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01 INLEIDING
Dit conceptboek is een opdracht vanuit Fontys 
International Lifestyle Studies. De opdracht is 
als volgt: er moet een conceptversterking worden 
bedacht voor het bedrijf Tilburg te water met hieraan 
voorafgaand een analyseverslag over het huidige 
concept. In dit boek staat de conceptversterking 
uitgewerkt. 

Het proces begon met het analyseren van het 
huidige concept. Hieruit kwamen de pains en 
gains die belangrijk zijn voor het concept van het 
Tilburg te water. Ook zijn er verschillende creatieve 
denktechnieken toegepast om inspiratie te stimuleren, 
op vernieuwende ideeën te komen en uiteindelijk een 
krachtige conceptversterking aan te leveren. 

Ook bevat dit boek een moodboard van de 
conceptversterking, de Ijkpersoon (een persoon 
die symbool staat voor de beoogde doelgroep) en de 
Customer Journey (de reis die de klant maakt voor en 
tijdens dat hij/zij gebruik maakt van de dienst).

Veel leesplezier,
Marjolein van der Woude, Lorette Bessem, 
Pleun van Asseldonk, Janne Veenstra en 
Jamie van Vessem

Voorpagina afbeelding 1: A well travelled woman, bloglovin 
Inhoudsopgave/inleiding (blz 2,3) afbeelding 2: Aneta Ivanova, under the waves
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S-create events
In dit deel van het conceptboek wordt de concept versterking 
S-create events nader toegelicht.

TRENDS
Uit het analyseverslag is gebleken dat Tilburg te water op het 
gebied van (macro) trends goed bezig is. Er wordt ingespeeld 
op flexibiliteit en de keuze die mensen willen hebben bij het 
kiezen van de vaartochten. Dit sluit aan bij de consumenten 
waarde ‘beleving’. Echter is er wel ruimte voor verbetering. 
De vaartochten spelen op een bepaald gebied wel in op de 
macro trends, maar binnen deze trends is men vooral gericht 
op een wat ouder publiek. Wat Tilburg te Water als organisatie 
aantrekkelijker zou maken voor jonger publiek, is meer kijken 
naar hun behoeften.

Uit de focusgroep was te concluderen dat jongeren op zoek 
zijn naar een ‘unieke’ ervaring die zij nog nooit eerder hebben 
beleefd. Daarbij is het dus belangrijk voor Tilburg te Water bij te 
houden wat de trends zijn op het gebied van vrijetijd bij jongeren 
en daar hun eigen invulling aan te geven. Denk bijvoorbeeld 
aan een volle maan tocht. Voor een unieke beleving als deze 
staan heel veel jongeren open. Uit eigen onderzoek is gebleken 
dat de volle maan tocht zeer goed wordt ontvangen binnen de 
doelgroep jongeren. 

INNOVATIE
Uit het analyseverslag bleek dat Tilburg te Water nauwelijks 
innovatieve aspecten heeft binnen het bedrijf. Het veel 
voorkomende concept ‘bootverhuur en vaartochten’ is niet 
direct nieuw, maar als er de juiste innovatieve evenementen aan 
het concept gekoppeld worden, zal het concept unieker worden. 
Er wordt met andere woorden een extra’s onderdeel toegevoegd 
aan het huidige concept van Tilburg te water. Op deze manier zal 
Tilburg te Water meer bezoekers trekken.
Zo zou Tilburg te water zich bezig moeten houden met de 
actualiteiten (zoals de feestdagen) en daarbij vernieuwende 
evenementen organiseren. Ten eerste zou Tilburg te Water 
bijvoorbeeld met de huidige nieuwjaarsduik in de Piushaven 

kunnen samenwerken of zelf een nieuwjaarsduik met 
eventueel een borrel op het water kunnen organiseren. 
Veel jongeren en studenten hebben interesse in een 
speciaal event tijdens nieuwjaar, maar het aanbod is 
hierin gering. Als Tilburg te Water hierop inspeelt en 
op de juiste manier reclame maakt op met name social 
media, zal er veel animo voor zijn. (In het tweede 
deel van de conceptversterking kunt u lezen op welke 
manier en waarom men met social media meer jongeren 
kan trekken). Dit geldt natuurlijk niet alleen voor een 
nieuwjaarsduik, maar ook voor andere feestdagen, 
zoals bijvoorbeeld met Valentijn, romantische Valentijns 
boottochten. Voor een uitgebreidere uitleg van actualiteit-
evenementen, ga naar pagina 7.

