centraal construct voor de 

operationalisering van een ‘nieuw-Bourgondische’ beleving. Enerzijds omdat deze operationalisatie is 

gebaseerd op concreet en empirisch sociaal wetenschappelijk onderzoek. Anderzijds vanwege het 

beperkt aantal alternatieven voor een operationalisatie uit de sociaal wetenschappelijke hoek.  

De dimensies van psychologische vervoering zoals opgesteld door Wessman & Ricks (Margan et 

al., 1966; Nowlis, 1967; Izard, 1991) worden in de volgende paragraaf toegelicht en 

geoperationaliseerd. Tijdens de operationalisatie van de contextuele pijlers zal zo veel mogelijk 

worden getracht verband te leggen met de dimensies van vervoering. 

 

2.3.3 Dimensies en indicatoren van vervoering 

Wessman & Ricks (Margan et al., 1966; Nowlis, 1967; Izard, 1991) maken voor hun construct 

vervoering onderscheid tussen vier dimensies: een diep gevoel van tevredenheid, een gevoel van 

overvloed (hierna verrijking te noemen), zelfverzekerdheid en zorgeloosheid. Helaas is de originele 

vragenlijst van de Personal Feelings Scale na vijftig jaar onvindbaar geraakt, waardoor deze niet 

gebruikt kan worden voor dit onderzoek. Anderzijds luidt kritiek op deze vragenlijst dat het taalgebruik 

van de relevante schaal Elation-Depression te fleurig is en te abstract om goed gerepliceerd te 

kunnen worden (Margan, et al., 1966). Om deze redenen worden deze dimensies geoperationaliseerd 

aan de hand van andere en wellicht meer recente bronnen, met name uit de psychologie. 
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GEVOEL VAN TEVREDENHEID. In het Engels laat tevredenheid zich vertalen naar ruwweg twee 

vormen: satisfaction en contentment. Hierbij wordt satisfaction vaak gebruikt als het gaat om 

onderzoek naar klanttevredenheid, waarbij vooral externe factoren vanuit de omgeving worden 

beoordeeld als van voldoende of onvoldoende kwaliteit. Contentment richt zich meer op een gevoel 

van innerlijke tevredenheid: een gevoel van voldaanheid of verzadigdheid, waarbij de positieve 

verwachtingen van de consument uitkomen (Beaumont, 2009) en hun emotioneel welbevinden wordt 

vergroot (McMahan & Estes, 2011; East, Wright, & Vanhuele, 2013; Alba & Williams, 2013; Schmitt et 

al., 2015). Deze laatste vorm is het meest relevant voor dit onderzoek.  

Emotioneel welbevinden van stadsbezoekers wordt vergroot door een positieve waardering van 

zowel materiële zaken – zoals eten en drinken – als ervaringen, opgedaan op het hedonistische pad 

naar geluk. Op dit hedonistische pad naar geluk zijn consumenten op zoek naar ervaringen of 

omgevingen die hen per direct plezier en geluksgevoelens opleveren (Alba & Williams, 2013). Het 

welbevinden dat bij hen wordt vergroot kenmerkt zich door de aanwezigheid van positieve gevoelens, 

de afwezigheid van negatieve gevoelens en algemene tevredenheid met het leven (Diener, 1984; 

McMahan & Estes, 2011; East, Wright, & Vanhuele, 2013; Schmitt et al., 2015). Er komt een gevoel 

van dankbaarheid bij kijken, waarbij de consumenten hetgeen wat ze ontvangen zodanig waarderen 

dat ze het nauwelijks kunnen uitdrukken, een staat wat men kan omschrijven als ‘zich gezegend 

voelen’ (Hlava & Elfers, 2014). 

De positieve psychologie onderscheidt naast het hedonistische ook het eudaimonische pad 

(‘geluksleer’) naar geluk, waarbij het gaat om het bereiken van duurzame levensdoelen en vervullen 

van levenswensen (McMahan & Estes, 2011). Echter is deze vorm niet op dit onderzoek van 

toepassing. De ervaring van een diep gevoel van tevredenheid op het hedonistische pad naar geluk 

past beter bij de ‘nieuw-Bourgondische’ beleving, omdat het daarbij gaat om plaatselijk genieten, het 

ter plekke vergaren van geluksgevoelens en het opgaan in het moment (Blockmans & Prevenier, 

1997; McMahan & Estes, 2011).  

 

VERRIJKING VAN ERVARINGEN. Vervoering kenmerkt zich naast een gevoel van tevredenheid door 

een gevoel dat de wereld overvloedig is: een ervaring van tijdloosheid en een omgeving die 

verwondert en alle zintuigen prikkelt (Izard, 1991; Tiyce & Wilson, 2012). Hedendaagse, 

ervaringsgerichte consumenten krijgen door een continuerend aanbod van prikkels, verhalen en 

intriges het gevoel dat de wereld ‘open’ ligt en vol mogelijkheden is (Izard, 1991; Carú & Cova, 2007).  

In de consumentenpsychologie bestaat echter een paradox wanneer het aankomt op overvloedigheid: 

hoewel een gevoel van overvloed aan ervaringen voor vervoering zorgt, geeft te veel overvloed – wat 

zich uit in een groot aanbod producten of diensten met te veel keuzemogelijkheden – consumenten 

een gevoel van verlamming (Schwartz, 2005; Carú & Cova, 2007). Eveneens draagt volgens de 

Hedonic Treadmill theorie het gevoel van overvloed wel bij aan het geluk en welzijn van mensen, maar 

tot op een zekere hoogte. Vanaf dat plafond maakt overvloed niet verder gelukkig of kan zelfs 

ongelukkig maken (McMahan & Estes, 2011).  

Volgens Wessman & Ricks (Margan et al., 1966; Nowlis, 1967; Izard, 1991) hangt een gevoel van 

overvloed aan verrijkende ervaringen af van de mate waarin men hun leven als vol of leeg ervaart. 
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Toeristen beschrijven hun ervaringen aan toeristische oorden en steden als leeg wanneer ze vonden 

dat er te weinig interessants te zien of te beleven was (Trip Advisor, 2010-2015)
1
. Lege ervaringen 

worden omschreven als karakterloos, zielloos, smakeloos of onsamenhangend, waarbij slechts een 

mooi uitzicht of plezier niet genoeg zijn voor het idee dat ze verrijkende ervaringen kunnen opdoen. 

Regelmatig gebruikte termen zijn underwhelming, het tegenovergestelde van overweldigend, en 

teleurstellend. ‘Volle’ ervaringen worden daarentegen omschreven als vol aan verschillende prikkels 

die nieuwsgierigheid opwekken, verwondering brengen, een ‘wauw-gevoel’ opleveren en het idee 

geven dat een plek ‘leeft’. Dergelijke ervaringen blijven de bezoekers eerder bij en dat maakt dat ze 

met geluksgevoelens op hun herinneringen terugkijken (Trip Advisor, 2010-2015). 

 

ZELFVERZEKERDHEID. Zelfverzekerdheid van consumenten is een breed onderzocht fenomeen, dat 

volgens consumentenpsychologie door vele interne en externe factoren wordt beïnvloed. Voorbeelden 

van dergelijke factoren zijn: verleden ervaringen met producten of plaatsen, bekendheid met een 

product of dienst, waargenomen eigen gedragscontrole, sociale invloeden en 

persoonlijkheidskenmerken zoals dominantie en extraversie (Carú & Cova, 2007; Simintiras, Yeniaras, 

Oney, & Bahia, 2014). In dit onderzoek ligt de focus op de individuele ervaring van plaatselijke 

zelfverzekerdheid als stads- en horecabezoeker. Bij consumenten ontstaat zelfverzekerdheid wanneer 

hun ervaring van een product of dienst hun zelfbeeld bevestigt of versterkt (Simintiras et al., 2014). 

Onderzoek naar succesfactoren in de horeca heeft uitgewezen dat consumenten niet alleen 

restaurants bezoeken om te eten, maar ook om hun zelfwaardering, -respect en –vertrouwen te 

versterken (Mamalis, 2009). 

Zelfverzekerdheid kenmerkt zich door een verhoogde mate van zelfwaardering (“ik ben er en ik 

mag er zijn”) en optimisme (Simintiras et al., 2014). Bij zelfwaardering gaat het over de overtuiging van 

iemand dat hij of zij iets waard is, respect heeft voor zichzelf en de mate waarin iemand vol goede 

moed in het leven kan staan (Haringsma, 2012). Optimisme is een staat waarin mensen vertrouwen 

hebben in positieve gebeurtenissen of uitkomsten van verwachtingen, en tevens vertrouwen hebben 

dat zij daar zelf aan bij kunnen dragen (Simintiras et al., 2014; Gavrilov-Jerkovic, 2014).  

Zelfverzekerde en optimistische consumenten zijn geneigd meer geld uit te geven, meer tijd door te 

brengen in een (horeca)zaak en herhaaldelijk gebruik te maken van het product of de dienst die hen 

een goed gevoel gaf over zichzelf (O’Shaughnessy & O’Shaughnessy, 2003; Carú & Cova, 2007; 

Simintiras et al, 2014). 

 

ZORGELOOSHEID. Wanneer men zorgeloosheid ervaart zijn zowel geest als lichaam in staat zich te 

ontspannen, waardoor mentale en lichamelijke stress afneemt (Izard, 1991; Eysenck, White, & Souief, 

2013). Het tegenovergestelde is een staat waarin iemand zich rusteloos en gestoord voelt: zijn lijf en 

geest zijn gespannen en hij is continu op zijn hoede (Eysenck et al., 2013). Drukte, storende factoren 

en een chaotische omgeving verhogen het stressniveau van bezoekers in de horeca waardoor zij zich 

ongemakkelijk voelen, met als gevolg dat ze er eerder voor kiezen te vertrekken (Robson et al., 2011). 

                                                      

1
 Om te onderzoeken wat toeristen en consumenten beschouwen als verrijkende ervaringen, zijn minimaal twintig customer 

reviews van Trip Advisor geanalyseerd. 
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Daarentegen wordt in een zorgeloze staat de drempel naar impulsiviteit verlaagd (Izard, 1991; 

Eysenck et al., 2013), waardoor de kans toeneemt dat consumenten meer gaan besteden. 

Tegelijkertijd heeft een zorgeloos gevoel een positieve invloed op iemands empathie en altruïsme, wat 

weer bevorderlijk is voor sociaal contact en een gezellige, welkome sfeer (Izard, 1991). 

 

SAMENVATTING. Na de definitiefase heeft het onderzoek zich gericht op het verder toelichten de vier 

dimensies van vervoering die worden beleefd door de consument: (1) een diep gevoel van 

tevredenheid, (2) een gevoel van verrijking, (3) zelfverzekerdheid en (4) zorgeloosheid. Tabel 2.1 

geeft een samenvatting van de indicatoren per dimensie die dit literatuuronderzoek heeft opgeleverd. 

 

Dimensie Beschrijving Indicatoren 

Tevredenheid 

Een plaatselijk gevoel van voldaanheid en verhoogd 

emotioneel welbevinden, veroorzaakt door zowel materiële 

zaken als ervaringen 

o Aanwezigheid positieve gevoelens 

o Afwezigheid negatieve gevoelens 

o Tevredenheid met het leven 

Verrijking 

Een ervaring dat de wereld overvloedig is en open ligt, gevuld 

met interessante en verwonderende belevenissen of 

mogelijkheden hiertoe 

o Mening dat de omgeving interessant is 

o Het idee dat er veel te beleven valt 

o Verwondering 

Zelfverzekerdheid 
Een staat van verhoogde mate van zelfwaardering en 

optimisme 

o Gevoel van waardigheid 

o Geloof in positieve gebeurtenissen 

o Vertrouwen in eigen kunnen 

Zorgeloosheid Een staat van ontspanning van zowel lichaam als geest 
o Mentale ontspanning 

o Lichamelijke ontspanning 

Tabel 2.1: Dimensies en indicatoren van vervoering 

 

 

2.3.4 Historisch-culturele omgeving 

Volgens de visie van de beleveniseconomie spelen de historie en authenticiteit van steden een 

belangrijke rol bij het creëren van memorabele bezoekerservaringen (Pine & Gilmore, 2013; 

Lorentzen, 2009). Om unieke stadservaringen aan te kunnen bieden moeten deze worden 

aangeboden in relatie tot de stadsgeschiedenis, cultuur en geërfde eigenschappen (Lorentzen, 2009). 

Een dergelijke setting die waargenomen kan worden met alle zintuigen zorgt er voor dat consumenten 

kunnen opgaan in de stadservaring, door deelnemer te worden van de historie (Fullagar, Markwell, & 

Wilson, 2012). Over het algemeen hebben consumenten graag dat de sfeer, het thema en het decor 

van een stad prikkelend zijn voor de zintuigen en een verrijking zijn van hun ervaring (Mamalis, 2009; 

Schmitt et al., 2015). Toen de Bredase binnenstad in 2009 werd uitgeroepen tot Beste Binnenstad, 

werden de historische gebouwen als belangrijke succesfactor genoemd, die bijdroegen aan een 

aangename en prikkelende setting. Door de historische context oogde de stad volgens de jury 

onbezorgd en ontspannen (Platform BSM, 2009). De historisch-culturele omgeving van een stad is op 

die manier van invloed op de mate van vervoering van haar stadsbezoekers. Om de aard en omvang 

van die invloed in kaart te kunnen brengen, moet de historisch-culturele omgeving eerst 

geoperationaliseerd worden. 
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BEST PRACTICES: ‘S-HERTOGENBOSCH, MAASTRICHT EN BREDA. De middeleeuwse binnenstad van ’s-

Hertogenbosch wordt beschouwd als een belangrijk element van de stadsbeleving, waar doelbewust 

in geïnvesteerd wordt. De historisch-culturele omgeving vormt als het ware een ‘historisch decorum’. 

Daartoe behoort niet alleen de historische architectuur, maar ook beeldcultuur waaronder de ‘kleine 

monumenten’, zoals de Pelikaanfontein, de Vaas van Vreugde en de traditionele huisnaambordjes. De 

details van dit decor maken een belangrijk deel uit van de stedelijke identiteit (Van Bavel, 2014). Het 

historische decor dat de gevestigde horeca omringt, bijvoorbeeld op de Bossche Grote Markt en de 

Uilenburg, wordt gekenmerkt door een authentieke en pittoreske sfeer die geschiedenis uitstraalt (Den 

Bosch, 2012). Op de Grote Markt van ’s-Hertogenbosch zijn – naast het historisch gezicht van de 

panden – het stadhuis, het standbeeld van Jeroen Bosch en de middeleeuwse waterput vormend voor 

de historische identiteit van het plein. De waterput is na herinrichtingen van het plein in 2008 

omgevormd tot een zeshoekig natuurstenen plateau met een glazen plaat, om het monument beter in 

het huidige straatbeeld te laten passen (Den Bosch, 2012). 

Maastricht is één van de oudste steden van Nederland en diens binnenstad vertoont nog sporen 

van een garnizoensstad en een Romeinse vesting. De Markt, het Vrijthof en het Onze Lieve 

Vrouweplein zijn de drie grootste, historische horecapleinen van de stad (Gemeente Maastricht, 

2001). De Maastrichtse Markt wordt gekenmerkt door het stadhuis, dat als belangrijk beeldmerk zich 

midden op het plein bevindt. Daarnaast zijn de monumentale panden die de Markt omringen bepalend 

voor het historische decor waar de terrasbezoeker zich in kan nestelen (Gemeente Maastricht, 2001; 

Ubachs & Evers, 2005). De flankerende monumentale gebouwen met historische gevels zijn 

kenmerkend voor de beeldcultuur van het Vrijthof. Het decor wordt gedomineerd door de basiliek, de 

Sint-Janskerk, het theater, de oude militaire hoofdwacht en het Spaanse Gouvernement (Ubachs & 

Evers, 2005). Ook bij het Onze Lieve Vrouweplein beslaat een basiliek met gotisch ontwerp het 

middelpunt van het historische plein.  

