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Binnen het toeristisch-recreatieve werkveld speelt het aanbieden van 
memorabele en betekenisvolle belevenissen een belangrijke rol. 
hierbij hebben de ideeën van pine en gillmore en de door hen 
vastgestelde belevenisdomeinen veel navolging gekregen. Zo stellen 
zij dat er vier domeinen zijn, te weten entertainment, educatie, 
escapisme en esthetiek. samen vloeien deze ineen tot unieke 
persoonlijke ervaringen (experiences). Deze ervaringen worden 
gekenmerkt doordat ze in staat zijn om emoties op te roepen, men 
erg tevreden is na afloop en ze gedenkwaardig zijn waardoor men er 
achteraf goede herinneringen aan heeft. Daarom is het kunnen 
beïnvloeden van deze ervaringen een belangrijke aangelegenheid, 
immers “een tevreden klant is een goede klant”. 

De Koninginnedag experience
Factoren die leiden tot een positieve 
gedenkwaardige ervaring vooral bij het ontwikkelen van nieuwe 

concepten en het opstellen van marketing-
plannen worden de door pine en gillmore 
opgestelde tips (bijvoorbeeld dat idealiter 
een beleving alle vier de domeinen bestrijkt) 
vaak in acht genomen. Maar waaruit 
bestaat die beleving, of experience, nu 
precies en hoe groot is de invloed van de 
afzonderlijke belevenisdomeinen? Zijn er 
nog andere factoren in het spel die een 
positieve invloed hebben op de beleving van 
een event? in bestaande onderzoeken wordt 
het sociale aspect van een gebeurtenis 
meestal niet meegenomen, terwijl aange-
toond is dat sociale interactie tijdens een 
vakantie, vrijetijdsbesteding of event een 
belangrijke bijdrage levert aan de beleving 

van deze activiteiten. sociale interactie is 
in grote groepen groter of sterker aanwe-
zig dan in kleine groepen. verdient dan de 
groepsgrootte van de bezoekers wellicht 
ook aandacht tijdens marketingactiviteiten 
en productontwikkeling? om die vraag te 
kunnen beantwoorden heeft docent en 
onderzoeker s. de geus, Msc., in het kader 
van haar promotie, onderzoek gedaan 
naar de invloed van groepsgrootte op de 
beleving. specifiek is gekeken naar de 
beleving van Koninginnedag-events en de 
mate van invloed die de belevingsdomeinen 
en groepsgrootte hebben.

Beleving volgens Pine en gillmore
eerst gaan we even terug naar de basis van 
het belevenisdenken. Wat zijn die belevenis-
domeinen van pine en gillmore nou precies? 
na een korte omschrijving van de alge-
mene domeinen (entertainment, educatie, 
escapisme en esthetiek) zullen deze daarna 
toegespitst worden op Koninginnedag. 

Entertainment: de soorten belevenissen 
die door de meeste mensen als ‘amuse-
ment’ worden beschouwd, doen zich voor 
wanneer zij deze via hun zintuigen passief 
absorberen. in het algemeen dus bij het 
kijken naar een theatervoorstelling, luisteren 
naar een concert of lezen voor je plezier. 

Educatie: bij belevenissen met een 
educatief karakter moeten de geest en/of 
het lichaam geactiveerd worden. Dit soort 
belevenissen stimuleert mensen om meer 
kennis op te doen en om van de gebeurte-

nis te leren. een voorbeeld hiervan kan zijn 
het bezoek aan een museum of het volgen 
van een workshop. Deze ‘lerende’ belevenis-
sen kunnen ook leuk zijn en de benaming 
edutainment is bedacht voor belevenissen 
die zowel het lerende als het amusements-
domein bestrijken. 