CROSS SECTORAAL
Tilburg te Water is al erg goed bezig met het combineren 
van sectoren. Zo past het ‘varen met een hapje en een 
drankje’ goed in de sector Leisure en de sector Food. 
Bovendien sluit de sector Human Movement enigszins 
aan bij het concept omdat bootvaren, hiermee dus 
beweging in de natuur, centraal staat binnen het concept 
van Tilburg te water. Het concept zou nog sterker kunnen 
worden als Tilburg te Water nog meer de sectoren 
combineert. De mogelijkheid van het combineren van 
andere meerdere sectoren is dan ook zeker aanwezig. 
Sporten op het water is gezond en Tilburg te Water zou 
hier zeker iets mee kunnen doen, denk bijvoorbeeld aan 
een bootcamp boot, BOATcamp. Voor een uitgebreide 
uitleg van dit evenement, ga naar pagina 7. Zoals eerder 
al genoemd is houden jongeren van een beleving. Door 
het combineren van sectoren zou Tilburg te Water 
gemakkelijk nog meer op de beleving van jongeren in 
kunnen spelen. 

LIFESTYLE
Het concept Tilburg te water is niet specifiek gericht op 
een bepaalde leeftijdsgroep, maar vooral op (groepen) 
mensen die houden van gezelligheid, cultuur en natuur. 
Als Tilburg te Water meer jongeren wilt trekken, zal de 
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02 concept versterking
organisatie zich bewust moeten worden van het feit 
dat jongeren andere behoeften en daarmee een andere 
lifestyle hebben dan welke andere doelgroep dan ook. 
Dit geldt niet alleen voor de ervaring van een leisure-
activiteit, maar ook voor de manier hoe de doelgroep 
jongeren wordt benaderd via social media en andere 
reclame uitingen. Één van de dingen die sterk speelt 
binnen de doelgroep jongeren is dat ze het gevoel 
willen hebben dat ze ergens deel van uitmaken en mee 
mogen creëren. Zo zou er dus pols kunnen worden 
gehouden op Facebook om te kijken waar jongeren 
behoefte aan hebben door te betrekken in bijvoorbeeld 
discussies. Ook zou Tilburg te Water jongeren aan 
kunnen nemen die zich gericht bezig houden met het 
organiseren van vernieuwende evenementen. Meer 
informatie over integratie van jongeren en studenten 
binnen Tilburg te water is te lezen in deel 2 van de 
conceptversterking; S-create jobs.

QUALITY OF LIFE
S-create events draagt bij aan de Quality of Life omdat 
er uitgebreid is gekeken naar de behoefte van jongeren 
om ‘sociale en vernieuwende’ evenementen te 
bezoeken. Uit de focusgroep is namelijk gebleken dat 
jongeren een groot deel van hun vrijetijd spenderen 
aan hun sociaal leven buiten school en werk om. 
Verbetering op het gebied van social well being is dan 
ook zeker binnen de evenementen terug te koppelen. 
Ook is duidelijk geworden dat veel jongeren het fijn 
vinden om fysiek bezig te zijn. Fysieke wellbeing 
wordt dan ook in zekere gestimuleerd binnen S-create 
events. Door middel van de bedachte evenementen 
wordt er ingespeeld op de besbetreffende behoeften.

ORGANISATIE
Het personeel van een bedrijf is een van de belangrijkste 
conceptdragers binnen een bedrijf. Personeel maakt contact met 
de klant en moet zorgen voor een goede impressie. Daarom is 
het belangrijk om personeel te hebben die passie hebben voor 
hun werk en het bedrijf. Daarnaast moet het personeel een 
connectie hebben met de klanten die op het bedrijf af komen. 
Hier is zeker al van te spreken bij Tilburg te water. Voor het 
concept S-create zou dit voor Tilburg te water dus betekenen 
dat het, om de nieuwe S-create evenementen te organiseren, 
studenten nodig heeft om het bedrijf op de kaart te zetten en 
de evenementen in goede banen te lijden. Studenten kunnen 
namelijk consumentgericht te werk gaan omdat zij het beste 
weten wat jongeren echt voelen, willen en bedoelen. 