Één van de meest imposante beeldkenmerken voor de historische Bredase binnenstad is de Onze 

Lieve Vrouwe Kerk, ook wel de Grote Kerk genoemd, en ligt gevestigd aan de rand van de Grote 

Markt. De toren maakt een belangrijk deel uit van het historisch uitzicht vanaf de horeca op de Grote 

Markt, evenals de achterkamers waar de graftombes zich bevinden (O.L.V., 2013). Ook op de 

Bredase Grote Markt maakt het stadhuis deel uit van het decor, van waar een beeld van Vrouwe 

Justitia uitkijkt over het plein. Tevens maakt de toren van de Sint-Antoniuskathedraal deel uit van het 

uitzicht van terrasbezoekers. Een aantal horecagelegenheden zijn gevestigd in monumentale panden 

met historische gevels, waaronder de Boterhal, ’t Tapperijke en Toetie Froetie. Een meer recent, maar 

aanwezig beeldmerk van de Grote Markt is het bevrijdingsmonument Judith (VVV Breda, 2014).  

 

SAMENVATTING. Aan de hand van best practices van Breda, Maastricht en ’s-Hertogenbosch is een 

operationalisatie gemaakt van de historisch-culturele omgeving van een horecaplein. Tabel 2.2 geeft 

een overzicht van de gevonden dimensies en indicatoren. Wat de best practices vooral laten zien is 

dat de historisch-culturele omgeving enerzijds bestaat uit een overkoepelend historisch decor en 

anderzijds klein beeldcultuur. Zie tevens bijlage IV voor een impressie van een historisch-culturele 

omgeving. 
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Contextuele pijler Dimensies Indicatoren 

Historisch-culturele omgeving 

o Historisch decor 

o Monumentale panden 

o Kerken 

o Stadhuis 

o Klein beeldcultuur 
o Gevels van historische panden 

o Standbeelden 

Tabel 2.2: Dimensies en indicatoren van de historisch-culturele omgeving van de Grote Markt 

 

 

2.3.5 Moderne omgeving 

De tweede contextuele pijler waarvan Citybranding Breda wil dat die positief gaat bijdragen aan 

een ‘nieuw-Bourgondische’ beleving is de waargenomen moderniteit van de Grote Markt, in dit 

onderzoek simpelweg aangeduid als de moderne omgeving. In deze paragraaf wordt enerzijds belicht 

hoe ‘moderne’ horeca in verband staat met vervoering en anderzijds worden de elementen 

uiteengezet waar de fysieke omgeving uit bestaat, zodat diens invloed op de vervoering van 

stadsbezoekers middels het veldonderzoek in kaart gebracht kan worden. 

 

DE HORECA VAN TEGENWOORDIG. Uit onderzoek is gebleken dat stadsbezoekers overdag liever 

zaken bezoeken met hippe concepten en eetgelegenheid – zoals Starbucks of Bagels & Beans – dan 

een bruin café, waardoor het traditionele café langzaam verdwijnt (Beens, 2014; Dam, 2014). Het 

aantal zogenaamde coffeebars in Nederland is sinds 2009 met 25% toegenomen, dat terwijl het aantal 

cafés in Noord-Brabant sinds 2010 met 18,6% is gedaald (Dam, 2015). Maar ook ’s avonds kiezen 

consumenten steeds liever voor een café met een specifiek, samenhangend concept, zoals een 

cocktailbar (Dam, 2014). Zie bijlage V voor een impressie van dergelijke concepten. 

Wanneer een concept en sfeer precies passen bij het gekozen (culturele) thema van een winkel of 

horecazaak, vormt dat een succesfactor voor het teweegbrengen van verwondering (Mamalis, 2009). 

Een doordachte inrichting van een zaak kan hedonistische sensaties oproepen bij bezoekers en 

invloed hebben op de inhoud, de lengte en terugkeer van een bezoek (Ryu & Jang, 2008). 

Onsamenhangende concepten daarentegen, hebben volgens De Horeca Fabriek een negatieve 

invloed op de authenticiteitbeleving, en zijn bovendien niet meer dan deze tijd (Rambaldo, 2014). 

Ambacht is dé succesfactor voor een authentieke uitstraling van een zaak en concept, ongeacht de 

huidige trend (Beens, 2014; Rambaldo, 2014). Ornamenten geven een zaak karakter en persoonlijke 

identiteit, maar als een zaak een stoel gebruikt uit de jaren zeventig, dan moet deze ook daadwerkelijk 

uit dat decennium stammen en geen namaak zijn. Nep komt de authenticiteit niet ten goede 

(Rambaldo, 2014). Dergelijke materialen, ornamenten en designs moeten, ongeacht de tijd en trend, 

altijd een verhaal vertellen. “Het zogenaamde storytelling gevoel is onmisbaar binnen een succesvol 

horecaconcept”, aldus Rambaldo (2014) van de Horeca Fabriek. Horecaondernemers zijn immers 

verantwoordelijk voor het verbinden van mens en concept en voor het bijdragen aan het bruto 

nationaal geluk (Steenbergen, 2015). Moderne esthetica draagt op die manier bij aan vervoering. 
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DE FYSIEKE OMGEVING VAN HORECAZAKEN. De Horeca Fabriek – een bedrijf dat zich concentreert op 

het interieur design van de horeca – geeft aan dat het fysieke ontwerp van een zaak verloopt in negen 

stappen, vanuit het oogpunt van de consument (De Horeca Fabriek, 2014). Deze vormen negen 

aspecten die bepalend zijn voor het ontwerp en samenhang van de fysieke omgeving en de 

bezoekerservaring. De eerste stap is het ontwerpen van het buitengezicht van een zaak: het eerste 

wat een consument ziet als hij langs de zaak loopt. Hiertoe behoren de voorgevel, het terras en de 

entree. Deze vormen namelijk het visitekaartje van de horecazaak (De Horeca Fabriek, 2014; 

Rambaldo, 2014) en moeten een verzorgde, belichte en persoonlijke uitstraling hebben. 

Ten tweede moeten de vloeren goed onderhouden zijn: bezoekers merken het meteen als deze 

onhygiënisch of versleten zijn (De Horeca Fabriek, 2014). Vervolgens zijn volgens de Horeca Fabriek 

de muren belangrijk, want die vormen de achtergrond van de omgeving. Ze zijn bepalend voor de 

sfeer en de stijl van een horecaconcept: donkere muren geven eerder een drukkende en oubollige 

uitstraling (Ryu & Jang, 2008; De Horeca Fabriek, 2014). Ook zijn zowel de vloeren als de muren van 

invloed op de ruimtelijke ervaring van bezoekers: lichte kleuren geven meer gevoel van ruimte dan 

donkere kleuren en te drukke patronen kunnen bezoekers een disoriënterend gevoel geven (Augustin, 

2009).  

Na de muren komen de meubels aan bod, waarbij het vinden van een balans tussen stijl en 

functionaliteit de uitdaging is. Tafels moeten groot genoeg zijn, stoelen comfortabel en de kleuren 

prikkelend, maar niet storend (Ryu & Jang, 2008; Robson et al., 2011; De Horeca Fabriek, 2014). De 

vijfde stap bij het uitwerken van een horecaconcept is het kiezen van de kleuren. Verschillende 

kleuren leiden tot verschillende emoties en gemoedstoestanden bij bezoekers (Ryu & Jang, 2008). 

Licht en felle kleuren geven bezoekers energie en wekken plezier op. Daarentegen wekken grauwe en 

donkere kleuren passiviteit op. Warme kleuren zorgen voor meer sympathie, altruïsme en impulsiviteit, 

wat tevens ertoe kan leiden dat consumenten meer besteden (Augustin, 2009).  

Stap zes betreft de verlichting van de zaak, deze moet een prettige sfeer bezorgen: licht is zowel 

functioneel als decoratief. Een donkere zaak roept sneller donkere emoties op – zoals somberheid en 

verveling – dan een lichte zaak (Ruy & Jang, 2008; De Horeca Fabriek, 2014). Tevens geeft een goed 

verlichte zaak een ruimer en meer onbezorgd gevoel. Verlichting met een warme kleur zorgt er voor 

dat consumenten meer risico’s nemen, mensen meer sympathiek gedrag vertonen en dat men een 

meer zelfverzekerd gevoel krijgt (Augustin, 2009).  

Vervolgens komt de aankleding met bijvoorbeeld schilderijen, fotografie en kunst, die uiteindelijk de 

persoonlijke identiteit van een zaak illustreren. Tijdens de achtste stap kunnen zaken nog meer 

accessoires toevoegen die de zaak tot leven brengen en de persoonlijke identiteit detailleren. 

Ornamenten met intrigerende details geven een uitstraling van welvaart en status en zorgen voor 

prikkelende ervaringen waardoor een bezoeker langer blijft zitten (Ryu & Jang, 2008).  

De negende en laatste stap betreft het toevoegen van groen aan de omgeving, door middel van 

bloemen en planten, wat definiërend is voor een modern gevoel en een opgewekte stemming van 

bezoekers (Ryu & Jang, 2008; De Horeca Fabriek, 2014). Het opnemen van bijvoorbeeld een tuin 

achter restaurants heeft een positieve invloed op de consumentenwaardering van de ambiance (Van 

Hulle & Gjaltema, 2011). 
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SAMENVATTING. Uit de operationalisatie komt naar voren dat de elementen die de waargenomen 

moderniteit van de omgeving beïnvloeden onderverdeeld kunnen worden in een exterieur en een 

interieur. Tabel 2.3 geeft een overzicht van de dimensies en indicatoren van deze contextuele pijler. 

Het exterieur kan beschouwd worden als het uitzicht vanaf de Grote Markt en het interieur als hoe 

horecazaken er van binnen uitzien. Met die gedachte horen de bomen op de Grote Markt bij het 

exterieur van de moderne omgeving. De vloeren en muren van horecazaken zijn samengevoegd tot 

de achtergrond als enkel element. 

 

Contextuele pijler Dimensies Indicatoren 

Moderne omgeving 

o Exterieur 

o Aanzicht horecapanden 

o Beplanting 

o Terrassen 

o Interieur 

o Achtergrond 

o Belichting 

o Meubilair (ruig en authentiek) 

o Aankleding (ruig en authentiek) 

o Beplanting 

Tabel 2.3: Dimensies en indicatoren van de fysieke, moderne omgeving van de Grote Markt 

 

 

2.3.6 Gastvrijheid 

In de essentie is gastvrijheid een proces waarmee in fundamentele behoeften van mensen wordt 

voorzien, dat tweezijdig wordt gehanteerd door gast en gastheer (Goudriaan & van Milt, 2014). In het 

kader van de beleveniseconomie is de focus dringend verschoven van slechts service- en 

productkwaliteit, naar het doelgericht en bewust creëren van memorabele ervaringen voor de 

consument (Gentile, Spiller, & Noci, 2007; Mamalis, 2009; Verhoef et al., 2009; Knuston, Beck, Kim, & 

Cha, 2010; Pine & Gilmore, 2013; Goudriaan en van Milt, 2014; Schmitt et al., 2015). Hieronder wordt 

uiteengezet hoe gastvrijheid hier aan bijdraagt en welke dimensies en indicatoren van gastvrijheid 

onderscheiden kunnen worden. 

 

STADSGASTVRIJHEID IN EEN BELEVENISECONOMIE. Volgens het model voor de gastvrije stad, 

opgesteld in het prijswaardige onderzoek van Goudriaan en van Milt (2014), wordt de beleving van 

een stad bepaald door drie soorten factoren.  

De basisfactoren leggen de fundering van de stadsbeleving en bezoekers gaan er vanuit dat die 

aanwezig zijn. Daartoe behoren bijvoorbeeld bereikbaarheid, duidelijke looproutes, hygiëne, en 

veiligheid. Een veilige, doordachte en georganiseerde omgeving maakt dat bezoekers zich 

zelfverzekerder en welkom voelen (Mamalis, 2009; Goudriaan & van Milt, 2014).  

Daarnaast zijn de prestatiefactoren de stadselementen waar bezoekers doelgericht naar opzoek 

gaan (Goudriaan en van Milt, 2014). Bijvoorbeeld voldoende informatie, gratis WIFI en behulpzaam 

personeel. Tevens is gratis WIFI een belangrijke servicefactor geworden waarop consumenten zaken 

deels beoordelen (CoffeePro, 2011). Hotelbezoekers kunnen gratis WIFI als faciliteit zelfs als 

belangrijker beoordelen dan ontbijt. Wanneer zaken een betaling vragen tegen WIFI gebruik voelen 
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consumenten zich snel bedrogen. Omzet en klantenbinding hebben ook baat bij gratis WIFI: 

consumenten geven aan meer geld uit te geven in een zaak met gratis WIFI en er eerder naar terug te 

zullen keren (CoffeePro, 2011). Hoewel gratis WIFI in de horeca een must lijkt te zijn, is dat voor de 

retail nog niet het geval, maar deze behoefte kan in de nabije toekomst veranderen (Huijbers, 2014). 

Als laatst zorgen de zogenaamde WOW-factoren voor een hogere belevingswaarde. Hierbij kan 

gedacht worden aan persoonlijke aandacht op maat, extra service en extra prikkeling van de 

zintuigen. Goudriaan en van Milt (2014) gaan niet diep in op wat deze extra service en prikkeling 

precies inhouden. Het is aan de stad, locatie en ondermening om daar specifieke invulling aan te 

geven. Maar door consumenten net een beetje extra te geven en hen te verrassen of te verwonderen, 

worden hun ervaringen verrijkt (Mamalis, 2009; Knuston et al., 2010; Goudriaan & van Milt, 2014). 

 

GASTHEERSCHAP. Wanneer de basisfactoren voldoende aanwezig zijn, volgt gastheerschap als 

belangrijkste volgende element van gastvrijheid (Goudriaan en van Milt, 2014). Vanuit een holistisch 

oogpunt zijn vier factoren van belangrijke invloed op de real-time bezoekersbeleving: de omgeving, 

het gemak, motivatie en ontleende meerwaarde van de ervaring (Knutson, et al., 2010). Naast de 

fysieke, esthetische omgeving, heeft ook de ruimtelijke omgeving invloed op de mate waarin 

bezoekers zorgeloos kunnen genieten. Een belangrijke stressfactor in de horeca is het gebrek aan 

persoonlijke ruimte, door een te krap en chaotisch interieur. Uit een experiment van Robson et al. 

(2011) bleek dat consumenten die een te kleine tafel krijgen of te dicht tegen een andere tafel moeten 

zitten, dat een inbreuk op hun privacy vinden. Ze hebben minder het idee dat het restaurant geeft om 

hun wensen en hebben het gevoel niet het optimale uit hun ervaring te kunnen halen. Deze ervaring 

verminderde hun gevoelens van levendigheid, voldaanheid en comfortabelheid, en verhoogde 

gevoelens van zorgen, gespannenheid en irritatie aanzienlijk (Robson et al., 2011). En dat terwijl 

ontspannen en optimistische bezoekers gulle consumenten zijn (Izard, 1991; Carú & Cova, 2007; 

Eysenck et al., 2013). 

Daarnaast is de gastheer verantwoordelijk voor het creëren van gemak voor bezoekers. Zij moeten 

zonder moeite kunnen vinden en krijgen wat ze zoeken. Denk hierbij aan informatie over het aanbod 

van producten of diensten, een overzicht van alle zaken en voorzieningen op een plein, een plek op 

het terras of de weg naar het toilet (Knutson et al., 2010).  

Door middel van gastvrijheid kunnen horecazaken bezoekers motiveren om bij hen een ervaring op 

te komen doen. Maar ook tijdens het bezoek moeten consumenten geprikkeld worden om hun 

ervaring voort te zetten (Knutson, et al., 2010). Enerzijds kunnen horecazaken dit doen door een 

overzicht van een aanbod zichtbaar en aantrekkelijk te presenteren, om consumenten te verleiden 

daar gebruik van te maken (Mamalis, 2009). Anderzijds zijn ambiancefactoren, zoals muziek of 

planten, van invloed op de gemoedstoestand van bezoekers en daarmee op hun koopgedrag (Ryu & 

Jang, 2008).  

