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1. Hoe creëer je een beleving?  
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PROGRAMMA 

 
 Belevingseconomie  

 
 Belevingsconcept 

 
 Voorbeeld casus Lego 

 
 “Huiswerk” 
 
 
 
 



WIE IS ER MAAR 1 KEER IN DE 
EFTELING GEWEEST?  



EXPERIENCE ECONOMY 

 De Amerikanen Joseph Pine en 
James Gilmore stellen dat een nieuw 
economisch tijdperk is aangebroken: 
dat van de beleveniseconomie of 
experience economy.  
 

 De klant wil méér dan alleen een 
product of dienst, hij of zij wil vooral 
een belevenis en gaat op basis 
daarvan kiezen tussen aanbieders.  
 

 Dat vraagt bezinning op de marketing 
strategie en marketingplan. Maar 
allereerst op het verhaal van de 
organisatie: de corporate story.  



 Beleveniseconomie is de term voor de (huidige Westerse) economie, 
waarin niet zozeer het product of de dienst centraal staat, maar een 
met het product of met de dienst geassocieerde beleving. 
 

 Ondernemingen creëren een belevenis door hun klanten erbij te  
betrekken op een manier die ze bijblijft.  

 
 

EXPERIENCE ECONOMY 



 The progression of 
economic value 

 Next step 
transformation 
 



VAKANTIE COMMODITY? 
 

http://www.weekendjeweg.nl/index.php?p=47&specid=45
http://www.rpholidays.nl/aanbiedingen/summersale


MAAK ER EEN BELEVENIS VAN! 



 In een maatschappij van materiële overvloed zullen bedrijven zich nog 
kunnen onderscheiden op emotioneel vlak.  

 Emotie en fantasie zijn cruciale ingrediënten voor succes. 
 ”Sluit je product of de dienst aan bij de impliciete en expliciete 

behoeftes van de consument?”  
 Totaalbeleving is nodig om een sterk concept te ontwikkelen. Een 

concept dat betekenisvol is, onderscheidend is en 
uithoudingsvermogen heeft en dat zoveel mogelijk alle zintuigen 
prikkelt.  

BELEVING?  



KENMERKEN 
BETEKENISVOLLE 
BELEVENIS 
 Alle zintuigen zijn betrokken. 

 
 Er is sprake van een verhoogde 

concentratie en focus. 
 

 Er is sprake van een veranderend tijdsbesef. 
 

 Men is emotioneel geraakt. 
 

 Het proces is uniek en voor een ieder en 
heeft een intrinsieke waarde. 
 

 Er is contact met de omgeving door te doen 
en door te ondergaan. 

 
 



WAT IS EEN 
CONCEPT? 

 “…een subjectieve tussenstap tussen 
droom en daad” 
 

 “Een creatief idee dat het uitgangspunt 
vormt voor een reclamecampagne” 
 

 



 Visie: Bundel van opvattingen, je kunt voor of tegen zijn. 
 Concept: Specifiek daaruit gekozen betekenisveld, hetgeen 

waarop je je onderscheidt van je concurrent, meestal een one-
liner… 

 Thema: één onderwerp, staat los.  
 
 

VISIE, CONCEPT, THEMA 
 



Rijkenberg geeft in zijn boek Concepting aan dat: 
 Mensen nauwelijks in te delen zijn in doelgroepen 
 Een doelgroep werk slechts als groeibegrenzer. Door in 

termen van de huidige doelgroep te denken blijft een bedrijf 
slechts doen wat hij al doet.   

 
 

EINDE DOELGROEPEN?  



VOLGGROEP/FANCLUB 

Beter is een volggroep oftewel een 
een fan club!  
 Harley Davidson  
 Apple  
 Starbucks 
 Google 
 H&M  
 Nike 
 Fan van een stad! 
 Fan van een persoon. 
 
 



STORYTELLING 
Kernvragen voor de conceptontwikkelaar: 
 Wat is het verhaal (corporate story) van 

de organisatie? 
 Kan het eerder laten beginnen van de 

beleving bijdragen aan de intensiteit 
van de beleving en het behalen van de 
doelstellingen?  

 Op welke wijze kan de belevenis 
memorabel gemaakt worden?  