BIBLIOGRAFIE
Focusgroep onderzoek (eigen onderzoek)
Analyseverslag over Tilburg te Water (eigen verslag)
Social media kanalen Tilburg te Water

DE EVENEMENTEN 
Na het focusinterview zijn er een aantal essentiële 
behoeften en gains van jongeren centraal gesteld waar 
evenementen omheen zijn bedacht. Tilburg te Water hoeft 
deze evenementen niet precies op deze manier uit te 
voeren. Dit zijn suggesties van evenementen die jongeren 
zouden trekken. Als men naar het algehele plaatje van 
S-create events kijkt, is het voor van belang dat Tilburg te 
Water gaat kijken naar actualiteiten en de behoeften van 
jongeren en hier op inspeelt als organisatie. 

De vier belangrijkste waarden m.b.t jongeren en vrijetijd:

RUST
Het drukke leven dat de meeste jongeren/studenten 
hebben, vergroot de behoefte om rust te nemen. Jongeren 
willen in hun vrijetijd graag tijd voor zichzelf en het hoofd 
even leeg maken voordat ze er weer volop tegenaan gaan 
op school of op het werk. 

ACTIE
In tegenstelling tot rust willen jongeren binnen hun 
vrijetijdsbesteding graag actie. Zij willen graag dat er veel 
dingen om gebeuren en willen zelf ook fysiek bezig zijn. 
Bij voorkeur doen jongeren dit in groepsverband.

SOCIAAL
Een van de belangrijkste waarden met betrekking tot 
jongeren en vrijetijd is sociaal bezig zijn. Het liefst in een 
vertrouwde kring met vrienden of familie, zowel offline 
als online. Dit is bijvoorbeeld te zien aan de populariteit 
van de social media kanalen.

VERNIEUWING
‘Het nieuwste van het nieuwste’ is voor veel jongeren 
een must om te hebben of te doen. De jeugd is over het 
algemeen een nieuwsgierige generatie die genoeg heeft 
van conservativiteit en vernieuwing wil. Jongeren zijn 
daarom gedreven om nieuwe dingen uit te proberen.
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RUST ACTIE

SOCIAAL

VERNIEUWING

Behoeften jongeren

Bootcamp boot - sporten 
met obstakels op boten

Yoga/meditatie boot - mediteren door de rust van het water

Volle maan tocht - genieten van de volle maan met een 
drankje en je vrienden

Nieuwjaarsduik en borrel

Offline tinder boot -
speeddaten op een boot

Valentijnstochten voor stelletjes
Valentijn winacties

Netwerk boot - netwerken door samen te varen

Lounge boten - om even tot rust te komen, 
alleen of met vrienden

Picknick op de boot

Partyboot - feestjes op de boot

Cocktail boot - 
mixen en drinken

Chocomel met slagroom feestje - 
leuk voor in de winter

UITGEWERKTE EVENEMENTEN

FULL MOON EXPERIENCE
Door het organiseren van en volle maan tocht kun je veel 
jongeren trekken.Door een sfeer te creëren op de boot 
kun je mensen een hele nieuwe ervaring geven. Denk 
bijvoorbeeld aan fakkels, lampjes, dekens en een drankje.

FEESTDAGEN EVENEMENTEN
Afhankelijk  van de feestdagen die er op dat moment 
zijn wordt daarom heen evenementen georganiseerd. 
denk bijvoorbeeld aan een nieuwjaarsduik en borrel of 
een valentijnstocht. Er kan bijvoorbeeld een Facebook 
actie worden gehouden waarbij je twee plekjes wint 
op de Valentijnsboot. Bij alle evenementen zit een 
hapje of drankje. Als er bij iedere feestdag iets wordt 
georganiseerd betekent dat automatisch ook dat in alle 
seizoenen evenementen komen.

BOATCAMP
Jongeren willen actie en wat is een leukere manier om dat 
met zijn alle op een boot te doen? De Boatcamp. Er wordt 
een parkour uitgezet en door middel van oefeningen 
met uitleg gaan ze zo richting het einde waar ze een 
milkshake krijgen. Er is dus een beloning aan het einde 
van het parkour. 

DYNAMIC NETWORK
Het sociale leven voor jongeren is erg belangrijk zoals 
te zien is hiernaast. Daarom is een netwerk boot erg 
leuk. Jongeren met verschillende studies en banen 
komen bijeen onder het genot van een drankje om zo te 
netwerken.

Op de volgende twee pagina’s staan moodboards om het 
idee en de sfeer achter de evenementen te verduidelijken.
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FULL MOON EXPERIENCE

Afbeelding 3: Moodboard Full moon experience Afbeelding 4: Moodboard feestdagen evenementen

FEESTDAGEN EVENEMENTEN
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BOATcamp DYNAMIC NETWORKS

Afbeelding 5: Moodboard BOATcamp Afbeelding 6: Moodboard Dynamic Networks
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S-CFREATE JOBS
In dit deel van het conceptboek wordt de 
conceptversterking ‘S-create jobs’; integratie van 
jongeren binnen Tilburg te water en de ‘nieuwe 
huisstijl’ toegelicht. 