Als laatst zijn consumenten in de beleveniseconomie steeds meer op zoek naar ervaringen waar zij 

meerwaarde uit kunnen halen (Pine & Gilmore, 2013). Producten zorgen voor een extrinsieke 

meerwaarde, bijvoorbeeld het drank- en voedselaanbod in de horeca. De kwaliteit van dit aanbod 

heeft invloed op de memorabele ervaringen in de horeca en bepalen deels of consumenten later 
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terugkeren of niet (McMahan & Estes, 2011). Wanneer bezoekers voldoende aangeboden wordt en 

het aanbod van goede kwaliteit is, voelen ze zich meer verzadigd (Mamalis, 2009).  

Daarnaast wordt intrinsieke meerwaarde ontleend aan de waardering van de ervaring zelf (Knutson 

& Beck, 2004). Bezoekers een goed gevoel geven over zichzelf is daarom een belangrijke doelstelling 

van gastvrijheid. Persoonlijke aandacht op maat voor en werkelijk contact met de consument laten hun 

zelfwaardering stijgen en geven hen een gevoel van welkom zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 

groeten, glimlachen, complimenten geven, vragen hoe het met de bezoeker gaat, vragen naar (niet te) 

persoonlijke zaken zoals studie of werk en oogcontact als gebaar van onverdeelde aandacht (Gentile 

et al., 2007; Verhoef et al., 2009; Goudriaan en van Milt, 2014). Daarnaast dragen de 

ambiancefactoren bij aan een hogere intrinsieke waardering door in te spelen op emoties. Dit zijn 

factoren die de zintuigen prikkelen op non-visueel niveau (Ryu & Jang, 2008). Muziek, bijvoorbeeld, 

heeft invloed op hoe tevreden en ontspannen bezoekers zich voelen en de tijd die ze nemen voor hun 

bezoek. Ook geuren beïnvloeden de gemoedstoestand van bezoekers. Als laatst zorgen de 

zogenaamde WOW-factoren ook voor een verhoogde intrinsieke waardering van de 

bezoekerservaring (Goudriaan en van Milt, 2014). Daartegenover is het onwenselijk dat consumenten 

gemotiveerd worden om eerder te vertrekken door storende factoren (Robson et al., 2011; Goudriaan 

en van Milt, 2014), waaronder een te lage temperatuur, stank of herrie (Ryu & Jang, 2008).  

 

SAMENVATTING. Uit bovenstaande resultaten is gebleken dat de ervaren stadsgastvrijheid van 

bezoekers kan worden onderverdeeld in extrinsieke voorzieningen en intrinsieke meerwaarde door 

gastheerschap. Tabel 2.4 geeft een overzicht van gecategoriseerde indicatoren.  

 

Contextuele pijler Dimensies Indicatoren 

Gastvrijheid 

o Extrinsiek: Voorzieningen 

o Gratis WIFI 

o Informatievoorzieningen 

o Kwaliteit aanbod 

o Intrinsiek: Gastheerschap 

o Persoonlijke ruimte 

o Aandacht en erkenning 

o Aanwezigheid van ambiancefactoren 

o Afwezigheid van storende factoren 

o WOW-factoren 

Tabel 2.4: Dimensies en indicatoren van stadsgastvrijheid 
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2.4 Conclusie 

 

2.4.1 Antwoord op de onderzoeksvraag 

De hoofdvraag van het literatuuronderzoek luidt: “Hoe kan een ‘nieuw-Bourgondische’ beleving 

geoperationaliseerd worden?” Het doel van het literatuuronderzoek was het opstellen van een definitie 

van een ‘nieuw-Bourgondische’ beleving om een operationalisatie met een psychologisch centraal 

construct mogelijk te maken. Middels dit onderzoek wordt een ‘nieuw-Bourgondische’ beleving 

gedefinieerd als een staat van vervoering die niet alleen teweeg wordt gebracht door lekker eten en 

drinken – maar ook door een gelukzalige sfeer van zowel een historisch-culturele omgeving als een 

moderne omgeving en gastvrijheid.  

 

Volgens deze definitie staat de psychologische staat van vervoering centraal als meetbaar 

belevingsconstruct. Vervoering is een psychologische staat van innerlijke verrukking of 

opgetogenheid, dat bestaat uit: 

1. Een DIEP GEVOEL VAN TEVREDENHEID, dat wordt gekenmerkt door tevredenheid met eigen leven, 

de aanwezigheid van positieve gevoelens en de afwezigheid van negatieve gevoelens 

2. Het idee dat er mogelijkheden zijn tot de VERRIJKING VAN ERVARINGEN, wat optreedt als men 

wordt verwonderd en geprikkeld, van mening is dat de omgeving interessant is en er veel 

mogelijkheden zijn om belevenissen op te doen 

3. Een GEVOEL VAN ZELFVERZEKERDHEID, waarbij men een verhoogde staat van zelfwaardering, 

optimisme en zelfvertrouwen ervaart 

4. Een GEVOEL VAN ZORGELOOSHEID dat wordt gekenmerkt door een staat van zowel lichamelijke 

als geestelijke ontspanning 

 

Daarnaast zijn de drie contextuele pijlers – de historisch-culturele omgeving, de moderne 

omgeving en gastvrijheid – geoperationaliseerd zodat diens waardering en invloed op vervoering 

middels het veldonderzoek in kaart gebracht kunnen worden. De dimensies en indicatoren van de 

contextuele pijlers, zoals is gebleken uit de literatuurstudie en het evalueren van best practices, zijn 

als volgt: 

1. De HISTORISCH-CULTURELE OMGEVING van een horecaplein bestaat uit zowel een historisch 

decor, waar grote monumentale gebouwen zoals kerken onder vallen, en klein beeldcultuur, 

waartoe onder andere standbeelden en gevels behoren. 

2. De waargenomen hedendaagsheid van de Grote Markt, in dit onderzoek aangeduid met de 

MODERNE OMGEVING, is van toepassing op een exterieur en een interieur. Het exterieur is het 

aanzicht op de buitenruimte van de Grote Markt, waaronder de terrassen, beplanting en de 

buitenkant van de horecazaken. Met interieur wordt de binnenkant van de horeca bedoeld, dat 

onder andere bestaat uit de belichting, het meubilair, de aankleding en accessoires van een 

zaak. 

3. De GASTVRIJHEID van een stad kan onderverdeeld worden in factoren die extrinsieke en 

intrinsieke belevingsmeerwaarde bieden. De extrinsieke factoren betreffen voorzieningen zoals 



Bredaas Bourgondië in de 21e eeuw   23 

gratis WIFI, informatie, aanbodoverzicht en aanbodkwaliteit. Intrinsieke belevingsfactoren 

hebben betrekking tot gastheerschap en betreffen bijvoorbeeld de persoonlijke ruimte 

geschonken aan bezoekers, persoonlijke aandacht en erkenning, de aanwezigheid van 

ambiancefactoren, de afwezigheid van storende factoren en de aanwezigheid van WOW-

factoren.  

 

Samengevat bestaat een ‘nieuw-Bourgondische’ beleving uit een diep gevoel van tevredenheid, 

het idee dat ervaringen verrijkt worden, zelfverzekerdheid en zorgeloosheid, veroorzaakt door de 

historisch-culturele omgeving, de moderne omgeving en de gastvrijheid van de Grote Markt. Zie figuur 

2.1 voor een schematische weergave van deze operationalisatie. Dit model dient als raamwerk voor 

de methodische opzet van het veldonderzoek, waarmee de ‘nieuw-Bourgondische’ beleving nader in 

kaart gebracht wordt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.1: Operationalisatie van een ‘nieuw-Bourgondische’ beleving 

 

 

2.4.2 Discussie 

Er kunnen een aantal kanttekeningen geplaatst worden bij het literatuuronderzoek dat de ‘nieuw-

Bourgondische’ beleving heeft geoperationaliseerd. Die worden in deze discussie besproken. Tevens 

zullen er suggesties gegeven worden voor het veldonderzoek. 

 

VERVOERING. Ten eerste moet gezegd worden dat de originele bron van Wessman & Ricks voor 

het construct vervoering niet is geraadpleegd, omdat deze onvindbaar is geraakt. Daarom zijn 

secundaire bronnen gebruikt voor de operationalisatie en hoewel daarbij rekening is gehouden met 

geloofwaardigheid en gerenommeerdheid, mist het onderzoek wel de directe visie van Wessman & 

Ricks. Mocht hun originele werk van de Personal Feelings Scale in de toekomst toegankelijk worden, 

dan is het aan te raden deze operationalisatie daar aan te toetsen en eventueel daarmee aan te 

vullen. 

 

WOW-FACTOREN. Daarnaast kwam uit het onderzoek naar voren dat zogenaamde WOW-factoren 

van een stad cruciaal zijn voor de verrijking van bezoekerservaringen. Dit geldt voor zowel horeca, als 

retail, als op stadsniveau. Echter kunnen specifieke invullingen van deze verrassingselementen niet 

‘Nieuw-Bourgondische’ 

beleving 
Zelfverzekerdheid 

Historisch-culturele omgeving 

Moderne omgeving 

Gastvrijheid 

Tevredenheid 

Verrijking 

Zorgeloosheid 
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met dit onderzoek vastgesteld worden. Ondernemers zijn in hun gastheerschap vrij deze in te vullen 

naar wensen en vermogen. Het is voor nu nog onduidelijk in welke mate WOW-factoren op de Grote 

Markt aanwezig zijn. Mogelijk zal het veldonderzoek hier meer licht op werpen. 

 

DUURZAAMHEID. Als laatst moet gezegd worden dat dit onderzoek een eerste van haar soort is. 

Nooit eerder is gepoogd een operationalisatie neer te zetten van een ‘nieuw-Bourgondische’ beleving, 

vanuit wetenschappelijk en psychologisch oogpunt. Het huidige model is dan ook globaal gebleven, 

bedoeld om persoonlijke interpretaties van stadsbezoekers mogelijk te maken. Het gaat immers om 

een persoonlijke beleving, die binnen de kaders van de operationalisatie per persoon kan verschillen. 

Gebleken is in ieder geval dat het construct vervoering een juiste keuze is om deze beleving mee te 

definiëren en te onderzoeken. Een dergelijk psychologisch construct als basis van een globaal, maar 

afgekaderd model, maakt het mogelijk de ‘nieuw-Bourgondische’ beleving van verschillende 

binnenstadssegmenten te onderzoeken. Dit laat zien dat ‘Bourgondisch’ als lang gebruikte en 

gevoelsmatige, abstracte term in ieder geval vanuit psychologisch oogpunt concreet gedefinieerd en 

meetbaar gemaakt kan worden. Voor zover bekend heeft eerder onderzoek dit nog niet mogelijk 

gemaakt. Dit eerste model zal naar aanleiding van het veldonderzoek verder worden aangepast, en 

zal uiteindelijk leiden tot een concreet model dat Breda kan gebruiken om de ‘nieuw-Bourgondische’ 

beleving van alle gebieden in de binnenstad te onderzoeken en diens mogelijkheden en knelpunten in 

kaart te brengen. 

 

SUGGESTIES VOOR HET VELDONDERZOEK. De ‘nieuw-Bourgondische’ beleving van de Grote Markt 

wordt tijdens het veldonderzoek onderzocht middels een vragenlijst die wordt uitgedeeld aan 

terrasbezoekers. De voorgestelde operationalisatie dient als raamwerk voor het ontwerp van de 

vragenlijst. Het voordeel van een vragenlijst is dat aan de hand van statistische analyse de relaties 

van de dimensies van vervoering en de contextuele pijlers in kaart gebracht kunnen worden. Een 

nadeel is dat de vragenlijst kort moet blijven, om te voorkomen dat bezoekers gedemotiveerd raken de 

enquête in te vullen of dat een lange lijst hun beleving van vervoering ter plekke negatief beïnvloed 

(Cox, 2010). Gevraagd worden om een vragenlijst in te vullen kan namelijk ervaren worden als een 

storende factor, juist hetgeen wat vervoering in de weg kan staan. Het nadeel hiervan is dat juist een 

vragenlijst met veel items, idealiter meer dan veertig, meer potentie heeft om de accuraatheid van een 

nieuwe operationalisatie te toetsen (Drenth & Sijtsma, 2006). Daarom moet een balans gevonden 

worden tussen lengte, toegankelijkheid en voldoende items om de betrouwbaarheid van het 

onderzoek te waarborgen. 

Het is belangrijk om de uitvoering en generalisatie het veldonderzoek te beperken tot de 

buitenruimte Grote Markt. De vragenlijst moet dus gaan over in welke mate de terrasbezoekers daar 

ter plekke in vervoering raken, op het moment dat ze zich op de Grote Markt bevinden. Vragen naar 

de waardering van de historisch-culturele en de moderne omgeving vraagt dat de respondenten om 

zich heen kunnen kijken om de omgeving te aanschouwen, wat niet mogelijk is als ze zich binnen in 

de horeca bevinden.  
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Daarnaast worden de WOW-factoren niet meegenomen in de categorie gastvrijheid, maar in plaats 

daarvan onder de dimensie verrijking. Dit omdat niet duidelijk is of er WOW-factoren aanwezig zijn op 

de Grote Markt, laat staan wat deze specifiek inhouden. Het literatuuronderzoek heeft uitgewezen dat 

WOW-factoren het doel hebben om bezoekers meer intrinsieke meerwaarde te schenken aan hun 

ervaringen, door hen te verrassen, te verwonderen en te verrijken. Vanwege deze aansluiting op de 

dimensie verrijking zal een vraag over WOW-factoren op deze plek van de vragenlijst worden 

opgenomen. Hierdoor geldt de mate van een ‘wauw-gevoel’ (Munoz, 2013; Goudriaan & van Milt, 

2014) als indicator voor verrijking en zodanig voor vervoering De betrouwbaarheidsanalyse van het 

veldonderzoek zal laten blijken of dat item daadwerkelijk bij deze dimensie past. In ieder geval zal een 

dergelijk item laten blijken in welke mate de WOW-factoren aanwezig zijn. 

Om vergelijkbare redenen worden ambiancefactoren tevens niet meegenomen in het 

veldonderzoek. Ook deze zijn veelomvattend, lastig te specificeren en kunnen per horecazaak en 

hoek van de Grote Markt verschillen. Hoewel het wellicht interessant en nuttig is om de aard en 

invloed van ambiancefactoren op de Grote Markt in kaart te brengen, vergen zij een geheel individuele 

operationalisatie en vallen daardoor buiten de kaders van dit veldonderzoek. Het is mogelijk dat 

ambiancefactoren alsnog worden aangehaald als belangrijke elementen voor een positieve 

bezoekersbeleving tijdens de aanbevelingen voor de opdrachtgever.  

Als laatst is het aan te raden om minder toegankelijke woorden zo veel mogelijk uit de weg te gaan 

tijdens het veldonderzoek. Termen zoals ‘nieuw-Bourgondisch’, ‘vervoering’, ‘bevangenheid’, 

‘verrijking’ of ‘ambiance’ worden niet of zelden gebruikt in dagelijks taalgebruik. Ze kunnen verwarring 

of onbegrip oproepen en daardoor gebrekkig of verkeerd geïnterpreteerd worden. Het is aanbevolen 

om tijdens het veldonderzoek meer toegankelijke termen te gebruiken, afgestemd op het taalgebruik 

van de doelgroep. 
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3 .  Ve l d o n d e r z o e k  

3.1 Inleiding 

De operationalisatie van een ‘nieuw-Bourgondische’ beleving, voortgebracht door het 

literatuuronderzoek, vormt het raamwerk voor dit veldonderzoek. Aan de hand van deze 

operationalisatie is een vragenlijst ontwikkeld waarmee de ‘nieuw-Bourgondische’ beleving van 

bezoekers op de Grote Markt in kaart is gebracht.  

