
HET 
NIEUWE 
UITGAAN

Bijlagen onderzoeksrapport |  Nook Weiss | 29 augustus 2022

Uitgevoerd voor: Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)

Op een fijne, maar vooral veilige manier 
genieten van het nachtleven.



2 3

INHOUDSOPGAVE BIJLAGE 1  - OBSERVATIE

De video opnames zijn gemaakt bij een drukke doorgang richting Stratumseind. Er is gefilmd van 8 uur ‘s avonds tot 8 uur ‘s ochtends van zaterdag 
9 juli 2022 op zondag 10 juli 2022. Er is gekozen voor deze tijdsperiode omdat het breed genoeg is om het begin en het einde van een nacht te 
kunnen dekken en op deze manier zo goed mogelijk bepaalde gedragen te kunnen observeren. De opnames zijn in het donker gemaakt. Als de 
helderheid van het scherm op hoog wordt gezet, zijn de afbeeldingen duidelijker. In de afbeelding hieronder is te zien hoe de straat eruit ziet bij 
daglicht.

Op de kaart hieronder is te zien waar het uitgaansgebied, Stratumseind ligt en vanaf wel punt de observatie is uitgevoerd.
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Tussen ongeveer 1 en 3 uur gebeurt er eigenlijk niet zoveel. Pas na 3 uur begint er weer beweging te komen in de straat. Alles gaat dicht om 4 uur 
‘s nachts en dit is goed te zien. Opvallend is dat iedereen tegen 4 uur pas weer weggaat. Tussen 4 en 5 uur is het nog onrustig wanneer de straat 
langzaam leegloopt met alle uitgaanders. 

Op het begin van de avond is te zien dat het nog rustig is op straat. Mensen lopen rustig door de straat heen en er zijn weinig fietsen 
geparkeerd. Rond half 11 begint het drukker en rumoeriger te worden. Groepjes druppelen een voor een Stratumseind op en de straat 
staat al een stuk voller met fietsen. Rond 12 uur ‘s nachts is het piekpunt. De straat staat helemaal vol met fietsen en opvallend om te zien 
is dat er al best een aantal dronken mensen voorbij lopen. Er komen veel groepjes met jongens voorbij gelopen die al aan het duwen en 
trekken zijn voordat ze Stratumseind op lopen. 
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BIJLAGE 2 |  ENQUÊTE
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BIJLAGE 3 |  INTERVIEWS
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BIJLAGE 4  |  TRENDKAART

MEGATRENDS
Connectivity
De komst van internet en smartphones heeft ervoor gezorgd dat het 
heel gemakkelijk is om contact te zoeken met elkaar. Door middel 
van onder andere berichten en videobellen kan iedereen in de wereld 
elkaar bereiken op elk moment van de dag. Het ontmoeten van 
nieuwe mensen via het internet is de normaalste zaak van de wereld 
geworden en zo staat de wereld in verbinding met elkaar (Olsen, 
2021). Deze manier van contact leggen geeft veel mogelijkheden. 
Zo was het tijdens de schoolsluitingen voor leerlingen mogelijk om 
thuis onderwijs te volgen, en voor werknemers van bedrijven was 
thuiswerken mogelijk. Het gegeven dat veel bedrijven online werken 
vraagt daarbij om een bepaalde openheid en transparantie.

AI-Revolution
Digitalisering heeft ervoor gezorgd dat kunstmatige intelligentie 
ofwel Artificial Intelligence (AI) super belangrijk is geworden in de 
maatschappij. Er worden constant nieuwe innovaties zoals robots, 
3D-modellen en nieuwe technologieën op de markt gebracht. Het 
gevolg van deze innovaties is dat bijna alles geautomatiseerd kan 
worden en menselijk werk in sommige gevallen overbodig zal 
worden (Van Leeuwen, 2022).

Health
Hoewel de megatrend ‘Health’ zich al langer manifesteert in de 
maatschappij, heeft de uitbraak van Corona de wereld doen inzien dat 
het aanhouden van een gezonde levensstijl dringend noodzakelijk is. 
Gezondheid begint daarom ook steeds belangrijker te worden en er 
is vooral veel aandacht voor preventie. Voorkomen is nog altijd beter 
dan genezen (Van Leeuwen, 2022). Een gezond leven is van belang. 
Er worden veel campagnes gevoerd om te laten zien dat een gezonde 
levensstijl zeer belangrijk is. Uiteraard zal fysieke gezondheid over 
het algemeen belangrijk blijven in de maatschappij om zo goed en 
lang mogelijk te kunnen leven, maar er wordt daarnaast ook steeds 
meer aandacht besteed aan de mentale gezondheid door producten 
en diensten te ontwerpen die kunnen bijdragen aan een gezonde 
levensstijl (Trendexplorer, z.d. -a).