ORGANISATIE
Tilburg te Water heeft aangegeven dat zij de 
organisatie van het bedrijf op langere termijn 
eventueel over wil dragen aan jongeren. Belangrijk is 
dan dat jongeren op de een of andere manier Tilburg 
te water leren kennen of integreren in het bedrijf. 
Studenten hebben de mogelijkheid te solliciteren 
op een bijbaantje bij Tilburg te Water waarbij zowel 
professionele, als persoonlijke kwaliteiten aan te pas 
komen. Studenten/jongeren creëren en denken dus 
mee met Tilburg te water. Vacatures waar jongeren 
op kunnen solliciteren zijn bijvoorbeeld; vormgeving 
en onderhouden van de Facebookpagina, vormgeving 
van de website, vormgeving folders/flyers en mede-
organisator of medewerker op S-create events.

COMMUNICATIE & MATERIALISATIE
Daarnaast bleek uit de analyse dat de communicatie 
van Tilburg te Water niet aantrekkelijk genoeg 
is. Er is geen duidelijke stijl terug te zien in de 
communicatiemiddelen die Tilburg te Water 
kenmerkt. Om daarop in te spelen is de ‘nieuwe 
huisstijl’ ontwikkeld. De ‘nieuwe huisstijl’ is gebaseerd 
op het gedachtegoed en karakter van Tilburg te 
Water. Deze ‘nieuwe huisstijl’ is vormgegeven in een 
moadboard die een impressie geeft wat deze nieuwe 
huisstijl inhoudt. De stijl van het moodboard kan 
eventueel ook toegepast worden op de materialisatie 
die Tilburg te water kenmerkt. Denk dan ook aan de 
kleding en uitrusting van het personeel. De taak om 
een nieuwe huisstijl toe te passen op bijvoorbeeld 

de website of kleding zou een functie kunnen zijn 
om op te solliciteren. De ‘nieuwe huisstijl’ moet de 
communicatie met een jonger publiek bevorderen. 
Hieronder is het moodboard weergegeven:

Afbeelding 7: Moodboard huisstijl Tilburg te Water
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TRENDS
We kunnen trends die spelen onder jongeren linken 
aan S-create jobs. De eerste trend (Trendone, 2016) 
is ‘Connected World’. Deze trend houdt in dat men 
nog nooit zo verbonden is geweest als nu, dankzij het 
internet. Internet neemt verschillende dingen over 
die normaal offline gedaan zouden worden en het 
verleent een hoop informatie. Daarbij draagt deze 
verbondenheid in grote mate bij aan het ontstaan van 
netwerken. S-Create jobs biedt nieuwe mogelijkheden 
om die verbondenheid op een gunstige manier te 
versterken. 
De ‘nieuwe huisstijl’ speelt vooral in op de trend 
beleving. Een toepasselijke stijl zorgt voor een 
bepaalde sfeer. Dat is dan ook wat de ‘nieuwe huisstijl’ 
moet uitstralen.
 
INNOVATIE
Uit de analyse over Tilburg te Water is geconcludeerd 
dat Tilburg te water nog het een en ander aan kan 
scherpen op het gebied van innovatie. Ook uit de 
focusgroep bleek dat jongeren vooral nieuwe, unieke 
dingen willen doen. S-create jobs is een innovatieve 
concept versterker voor Tilburg te Water. Ten eerste 
wordt er geen standaard bijbaan aangeboden, maar 
juist unieke functies waarbij studenten bovendien 
voor een groot deel hun eigen fantasie in kwijt 
kunnen. Ten tweede draagt een doelgroep die 
normaliter nauwelijks betrokken is bij Tilburg te 
water actief bij aan de organisatie.
   

CROSS-SECTORAAL 
Uit de analyse die geschreven is voor Tilburg te Water bleek 
dat Tilburg te water al goed cross-sectoraal bezig is. Tilburg te 
water is al zeer actief in de sector leisure en food. Ook binnen 
de sector human movement is Tilburg te water actief. Door 
de toevoeging van de ‘nieuwe huisstijl’ wordt de sector living 
er ook bij betrokken omdat de ‘nieuwe huisstijl’ zich ook kan 
richten op de materialisatie van het bedrijf.