Escapisme: pine en gillmore noemen dit 
soort ‘ontsnappende’ belevenissen in feite 
de tegenpool van zuivere amusementsbele-
venissen. De bezoeker gaat als een actieve 
deelnemer volledig in de gebeurtenis op, 
waarbij dit een mogelijkheid biedt om te 
ontsnappen uit de eentonige routine en het 
gejaagde tempo van alledag. afdalen in de 
grand canyon of het spelen in een orkest 
of theaterstuk zijn voorbeelden van deze 
‘ontsnappende’ belevenissen.

esthetiek: bij dit soort belevenissen gaat 
men volgens pine en gillmore helemaal op 
in een bepaald event of een bepaalde omge-
ving, waarop men weinig invloed heeft en 
waardoor de omgeving (maar niet de per-
soon zelf) na afloop ongeraakt achterblijft: 
“esthetische belevenissen zijn bijvoorbeeld 
naar beneden kijken van de rand van de 
grand canyon, een bezoek aan een galerie 
of museum brengen, en zitten op een terras 
van een beroemd café in venetië”.

een recentelijk ontwikkelde vragenlijst om 
deze domeinen in kaart te brengen bleek in 
eerder onderzoek zeer bruikbaar in diverse 
contexten, zoals bed & breakfast, cruises 
en festivals. alle hierboven beschreven 
domeinen zijn voor dit onderzoek toege-
spitst op Koninginnedag. Bij entertainment 
gaat het in dit geval om het kijken naar 
anderen tijdens Koninginnedag en daar-
van plezier ondervinden. er is sprake van 
educatieve ervaringen wanneer tijdens 
Koninginnedag nieuwe informatie opgedaan 
wordt en men iets nieuws leert (bijvoorbeeld 
over de historie van nederland, of het 
koningshuis). Daarnaast kunnen zich tijdens 
Koninginnedag ontsnappende belevenissen 
(escapisme) voordoen wanneer men het 
gevoel heeft zich op een andere tijd of plek 
te wanen tijdens het event, of het gevoel 
te hebben in iemand anders zijn huid te 
kruipen. esthetische belevenissen tot slot 
hebben betrekking op de sfeer die ervaren 
wordt tijdens Koninginnedag en het genot 
wat beleefd wordt door er simpelweg te zijn.

koninginnedag 2010-onderzoek
Zoals gezegd is het belang van de invloed 
die de verschillende belevenisdomeinen op 
de positieve ervaring of experience van een 
event hebben niet bekend. Daarnaast is 
de rol die groepsgrootte speelt nog niet in 
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kaart gebracht. om dit te onderzoeken is in 
2010 data verzameld onder studenten van 
nhtv Breda met betrekking tot Koningin-
nedag van dat jaar. in totaal hebben 278 
nhtv-studenten de vragenlijst volledig 
ingevuld. op de vraag in welke stad men 
Koninginnedag had gevierd, werd amster-
dam het meest genoemd (40,6%), gevolgd 
door eindhoven (24,1%), Breda (10%), 
arnhem (3,4%) en ‘s-hertogenbosch, rot-
terdam, tilburg (elk 2,3%). 
in dit onderzoek is de beleving (experience) 
gemeten door in de vragenlijst in te gaan 
op de aspecten herinneringen, interesse, 
emoties en tevredenheid om vervolgens 
een gemiddelde score te berekenen voor 
elke bezoeker. hoe hoger de score (op een 
schaal van 1 tot 7), des te positiever is de 
Koninginnedag-experience geweest. ook 
voor de pine en gillmore-domeinen is een 
gemiddelde score verkregen door mid-
del van hierboven beschreven vragenlijst. 
hoe hoger deze score (wederom op een 
schaal van 1 tot 7), des te sterker was een 
bepaalde dimensie beleefd. Daarnaast is 
gevraagd naar enkele persoonskenmerken, 

de groepsgrootte en de bestedingen per 
persoon tijdens Koninginnedag 2010. 

de resultaten
De resultaten van het onderzoek kunnen 
onderverdeeld worden in antwoorden op 
vijf deelvragen: (1) in welke mate waren de 
vier pine en gillmore-belevenisdomeinen 
aanwezig tijdens Koninginnedag, (2) wat 
was de algemene waardering van de 
experience door de bezoekers, (3) wat was 
de invloed van de domeinen afzonderlijk 
op de experience, (4) wat was het effect 
van groepsgrootte op de experience en 
(5) wat was de relatie van de uitgaven op 
Koninginnedag met de belevenisdomeinen 
en groepsgrootte?
Zoals in figuur 1 te zien is bleek ten eerste 
dat de respondenten alle belevenisdomei-
nen in een bepaalde mate ervaren hadden, 
met de nadruk op esthetische en amuse-
rende belevenissen. Dit gold voor zowel 
mannen als vrouwen en was ongeacht de 
grootte van de groep waarmee men Konin-
ginnedag vierde. 
ten tweede zien we dat, in het algemeen, 