Meaningful life
De onzekerheden tijdens de pandemie hebben ervoor gezorgd dat 
mensen de tijd hadden om stil te staan bij het leven. Het leven in 
de pandemie zag er voor velen uitzichtloos uit en bracht hen ertoe 
om na te denken over de zin van het leven. Er is tijdens de pandemie 
meer bewustzijn gecreëerd over de verschillen tussen de waarden 
en behoeften tussen bepaalde doelgroepen en individuen. Er is een 
‘Woke-Culture’ ontstaan (Trendexplorer, z.d. -b) waarin mensen 
transparanter zijn geworden in hun uitingen en gedrag en openstaan 
voor veranderingen. De pandemie heeft ervoor gezorgd dat mensen 

veel meer bezig willen zijn met positieve aspecten in het leven. Men 
wil plezier hebben, van betekenis zijn voor anderen om hen heen 
en zorgeloos zijn. Mensen willen genieten na een nare tijd die ze 
doorgemaakt hebben. In de economische sector is de megatrend 
duidelijk waar te nemen. De vraag en het aanbod van duurzame, 
betekenisvolle producten blijft stijgen en men gaat vaker op zoek 
naar bedrijven en producten die echt een betekenis hebben (Van 
Leeuwen, 2022). 

Quick Urbanisation
Grote steden worden belangrijker. Steeds meer mensen verhuizen 
naar steden waar de economie in volle bloei is. Ondernemers 
hebben zich gevestigd in deze grote steden omdat er voor hen veel 
mogelijkheden zijn tot groei (BlackRock, z.d.). Nieuwe vormen van 
leefstijlen en wonen ontstaan en deze ontwikkeling vraagt om 
de creatie van meer woningen en een nog betere infrastructuur 
(PricewaterhouseCoopers, z.d.). Daarnaast betekent groei van 
bevolking in steden ook dat er betere beveiliging nodig is. Dit ligt 
weer in lijn met verschillende macrotrends en ontwikkelingen uit de 
veiligheidssector.

Escapisme
Voor de pandemie bewoog de megatrend Escapisme zich al door 
de maatschappij. Veel mensen zochten activiteiten die hen de 
verplichtingen in het dagelijks leven even konden laten vergeten 
(Onzetaal, z.d.). Tijdens de pandemie was er geen ruimte om te 
vluchten uit het dagelijks leven. De maatregelen zorgden ervoor 
dat iedereen zich binnenshuis moest zien te vermaken. Nu Corona 
voorbij lijkt te zijn, zijn er veel mensen die de gemiste tijd willen 
inhalen en juist willen ontsnappen aan hun thuisomgeving. Er is veel 
behoefte aan vrijheid en dit is te zien aan de veranderingen in het 
gedrag van mensen (Sahadat, 2021).

MACROTRENDS
Proactive Security
Er wordt veel aandacht besteed aan de preventie van onveilige 
situaties. Beveiligers en handhavers worden steeds vaker opgeleid 
om gevaarlijke situaties en bijzonder gedrag te herkennen. De 
megatrend AI-Revolution speelt daarin een grote rol en zorgt voor 
veel mogelijkheden als het om beveiliging en handhaven gaat. Het 
herkennen van bepaalde signalen en onveilig gedrag kan nu vaak 
worden gedaan door innovatieve technologische ontwikkelingen. 
In Nederland zijn zulke ontwikkelingen nog in opkomst omdat er 
veel waarde wordt gehecht aan privacy. Zo wordt er bijvoorbeeld 
niet zomaar gezichtsherkenning ingezet in publieke ruimtes, waar 
dat in andere landen wel al het geval is. Bij deze macrotrend staat 
het signaleren en opsporen van gevaarlijke of criminele situaties 
centraal. Preventie is het uiteindelijk doel (Beroepsonderwijs & 
Bedrijfsleven, 2022c).

Security Hosting
Het takenpakket van beveiligers en handhavers wordt 
langzamerhand steeds breder. Beveiligers en handhavers zijn er 
natuurlijk ter preventie van onveilige situaties, maar er wordt steeds 
meer van hen verwacht dat daarbij ook enige service verlenen. Denk 
hierbij aan sociaal contact, goede communicatie en het beheersen 
van verschillende talen. De overheid vindt het van belang dat 
beveiligers en handhavers deze functies goed beheersen om mensen 
op deze manier op hun gemak te stellen en goed van dienst te zijn 
(BeveiligingsNieuws, 2022).