LIFESTYLE
Jongeren weten vaak het best wat zij als doelgroep willen en 
hoe hun medegenoten het best te bereiken zijn. De jongeren 
richten zich het best op hun eigen doelgroep. Daarnaast weten 
zij wanneer welke vorm van (social) media en marketing het 
beste gebruikt kan worden om een bepaalde boodschap over te 
brengen. Daarom kunnen studenten bij S-create jobs goed aan 
de slag als social media- en promotie experts. Alle studenten 
hebben naast hun functie ook de vrijheid hun mening, tips en 
aanvullingen aan Tilburg te water te geven. Zo krijgt het bedrijf 
een beter inzicht in de doelgroep “jongeren” en zijn jongeren 
bovendien actief betrokken bij de organisatie. 
Ook draagt de betrokkenheid van jongeren aan bij aan het 
netwerk van Tilburg te Water, aangezien er een jonge doelgroep 
betrokken wordt in de organisatie, die weer andere connecties 
heeft dan Tilburg te water vooraf had. Hierdoor wordt het 
netwerk verbreed en kan dit leiden tot nieuwe inzichten. Door 
jongeren in dienst te nemen, zal de levensstijl van studenten 
en jongeren meer op de voorgrond treden. Hierdoor kunnen 
studenten/jongeren zich beter identificeren met het bedrijf 
en is de kans groter dat zij een vaartocht bij Tilburg te water 
willen maken.
 
QUALITY OF LIFE
Ten slotte wordt de Quality of Life binnen zowel de sociale 
dimensie, als de dimensie van ontwikkeling en activiteiten 
verbeterd. Binnen de sociale dimensie wordt de Quality of life 
verbeterd omdat jongeren en studenten in dienst bij Tilburg 
te water nieuwe mensen leren kennen en eventueel deze 

contacten behouden. 
De Quality of Life op het gebied van ontwikkeling en 
activiteiten wordt bevorderd omdat de jongeren en 
studenten een persoonlijk en professioneel leerproces 
doormaken wanneer zij in het werkveld terecht komen. 
Hier werken ten eerste onder andere mensen met veel 
levens- en werkervaring en ten tweede doen de werkende 
studenten en jongeren zelf nieuwe ervaring op. Buiten het 
leerproces om ondernemen zij ook allerlei activiteiten als 
zij bezig zijn met het organiseren van evenementen voor 
S-create events. 

BIBLIOGRAFIE
Trendone. (2016). Connected world. Opgeroepen op 
november 24, 2016, van Trendone: http://www.trendone.
com/en/trend-universe/mega-trends/mega-trend-detail/
connected-world.html
Focusgroep onderzoek (eigen onderzoek)
Analyseverslag over Tilburg te Water (eigen verslag)

W
IE

?
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Afbeelding 8: Ijkpersoon
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Toelichting
Binnen onze conceptversterking is de centrale 
conceptdrager “S-create”. Deze conceptdrager bestaat 
uit twee onderdelen; S-create events en S-create jobs. 
De twee essentieelste conceptdragers zijn hierbij 
organisatie en communicatie. De touching points 
voor de consument komen bij S-create events en 
S-create jobs slechts deels overeen. Daarom is één 
customer journey voor het gehele concept eigenlijk 
niet voldoende. De volgende customer journey geldt 
daarom voor het originele concept van Tilburg te 
water en S-create events.
 
1.  Het eerste waar de consument mee te maken 
krijgt is het hebben van bepaalde effectieve behoeften. 
Dit zijn behoeften waar de consument zich van 
bewust is. De doelgroep jongeren 18-25 jaar hebben 
als essentieelste gains in hun vrijetijd ontspanning/
rust, sociaal zijn en low-budget. De pains die hen 
hier in tegenhouden zijn de dagelijkse sleur en een 
onevenwichtig inkomen. Binnen ons concept spelen 
wij in op de behoefte aan ontspanning en sociaal bezig 
zijn.
 
2.  Vervolgens zal de consument op zoek gaan 
naar informatie door middel van mond-op-mond 
reclame en de folder van Tilburg te water. Dit zijn 
dan ook de conceptdragers binnen communicatie 
van het originele concept die vaak het eerst worden 
opgemerkt.
 