De ‘nieuw-Bourgondische’ beleving is uiteen gezet door de gemiddelde vervoering van bezoekers 

te berekenen en verbanden te onderzoeken tussen vervoering en de contextuele pijlers van de Grote 

Markt. Daarnaast is gekeken of de mate van vervoering verschilt per horecazaak of voor bezoekers 

die wel en niet uit Breda komen. Op deze manier wordt antwoord gegeven op de onderzoeksvraag 

hoe het momenteel is gesteld met de ‘nieuw-Bourgondische’ beleving op de Grote Markt en hoe deze 

beleving versterkt kan worden.  

 
 

3.2 Methode 

 

3.2.1 Respondenten 

De onderzoeksdoelgroep zijn de bezoekers van de Grote Markt, waaruit een gestratificeerde 

steekproef met convenience is getrokken. Eerst zijn vier horecazaken geselecteerd om respondenten 

bij te werven: Zeezicht, Samsam, ’t Hart van Breda en café de Vulling. Vervolgens zijn diens 

terrasbezoekers persoonlijk benaderd door de onderzoeker en surveyors. Er is bewust gekozen voor 

terrasbezoekers als populatie, omdat de omgeving in de buitenruimte op de Grote Markt een 

belangrijke factor is voor de ‘nieuw-Bourgondische’ beleving. Terrasbezoekers hebben, in 

tegenstelling tot indoor bezoekers, de mogelijkheid om om zich heen te kijken en het aanzicht van de 

horecapanden en het uitzicht op de kerken te aanschouwen. 

In totaal hebben 304 terrasbezoekers aan het vragenlijstenonderzoek meegedaan, waarvan 64 

zich bevonden bij Zeezicht, 64 bij Samsam, 64 bij ’t Hart van Breda en 112 bij café de Vulling. De 

vraag of de bezoeker wel of niet afkomstig was uit Breda is door 243 respondenten (80%) wel en door 

61 (20%) niet ingevuld. Van de respondenten die deze vraag wel hadden ingevuld geeft 43% aan wel 

uit Breda te komen en 38% zegt van niet. 

Er is geen onderscheid gemaakt tussen respondenten op basis van demografische variabelen 

zoals leeftijd, geslacht of opleidingsniveau. Het argument van de opdrachtgever is dat de Grote Markt 

voor iedereen is, ongeacht demografie, en dat de ‘nieuw-Bourgondische’ beleving van iedereen van 

belang is. Dat maakt dergelijke informatie onnoodzakelijk voor het onderzoek. 

De steekproefgrootte is bepaald aan de hand van bestaande bezoekerscijfers van de Grote Markt 

en een online power analyse op www.allesovermarktonderzoek.nl. Uit een passantenonderzoek is 

gebleken dat de binnenstad van Breda in het voorjaar van 2013, per dag gemiddeld door 177.456 

bezoekers werd bezocht (Caspers, 2013). Op doordeweekse dagen en marktdagen (dinsdag en 
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vrijdag) was het rustiger en werden gebieden buiten de winkelcentra door gemiddeld 12.000 mensen 

bezocht. Hiervan bevond ongeveer 10% zich op de Grote Markt. Dat brengt de populatiegrootte voor 

een doordeweekse dag in het voorjaar op 1200 bezoekers. De steekproef bij een 

betrouwbaarheidsinterval van 95% moest minstens 291 respondenten bevatten, om van betrouwbare 

gevonden effecten te mogen spreken.  

 
 

3.2.2 Procedure 

Het vragenlijstenonderzoek is verricht in de maand april, op een woensdag en donderdag van 

10:00 tot 12:30 en van 15:00 tot 18:00, en op vrijdagmiddag tussen 15:00 en 18:00 (vanwege de 

vrijdagmarkt die sluit om 15:00). De gemiddelde weersomstandigheden bedroegen een 

gevoelstemperatuur van 20
o
, voornamelijk zonnig, een frisse wind met kracht 3 en geen regenval.  

Alleen terrasbezoekers van de cafés Zeezicht, Samsam, ’t Hart van Breda en de Vulling zijn 

benaderd voor het onderzoek. Vooraf is toestemming gevraagd van en zijn afspraken gemaakt met de 

eigenaren van deze horecazaken. Dit was noodzakelijk omdat het uitdelen van enquêtes zonder 

toestemming is verboden. Voorbeelden van gemaakte afspraken zijn de dagdelen en dat etende 

terrasbezoekers niet benaderd mochten worden. Er is bijgehouden op welk terras de vragenlijsten 

werden afgenomen door de enquêtes te nummeren (1=Zeezicht, 2=Samsam, 3=’t Hart van Breda en 

4=de Vulling) en ze bij de betreffende horecazaak te verzamelen. Er was geen sprake van quota per 

horecazaak, de precieze verhouding van respondenten tussen Zeezicht, Samsam en ’t Hart van Breda 

is dan ook toevallig. Wel is getracht om in verhouding meer vragenlijsten op te halen bij café de 

Vulling, omdat deze zich meer richting de noordkant van de Grote Markt bevindt en de overige cafés 

aan de zuidkant. 

Bij het benaderen van terrasbezoekers was het belangrijk dat de onderzoeker en surveyors een 

vriendelijke, spontane en open houding aannamen, om irritatie en storing bij bezoekers te beperken 

en hen de ruimte te geven om deelname te weigeren. Bij benadering werd de bezoekers eerst 

gevraagd of hen een vraag gesteld mocht worden. Vervolgens werd uitgelegd dat Breda en de Grote 

Markt onderzoek doen naar de bezoekersbeleving van de Grote Markt, met de vraag of de bezoeker 

daarbij wilde helpen door een korte enquête van maximaal vijf minuten in te vullen. Bij weigering 

werden de bezoekers vriendelijk bedankt en werd hen een fijne dag toegewenst. Bij respons werden 

de enquêtes en pennen uitgedeeld, werd gewezen naar de introductie op het voorblad en gezegd dat 

de enquêtes weer werden opgehaald zodra de bezoekers klaar waren met invullen. Na afloop werd 

nog aan de bezoekers gevraagd of het was gelukt en of ze nog vragen of opmerkingen hadden over 

de enquête of het onderzoek.  

 
 

3.2.3 Meetinstrument 

Voor het veldonderzoek zijn geen bestaande meetinstrumenten gebruikt – in plaats daar van is een 

kwantitatieve survey op maat ontwikkeld. Bij het construeren van de vragenlijst is telkens de afweging 

gemaakt tussen toegankelijkheid voor de doelgroep en het bewaken van de kracht van het onderzoek. 

Enerzijds moeten de te meten variabelen voldoende items bevatten om tot schaalbetrouwbaarheid te 
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komen (Drenth & Sijtsma, 2006), anderzijds moet de vragenlijst kort zijn om weerstand en demotivatie 

van terrasbezoekers te voorkomen (Cox, 2010). Er is getracht de deelnametijd te beperken tot vijf 

minuten en tegelijkertijd zo veel mogelijk dekking te geven aan de indicatoren van de variabelen. Dat 

leverde een vragenlijst op van in totaal 33 items verdeeld over twee pagina’s in boekvorm, wat de 

respondenten in één oogopslag overzicht van de enquête bood. Zie bijlage VI voor een overzicht van 

alle items met nummer en code.  

Tevens is bij het ontwerp van de vragenlijst rekening gehouden met de aansluiting op de 

doelgroep, bijvoorbeeld middels kleuren en taalgebruik. Er is getracht de vragenlijst van een 

vriendelijke toon en uitstraling te voorzien. Zie bijlage VII voor de uiteindelijk gebruikte vragenlijst. De 

term ‘nieuw-Bourgondische’ beleving wordt niet gebruikt om onnodige verwarring bij respondenten te 

voorkomen. Men kan er vanuit gaan dat de betekenis van deze werktitel niet bekend is bij de 

doelgroep. Tevens lijkt deze term ondanks adequate toelichting interpretatiegevoelig te zijn. Ook het 

woord ‘vervoering’ komt niet vaak voor in dagelijks taalgebruik. In plaats daarvan wordt het doel van 

het onderzoek uitgelegd in termen van ‘bezoekersbeleving’ en “wat men er van vindt om hier op de 

Grote Markt te zitten”.  

De enquête begint met items van de onafhankelijke variabelen. Eerst wordt de vraag gesteld of de 

respondent afkomstig is uit Breda, waarbij de respondent ja of nee kon omcirkelen. Uit eerder 

onderzoek naar de bezoekersloyaliteit van Breda is gebleken dat inwoners van Breda kritischer zijn op 

hun stad dan bezoekers van buiten Breda (De Pater, 2014). Met deze vraag wordt gekeken of dit 

effect ook van toepassing is op de Grote Markt. Deze eerste vraag wordt gevolgd door de items die de 

waardering van de contextuele pijlers op de Grote Markt onderzoeken. Vervolgens komen de items 

van de afhankelijke variabelen, de vier dimensies van vervoering, aan bod. De vragenlijst sluit af met 

drie items over vervoering in het algemeen, die dienen als controle voor constructvaliditeit. De items 

betreffende de contextuele pijlers en de dimensies van vervoering worden geïntroduceerd met een 

korte tekst en instructie, bijvoorbeeld “De volgende onderwerpen hebben betrekking tot de gastvrijheid 

op de Grote Markt. Geef alstublieft per zin aan hoe tevreden u in het algemeen bent met het 

onderwerp, door het bijbehorende bolletje in te kleuren”, en, voor de dimensies van vervoering, “De 

volgende stellingen gaan verder in op uw beleving van de Grote Markt. Geef alstublieft aan in 

hoeverre u het in het algemeen eens bent met deze stellingen, door het bijbehorende bolletje in te 

kleuren”. 

De vragenlijst bevat een voorblad met het logo van Breda Next en een introductie voor de 

respondenten: “Breda werkt hard aan het verbeteren van haar Bourgondische binnenstad, zodat deze 

aantrekkelijk blijft voor jou. In dit kader zijn we een onderzoek gestart naar de beleving van de Grote 

Markt. Hier kun jij bij helpen door deel te nemen aan deze vragenlijst. Invullen duurt nog geen vijf 

minuten! Lees de instructies goed, maar denk niet te veel na: je mag gerust afgaan op je gevoel. We 

beginnen met de vraag of je uit Breda komt. De vragenlijst begint op de volgende pagina. Alvast 

bedankt voor je deelname!”. De respondenten worden middels dit taalgebruik persoonlijk 

aangesproken met als doel een gevoel van verantwoordelijkheid en participatie op te wekken. De zin 

“We beginnen met de vraag of je uit Breda komt” is toegevoegd om de kans te verkleinen dat 

respondenten die eerste vraag per ongeluk zouden overslaan, nadat dit meerdere keren het geval 
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was tijdens proefafnames. Tevens bevat het voorblad een korte disclaimer die aangeeft dat het 

onderzoek een afstudeeropdracht betreft en die de naam en het e-mailadres van de onderzoeker 

vermeld. 

 

3.2.4 Variabelen en operationalisatie. 

De variabelen van het veldonderzoek zijn geoperationaliseerd aan de hand van het voorafgaande 

literatuuronderzoek. Samengevat is de volgorde van de te meten schalen als volgt: HISTORISCH-

CULTURELE OMGEVING (HISC1 t/m HISC4), MODERNE OMGEVING (MODO1 t/m MODO4), GASTVRIJHEID (GAST1 t/m 

GAST5), TEVREDENHEID (TEVR1 t/m TEVR4), VERRIJKING (VERRIJ1 t/m VERRIJ4), ZELFVERZEKERDHEID (ZELF1 t/m 

ZELF4), ZORGELOOSHEID (ZORG1 t/m ZORG4) en VERVOERING (CHECK) (VOER1 t/m VOER3). Respondenten 

geven hun reactie op gegeven stellingen aan de hand van een vijf-puntschaal. Voor deze schaal is 

gekozen omdat respondenten hier over het algemeen sneller antwoord op geven dan op een schaal 

met zeven punten, omdat ze minder hoeven na te denken over de details van hun mening (Drenth & 

Sijtma, 2006). Juist omdat een vijf-puntschaal minder nuances toelaat dan een zeven-puntschaal, 

worden respondenten als het ware gedwongen om op hun eerste gevoel af te gaan, wat vaak het 

meest accurate antwoord oplevert (Drenth & Sijtsma, 2006). Om alle scores dezelfde richting te geven 

moeten enkele items worden gehercodeerd (zie bijlage VI voor een overzicht). Na hercodering scoren 

respondenten op alle schalen in positieve richting, dat wil zeggen: hoe hoger het cijfer op de 

antwoordschaal, hoe hoger ze scoren op bijvoorbeeld tevredenheid, zelfverzekerdheid of 

zorgeloosheid. 

 

ONAFHANKELIJKE VARIABELEN: CONTEXTUELE PIJLERS. Met de items voor de HISTORISCH-CULTURELE 

OMGEVING van de Grote Markt worden de respondenten gevraagd hun waardering te geven voor de 

monumentale gebouwen, het uitzicht op de kerken, voor het stadhuis en de standbeelden,  door een 

rapportcijfer te geven van 1 tot en met 5. Voorbeelditems zijn “De aanwezigheid van het stadhuis op 

de Grote Markt” en “Het uitzicht op de monumentale gebouwen van de Grote Markt”. Voor deze 

schaal is gekozen enerzijds omdat het statistische analyses met de andere vijf-puntschalen mogelijk 

maakt en anderzijds omdat extreme cijfers (bijvoorbeeld 1 en 10) wellicht minder worden gekozen en 

daarom overbodig zijn (Drenth & Sijtsma, 2006). De keuze voor deze specifieke items komt voort uit 

het literatuuronderzoek, waar volgens de best practices van Maastricht, ’s Hertogenbosch en Breda 

deze omgevingselementen het historische decor van een horecaplein opmaken. 

De items horende bij de schaal MODERNE OMGEVING meten de mate waarin respondenten van 

mening zijn dat de Grote Markt aansluit bij de huidige, moderne tijd. De items betreffen stellingen 

waarbij de respondent op een Likert-schaal van 1 tot en met 5 kan aangeven in hoeverre hij of zij het 

eens is met die stelling, bijvoorbeeld: “De terrassen op het plein zorgen voor aanzicht van de horeca 

dat past bij deze tijd”. Hierbij geldt: 1 = oneens, 2 = enigszins oneens, 3 = neutraal, 4 = enigszins mee 

eens en 5 = mee eens. Uit de operationalisatie van het literatuuronderzoek is gebleken dat de 

moderne omgeving bestaat uit een interieur en een exterieur. Daarom zijn twee items gericht op de 

binnenkant van horecazaken (meubilair en aankleding) en twee items op het exterieur zoals gezien 

vanaf de Grote Markt (terrassen en uitstraling van panden).  
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Ook de items voor de schaal GASTVRIJHEID zijn rechtstreeks gebaseerd op het literatuuronderzoek. 

Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen extrinsieke voorzieningen en gastheerschap dat voor 

intrinsieke meerwaarde zorgt. Onder voorzieningen vallen de items met als onderwerp gratis WIFI op 

de Grote Markt, overzicht van het aanbod van horecazaken en de kwaliteit van dit aanbod. De items 

over gastheerschap vragen naar de tevredenheid met de persoonlijke ruimte en de persoonlijke 

aandacht gegeven door het horecapersoneel. Hier geven respondenten middels een vijf-puntsschaal 

aan in welke mate ze hier tevreden zijn met elementen van gastvrijheid, bijvoorbeeld: “De aandacht 

die aan mij als bezoeker wordt besteed door het horecapersoneel”. Hierbij geldt: 1 = ontevreden, 2 = 

enigszins ontevreden, 3 = neutraal, 4 = enigszins tevreden en 5 = tevreden. 