Civic Participation
Om veiligheid in steden en landen te kunnen handhaven wordt er 
steeds meer aandacht besteed aan samenwerkingen. Zo werken 
burgers tegenwoordig samen met onder andere de politie en/of 
hulpverleningsdiensten. Dit wordt gedaan omdat de wereld zich 
steeds bewuster wordt van het feit dat aanslagen, oorlogen en 
schietpartijen werkelijkheid kunnen worden. Burgers willen graag 
een bijdrage leveren om de veiligheid van hun stad te handhaven 
en te monitoren. Momenteel heeft de overheid nog een leidende 
rol, maar als deze macrotrend zich blijft voortbewegen zal dit 
langzaamaan veranderen in een faciliterende rol (Beroepsonderwijs 
& Bedrijfsleven, 2022a).

Outspoken Society
In de beleving van veel mensen was hun bestaan tijdens de 
Coronapandemie uitzichtloos. Tijdens deze periode hebben velen 
nagedacht over de zin en inhoud van hun leven, en heeft hun 
persoonlijke ontwikkeling daar baat bij gehad. Maar er zijn ook 
de nodige mensen gefrustreerd en geïrriteerd geraakt. Dit is nu 
goed terug te zien in de maatschappij doordat het gedrag van de 

mens sterk veranderd is nu de wereld weer open is gegaan. Zo zijn 
mensen een stuk harder geworden in hun communicatie en daden. 
Steeds vaker zijn er agressieve mensen die ruzie, gevechten en/
of vernielingen veroorzaken (Beroepsonderwijs & Bedrijfsleven, 
2022b). Het aantal mensen met een kort lontje is flink toegenomen. 
In het openbaar vervoer zijn al meer werknemers ingezet om de 
veiligheid te kunnen handhaven en ook in de zorg wordt het korte 
lontje opgemerkt (RTL Nieuws, 2022). 

Fluent Spaces
Door de megatrend Quick Urbanisation moet er creatiever worden 
omgegaan met de omgeving en ruimte die er nog beschikbaar is. 
Steden blijven groeien en daarom zorgt de macrotrend ervoor dat 
gebouwen en ruimtes een nieuwe indeling krijgen. Een werkplek 
wordt nu bijvoorbeeld ook een ontmoetingsplek, een plek om 
te leren en te recreëren. Op deze manier wordt er creatief gebruik 
gemaakt van de ruimte en kunnen mensen met elkaar in verbinding 
komen (Trendexplorer, z.d.).

Fitted care
De burger van na de Coronapandemie is steeds meer bezig met zijn 
eigen kwaliteit van leven. Dit is goed terug te zien in de megatrend 
‘Meaningful Life’. De megatrend Fitted Care sluit daar goed bij aan. 
Fitted Care gaat over passende zorg. Het uitgangspunt daarbij is 
gericht op kwaliteit van leven en het aanbieden van de beste zorg 
die gericht is op gezondheid. Daarbij staat centraal dat ieder mens 
uniek is en zijn of haar eigen zorg nodig heeft. Het is de bedoeling 
dat overbehandeling wordt voorkomen. Fitted care staat in lijn met 
positieve gezondheidszorg. Mensen hebben hun eigen regie over 
hoe zij behandeld en verzorgd willen worden (Beroepsonderwijs en 
Bedrijfsleven, z.d.).