3.  Als de verkregen informatie de consument 
bevalt, zal men op zoek gaan naar nadere informatie 
via het web. De consument zal dan terecht komen 
op de website van Tilburg te water. Hier vindt de 
consument een breed aanbod aan informatie over het 
gedachtegoed en de diverse vaartochten van Tilburg 
te water. Ook kan men op de site doorverwijzingen 
vinden naar de sociale media van de stichting.
 

4.  Het bezoeken van de sociale media van 
Tilburg te water is dan ook de volgende stap in de 
customer journey. Vooral de beoogde doelgroep 
(jongeren), zal de sociale media van de stichting 
bezoeken. Tilburg te water promoot zichzelf en 
houdt de consument op de hoogte door middel 
van Facebook, Instagram en Twitter. Hier zal 
de consument op zoek gaan naar reviews van 
eerdere bezoekers.
 
5.  Als deze reviews overwegend positief zijn, 
neemt de consument de beslissing. Wel of niet een 
vaartocht boeken met Tilburg te water? Als men 
kiest om wel een vaartocht te boeken, geeft men 
voorkeuren aan en plaatst men een reservering. 
Vervolgens betaalt de consument.
 
6.  Na het doorlopen van de net genoemde 
stappen, gaat de consument daadwerkelijk 
Tilburg te water beleven. De consument maakt 
een gekozen vaartocht mee en zal een bepaalde 
impressie opdoen.
 
7.  Tenslotte vormt de consument een 
algemene opinie over de dag varen met Tilburg 
te water. Heeft de consument een positieve of 
negatieve mening aan de dag overgehouden? Aan 
de hand van deze mening zal de consument wel 
of juist niet overwegen om nog een keer te varen 
met Tilburg te water.

Customer journey

H
O

E?

Afbeelding 9: Customer Journey
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E? IMPLEMENTATIE VAN HET CONCEPT
Om ervoor te zorgen dat het concept goed wordt 
geimplementeerd binnen Tilburg te Water is het van belang dat 
Tilburg te Water precies begrijpt wat de veranderen zijn binnen 
het concept, en wat zij daar precies mee moeten doen. 

Binnen het nieuwe concept is het belangrijk dat jongeren meer 
zeggenschap hebben binnen het bedrijf. Dit door middel van 
bijbanen aanbieden en zorgen dat de jongeren de kwaliteiten 
hebben die nodig zijn voor bijvoorbeeld het adviseren over de 
website of het helpen bij het organiseren van de evenementen. 

Daarnaast is het belangrijk dat er een jonger iemand 
aangenomen wordt om ervoor te zorgen dat de actualiteiten die 
spelen binnen de doelgroep jongeren worden bijgehouden en dat 
daar op in wordt gespeeld door middel van evenementen. 

04 Implementatie en materialisatie
MATERIALISATIE
Om het concept te kunnen realiseren zijn er een aantal 
materialen nodig. Het meeste is echter al aanwezig 
bij Tilburg te Water. Tijdens het ontwerpen van de 
conceptversterking is er rekening gehouden met het 
laag houden van de kosten. Wat er voornamelijk nodig 
is om de evenementen uit te kunnen voeren zijn de 
boten. Daarnaast verschilt het per evenement welke 
materialen er nog bij moeten komen.

BOATcamp
Bij dit evenement zijn er naast de boten ook een trainer, 
sport atributen en milkshakes nodig. 

FULL MOON EXPERIENCE
Naast de boten zijn er bij dit evenement ook fakkels, 
rustige muziek (speakers) dekens en drankjes nodig. 

FEESTDAGEN EVENEMENTEN
Bij de feestdagen verschilt het per evenement 
wat er nodig is, maar als er bijvoorbeeld naar de 
nieuwjaarsborrel wordt gekeken is er champagne en 
een kleine hapjes nodig.

DYNAMIC NETWORK 
Wat vooral bij dit evenement nodig is zijn boten en een 
drankje voor de rest is er niet zo veel nodig.

Naast alle materialen voor deze evenementen is er 
natuurlijk ook een goede communicatie nodig om 
jongeren te trekken. Hierover kunt u lezen op pagina 7 
en 8.
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Volle maan tocht duurt 2 uur. De prijs is gebaseerd 
op enkel de bootvaart. Hapjes en drankjes mogen zelf 
meegenomen worden.

De volle maan tocht  kost de opdrachtgever niet zo 
veel geld. Hij hoeft enkel te varen. Er is plaats voor 
ongeveer 20 personen op de boot. Hieraan verdient 
de opdrachtgever 20 x 12,50 = 250 euro, als de boot 
volledig vol is zonder studentenkorting.