 

AFHANKELIJKE VARIABELEN: VERVOERING. Het tweede deel van de vragenlijst bevat items van de 

variabelen TEVREDENHEID, VERRIJKING, ZELFVERZEKERDHEID en ZORGELOOSHEID. Uit het literatuuronderzoek 

is gebleken dat dit de vier dimensies zijn van vervoering: een psychologische staat van innerlijke 

verrukking of opgetogenheid, dat wordt gekenmerkt door een diep gevoel van tevredenheid, de 

verrijking van ervaringen, zelfverzekerdheid en een gevoel van zorgeloosheid (Izard, 1991; 

Fernandez-Dols & Russel, 2003; Schaufeli & Bakker, 2003). De items per dimensie worden 

geïntroduceerd met “Op de Grote Markt…” gevolgd door vier korte stellingen, waarna de respondent 

kan aangeven in welke mate hij of zij het eens is met die stelling. Hierbij wordt telkens dezelfde Likert-

schaal gehanteerd als bij de items van de MODERNE OMGEVING. 

De variabele TEVREDENHEID meet de mate waarin respondenten een diep gevoel van tevredenheid 

ervaren als terrasbezoeker op de Grote Markt. Uit het literatuuronderzoek is gebleken dat de 

aanwezigheid van positieve gevoelens, de afwezigheid van negatieve gevoelens en tevredenheid met 

eigen leven indicatoren zijn van dit gevoel van tevredenheid. Gebruikte stellingen zijn bijvoorbeeld “… 

voel ik mij voldaan” of “… kan ik genieten van het leven”. 

VERRIJKING onderzoekt de mate waarin respondenten het gevoel hebben dat de Grote Markt hen 

mogelijkheden biedt om verrijkende ervaringen op te doen. Uit de literatuur en vergeleken 

toeristenwaarderingen kwamen drie belangrijkste indicatoren naar voren: het idee dat de omgeving 

waarin ervaringen worden opgedaan interessant is, het gevoel dat er veel te beleven valt (op de Grote 

Markt) en de mate waarin men verwondering ervaart. Voorbeelditems zijn “… valt van alles te 

beleven” en “… kan ik mij snel vervelen”. De stelling “… krijg ik een wauw-gevoel” is opgenomen in 

deze dimensie om te onderzoeken in welke mate zogenaamde WOW-factoren aanwezig zijn in de 

bezoekersbeleving. Het doel van WOW-factoren is immers het opwekken van verwondering bij gasten 

en het verrijken van hun ervaringen, zo is gebleken uit het literatuuronderzoek.  

De items van ZELFVERZEKERDHEID onderzoeken de mate waarin terrasbezoekers een gevoel  

zelfwaardering en optimisme ervaren wanneer ze zich op de Grote Markt bevinden. Uit het 

literatuuronderzoek kwamen een gevoel van waardigheid, geloven in positieve gebeurtenissen en 

vertrouwen in eigen kunnen naar voren als indicatoren. Ook deze items zijn vormgegeven als 

stellingen, bijvoorbeeld “… heb ik het gevoel dat ik er mag zijn” en “… voel ik mij onzeker”.  

Als laatst richt ZORGELOOSHEID zich op het meten van de mate waarin terrasbezoekers een staat 

van ontspanning ervaren. Hoewel het literatuuronderzoek ook lichamelijke ontspanning aangaf als 
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indicator, is hier minder nadruk op gelegd vanwege de veronderstelling dat de respondenten zich 

wellicht niet bewust genoeg zijn van hun lichamelijke spanning of ontspanning (Izard, 1991). Daarom 

zijn stellingen vrij algemeen gehouden, bijvoorbeeld “… kan ik tot rust komen” en “… heb ik last van 

stressgevoelens”. 

 

VARIABELE VOOR CONSTRUCTVALIDITEIT. De vragenlijst sluit af met een extra variabele VERVOERING 

(CHECK), bestaande uit drie items die gaan over vervoering in haar geheel. Ook deze items betreffen 

stellingen met dezelfde Likert-schaal als de afhankelijke variabelen. De drie stellingen zijn: “… kan ik 

opgaan in het moment”, “… kan ik zorgeloos genieten” en “… voel ik mij opgetogen”. Om te 

controleren of de vier dimensies TEVREDENHEID, VERRIJKING, ZELFVERZEKERDHEID en ZORGELOOSHEID 

daadwerkelijk het construct vervoering meten, zal vóór de data analyse worden gekeken of deze 

dimensies in adequate mate samenhangen met de variabele VERVOERING (CHECK). Hoewel de gebruikte 

dimensies van vervoering gebaseerd zijn op literatuuronderzoek, is er geen gebruik gemaakt van een 

bestaande vragenlijst of van constructen die al gevalideerd zijn. Om die reden wordt deze extra 

controle uitgevoerd om de constructvaliditeit van vervoering aan de hand van dit specifieke 

meetinstrument te toetsen. 

 

3.2.5 Betrouwbaarheid en validiteit 

Voordat de analyses zijn uitgevoerd die de onderzoeksvragen dienen te beantwoorden, is 

gecontroleerd op constructvaliditeit van vervoering en op betrouwbaarheid van de schalen.  

 

CONSTRUCTVALIDITEIT. Alvorens de dimensies TEVREDENHEID, VERRIJKING, ZELFVERZEKERDHEID en 

ZORGELOOSHEID zijn samengevoegd tot één construct, is eerst een controle uitgevoerd voor 

constructvaliditeit. Items VOER1 en VOER2 zijn samengevoegd tot de variabele VERVOERING (CHECK) na 

de berekening van diens schaalbetrouwbaarheid (zie tabel 3.2). Het analyseplan in bijlage VIII geeft 

toelichting op de verwijdering van item VOER3. Vervolgens is middels een correlatieanalyse gekeken of 

de dimensies van vervoering in adequate mate samenhangen met VERVOERING (CHECK). Dat wil zeggen 

dat de correlatiecoëfficiënten groter moeten zijn dan .3, maar kleiner dan .8. In dat geval hangen de 

dimensies voldoende samen met VERVOERING (CHECK) om te kunnen stellen dat zij hetzelfde construct 

meten, maar beperkt genoeg om te kunnen stellen dat zij als aparte schalen beschouwd kunnen 

worden (Drenth & Sijtma, 2006). Tabel 3.1 geeft een overzicht van de correlatiecoëfficiënten. 

 

Correlations r 

 Tevredenheid Verrijking Zelfverzekerdheid Zorgeloosheid 

Vervoering (check) .61 .54 .62 .63 

Tabel 3.1: Resultaten correlatieanalyse constructvaliditeit 

 

Alle vier de dimensies hangen in adequate mate samen met VERVOERING (CHECK), r > .3, r < .8, wat 

laat zien dat de dimensies enerzijds als afzonderlijke schalen beschouwd kunnen worden en 

anderzijds hetzelfde psychologische construct meten. Naar aanleiding van deze controle op 
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constructvaliditeit zijn de schalen TEVREDENHEID, VERRIJKING, ZELFVERZEKERDHEID en ZORGELOOSHEID 

samengevoegd tot het construct VERVOERING (TOTAAL), α = .85, dat in het vervolg wordt aangeduid met 

VERVOERING. 

 

SCHAALBETROUWBAARHEID. In totaal worden acht schalen gebruikt om de onderzoeksvragen te 

beantwoorden. De betrouwbaarheid van de schalen HISTORISCH-CULTURELE OMGEVING, MODERNE 

OMGEVING, GASTVRIJHEID, TEVREDENHEID, VERRIJKING, ZELFVERZEKERDHEID, ZORGELOOSHEID en VERVOERING is 

berekend aan de hand van Cronbachs alfa en de inter-item correlaties. Omdat de schalen uit slechts 

vier tot vijf items bestaan, wordt de vuistregel gehanteerd dat de alfa minimaal .6 moet zijn om van 

homogeniteit te mogen spreken (Drenth & Sijtma, 2006; Field, 2009). Items worden als intern 

inconsistent beschouwd wanneer ze een inter-item correlatie vertonen van lager dan .3. Inconsistente 

items met een negatieve invloed op de schaalbetrouwbaarheid zijn verwijderd. 

Zie tabel 3.2 voor een samenvatting van de resultaten betreft schaalbetrouwbaarheid en -

constructie, die laat zien dat de Cronbachs alfa van elke schaal groter bedraagt dan .6.  

 

 α Aantal items Items verwijderd* 

Historisch-culturele omgeving 0.70 4 0 

Moderne Omgeving 0.75 3 1 

Gastvrijheid 0.65 4 1 

Tevredenheid 0.69 4 0 

Verrijking 0.72 4 0 

Zelfverzekerdheid 0.76 4 0 

Zorgeloosheid 0.72 3 1 

Vervoering (check) 0.81 2 1 

Vervoering (totaal) 0.85 4 0 

Tabel 3.2: Resultaten betrouwbaarheidsanalyse en schaalconstructie 

* Zie het analyseplan in bijlage VIII voor de toelichting van verwijderde items 

 

 

3.2.6 Analysemethoden 

Allereerst wordt de data voorbereid door te controleren op onwerkelijke waarden en 

normaalverdeling. Wegens de omvang van de steekproef en de voldoende power van het onderzoek, 

mag een beroep worden gedaan op de centrale limietstelling (Field, 2009). Dit houdt in dat 

parametrische toetsen gebruikt mogen worden om de onderzoeksvragen te beantwoorden, zelfs als 

de data niet normaal is verdeeld. Een meervoudige regressieanalyse wordt gebruikt om te 

onderzoeken in welke mate de contextuele pijlers bijdragen aan vervoering en diens dimensies. 

Vooraf wordt gecontroleerd op multicollineariteit met een correlatieanalyse en op heteroscedasticiteit 

aan de hand van histogrammen en PP-plots. Met een tweeweg ANOVA wordt gekeken of het wel of 

niet afkomstig zijn uit Breda invloed heeft op vervoering en of deze beleving verschilt per horecazaak.  
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Allereerst wordt gekeken of de data voldoet aan de voorwaarde voor gelijke populatievarianties. 

Analyses op itemniveau worden uitgevoerd om scores te verklaren en om methodologische en 

praktische knelpunten op te sporen, die tevens richting zullen geven aan de aanbevelingen voor de 

opdrachtgever.  

Details van het analyseplan per onderzoeksvraag zijn te raadplegen in bijlage VIII. 

 

 

3.2.7 Ethische verantwoording 

De onderzoeker is gebonden aan de gedragscode praktijkgericht onderzoek voor het HBO 

(Andriessen et al., 2010). Dat houdt onder andere in dat de onderzoeker professioneel en 

maatschappelijk belang dient, respectvol moet zijn voor de belangen en zienswijze van anderen en 

zorgvuldig moet omgaan met onderzoeksgegevens. Zie bijlage II voor een overzicht van de 

verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de onderzoeker.  

Tijdens het veldonderzoek heeft de onderzoeker rekening moeten houden met een aantal ethische 

dilemma’s. De doelgroep betreft klanten van horecazaken, waardoor ook de belangen van de horeca 

ondernemers in acht genomen moeten worden. Zie voorbeelden van gemaakte afspraken in paragraaf 

3.2.2 Procedure. De ondernemers hebben aan de onderzoeker gevraagd hun klanten vriendelijk en 

met een open houding te benaderen, om te voorkomen dat zij het gevoel kregen lastig gevallen te 

worden en een negatieve ervaring associëren met de horeca zelf. Daarom was het belangrijk dat de 

onderzoeker positief en vriendelijk reageerde bij weigering en zich weerhield van het uitoefenen van 

druk, ook al streeft een onderzoeker naar maximale respons. Deze respons is getracht te bereiken 

door te benadrukken dat het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de Grote Markt en 

diens ondernemers. 

Daarnaast is het vanuit ethisch oogpunt belangrijk om open en eerlijk te zijn richting respondenten 

over het onderzoek, maar aan de andere kant vertrouwelijke informatie van de opdracht te 

waarborgen. De respondenten hebben enerzijds het recht te weten wat er van hen onderzocht wordt, 

waar het onderzoek voor dient en wat er gebeurt met de resultaten. Anderzijds zitten zij op hun vrije 

middag op het terras wellicht niet te wachten op voor hen irrelevante informatie of lange verhalen. 

Door aan te geven dat Breda streeft naar verbetering van haar centrum en de Grote Markt blijft de 

onderzoeker eerlijk, zonder onbekende of verwarrende termen zoals ‘vervoering’, ‘citymaking’ of 

‘nieuw-Bourgondisch’ te gebruiken.  
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3.3 Resultaten  

De gegevens verkregen met het veldonderzoek waren volgens de K-S test, D(241) < 0.23, p < 

.001, en nadere exploratie van de data niet normaal verdeeld. Desondanks mogen de gegevens 

vanwege de steekproefgrootte en power volgens de centrale limietstelling wel worden geanalyseerd 

aan de hand van parametrische toetsen (Field, 2009).  

 

3.3.1 Gemiddelde scores 

Allereerst is gekeken hoe de respondenten gemiddeld scoren op VERVOERING en diens dimensies 

en naar hun gemiddelde waardering van de HISTORISCH-CULTURELE OMGEVING, de MODERNE OMGEVING en 

de GASTVRIJHEID op de Grote Markt. Op alle gemeten variabelen wordt voldoende gescoord, dat wil 

zeggen, met een gemiddelde score van 3 of hoger. Zie onderstaande tabel voor een overzicht van de 

gemiddelde scores.  

 

Historisch-culturele 

omgeving Moderne omgeving Gastvrijheid Vervoering Totaal 

3.7 3.9 3.8 4.0 

Tevredenheid Verrijking Zelfverzekerdheid Zorgeloosheid 

4.1 3.6 4.3 4.2 

Tabel 3.3: Gemiddelde scores op vervoering, dimensies van vervoering en op de waardering van de contextuele pijlers 

 

Gemiddeld scoren de respondenten een 4 van 5, s = .54, op VERVOERING. Van diens dimensies 

scoort alleen VERRIJKING gemiddeld lager dan een 4, s = .70. Itemanalyse laat zien dat 60% van de 

respondenten het eens is dat er altijd iets te beleven valt op de Grote Markt, terwijl 28% hierin neutraal 

blijft. Het ‘wauw-gevoel’ krijgt de laagste score: slechts 36% is het eens dat de Grote Markt deze 

beleving opwekt, 41% geeft een neutrale beoordeling en 23% geeft aan er mee oneens te zijn. Ook 

blijft een derde van de respondenten met 36% neutraal bij de vraag of er op de Grote Markt 

interessante dingen te zien zijn. De respondenten scoren gemiddeld hoger dan 4 op TEVREDENHEID, s = 

.56, ZELFVERZEKERDHEID, s = .64, en ZORGELOOSHEID s = .69.  

Bij alle contextuele pijlers blijft de gemiddelde waardering onder de 4. 

 

 

Figuur 3.1: Gemiddelde waardering van de historisch-culturele omgeving 

*N = 303, s = .79 

0 1 2 3 4 5 

Historisch-culturele omgeving 

Gemiddelde* 

Standbeelden 

Stadhuis 

Kerken 

Monumentale gebouwen 
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Nadere analyse van de HISTORISCH-CULTURELE OMGEVING op itemniveau wijst erop dat het uitzicht op 

de kerken van de Grote Markt de meeste waardering krijgt, waarbij 78% van de respondenten dit 

onderdeel een 4 of hoger toekent, terwijl de standbeelden de laagste waardering krijgen, waarbij 

slechts 40% dit onderdeel een rapportcijfer 4 of hoger geeft.  

 

 

Figuur 3.2: Gemiddelde waardering van de moderne omgeving 

*N = 304, s = .76 

 

Gekeken naar de MODERNE OMGEVING is 82% van de respondenten van mening dat de terrassen van 

de horecazaken aansluiten op onze huidige tijd en scoren gemiddeld een 4 van 5. Op dit criterium 

scoren het meubilair en de aankleding van de horecazaken het laagst.  

 

 

Figuur 3.3: Gemiddelde waardering van de gastvrijheid 

*N = 304, s = .72 

 

Betreffende de GASTVRIJHEID van de Grote Markt zijn respondenten het meest tevreden met de 

kwaliteit van het horeca-aanbod (4.2) en het minst met de ruimte tussen de tafels en stoelen van het 

terras (3.3). 