The Experience
Het hebben van een mooie herinnering of het opdoen van een 
bijzondere ervaring is belangrijker dan ooit. Of het nou een bezoek aan 
een festival is, een reis naar een onbekende locatie of het uitvoeren 
van een nieuwe activiteit, als het maar een niet alledaagse belevenis 
oplevert. De wereld wil genieten, nieuwe dingen ontdekken en erop 
uitgaan en alles uit het leven halen. Dit wordt aangewakkerd door 
wat er op social media wordt gedeeld. Het perfecte plaatje lijkt daar 
te bestaan, dat een bepaalde kwaliteit van leven presenteert die 
mensen voor zichzelf als ideaal gaan nastreven. Een leven waarin 
bijzondere ervaringen en op zoek gaan naar nieuwe dingen centraal 
staan
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Startvragen
1. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat jongeren minder alcohol gaan drinken opstap?
2. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat jongeren geen drugs gebruiken opstap?
3. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het niet te druk wordt bij kroegen/cafés/clubs?
4. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat jongeren niet zo agressief worden tijdens een avondje uitgaan?
5. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat jongeren goed in de gaten gehouden kunnen worden tijdens het uitgaan?
6. Hoe kunnen we zorgen voor een leuke, maar veilige stapavond?
7. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het verschil in leeftijdscategorie per kroeg niet meer zo groot is?
8. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat nieuwe uitgaanders sociale regels aangeleerd krijgen. 
9. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat nieuwe uitgaanders op een geleidelijke manier het nachtleven leren kennen?
10. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat personeel goed wordt opgeleid bij gevaarlijke situaties?
11. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat personeel goed kan inspelen op het drankgebruik van jongeren?
12. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat kroegen beter beveiligd worden tegen drogering?
13. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat kroegen beter beveiligd worden tegen vechtpartijen?
14. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat kroegen beter beter beveiligd worden tegen te dronken mensen?
15. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat vechtpartijen tijdens een avondje uit voorkomen kunnen worden?
16. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat niet drinken tijdens een avondje uit, cool wordt?
17. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat drugsgebruik tijdens een avondje uit, verminderd wordt?
18. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat een avondje uit leuk blijft, maar zonder alcohol?
19. Hoe kunne we ervoor zorgen dat nieuwe uitgaanders de juiste regels hanteren tijdens het uitgaan?
20. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat nieuwe en ervaren uitgaanders met elkaar in contact komen?
21. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het leeftijdsverschil tussen nieuwe uitgaanders en ervaren uitgaanders niet meer als iets negatiefs wordt 

gezien?
22. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat opstap gaan leuk blijft voor iedereen?

BIJLAGE 5  |  CREATIEVE SESSIE
DIVERGERENDE FASE - CREATIEVE TECHNIEKEN
The Purge
De eerste creatieve techniek die wordt gebruikt is ‘The Purge’. Met behulp van een startvraag worden alle eerste ideeën die opkomen, 
opgeschreven. Met een frisse blik kan er daarna een start worden gemaakt aan de tweede creatieve techniek. 

Mindmap - Bloemassociatie
Deze creatieve techniek is gekozen om de deelnemers die nog nooit een creatieve sessie hebben meegemaakt - ook wel ‘wilde ganzen’ genoemd - 
kennis te laten maken met creatieve technieken. Het is een fijne techniek om het creatieve proces op gang te laten komen. Bij de Bloemassociatie 
worden er termen opgeschreven die bij aansluiten bij de startvraag. Als er meerdere termen opgeschreven zijn, is het de bedoeling dat er vanuit 
die termen weer nieuwe termen ontstaan. Zo wordt er verder gewerkt totdat de termen samen een idee vormen.
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De Superheld
De derde creatieve techniek heet de Superheld. Een erg leuke techniek om vanuit een ander oogpunt ideeën te genereren. Ieder neemt een 
superheld in gedachte. Dit kan iedereen zijn, maar de kunst is om geen standaard superheld te pakken zoals Spiderman. De superheld kan 
bijvoorbeeld ook een bekende sporter of een belangrijk persoon uit de geschiedenis zijn. Vanuit het oogpunt van de gekozen superheld, worden 
er ideeën bedacht.

Creatief jatten
Bij deze creatieve techniek wordt er een sterk concept in gedachten genomen. Dit kan bijvoorbeeld een product of dienst zijn. Alle sterke 
punten van dit concept worden opgeschreven en daarna omgezet naar mogelijke ideeën.

Directe analogie - resociëren 
Bij de laatste creatieve techniek in deze creatieve sessie wordt Directe Analogie gebruikt. Bij deze techniek wordt er één woord uit de start-
vraag gepakt. Daarna wordt er een analogon gepakt dat ver van het onderwerp afstaat. Hier worden de kenmerken van opgeschreven. Daarna 
worden de woorden met elkaar verbonden en is het de bedoeling dat er ideeën ontstaan. 

CONVERGERENDE FASE - KIEZEN
COCD-Box
Met behulp van de COCD-box zijn alle ideeën geordend. Allereerst is er aan de deelnemers gevraagd om persoonlijk vier ideeën per kleur uit 
te kiezen. Deze ideeën worden allemaal in de COCD-box geplakt en hierdoor ontstaat een duidelijk overzicht. Deze ideeën zijn gecombineerd 
met nog andere ideeën, waardoor er uiteindelijk drie conceptontwerpen zijn ontstaan. Deze drie conceptontwerpen worden verder uitgwerkt, 
getoetst en getest bij de mentaliteitsgroep.
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De drie conceptideeën
Hieronder zijn de drie conceptideeën te zien die zijn voortgekomen uit de creatieve sessie. Verschillende ideeën zijn met elkaar gecombineerd.