 Is het mogelijk op basis van hiervan een 
herhalingsbezoek/aankoop te 
genereren?  

 Is het mogelijk inkomstenbronnen te 
genereren door de beleving te 
verlengen?  



QUOTE WALT DISNEY 

“Cartoon animation 
offers a medium of 
storytelling and visual 
entertainment which 
can bring pleasure”.  
 
 
 
 
Walt Disney Quotes 
A Collection of Walt Disney Quotes 
By Simran Khurana, About.com 
Guide 
 



VOORBEELD CASE: LEGO 



MISSION & VISION 
 Mission: ‘Inspire and develop the 

builders of tomorrow’  
 Our ultimate purpose is to inspire and 

develop children to think creatively, 
reason systematically and release their 
potential to shape their own future - 
experiencing the endless human 
possibility.  
 

 Vision: ‘Inventing the future of play’  
 We want to pioneer new ways of 

playing, play materials and the business 
models of play - leveraging 
globalisation and digitalisation...it is not 
just about products, it is about realising 
the human possibility. 
 

 



VALUES BRAND 

The LEGO® Brand values: 
 Imagination 
 Creativity 
 Fun 
 Learning 
 Caring 
 Quality 



STORYTELLING 



STORE 



LEGO- EXPERIENCE MARKETING 



LEGO- EXPERIENCE MARKETING 



LEGO- CO-CREATION 



LEGO- CO-CREATION 



LEGO  
 heeft het lef gehad om te 

transformeren van een 
productiebedrijf met bijna 1.000 
productnummers, naar een co-
creation model met duizenden 
productnummers. 
 

 Co-creation is momenteel een 
essentieel onderdeel. Hierbij maakt 
Lego gebruik van een gigantische 
community, meer dan 2,5 miljoen 
leden. 
 

 



Consumenten mogen hun eigen ontwerpen uploaden waarbij 
Lego de beste in productie neemt.  
 
De uitverkorenen krijgen 5% royalty over de verkopen. Per week 
worden er meer dan 3.000 ontwerpen geupload. Ze worden elk 
jaar beter. 
 

LEGO: CREATE & SHARE 

http://www.lego.com/en-us/createandshare/default.aspx


LEGO APPS 



LEGO APPS 



APP: LEGO PHOTO  



LEGO APP: SPEL CREATIONARY 



Online magazine Brick Journal dat vrijwilligers schrijven en door 
50.000 personen wordt gedownload! 
 

BRICK JOURNAL 



LEGO CLUB 



LEGO EDUCATION 



LEGO EVENTS 



LEGO PARKS 



CONCEPT DOORVOEREN  



Every time I walk into a LEGO store, a helpful employee asks, 
“Are you looking for a gift today?” I’m always happy to reply, 
“Yes, a gift for myself.” My answer usually gets a smile and a 
knowing look. I’m not the only adult that loves LEGO toys. 

I’M AN ADULT DEALING WITH 
A LEGO ADDICTION 

http://nerdapproved.com/approved-products/im-an-adult-dealing-with-a-lego-addiction/


I LIKE LEGO!  



“HUISWERK” 
Een aantal vragen om mee aan de slag te 
gaan....... 
 
 Wat is de visie van de organisatie?  
 Wat is de missie van de organisatie?  
 Welke waarden staan centraal binnen de 

organisatie?  En zijn dus ook nuttig om te 
communiceren naar uw potentiele gast? 

 Waarom komt de gast naar uw organisatie? 
Met andere woorden: wat maakt het 
betekenisvol of de moeite waard?  

 Op welke manier worden de zintuigen 
geprikkeld tijdens de deelname/beleving?  

 Welk verhaal vertelt de gast na afloop? Is 
het de moeite waard om te vertellen?  

 Welke mogelijkheden voor co-creatie zijn er 
voor uw organisatie? Met de gast, maar 
ook met andere organisaties.  

 
 
 
 
 
 
 



MEER LEZEN?  



IN VLISSINGEN…..  



7 JUNI INFO-
AVOND 

MEER INFORMATIE WWW.HZ.NL 



 VRAGEN??!! 

VRAGEN?! 

Follow us!                      @Scaldis Academy 

                       Group Scaldis Academy 
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