 

3.3.2 Bijdrage van contextuele pijlers aan vervoering 

Alvorens de meervoudige regressieanalyse is uitgevoerd zijn eerst de bijbehorende voorwaarden 

gecontroleerd. De controle voor multicollineariteit laat zien dat geen twee te analyseren variabelen 

hoger met elkaar correleren dan met 0.8, r < .67. Op basis van de histogrammen en PP-plots lijkt er 

geen sprake te zijn van heteroscedasticiteit, wat laat zien dat de verdeling van varianties gelijk is. 

Volgens de regressieanalyse vertonen alle contextuele pijlers – de HISTORISCH-CULTURELE OMGEVING, 

de MODERNE OMGEVING en GASTVRIJHEID – een significant verband met VERVOERING. Gezamenlijk 

verklaren zij 42%, F (3, 299) = 71.656, p < .001, van de variantie van de score op VERVOERING. Zie 

tabel 3.4 voor de individuele bijdragen aan vervoering en de regressiecoëfficiënten. 
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 B SE B ß 

Constant 1.64 0.17  

Historisch-culturele omgeving 0.15 0.03 .22* 

Moderne omgeving 0.21 0.03 .30* 

Gastvrijheid 0.27 0.04 .40* 

Tabel 3.4: Resultaten regressieanalyse van contextuele pijlers op vervoering 

Note: R
2
 = .42 (F (3, 299) = 71.656, p < .001). *p < .05 

 

De regressieanalyse wijst erop dat de HISTORISCH-CULTURELE OMGEVING het minst bijdraagt aan 

VERVOERING en de GASTVRIJHEID op de Grote Markt het meest. Analyse op dimensieniveau laat zien dat 

de contextuele pijlers ongeveer 30% van de variantie verklaren van de scores op TEVREDENHEID, 

VERRIJKING en ZELFVERZEKERDHEID, terwijl dit bij ZORGELOOSHEID 23%, F (3, 299) = 30.389, p <.001, is. 

Volgens de regressieanalyses speelt GASTVRIJHEID de belangrijkste rol bij VERRIJKING, ß = .30, p < .001, 

en ZELFVERZEKERDHEID, ß = .39, p < .001. De moderne omgeving is het meest van invloed op 

TEVREDENHEID, ß = .31, p < .001, en ZORGELOOSHEID, ß = 0.24, p < .001. Opvallend is dat respondenten 

zonder de invloed van de contextuele pijlers minder VERRIJKING ervaren dan TEVREDENHEID, 

ZELFVERZEKERDHEID of ZORGELOOSHEID, met constanten van respectievelijk 0.98, 1.88, 1.82 en 1.88. 

Tevens lijkt VERRIJKING van alle vier dimensies het meest te worden beïnvloed door de HISTORISCH-

CULTURELE OMGEVING, ß = .21, p < .001. Deze pijler heeft daarentegen het minst invloed op een gevoel 

van ZELFVERZEKERDHEID, ß = .14, p < .001.  

Zie bijlage IX voor een uitgebreide resultatentabel op dimensieniveau. 

 

3.3.3 Verschil horecazaken en wel/niet woonachtig in Breda 

Volgens Levene’s test zijn de populatievarianties gelijk bij zowel de variabele HORECA, F(3, 239) = 

.98, p = .404, als bij BREDA, F(1, 241) = .02, p = .878. Volgens de twee-weg ANOVA is er geen 

significant effect van wel/niet afkomstig uit Breda op VERVOERING, F(1, 235) = 3.14, p = .08, noch van 

horecazaak op VERVOERING, F(3, 235) = .52, p = .67, en post hoc toetsen zijn daarom niet uitgevoerd. 

Tevens was er geen significant interactie-effect tussen HORECA en BREDA, F(3, 235) = .46, p = .71.   
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4 .  C o n c l u s i e  e n  D i s c u s s i e  

 

Het doel van dit onderzoek was (1) het operationaliseren van het begrip ‘nieuw-Bourgondische’ 

beleving, om (2) een nulmeting van deze beleving te kunnen uitvoeren en (3) deze beleving in kaart te 

kunnen brengen, zodat antwoord gegeven kon worden op de hoofdvraag: Hoe is het momenteel 

gesteld met de ‘nieuw-Bourgondische’ beleving van de Grote Markt in Breda en wat kan er gedaan 

worden om deze beleving te versterken? Omdat het veldonderzoek direct antwoord geeft op de 

hoofdvraag noodzaakt zij geen individuele conclusie en wordt in plaats daarvan één eindconclusie en 

-discussie van het onderzoek gegeven.  

 

4.1 Conclusie 

Middels het literatuuronderzoek is een ‘nieuw-Bourgondische’ beleving geoperationaliseerd aan de 

hand van vervoering als psychologisch construct, dat kan worden gedefinieerd als een psychologische 

staat van innerlijke verrukking of opgetogenheid, dat wordt gekenmerkt door een diep gevoel van 

tevredenheid, het idee dat ervaringen verrijkt worden, een gevoel van zelfverzekerdheid en 

zorgeloosheid. Wanneer deze beleving wordt voortgebracht door de historisch-culturele omgeving, de 

moderne omgeving en gastvrijheid, is er sprake van een ‘nieuw-Bourgondische’ beleving. 

Om de hoofdvraag van het onderzoek te beantwoorden is middels een vragenlijst veldonderzoek 

gedaan naar de mate waarin terrasbezoekers in vervoering raken en welke bijdrage de historisch-

culturele omgeving, de moderne omgeving en gastvrijheid daar aan leveren.  

De contextuele pijlers van de Grote Markt krijgen allen een matig-positieve waardering. 

Respondenten zijn dus redelijk tevreden met deze pijlers, maar er is ruimte voor verbetering. 

Respondenten zijn het meest tevreden met de kwaliteit van de horeca en vinden dat de terrassen 

goed aansluiten op onze moderne tijd, terwijl de standbeelden op de Grote Markt en de ruimte tussen 

tafels en stoelen het minst worden gewaardeerd. Gastvrijheid heeft de belangrijkste invloed op 

vervoering en al diens dimensies, maar met name op de zelfverzekerdheid van de respondenten en 

de mate waarin zij verrijkende ervaringen opdoen. Een gevoel van zorgeloosheid is het minst 

ontvankelijk voor de invloed van de contextuele pijlers. Daarnaast is een diep gevoel van tevredenheid 

op de Grote Markt het meest afhankelijk van de mate waarin de respondenten vinden dat die aansluit 

op onze moderne tijd. De historisch-culturele omgeving is over het algemeen de minst invloedrijke 

contextuele pijler. 

De respondenten scoren redelijk hoog op vervoering. Hoewel zij over het algemeen in hoge mate 

een diep gevoel van tevredenheid, zelfverzekerdheid en zorgeloosheid ervaren op de Grote Markt, 

hebben ze minder het idee dat de Grote Markt verrijking van hun ervaringen biedt. Opvallend is daarbij 

dat respondenten al een diep gevoel van tevredenheid, zelfverzekerdheid en zorgeloosheid ervaren 

op de Grote Markt, los van de invloed van de contextuele pijlers. Daarentegen is juist het idee van 

respondenten dat de Grote Markt verrijkende mogelijkheden biedt het meest afhankelijk van de 

contextuele pijlers. De voornaamste conclusie die voortkomt uit het onderzoek is dan ook dat hoewel 
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terrasbezoekers wel in vervoering raken, er een sterk ‘wauw-gevoel’ op de Grote Markt ontbreekt. De 

terrasbezoekers hebben aangegeven in lage mate het idee te hebben dat er interessante dingen te 

zien zijn op de Grote Markt. Uit de nabeschouwing met respondenten kwam tevens naar voren dat 

velen van mening zijn dat de Grote Markt niet veel verrassende, interessante of verrijkende elementen 

bevat (bijvoorbeeld: “Er is niet veel boeiends te zien” of “De Grote Markt ziet er altijd hetzelfde uit” of 

“Er gebeurt hier nauwelijks iets bijzonders, alleen met feestdagen”). 

Middels analyses op itemniveau en nabeschouwing met respondenten zijn specifieke knelpunten 

en mogelijkheden van de ‘nieuw-Bourgondische’ beleving in kaart gebracht, die richting geven aan 

zowel de verbetering van het onderzoek als aan het advies voor de opdrachtgever.  

 

4.2 Discussie 

Dit onderzoek naar de ‘nieuw-Bourgondische’ beleving is de eerste van haar soort en is uitgevoerd 

aan de hand van een op maat ontwikkeld meetinstrument. Daarom is het waardevol om in deze 

einddiscussie zowel de praktische als theoretische betekenis van dit onderzoek te bespreken. Ook 

moeten enkele methodologische kanttekeningen in acht genomen worden om de kwaliteit van het 

meetinstrument en eventueel vervolgonderzoek te waarborgen.  

 

METHODOLOGISCHE KANTTEKENINGEN. Allereerst moet gezegd worden dat het veldonderzoek plaats 

heeft vonden tijdens zonnig en droog lenteweer, waardoor de resultaten zo veel mogelijk naar deze 

omstandigheden gegeneraliseerd moeten worden. Wellicht is de beleving van terrasbezoekers minder 

positief bij slechte weersomstandigheden. Echter zijn het juist slechte weersomstandigheden, met 

name regenval, die dit veldonderzoek vrijwel onmogelijk maken om uit te voeren onder deze populatie. 

Als het regent bevinden er zich namelijk weinig tot geen bezoekers op het terras in de buitenruimte en 

raken de papieren vragenlijsten beschadigd. Bij slecht weer kan de beleving van indoor bezoekers 

onderzocht worden, indien de vragenlijst naar die specifieke omgeving wordt aangepast.  

Ten tweede zijn bij het construeren van de schalen in totaal vier items verwijderd, waar 

verklaringen voor gegeven dienen te worden. Het item “De horecapanden geven vanaf de Grote Markt 

een oubollige uitstraling” werd waarschijnlijk meerdere malen door respondenten incorrect 

geïnterpreteerd. Een groot aantal respondenten had schriftelijk een aantekening gemaakt bij deze 

stelling, bijvoorbeeld “maar dat vind ik juist leuk”, waarmee ze aangaven dat ze dit negatief-gestelde 

item juist positief interpreteerden. Dit item was niet valide en is daarom verwijderd. Bij de schaal over 

GASTVRIJHEID was het eerste item “De beschikbaarheid van gratis WIFI op de Grote Markt” verwijderd. 

Enerzijds gaf een groep respondenten schriftelijk of mondeling aan niet op de hoogte te zijn van de 

gratis WIFI en wisten niet hoe ze op de stelling moesten antwoorden. Een andere groep respondenten 

was wel op de hoogte, maar was ontevreden met de werkbaarheid of de kwaliteit van de verbinding. 

Het gevolg was wisselende scores op dit item waardoor deze onvalide is verklaard. Tevens is het 

laatste item van de vragenlijst “Op de Grote Markt… voel ik mij opgetogen” verwijderd, ondanks 

voldoende samenhang met de andere items en geen groot negatief effect op de 

schaalbetrouwbaarheid. Ongeveer 40% van de respondenten gaf bij dit item neutraal, enigszins 

oneens of oneens als antwoord. Mogelijk werd de positieve term ‘opgetogenheid’ door respondenten 
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verward met een negatieve term zoals ‘opgelaten’. Vanwege deze mogelijkheid heeft de onderzoeker 

dit item als onvalide beschouwd. Als laatst is het item “Op de Grote Markt… heb ik last van 

stressgevoelens” van de schaal ZORGELOOSHEID verwijderd, hoewel de onderzoeker geen duidelijke 

verklaring heeft door diens lage interne consistentie. Mogelijk heeft een groep respondenten de vraag 

incorrect geïnterpreteerd, bijvoorbeeld als “… heb ik geen last van stressgevoelens”. Zekerheid kan 

echter niet gegeven worden. 

Daarnaast is met dit onderzoek geen effect gevonden van wel of niet woonachtig in Breda op de 

bezoekersbeleving. Dit in tegenstelling tot de resultaten van eerder onderzoek naar de 

bezoekersloyaliteit van Breda (De Pater, 2014), waar uit bleek dat inwoners van Breda kritischer zijn 

op hun stad dan bezoekers van buiten Breda. Een mogelijke verklaring is dat inwoners van Breda een 

beschermende houding aannemen ten opzichte van “hun Grote Markt”, aldus veelvoorkomende 

opmerkingen van respondenten. Een andere verklaring voor het uitblijven van het hoofdeffect, is 

mogelijk vanwege de lage respons op de vraag of de respondent wel of niet uit Breda komt. 20% van 

de respondenten heeft deze vraag namelijk niet ingevuld, waardoor mogelijk belangrijke gegevens 

missen waar wel een hoofdeffect mee gevonden had kunnen worden. Een mogelijke reden voor de 

lage respons is de onopvallende positie van dit item op de vragenlijst, waardoor deze snel over het 

hoofd kon worden gezien. Extra nadruk op dit item aan de hand van de introductie op het voorblad 

van de enquête heeft niet mogen baten. Daarnaast is het mogelijk dat respondenten de vraag ‘Kom je 

uit Breda?’ te onduidelijk vonden. Meerdere respondenten gaven aan wel in Breda te wonen maar er 

niet afkomstig uit te zijn, of juist andersom, en wisten niet hoe ze de vraag moesten beantwoorden. De 

ondubbelzinnige vraag had beter ‘Woon je in Breda?’ kunnen zijn. Bij vervolgonderzoek zal dit item 

duidelijker aangegeven moeten worden. 

 

RELEVANTIE VOOR DE OPDRACHTGEVER. Dit onderzoek heeft niet alleen een nulmeting uitgevoerd 

van de ‘nieuw-Bourgondische’ beleving, maar heeft ook in kaart gebracht hoe deze beleving versterkt 

kan worden en welke rol de contextuele pijlers hierbij spelen.  

Zo heeft vooral de gastvrijheid van de Grote Markt grote invloed op het ‘wauw-gevoel’ van 

bezoekers, wat in overeenstemming is met het standpunt van Goudriaan en van Milt (2014). Volgens 

hen zijn verwonderlijke gebeurtenissen die als positief worden ervaren essentieel voor de gastvrije 

ervaring van een stad. Enerzijds kan het uitblijven van een ‘wauw-gevoel’ op de Grote Markt verklaard 

worden door het waargenomen gebrek aan verrassende en verrijkende elementen. Anderzijds kan 

volgens Goudriaan en van Milt (2014) het ‘wauw-gevoel’ belemmerd worden als de prestatiefactoren 

van een stad, bijvoorbeeld overzichtsvoorzieningen en gratis WIFI, niet op orde zijn. Eerder is al 

benoemd dat een groep respondenten of niet op de hoogte was van de mogelijkheid tot gratis WIFI op 

de Grote Markt, of ontevreden was met de toegankelijkheid of werkbaarheid hier van. Deze quick win 

uitgevoerd door Breda Next wordt zeker gewaardeerd, maar is nu nog beperkt in haar effectiviteit. Ook 

blijkt er ruimte te zijn voor verbetering wat betreft een overzicht van het aanbod op de Grote Markt. 