BIJLAGE 6  |  TOETSING CONCEPTEN

CONCEPT 1: THE BREAK ROOM
Trends
Het concept sluit aan bij trends omdat het gerelateerd is aan de 
macrotrend ‘Civic Participation’ doordat er een samenwerking wordt 
aangegaan tussen burgers en hulpdiensten. In The Break Room zijn 
hulpdiensten namelijk zeer waardevol om extra veiligheid te bieden 
aan de jongeren in het nachtleven. 

Het concept is ook gerelateerd aan de macrotrend ‘Outspoken 
Society’. Deze macrotrend laat zien dat er een gedragsverandering 
plaatsvindt in de maatschappij. Het concept kan hierop inspelen 
door meer inzicht te geven in de  sociale waarden en normen en 
ongeschreven regels die gelden in het nachtleven.

Innovatie
Het doel van het concept is om een gedragsverandering teweeg te 
brengen. Dit zorgt voor een maatschappelijke impact en daarom is 
het concept op dit vlak innovatief.

Lifestyle
De mentaliteitsgroep bestaat voornamelijk uit harmonie- 
en verbindingszoekers. Het doel van het concept is om een 
saamhorigheidsgevoel te creëren en ervoor te zorgen dat iedereen 
samen weer van het nachtleven kan genieten. De pains worden 
verholpen met het concept en de gains worden versterkt wanneer 
er door middel van het concept een gedragsverandering teweeg 
is gebracht. Hierdoor sluit het concept aan bij de lifestyle van de 
mentaliteitsgroep.

Cross-sectoraal
Het concept kan cross-sectoraal worden ingezet omdat het zowel 
de sector Leisure als Health omvat. Het concept is gevestigd in het 
uitgaansgebied en dat is gerelateerd aan de vrije tijd. Voor de sector 
Health wordt er aandacht besteedt aan het mentale welzijn van de 
mentaliteitsgroep door een veilige plek te creëren waar deze groep 
welkom is om tot rust te komen.

Quality of Life
Het concept draagt bij aan de kwaliteit van leven van de 
mentaliteitsgroep doordat er wordt gewerkt aan de persoonlijke 
ontwikkeling. Dit wordt gedaan door het teweegbrengen van een 
gedragsverandering met behulp van het aanleren van bepaalde 
sociale normen en waarden die gelden in het nachtleven. Het 
uiteindelijk doel van het concept is een veilig nachtleven creëren waar 
iedereen samen kan komen en van kan genieten. Dit doel zorgt op den 
duur voor een betere kwaliteit van leven van de mentaliteitsgroep 
die dit ook door kan geven aan andere mentaliteits- en doelgroepen.

CONCEPT 1:  KROEGENTOCHT 2.0
Trends
Het concept sluit deels aan bij trends omdat het gerelateerd is aan 
de macrotrend ‘Civic Participation’ doordat er een samenwerking 
wordt aangegaan tussen burgers en hulpdiensten. Er zullen 
samenwerkingen worden aangegaan met bijvoorbeeld Politie en 
Ambulance om mogelijk gevaren in kaart te kunnen brengen tijdens 
de kroegentocht.

Innovatie
De kroegentocht zelf is geen innovatief idee, maar omdat het doel 
van het concept is om een gedragsverandering teweeg te brengen, 
zorgt dit voor een maatschappelijke impact. Daarom is het concept 
op dit vlak wel innovatief.

Lifestyle
De mentaliteitsgroep bestaat voornamelijk uit harmonie- en 
verbindingszoekers. Het concept zorgt ervoor dat verschillende 
mentaliteitsgroepen met elkaar worden verbonden om een 
saamhorigheidsgevoel te creëren en ervoor te zorgen dat iedereen 
samen weer van het nachtleven kan genieten. Het concept geeft 
antwoord op de pains en gains van de mentaliteitsgroep en daarom 
sluit het aan bij het focuspunt lifestyle.