bezoekers positieve ervaringen hebben 
gehad (score van 5 uit 7) en waren ze 
dus tevreden over deze gedenkwaardige 
experiences. analyses lieten verder zien 
dat ongeveer 62% van de verschillen in 
ervaringsscores tussen respondenten 
verklaard kon worden door de factoren die 
in dit onderzoek gemeten zijn (dus het type 
beleving en groepsgrootte samen). hieruit 
volgt dat het zinnig is om te kijken hoe 
die 62% verder is onderverdeeld en welk 
domein de meeste invloed uitoefende op de 
algehele experience. 
in antwoord op deze derde vraag bleek 
dat esthetische belevenissen de grootste 
invloed uitoefenden op de experience. er 
was ook een invloed van de amuserende en 
lerende belevenissen, maar slechts in veel 
mindere mate. opvallend genoeg was er 
geen invloed van ontsnappende belevenis-
sen op de ervaringsscores. een goede 
sfeer, prettige setting en mooi design 
(of decor) bepaalden dus in sterke mate 
de tevredenheid, ervaren emoties en de 
herinneringen. het zien van leuke activitei-
ten en het opdoen van nieuwe kennis en 
vaardigheden was hier minder toe in staat 
en de mogelijkheid om te ontsnappen uit de 
werkelijkheid zelfs helemaal niet.
De vierde vraag onderzocht de rol van 
groepsgrootte en er kan geconcludeerd 
worden dat deze (naast de belevenisdo-
meinen) een significante bijdrage leverde 
aan de Koninginnedag-experience. hoe 
groter de groep, hoe positiever de emoties, 
mooier de herinneringen en hoger de 
tevredenheid. 
gemiddeld is tijdens Koninginnedag ruim 38 
euro per persoon uitgegeven, variërend tus-
sen €0 en €150. De groepsgrootte speelde 
hierbij een belangrijke rol: hoe groter de 
groep, hoe hoger de uitgaven per persoon. 
interessant genoeg bleek het gemiddeld 
bestede bedrag ook af te hangen van het 
soort belevenis! specifiek bleek dat groeps-
grootte ongeveer 10% van de verschillen in 
bestedingen tussen personen kon verklaren 
en esthetische belevenissen zelfs 14%. De 

overige belevenisdomeinen waren overigens 
niet gerelateerd aan de bestedingen. Dus, 
zowel toename in de grootte van de groep 
als de mate van esthetische belevenissen 
(sfeer) zorgen voor een toename in de 
bestedingen. hierbij had groepsgrootte rela-
tief gezien een veel grotere invloed op de 
bestedingen dan esthetische belevenissen.

conclusie
terecht is de belangstelling in het werkveld 
om belevenissen te kunnen typeren erg 
groot. in de academische wereld zijn er 
al enkele studies die de pine en gillmore-
domeinen en andere aspecten van belevin-
gen in kaart proberen te brengen. Met deze 
informatie kan het werkveld op haar beurt 
weer zijn voordeel doen. Zo kan naar aan-

leiding van het huidige onderzoek gesteld 
worden dat alhoewel tijdens Koninginne-
dag 2010 alle belevenisdomeinen zoals 
gedefinieerd door pine en gillmore ervaren 
zijn door respondenten, er verschillen waren 
in de mate waarin deze domeinen invloed 
uitoefenden op het positief ervaren van dit 
evenement. De invloed van esthetische bele-
venissen bleek veruit het grootst. Dit lijkt 
erop te duiden dat organisatoren van evene-
menten vooral aandacht moeten besteden 
aan het esthetische domein, zoals de sfeer 
en het decor. Daarnaast kan geconclu-
deerd worden dat ook groepsgrootte een 
belangrijke rol speelt bij zowel de beleving 
van Koninginnedag als de hoogte van de 
bestedingen. Dit biedt aanknopingspunten 
voor de marketing van evenementen. •
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Welke belevingsdomeinen werden door de respondenten ervaren tijdens Koninginnedag 2010 Figuur 1

Bron: nhtv / Uvt

1,00    2,50       4,00            5,50   7,00

estethiek

entertainment

educatie

escapisme