Bootcamp boot duurt 1,5 uur per dagdeel. Deze prijs 
is inclusief de activiteiten die er gedaan worden. De 
materialen die nodig zijn voor de oefeningen worden 
vanuit het bedrijf verzorgd. Aan het einde van de 
bootcamp krijgt iedere deelnemer een gezonde 
smoothie. 

De bootcamp boot kost de opdrachtgever de vaart en 
een smoothie per persoon. Er kunnen per dagdeel 
10 tot 15 personen deelnemen aan de bootcamp. 
De kosten voor de smoothie zullen ongeveer 1,50 
euro per smoothie zijn. Dus bij een volle boot zijn 
de kosten 1,50 x 15 = 22,50 euro. De opdrachtgever 
verdient 20 x 15 = 300 euro bij een volle boot zonder 
studentenkorting. 

Netwerk boot duurt 1,5 uur. Deze prijs is gebaseerd op 
de bootvaart inclusief een drankje. Hapjes mogen zelf 
meegenomen worden als daar behoefte aan is.

De netwerk boot kost de opdrachtgever de vaart en 
een drankje per persoon. Er kunnen 20 personen op 
de boot. De opdrachtgever verdient 15 x 20 = 300 euro 
bij een volle boot zonder studentenkorting.

Feestdagen evenement hangt af van welke feestdag 
er gevierd wordt. Bijvoorbeeld op Valentijnsdag is de 
boottocht in de middag. De hapjes en drankjes worden 

die middag volledig verzorgd vanuit het bedrijf. 
De Nieuwjaars duik vindt ’s middags plaats. Hierbij is een hapje 
en een drankje inbegrepen. 

Bij de feestdagen evenementen moet de opdrachtgever zorgen 
voor hapjes en drankjes. Dit is per evenement verschillend. Bij 
deze evenementen wordt gerekend op 20 personen op de boot. 
Hieraan verdient de opdrachtgever dus 25 x 20 =  500 euro bij 
een volle boot zonder studentenkorting.

05 kosten berekening

Studentenprijs Kosten per dag

Full moon
 experience €7,50 €12,50

BOATcamp €15,00 per dagdeel 
incl. smoothie

€20,00 per dagdeel, 
incl. smoothie

Dynamic network €10,00, 
incl een drankje

€15,00, 
incl. een drankje

Feestdagen 
evenementen

€20,00, incl. 
hapje en drankje

€25,00, incl. 
hapje en drankje
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EN BEELD
Afbeelding 1: A well travelled woman, bloglovin 

Afbeelding 2: Ivanova, Aneta, under the waves, Pintereset

Afbeelding 3: van Bessem, Lorette, Moodboard Full moon 
experience, 2016
1. Maan (Lomorlondon, 20-12-15, Geraadpleegd op   
22-11-16,https://lomor.co/2015/12/20/simplicity/) 

 2.Ligkussens (RH, Geraadpleegd op 22-11-16, ht  
tps://www.restorationhardware.com/catalog/product/product.
jsp?productId=prod6590001&categoryId= cat6180108) 

3.Kampvuur+muziek (Carla DellaPenna, 12-12-15, Geraadpleegd op 
22-11-16,https://nl.pinterest.com/pin/428756827006462791/) 

4.Hotdrinks (Brandy O’Neill, 16-12-16, Geraadpleegd op 22-11-16, 
http://www.foodfanatic.com/2015/12/spiced-mulled-wine/)’

Afbeelding 4: van Bessem, Lorette, Moodboard feestdagen 
evenementen, 2016
1.Zomer (Blush and Roses, 28-06-16, Geraadpleegd op 28-11-
16,http://www.blushandroses.com/tag/weekend/) 

2.Winter (FlamboyantBobby, 16-02-16, Geraadpleegd op 28-11-16, 
http://everythingbobby.tumblr.com/post/139435028381/wearesopr-
oudofyou-thankyoubobby ) 

3.Herfst (Joanne Coyle, 29-10-09, Geraadpleegd op 28-11-16, http://
fineartamerica.com/featured/i-love-fall-2-joanne-coyle.html) 

4.Lente (Photos.com, Geraadpleegd op 28-12-16, http://www.photos.
com/photo/138621594/sunbathed-pastel-flowers) 
Stel in boot (Meeety, Geraadpleegd op 28-11-16,http://meeety.stri-
kingly.com/) 

5.Schaatsen (Arte de Seduccion, 19-01-09, Geraadpleegd op 
28-11-16,https://artedeseduccion.wordpress.com/category/seducci-
on-imagenes-seductoras/page/5/) 