Cross-sectoraal
Het concept kan cross-sectoraal worden ingezet omdat het zowel de 
sector Leisure als Health omvat. Het concept zal worden uitgevoerd 
in de vrije tijd van de mentaliteitsgroep. De sector Health speelt 
een rol door de mentaliteitsgroep inzichten te geven in alcohol- en 
middelengebruik en in hun mentale welzijn,

Quality of Life
Het concept draagt bij aan de kwaliteit van leven van de 
mentaliteitsgroep doordat er wordt gewerkt aan de persoonlijke 
ontwikkeling en het creëren van een saamhorigheidsgevoel. Dit 
wordt gedaan door de mentaliteitsgroep verschillende handvatten 
te bieden omtrent veilig uitgaan. Deze handvatten kan de 
mentaliteitsgroep inzetten in hun eigen leven om zo de persoonlijke 
kwaliteit van leven en die van andere te verbeteren. Daarnaast gaat 
de mentaliteitsgroep samen met anderen op pad en wordt er op 
deze manier verbintenis tussen verschillende groepen gecreëerd.
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CONCEPT 3: THEME TEAM
Trends
Het concept sluit deels aan bij trends omdat het gerelateerd is aan de 
macrotrend ‘Outspoken Society’ doordat het concept het doel heeft 
om op een positieve manier in te spelen op deze gedragsverandering.

Innovatie
Het concept is op zichzelf niet innovatief, maar omdat het doel van 
het concept is om een gedragsverandering teweeg te brengen, zorgt 
dit voor een maatschappelijke impact. Daarom is het concept op dit 
vlak wel innovatief.

Lifestyle
De mentaliteitsgroep bestaat voornamelijk uit harmonie- en 
verbindingszoekers. Het concept zorgt ervoor dat verschillende 
mentaliteitsgroepen met elkaar worden verbonden om een 
saamhorigheidsgevoel te creëren en ervoor te zorgen dat iedereen 
samen weer van het nachtleven kan genieten. Het concept geeft 
antwoord op de pains en gains van de mentaliteitsgroep en daarom 
sluit het aan bij het focuspunt lifestyle.

Cross-sectoraal
Het concept is niet cross-sectoraal omdat het alleen gerelateerd is 
aan de sector Leisure.

Quality of Life
Het concept draagt bij aan de kwaliteit van leven van de 
mentaliteitsgroep doordat er wordt gewerkt aan het creëren van 
verbintenissen tussen verschillende groepen waardoor er uiteindelijk 
een saamhorigheidsgevoel kan ontstaan. Dit zorgt op den duur voor 
een betere kwaliteit van leven voor verschillende groepen.

BIJLAGE 7  |  CONCEPTTEST

Tijdens de concepttest in de vorm van een focusgroep zijn de 
conceptideeën geïntroduceerd aan de mentaliteitsgroep. De 
deelnemers bestaan uit jongeren tussen de 18 en 22 jaar uit 
Eindhoven en omgeving. Deze jongeren gaan uit in Eindhoven 
op Stratumseind, en hun gedachten en ervaringen zijn hierop 
gebaseerd.

Er zijn enkele vragen opgesteld voor deze concepttest:
1. Wat is jullie eerste indruk bij het conceptidee?
2. Zouden jullie het conceptidee bezoeken? Zouden jullie 

deelnemen aan het conceptidee?
3. Denken jullie dat dit conceptidee gaat helpen voor een veiliger 

nachtleven?
4. Wat zouden jullie aanpassen aan het conceptidee?
5. Is er iets wat jullie graag zoude toevoegen aan dit conceptidee?
6. Zouden jullie meerdere conceptideeën met elkaar combineren?
7. Welk conceptidee heeft jullie voorkeur en waarom?

Concept 1: The Break Room
Bij het introduceren van het eerste conceptidee reageerde de 
mentaliteitsgroep enthousiast. Zij gaven aan dat er eigenlijk geen 
veilige plekken zijn in nachtelijke uitgaansgebieden. Daarbij zijn 
hulpdiensten zoals EHBO, politie en handhavers bijna nooit ter 
plaatse. Daarnaast gaf de mentaliteitsgroep aan ook wel eens 
behoefte te hebben gehad om even tot rust te komen tijdens een 
avond uitgaan of een veilige plek waar zij kunnen wachten als 
vrienden nog even door willen gaan. De mentaliteitsgroep gaf 
aan zeker gebruik te willen maken van het concept en dat dit zou 
bijdragen aan de veiligheid van het nachtleven omdat het concept 
een veilige plek biedt voor uitgaanders. 

Opmerkingen
• De mentaliteitsgroep gaf aan dat het waardevol zou zijn om 

een plek vrij te maken waar hulpdiensten zoals EHBO, politie 
en handhavers terecht kunnen zodat zij gelijk te hulp kunnen 
schieten bij gevaarlijke en onveilige situaties. 