Maar daarnaast waren respondenten ook niet volledig tevreden met de persoonlijke aandacht die hen 

wordt geschonken door het horecapersoneel, wat Goudriaan en van Milt (2014) wel aanduiden als 

een belangrijke factor om het ‘wauw-gevoel’ bij stadsbezoekers te kunnen bewerkstelligen. 
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De historisch-culturele omgeving heeft van alle contextuele pijlers de minste invloed op de 

vervoering van terrasbezoekers, maar is tegelijkertijd de pijler die het minst ontvankelijk is voor 

verandering. Opvallend is wel dat de standbeelden, die de laagste waardering krijgen door de 

terrasbezoekers, het meest voor verandering vatbaar zijn. Standbeelden kunnen immers 

gemakkelijker worden weggehaald, toegevoegd en opgeknapt dan bijvoorbeeld de kerken. De zwakke 

invloed van de historisch-culturele omgeving op de dimensies van vervoering – met name verrijking en 

zorgeloosheid – is onverwacht, omdat het literatuuronderzoek suggereerde dat het historisch decor 

van een stad een grote rol zou spelen bij het prikkelen van bezoekers en het verrijken van zintuiglijke 

ervaringen (Mamalis, 2009; Schmitt et al., 2015), en bij het geven van een onbezorgde en ontspannen 

uitstraling (Platform BSM, 2009). Binnen haar geringe invloed draagt de historisch-culturele omgeving 

echter wel het meest bij aan vervoering door het verrijken van bezoekerservaringen. Dat betekent dat 

de historisch-culturele omgeving de meeste kans heeft om de terrasbezoekers verder in vervoering te 

brengen, wanneer de Grote Markt hier WOW-factoren aan toevoegt die extra prikkeling geven aan de 

zintuigen en zorgen voor verwondering. 

Tevens is gastvrijheid van grote invloed op de zelfverzekerdheid van terrasbezoekers. Dat 

betekent dat zij nog meer in vervoering zullen raken wanneer de Grote Markt middels gastvrijheid het 

gevoel van zelfwaardering en optimisme van hun bezoekers versterkt. Zelfverzekerde en optimistische 

bezoekers zijn op hun beurt geneigd meer te besteden aan hun bezoek, hun bezoek te verlengen of 

deze eerder te herhalen (O’Shaughnessy & O’Shaughnessy, 2003; Carú & Cova, 2007; Simintiras et 

al, 2014). Op deze manier draagt vervoering van terrasbezoekers bij aan economische welvaart. 

De mate waarin de terrasbezoekers van mening zijn dat de Grote Markt aansluit op de moderne 

tijd, is het meest van invloed op een diep gevoel van tevredenheid van terrasbezoekers. Dat houdt in 

dat de waargenomen hedendaagsheid van de omgeving er voor zorgt dat terrasbezoekers kunnen 

genieten van het leven en positieve gevoelens ervaren. Dit resultaat is lastig te verklaren, zelfs met 

analyses op itemniveau. Op welke manier draagt de eigentijdse uitstraling van de Grote Markt bij aan 

een diep gevoel van tevredenheid? Deze vraag kan met dit onderzoek niet met zekerheid worden 

beantwoord en zal verdere verdieping, bijvoorbeeld middels gesprekken met terrasbezoekers, 

behoeven. Wel is uit het literatuuronderzoek gebleken dat goede belichting, warme kleuren en 

groenvoorzieningen een belangrijke invloed hebben op een positieve bezoekersbeleving. Dit geldt 

voor zowel het interieur van horecazaken als voor de openbare ruimte van de Grote Markt. Wellicht 

dragen deze bij aan een diep gevoel van tevredenheid omdat ze positieve gevoelens opwekken. 

Als laatst is de operationalisatie van de vragenlijst valide en betrouwbaar gebleken, wat de 

vragenlijst geschikt maakt om de ‘nieuw-Bourgondische’ beleving van de Grote Markt te onderzoeken. 

Met enkele aanpassingen kan de vragenlijst in het kader van Breda Next ook gebruikt worden om 

deze beleving in kaart te brengen bij andere binnenstadssegmenten. Met name de contextuele pijler 

historisch-culturele omgeving bevat specifieke items die zijn gebaseerd op de omgeving van de Grote 

Markt. Mocht deze beleving op andere locaties onderzocht worden, dan zal deze pijler op maat 

geoperationaliseerd moeten worden, door te kijken naar de aanwezige omgeving en beeldcultuur. Het 

is aan te raden dit tevens te doen voor de pijlers moderne omgeving en gastvrijheid. Ook deze 

onderwerpen bevatten specifieke items die mogelijk niet van toepassing zijn op andere locaties. De 
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variabelen van vervoering kunnen hergebruikt worden, mits de verwijderde items worden vervangen 

om de validiteit en betrouwbaarheid van de vragenlijst te waarborgen. Ook zal de vraag ‘Kom je uit 

Breda?’ vervangen moeten worden door de ondubbelzinnige vraag ‘Woon je in Breda’?. 

 

RELEVANTIE VOOR DE BEROEPSPRAKTIJK. Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van citymaking, 

vanuit de opleiding Toegepaste Psychologie. Dit is uitzonderlijk, omdat dergelijke onderzoeken 

voornamelijk worden verricht vanuit toeristische, stadskundige of creatieve opleidingen. Maar de 

samenwerking van urban professionals met andere disciplines, bijvoorbeeld sociale wetenschappen, 

wordt steeds belangrijker om te kunnen voldoen aan de verwachtingen van de hedendaagse 

consument en om stedelijke vraagstukken effectief te kunnen aanpakken (de Boer, 2014).  

Middels dit onderzoek is aangetoond dat het mogelijk is om bij te dragen aan citymaking vanuit de 

toegepaste psychologie. Dit onderzoek heeft immers de beleving van stadsbezoekers centraal gezet, 

zonder fysieke stadselementen die belangrijk zijn voor citymaking projecten, buiten beschouwing te 

laten. De betrouwbare en valide operationalisatie van de vragenlijst was in staat om de mate waarin 

en wijze waarop de stadselementen de bezoekersbeleving beïnvloeden, in kaart te brengen. Om die 

reden kan het advies zich verbinden met de daadwerkelijke culturele en toeristische projecten waar 

Breda zich momenteel mee bezighoudt om de economische welvaart te revitaliseren. Met deze 

beleveniseconomische benadering kunnen steden bepalen welke beleving ze bij bezoekers willen 

bewerkstelligen en onderzoeken welke stadselementen hier aan bijdragen, om richting te geven aan 

hun culturele en innovatieve projecten. 

De huidige ontwikkelingen op het gebied van stad en consument openen deuren naar nieuwe 

mogelijkheden voor toegepaste psychologie. Bij citymaking is het belangrijk dat de stad zich aanpast 

aan haar bezoekers – de stad kan haar bezoekers wel beïnvloeden, maar niet veranderen. De stad 

zal zich moeten aanpassen in zowel gedrag, als uitstraling, als fysieke vormgeving. Toegepast 

psychologen kunnen hier aan bijdragen door praktijkgericht onderzoek te verrichten naar de 

belevingswereld van bezoekers en hoe de stad hun emoties en gemoedstoestanden kan beïnvloeden. 

Zo kunnen zij citymaking projecten in goede banen begeleiden door het verband tussen stad en 

belevingswereld te bewaken, en tevens de wetenschappelijke grondslag te waarborgen. 

Samengevat stelt het perspectief van de beleveniseconomie dat de belevingswereld van de 

consument onlosmakelijk is verbonden met het economische succes van zowel bedrijven als steden 

(Pine & Gilmore, 2013), wat vraagt om meer betrokkenheid van experts op het gebied van emoties en 

de innerlijke beleving van mensen. Slechts goederen en diensten volstaan immers niet langer: de 

innerlijke, affectieve ervaring van consumenten is onmiskenbaar geworden in het economische succes 

van een stad (Lorentzen, 2009; Pine & Gilmore, 2013). 

 

4.3 Aanbevelingen 

Naar aanleiding van dit onderzoek wordt een apart en gedetailleerd adviesrapport opgesteld voor 

de opdrachtgever. Deze bevat een samenvatting van de belangrijkste bevindingen, concrete 

aanbevelingen en een plan van aanpak voor implementatie. Onderstaande aanbevelingen zijn een 
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globale richtlijn voor het adviesrapport en geven antwoord op de adviesvraag hoe de ‘nieuw-

Bourgondische’ beleving op de Grote Markt versterkt kan worden.  

Hoofdzakelijk wordt aanbevolen om de ‘nieuw-Bourgondische’ beleving te versterken door het 

‘wauw-gevoel’ op de Grote Markt te vergroten, door WOW-factoren toe te voegen aan de contextuele 

pijlers. WOW-factoren zijn cruciaal voor een optimale stadsbeleving, maar ontbreken op de Grote 

Markt volgens haar terrasbezoekers. De historisch-culturele omgeving kan hier aan bijdragen middels 

het toevoegen of opknappen van klein beeldcultuur, die zorgen voor een prikkelend en interessant 

uitzicht voor terrasbezoekers. Gastvrijheid kan de bezoekerservaring verrijken door bijvoorbeeld 

persoonlijke aandacht op maat te schenken en verrassende gebeurtenissen toe te voegen die door de 

bezoekers als positief worden ervaren. Tijdens dit onderzoek werd duidelijk dat veel terrasbezoekers 

wel een idee hebben van wat voor prikkeling ze missen en suggesties willen geven. Tevens bevat 

Breda veel talentvolle en enthousiaste ondernemers en studenten die graag aan de stad willen 

bijdragen. Er wordt daarom aanbevolen om WOW-factoren bottom-up te laten genereren. 

Hierbij moet gezegd worden dat enkele prestatiefactoren van de Grote Markt op orde gebracht 

moeten worden. Volgens Goudriaan en van Milt (2014) is dit een voorwaarde om een ‘wauw-gevoel’ te 

kunnen bewerkstelligen. Vanuit dit onderzoek betreft dit vooral de bekendheid met en werkbaarheid 

van de gratis WIFI, en een beter overzicht van het aanbod op de Grote Markt.  

De gastvrijheid van de Grote Markt kan de ‘nieuw-Bourgondische’ beleving tevens versterken door 

de bezoekers een zelfverzekerd gevoel over zichzelf te geven. Een verhoogd gevoel van 

zelfwaardering en optimisme zorgt bij terrasbezoekers niet alleen voor meer vervoering, maar heeft 

ook economisch voordeel voor de Grote Markt. Zelfverzekerde klanten besteden meer en komen 

sneller terug naar die plek waar zij een goed gevoel over zichzelf hadden. Dit gevoel kan worden 

gecreëerd door extra, persoonlijke aandacht en erkenning te geven aan terrasbezoekers.  

Het adviesrapport geeft een implementatieplan waarmee wordt getracht alle aanbevelingen 

middels een minimum aantal interventies in de praktijk te brengen. 

Als laatst wordt aanbevolen om de gebruikte vragenlijst aan te passen voordat deze wordt 

hergebruikt, door ongeschikte vragen te vervangen en stellingen telkens aan te passen aan de 

specifieke binnenstadsgebieden. Het adviesrapport wordt vergezeld door een verbeterde versie en 

richtlijnen voor het op maat maken van de vragenlijst, zodat de ‘nieuw-Bourgondische’ beleving ook 

op andere locaties van Breda in kaart gebracht kan worden. 
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II. Ethische verantwoording 
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opdrachtgever tot stand is gekomen 

Onderzoeksvoorstel Onafhankelijk in de keuze voor 

onderzoeksmethoden, zonder dat die worden 

gestuurd door gewenste uitkomsten 

Alle keuzes ten opzichte van het ontwerp, 

de methode, de haalbaarheid en de 

afbakening van het onderzoek 

Literatuuronderzoek Eerlijk over de bronnen die ik gebruik, diens 

inhoud, kwaliteit en herkomst 

De zoekstrategie en selectie van gebruikte 

bronnen 

Uitvoering onderzoek Aanspreekbaar op het doen en laten van mijn 

onderzoek 

De manier waarop het onderzoek is 

uitgevoerd en de onderbouwingen voor de 

verschillende methoden 

Dataverzameling Behoedzaam door de verzamelde data alleen 

te gebruiken voor onderzoek 

De wijze waarop data is verzameld en de 

wijze waarop belangengroepen hierbij 

betrokken zijn 

Analyses Autonoom in de analyse en ik zorg er voor dat 

deze niet gestuurd worden door gewenste 

uitkomsten 

De wijze waarop data wordt geanalyseerd 

en de wijze waarop belangengroepen hierbij 

betrokken zijn  

Rapportage Onpartijdig in de rapportage, zonder selectief 

te zijn bij het formuleren van de resultaten of 

conclusies te presenteren die niet gebaseerd 

zijn op de resultaten 

De onderbouwing van de conclusies en 

informatie die de conclusies kan 

tegenspreken, tevens aanbevelingen die 

verder reiken dan de vraagstelling maar net 

zo relevant zijn 

Advies Onpartijdig in het opstellen van aanbevelingen, 

hoewel de vraagstelling van de opdrachtgever 

en het doel van het onderzoek centraal staan, 

ben ik eerlijk in het leveren van 

nevenresultaten mochten deze van belang zijn 

voor het praktijkprobleem 

De wijze waarop de aanbevelingen 

nagevolgd kunnen worden vanuit het 

onderzoek en diens conclusie, de wijze van 

communicatie en de totstandkoming van de 

concrete aanbevelingen 
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III. Zoektermen literatuuronderzoek 

 

 Nederlands Engels 

Vervoering 

 Vervoering 

 ‘In vervoering’ 

 ‘Ontroerd raken’ 

 ‘In ontroering’ 

 Elation 

 Elatedness 

 ‘Being moved by’ 

 ‘Touched by’ 

Tevredenheid 

Combinaties van de termen: 

 Tevredenheid 

 Verzadiging 

 Voldaanheid 

 Consumenten 

Combinaties van de termen: 

 Satisfaction 

 Contentment 

 Consumers 

 Customers 

Verrijking 

Combinaties van de termen: 

 Verrijking 

 Ervaringen 

 Consumenten 

 Toeristen 

 Overvloed 

Combinaties van de termen: 

 Empty 

 Experience 

 Tourists 

 Abundance 

 Enriching 

Zelfverzekerdheid 

Combinaties van de termen: 

 Zelfverzekerdheid 

 Zelfvertrouwen 

 Zelfwaardering 

 Consumenten 

 Toeristen 

Combinaties van de termen: 

 Confidence 

 Self-esteem 

 Consumers 

 Tourists 

 Self-assured 

Zorgeloosheid 

Combinaties van de termen: 

 Zorgeloosheid 

 Zorgeloos 

 Consumenten 

 Horeca 

Combinaties van de termen: 

 Carefree 

 Carefreeness 

 Consumers 

 Tourists 
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IV. Impressies historisch-culturele omgeving 

‘s-Hertogenbosch. Van linksboven naar rechtsonder: de reeds gerestaureerde Pelikaanfontein, de 

Vaas van Vreugde, de Grote Markt met de gerestaureerde waterput en de Uilenburg. 