TEKST
Analyseverslag over Tilburg te Water (2016) (eigen verslag)

van Bessem, Lorette, Ijkpersoon

Facebook, Tilburg te Water (2016)

Focusgroep onderzoek (2016)(eigen onderzoek)

Serious concepting H6, 2016

Trendone. (2016). Connected world. Opgeroepen op november 
24, 2016, van Trendone: http://www.trendone.com/en/trend-
universe/mega-trends/mega-trend-detail/connected-world.html

Veenstra, Janne, Customer Journey, Picktochart 

06 Bronnen
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6.Nieuwjaarsduik (P230568, 12-12-10, Geraadpleegd op 28-11-
16,http://zoom.nl/foto/sport/nieuwjaarsduik.1961613.html) 

7.koningsdag (Redactie, 26-04-16, Geraadpleegd op 28-11-
16,http://passievrouwen.com/lifestyle/redactievraag/redactie-
vraag-ga-doen-koningsdag/)

Afbeelding 5: van Bessem, Lorette, moodboard BOAT-
camp, 2016
1.legerprint (Trendi Textures, Geraadpleegd op 22-11-16, http://
www.cafepress.com/trenditextures/11183493) 

2.bos training (Erwan Le Corre, Geraadpleegd op 22-11-16,htt-
ps://breakingmuscle.com/learn/monthly-oped-reconnect-to-the-
nature-in-you-become-powerful-and-create-the-reality-you-want) 

3.Stereo (Lyle Owerko, Geraadpleegd op 22-11-16, https://www.
artsy.net/artwork/lyle-owerko-boombox-8-1) 

4.Benen (NIKE, 29-08-16, Geraadpleegd op 22-11-16,http://news.
nike.com/news/take-on-nature-s-obstacle-course-with-nike-s-
trail-running-collection) 

5.Kaart (Lorette Bessem, Adobe photoshop) 
roeiteam (Canoe Kayak Canada, Geraadpleegd op 22-11-16, 
http://canoekayak.ca/go-paddling/war-canoe/) 

6.Oog met zweet (Di Radazione, 27-06-16, Geraadpleegd op 22-
11-16,http://www.huffingtonpost.it/2016/06/27/riscaldamen-
to-globale-_n_10694764.html?utm_hp_ref=ambiente)’

Afbeelding 6: van Bessem, Lorette, moodboard 
Dynamic Networks, 2016

1.hand (Basile Segalen (Google Plus), 10-05-16, Geraadpleegd op 
22-11-16, http://www.basilesegalen.com/2016/05/ecrire-mes-en-
vies.html) 

2.zonsondergang (Gernot Posset, 05-01-16, Geraadpleegd op 
22-11-16, https://500px.com/photo/134884495/sunset-at-lake-
myvatn-by-gernot-posselt?ctx_page=2) 

3.boot (Rob Report, Geraadpleegd op 22-11-16, http://robbreport.
com/) 

4.drankjes (MOAO today, Geraadpleegd op 22-11-16, http://moao.today/
wedd/2095/)

5.jazz trio (Frizzo, Geraadpleegd op 22-11-16, https://frizzosound.bandcamp.
com/track/fling) 

6.handen (Graca Costa, 12-05-16, Geraadpleegd op 22-11-16, http://fragmen-
tosdemimedosmeusoutroseus.blogspot.nl/2016_05_01_archive.html)

Afbeelding 7: Van Vessem, Jamie, moodboard huisstijl Tilburg te 
Water, 2016
1.Yellow. (z.j.) Geraadpleegd van http://indulgy.com/post/vmHrKgy41/yellow

2.Bright yellow and shades of blue. (z.j.) Geraadpleegd van http://colorpalet-
tes.net/color-palette-659/

3.Bird. (z.j.) Geraadpleegd van http://gsfrenchshabbylife.tumblr.com/
post/75216695352/awww 

4.Lemon. (z.j.) Geraadpleegd van http://color.romanuke.com/tsvetovaya-pa-
litra-1432/

5.The Boat House. (z.j.) Geraadpleegd van http://www.blogmilkblog.
com/2016/04/the-boat-house.html

Afbeelding 8: Van Bessem, Lorette, Ijkpersoon, 2016

Afbeelding 9: Veenstra, Janne, Customer Journey, gemaakt in 
Picktochart, 2016

Afbeelding 10:  A well travelled woman, bloglovin 