• Duidelijk onderscheid maken tussen het deel voor de 
uitgaanders die willen rusten en het deel voor de uitgaanders 
die zich misdragen hebben. Deze tweede groep dient een 
soort straf te krijgen zodat zij echt iets leren van hun fout. Dit 
kan bijvoorbeeld worden gedaan door hen een lijst in te laten 
vullen/lezen met allerlei sociale normen, waarden, regels en 
feiten. 

• Ervoor zorgen dat alle kroegen meewerken zodat er echt één 
lijn wordt getrokken en het veiliger wordt in de nachtelijke 
uitgaansgelegenheden.

Concept 2: Kroegentocht 2.0
De mentaliteitsgroep vond dit een leuk idee en zou ook best een 
keer willen deelnemen aan de kroegentocht. Het idee zou leuk 
kunnen zijn voor bijvoorbeeld een avondje of eens in de zoveel 
tijd, maar het is niet origineel genoeg om echt door te zetten. De 
mentaliteitsgroep gaf wel aan dat het idee van verschillende thema’s 
per horecagelegenheid wel zou kunnen werken, maar niet in de 
vorm van een kroegentocht. Niet iedereen was het eens over of het 
idee een veiliger nachtleven gaat creëren.

Opmerkingen
• Het idee van de kroegentocht is leuk, maar waarschijnlijk gaan 

jongeren dit niet doen omdat het ook leuk moet blijven. Het 
toevoegen van een ‘Fun’ element zou wellicht helpen.

• Wellicht een aparte kroeg maken om alle regels voor te leggen 
aan de mentaliteitsgroep

Concept 3: Theme Team
De mentaliteitsgroep vond de naam van dit concept erg leuk en 
origineel. Het idee van thema-avonden lijkt hen ook erg leuk, 
maar wederom is dit maar voor een avondje en denken zij niet dat 
jongeren zich aan de juiste regels blijven houden als dit niet door 
wordt gezet. De mentaliteitsgroep zou wel deelnemen aan een 
thema-avond omdat dit iets is wat bijna nooit wordt gedaan in het 
uitgaansleven. Het is weer een keer wat anders dan gewoon weer 
een avond uitgaan. Het gevoel van samenwerken en samen een 
activiteit uitvoeren waarin iedereen als het ware gelijk is, is zeer 
waardevol volgens de mentaliteitsgroep. 

Opmerkingen
• De thema-avonden vaker inzetten. Er bijvoorbeeld een vaste dag 

van maken of echt bij de grootste bekendste clubs introduceren 
zodat veel mensen het gaan doen.

• De vraag is alleen of echt iedereen zin heeft in een thema-
avond. Het moet wel leuk blijven voor iedereen en het moet ook 
niet zo zijn dat niemand dan meer uitgaat omdat de thema-
avonden te vaak worden georganiseerd.
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BIJLAGE 8  |  ONDERZOEKSPLAN

VOORWOORD
Dit ontwerpgericht onderzoeksplan is geschreven in opdracht van Fontys Tilburg, opleiding Trend Research & Concept Creation in Lifestyle. 
Het idee voor mijn meesterproef is tot stand gekomen na afloop van de Coronapandemie. Als Lifestyle Professional wil ik graag een steentje 
bijdragen aan de Quality of Life van een bepaalde doelgroep. De Coronapandemie heeft ervoor gezorgd dat veel verschillende doelgroepen een 
ontwikkeling hebben doorgemaakt en zich hebben moeten aanpassen een een nieuw leven. Vooral het leven van jongeren heeft stilgestaan en 
de veerkracht van deze jongeren is zeer op de proef gesteld. Door het ontwerpen van mijn concept wil ik laten zien dat ik een positieve bijdrage 
kan leveren aan de gedragsverandering van de doelgroep jongeren. 

AANLEIDING EN PROBLEEMANALYSE
De wereld is namelijk zo’n 2 jaar in de ban geweest van een pandemie en daardoor heeft alles grotendeels op slot gezeten. Hierdoor heeft de 
samenleving zich moeten aanpassen aan de maatregelen die genomen werden om het Coronavirus te kunnen beperken. Voor de meerderheid 
betekende dit dat zij thuis kwamen te zitten en de wereld op zijn kop stond. Het leven ging door, maar dan wel op een geheel andere manier. De 
samenleving heeft zich moeten aanpassen door deze ingrijpende veranderingen (Cordie, 2022). 