  

  

 

Maastricht. Van linksboven naar rechtsonder: de Markt met het stadhuis, het Onze Lieve 

Vrouweplein, het Vrijthof en het Huis met de Pelikaan. 
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Breda. Van linksboven naar rechtsonder: de Grote Markt, het Stadhuis, de Onze Lieve Vrouwe Kerk, 

de Boterhal, ’t Tapperijke, Toetie Froetie, het uitzicht op de Sint-Antoniuskathedraal en het 

bevrijdingsmonument Judith. 
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V. Impressies moderne omgeving 

Sfeerimpressies van horecaconcepten die aansluiten op de huidige conceptuele trends van authentiek 

en ruig, modern en ambachtelijk. Van linksboven naar rechtsonder: Bagels & Beans (Breda), 

Starbucks (Rotterdam), In Kannen & Kruiken (Breda) en Inspire (Breda). 
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VI. Itemlijst veldonderzoek 

# Code Item 

0 HORECA* 1=Zeezicht, 2=Samsam, 3=’t Hart van Breda, 4=de Vulling 

1 BREDA Kom je uit Breda? Ja / Nee 

2 HISC1 Het uitzicht op de monumentale gebouwen van de Grote Markt 

3 HISC2 Het uitzicht op de kerken, zoals de Grote Kerk, vanaf de Grote Markt 

4 HISC3 De aanwezigheid van het stadhuis op de Grote Markt 

5 HISC4 De standbeelden, zoals het bevrijdingsmonument 

6 MODO1 Het meubilair in de horecazaken sluiten aan op onze hedendaagse tijd 

7 MODO2 De terrassen op het plein zorgen voor aanzicht van de horeca dat past bij deze tijd 

8 MODO3** De horecapanden geven vanaf de Grote Markt een oubollige uitstraling 

9 MODO4 De aankleding van het interieur van de horecazaken vind ik up-to-date 

10 GAST1 De beschikbaarheid van gratis WIFI op de Grote Markt 

11 GAST2 Het overzicht van het aanbod op de Grote Markt 

12 GAST3 De kwaliteit van het aanbod van de horeca op de Grote Markt 

13 GAST4 De ruimte tussen de tafels en stoelen op het terras of binnen horecazaken 

14 GAST5 De aandacht die aan mij als bezoeker wordt besteed door het horecapersoneel 

15 TEVR1 Op de Grote Markt… kan ik genieten van het leven. 

16 TEVR2 Op de Grote Markt… krijg ik een gevoel van dankbaarheid. 

17 TEVR3** Op de Grote Markt… heb ik last van een vervelend gevoel. 

18 TEVR4 Op de Grote Markt… voel ik mij voldaan. 

19 VERRIJ1 Op de Grote Markt… valt van alles te beleven. 

20 VERRIJ2 Op de Grote Markt… krijg ik een wauw-gevoel. 

21 VERRIJ3 Op de Grote Markt… zijn interessante dingen te zien. 

22 VERRIJ4** Op de Grote Markt… kan ik mij snel vervelen. 

23 ZELF1 Op de Grote Markt… voel ik mij thuis. 

24 ZELF2 Op de Grote Markt… heb ik het gevoel dat ik er mag zijn. 

25 ZELF3** Op de Grote Markt… voel ik mij onzeker. 

26 ZELF4 Op de Grote Markt… geloof ik dat ik zelf voor een leuke tijd kan zorgen. 

27 ZORG1 Op de Grote Markt… kan ik tot rust komen. 

28 ZORG2 Op de Grote Markt… kan ik mijn zorgen even vergeten. 

29 ZORG3 Op de Grote Markt… kan ik onderuit zakken en ontspannen. 

30 ZORG4** Op de Grote Markt… heb ik last van stressgevoelens. 

31 VOER1 Op de Grote Markt… kan ik opgaan in het moment. 

32 VOER2 Op de Grote Markt… kan ik zorgeloos genieten. 

33 VOER3 Op de Grote Markt… voel ik mij opgetogen. 

 

*Geen item op vragenlijst, wel variabele in onderzoek 

** Gehercodeerde items 
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VII. Vragenlijst 

 

 

 

 

 

 

Hoe beleef jij de Grote Markt van Breda? 

 

Breda werkt hard aan het verbeteren van haar Bourgondische binnenstad, zodat deze aantrekkelijk 

blijft voor jou. In dit kader zijn we een onderzoek gestart naar de beleving van de Grote Markt. Hier 

kun jij bij helpen door deel te nemen aan deze vragenlijst. Invullen duurt nog geen vijf minuten! Lees 

de instructies goed, maar denk niet te veel na: je mag gerust afgaan op je gevoel. We beginnen met 

de vraag of je uit Breda komt. 

De vragenlijst begint op de volgende pagina. Alvast bedankt voor je deelname! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze vragenlijst wordt afgenomen in het kader van een afstudeeronderzoek vanuit de opleiding Toegepaste 

Psychologie. Mocht je vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van deze vragenlijst en contact zoeken 

met de onderzoeker, dan kan dat via het e-mailadres p.vanderkrift@student.fontys.nl.   



Eeennn…. Start! 

 
 

Hieronder worden vier onderdelen benoemd van de historische Grote Markt. Geef alstublieft ieder 
onderdeel een rapportcijfer van 1 tot en met 5 om aan te geven in welke mate u dit waardeert. Hierbij geldt 

dat 1 staat voor helemaal geen waardering en 5 voor volledige waardering. 
 

 

 
 
 

Aan de ene kant heeft de Grote Markt een historisch karakter, maar we willen ook dat het plein met de tijd 
mee gaat. Het volgende blok gaat over het eigentijdse karakter van de Grote Markt. Geef alstublieft aan in 
hoeverre u het in het algemeen eens bent met deze stellingen, door het bijbehorende bolletje in te kleuren. 

 

 
Oneens 

Enigszins 
Oneens Neutraal 

Enigszins 
Mee Eens Mee Eens 

 

 
De volgende onderwerpen hebben betrekking tot de gastvrijheid op de Grote Markt. Geef alstublieft per zin 

aan hoe tevreden u het in het algemeen bent met het onderwerp, door het bijbehorende bolletje in te 
kleuren. 

 

 
Ontevreden 

Enigszins 
Ontevreden Neutraal 

Enigszins 
Tevreden Tevreden 

 

 

 

 

9. De beschikbaarheid van gratis WIFI op de Grote Markt O O O O O 

10. Het overzicht van het aanbod op de Grote Markt O O O O O 
11. De kwaliteit van het aanbod van de horeca op de 

Grote Markt O O O O O 

12. De ruimte tussen de tafels en stoelen op het terras of 
binnen horecazaken O O O O O 

13. De aandacht die aan mij als bezoeker wordt besteed 
door het horecapersoneel O O O O O 

 

5. Het meubilair in de horecazaken sluiten aan op onze 
hedendaagse tijd O O O O O 

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

7. De horecapanden geven vanaf de Grote Markt een 
oubollige uitstraling O O O O O 

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

 

1. Het uitzicht op de monumentale gebouwen van de Grote Markt …………………….……………………. 

2. Het uitzicht op de kerken, zoals de Grote Kerk, vanaf de Grote Markt …………………….……………………. 

3. De aanwezigheid van het stadhuis op de Grote Markt …………………….……………………. 

4. De standbeelden, zoals het bevrijdingsmonument …………………….……………………. 

 

Kom je uit Breda?  Ja / Nee 
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De volgende stellingen gaan verder in op uw beleving van de Grote Markt. Geef alstublieft aan in hoeverre 

u het in het algemeen eens bent met deze stellingen, door het bijbehorende bolletje in te kleuren. 

 

Op de Grote Markt…   Oneens 
Enigszins 
Oneens Neutraal 

Enigszins 
Mee Eens Mee Eens 

 

Op de Grote Markt…   Oneens 
Enigszins 
Oneens Neutraal 

Enigszins 
Mee Eens Mee Eens 

 

Op de Grote Markt…  Oneens 
Enigszins 
Oneens Neutraal 

Enigszins 
Mee Eens Mee Eens 

 

Op de Grote Markt…  Oneens 
Enigszins 
Oneens Neutraal 

Enigszins 
Mee Eens Mee Eens 

 

Op de Grote Markt…  Oneens 
Enigszins 
Oneens Neutraal 

Enigszins 
Mee Eens Mee Eens 

 

 
Bedankt voor het invullen! Nog een heel fijne dag gewenst en geniet van je bezoek aan de Grote Markt!

17. … kan ik opgaan in het moment. O O O O O 

18. … kan ik zorgeloos genieten. O O O O O 

19. … voel ik mij opgetogen. O O O O O 
 

13. … kan ik tot rust komen. O O O O O 

14. … kan ik mijn zorgen even vergeten. O O O O O 

15. … kan ik onderuit zakken en ontspannen. O O O O O 

16. … heb ik last van stressgevoelens. O O O O O 
 

9. … voel ik mij thuis. O O O O O 

10. … heb ik het gevoel dat ik er mag zijn. O O O O O 

11. … voel ik mij onzeker. O O O O O 
12. … geloof ik dat ik zelf voor een leuke tijd kan 

zorgen. O O O O O 

 

5. … valt van alles te beleven. O O O O O 

6. … krijg ik een wauw-gevoel. O O O O O 

7. … zijn interessante dingen te zien. O O O O O 

8. … kan ik mij snel vervelen. O O O O O 
 

1. … kan ik genieten van het leven. O O O O O 

2. … krijg ik een gevoel van dankbaarheid. O O O O O 

3. … heb ik last van een vervelend gevoel. O O O O O 

4. … voel ik mij voldaan. O O O O O 
 



VIII. Analyseplan 

 
Hoe is het gesteld met de ‘nieuw-Bourgondische’ beleving van de Grote Markt? 

 

DATAVOORBEREIDING: 

 Variabelen hercoderen 

 Controleren op incorrecte/onwerkelijke waarden 

 Cronbachs alfa, interne consistentie en schaalconstructie 

 Check voor normaalverdeling aan de hand van K-S test, scheefheid, steilheid en histogram 

 Check voor constructvaliditeit vervoering aan de hand van correlatieanalyse 

 Cronbachs alfa en schaalconstructie VERVOERING 

 

SCHAALCONSTRUCTIE 

 Bij het construeren van de schaal MODERNE OMGEVING is de stelling “De horecapanden geven 

vanaf de Grote Markt een oubollige uitstraling” verwijderd, omdat deze de Cronbachs alfa 

omlaag haalde, α = .70,  en een zwak intern verband vertoonde met “De terrassen op het 

plein zorgen voor aanzicht van de horeca dat past bij deze tijd”, r = .29, en “De aankleding van 

het interieur van de horecazaken vind ik up-to-date”, r = .16.  

 Om tot de schaal GASTVRIJHEID te komen is het item over de tevredenheid met gratis WIFI 

buiten beschouwing gelaten, tevens vanwege een te lage interne correlatie met de stellingen 

over de kwaliteit van het aanbod, r = .15, de ruimte tussen tafels en stoelen, r = .03 en over de 

aandacht door het horecapersoneel, r = .17. Ondanks dat de stellingen “Het overzicht van het 

aanbod op de Grote Markt” en “De ruimte tussen de tafels en stoelen op het terras of binnen 

horecazaken” een lage interne samenhang vertoonden, zijn deze items niet verwijderd omdat 

ze geen negatieve invloed hadden op de homogeniteit van de schaal.  

 Bij de schaal ZORGELOOSHEID is de stelling over stressgevoelens weggelaten, door zowel lage 

interne correlaties met de stelling “… kan ik tot rust komen”, r = .19, en “… heb ik het gevoel 

dat ik her mag zijn”, r = .23, als diens negatieve invloed op de Cronbachs alfa, α = .69. 

Hoewel van de HISTORISCH-CULTURELE OMGEVING de onderdelen over de kerken en de 

standbeelden laag met elkaar correleerden, r = .26, hebben ze geen negatief effect op de alfa 

en zijn daarom niet verwijderd.  

 Bij de schaal VERVOERING (CHECK) die dient als evaluatie voor constructvaliditeit is de stelling 

met de term ‘opgetogen’ verwijderd, ondanks voldoende interne correlatie, vanwege de 

veronderstelling dat dit item door respondenten regelmatig incorrect is geïnterpreteerd.  

 

IN WELKE MATE RAKEN DE TERRASBEZOEKERS IN VERVOERING? 

Gemiddelde scores berekenen van de afhankelijke variabelen (5) TEVREDENHEID, VERRIJKING, 

ZELFVERZEKERDHEID, ZORGELOOSHEID en VERVOERING. Betreft nulmeting, geen effectvragen.  
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Inzoomen op itemniveau om uitkomsten te verklaren en belangrijke indicatoren in kaart te brengen. 

Bijvoorbeeld: hoewel het uitzicht op de kerken een hoge waardering krijgt, lijkt een lage waardering 

van de standbeelden de gehele waardering van de historisch-culturele omgeving te benadelen. 

 In welke mate ervaren zij vervoering? 

 In welke mate ervaren zij een diep gevoel van tevredenheid? 

 In welke mate ervaren ze de Grote Markt als verrijkend? 

 In welke mate ervaren zij zelfverzekerdheid? 

 In welke mate ervaren zij zorgeloosheid? 

 

IN WELKE MATE DRAGEN DE CONTEXTUELE PIJLERS BIJ AAN DE VERVOERING VAN TERRASBEZOEKERS? 

Samenhangvraag met 3 onafhankelijke variabelen en maximaal 5 afhankelijke variabelen. 

Onafhankelijke variabelen: HISTORISCH-CULTURELE OMGEVING, MODERNE OMGEVING en GASTVRIJHEID. 

Afhankelijke variabelen: TEVREDENHEID, VERRIJKING, ZELFVERZEKERDHEID, ZORGELOOSHEID en VERVOERING. 

Parametrisch: meervoudige regressieanalyse, forced entry methode. Vooraf checken voor 

multicollineariteit en hetereoscedasticiteit aan de hand van correlatieanalyse, histogrammen en P-

P plots. 

 In welke mate draagt de historisch-culturele omgeving bij aan vervoering? En aan de vier 

dimensies van vervoering? 

 In welke mate draagt de moderne omgeving bij aan vervoering? En aan de vier dimensies van 

vervoering? 

 In welke mate draagt gastvrijheid bij aan vervoering? En aan de vier dimensies van 

vervoering? 

 

IS ER EEN EFFECT VAN HORECAZAAK OP DE VERVOERING VAN TERRASBEZOEKERS? 

Verschilvraag met 1 onafhankelijke variabele met 4 niveaus (HORECA) en 1 afhankelijke variabele 

(VERVOERING).Check vooraf voor gelijke populatievarianties met Levene’s test. 

Two-way ANOVA (HORECA en BREDA). Bij significant effect, check voor interactie. Geen interactie: kijk 

naar hoofdeffecten en gebruik post hoc toetsen. Wel interactie: check voor gelijke varantie en gebruik 

ANOVA simple effects voor afzonderlijke niveaus.  

Bij effect: toetsen voor effect op verschillende dimensies van vervoering door middel van afzonderlijke 

ANOVA’s. 

 

IS ER EEN EFFECT VAN WOONACHTIG ZIJN IN BREDA OF NIET OP DE VERVOERING VAN TERRASBEZOEKERS? 

Verschilvraag met 1 onafhankelijke variabele met 2 niveaus (BREDA) en 1 afhankelijke variabele 

(VERVOERING). Check vooraf voor gelijke populatievarianties met Levene’s test. 

Two-way ANOVA (HORECA en BREDA). Bij significant effect, check voor interactie. Geen interactie: kijk 

naar hoofdeffecten en ga in welke categorie vervoering gemiddeld hoger ligt. Zo wel: check voor 

gelijke varantie en gebruik ANOVA simple effects voor afzonderlijke categorieën. 

Bij effect: toetsen voor effect op verschillende dimensies van vervoering door middel van afzonderlijke 

ANOVA’s.  
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IX. Resultatentabel regressieanalyse 

 

Vervoering Totaal B SE B ß 

Constant 1.64 0.17  

Historisch-culturele omgeving 0.15 0.03 .22* 

Moderne omgeving 0.21 0.03 .30* 

Gastvrijheid 0.27 0.04 .40* 

Note: R
2
 = .42 (F (3, 299) = 71.656, p < .001). *p < .05 

Tevredenheid B SE B ß 

Constant 1.88 0.20  

Historisch-culturele omgeving 0.13 0.4 .17* 

Moderne omgeving 0.24 0.4 .31* 

Gastvrijheid 0.21 0.5 .26* 

Note: R
2
 = .31 (F (3, 298) = 44.040, p < .001). *p < .05 

Verrijking B SE B ß 

Constant 0.98 0.24  

Historisch-culturele omgeving 0.19 0.05 .21* 

Moderne omgeving 0.22 0.05 .23* 

Gastvrijheid 0.29 0.05 .30* 

Note: R
2
 = .30 (F (3, 299) = 42.927, p < .001). *p < .05 

Zelfverzekerdheid B SE B ß 

Constant 1.82 0.21  

Historisch-culturele omgeving 0.11 0.04 .14* 

Moderne omgeving 0.18 0.04 .22* 

Gastvrijheid 0.35 0.05 .39* 

Note: R
2
 = .33 (F (3, 299) = 49.174, p < .001). *p < .05 

Zorgeloosheid B SE B ß 

Constant 1.88 0.24  

Historisch-culturele omgeving 0.17 0.5 .19* 

Moderne omgeving 0.21 0.5 .24* 

Gastvrijheid 0.22 0.5 .23* 

Note: R
2
 = .23 (F (3, 299) = 30.389, p < .001). *p < .05 
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