Omdat iedereen zo lang stil heeft gestaan, is het niet gek dat nu de pandemie voorbij lijkt te zijn, we er allemaal weer op uit willen gaan. Het lijkt 
erop alsof we allemaal de gemiste tijd willen inhalen. De vraag is echter of we niet helemaal overprikkeld raken na zo’n lange tijd stil te hebben 
gezeten. Het verschilt natuurlijk per persoon, maar over het algemeen zal het voor iedereen even schakelen zijn om weer op pad te mogen gaan 
en alles te mogen doen wat zo lang niet kon (Van de Graaf, 2021). ‘’Terug naar het oude normaal’’ is wellicht niet meer waar we als samenleving 
aan vast moeten houden. We kunnen ons als samenleving beter focussen op hoe we nu weer goed, veilig en vooral leuk uit kunnen gaan. We 
kunnen ons beter focussen op ‘’Het nieuwe uitgaan’’.

Nu het weer allemaal mag, wil het liefst bijna iedereen een groot feestje geven of bezoeken, maar het zal voor iedereen wennen zijn om weer 
naar clubs, cafés, festivals en feestjes te mogen gaan. Tijdens de pandemie waren er vast ook feestjes, maar deze zullen veelal thuis met vrienden 
hebben plaatsgevonden en dat is niet te vergelijken met het echte nachtleven. Voor het eerst in twee jaar is er een heel grote groep die niet 
bekend is met het uitgaan (Ramdjan, 2022). Deze nieuwkomers hebben geen geleidelijke overgang gehad naar het uitgaansleven doordat zij 
bijvoorbeeld niet bij voorgangers hebben kunnen afkijken hoe het nou is om echt uit te gaan omdat de Corona Pandemie dit niet toeliet.

De onervarenheid van nieuwe uitgaanders wordt opgemerkt bij veel horecaondernemers nu de zaken weer open zijn. Er wordt vaker overlast 
veroorzaakt dan voorafgaand van de pandemie. Het gaat hierbij dan onder andere om agressie, vechtpartijen, vernielingen en overmatig 
drankgebruik. Jongeren kennen hun grenzen niet als het gaat om het nachtleven en het gebruik van alcohol en/of drugs. Dan komen er ook nog 
sociale regels kijken bij het uitgaan, waar deze leeftijdsgroep weinig of geen ervaring mee heeft en daardoor niet goed weten hoe zij moeten 
handelen in bepaalde situaties (NOS, 2022). Veel horeca eigenaren moeten tegenwoordig echt heel de avond een oogje in het zeil houden 
en voelen zich soms zelf politieagenten. Jongeren trappen zelf niet meer op de rem, dit wordt gedaan door portiers en/of horecapersoneel 
(Ramdjan, 2022). Kortom, jongeren weten niet (meer) hoe zij op een normale en veilige manier opstap moeten gaan.

In dit onderzoek is de focus gelegd op een positieve gedragsverandering van de doelgroep. Het onderwerp veilig uitgaan met als belangrijkste 
factoren alcohol en drugs met daarbij het mentale welzijn van jongeren. Met behulp van de mentaliteitsgroep en relevante trends en 
ontwikkelingen rondom dit onderwerp, kan er een waardevol concept worden ontworpen dat bijdraagt aan de Quality of Life van deze 
mentaliteitsgroep. Het zal ervoor zorgen dat de mentaliteitsgroep op een leuke en vooral veilige manier van het nachtleven kan genieten. 

DOELSTELLINGEN
Ontwerpdoelstelling
Het doel van dit ontwerpgerichte onderzoek is het ontwerpen van een (lifestyle)concept voor jongeren die uitgaan na de Corona Pandemie met 
de focus op veilig uitgaan. 

Kennisdoelstelling
Door uitvoering van dit ontwerpgerichte onderzoek wordt inzicht verkregen in de waarden en behoeften van de mentaliteitsgroep omtrent het 
uitgaan na de Coronapandemie. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van relevante maatschappelijke trends en ontwikkelingen in de doelsector 
Leisure en cross-sector Health die bijdragen aan de Quality of Life van de doelgroep.

CONTEXTUELE AFBAKENING
Begripsafbakening
Nachtleven: uitgaansactiviteiten die meestal in de nacht plaatsvinden in onder andere clubs, cafés en kroegen (Encyclo, z.d.).
Veiligheid: de mate waarin er maatregelen zijn genomen om gevaarlijke situaties te voorkomen of de afwezigheid van gevaarlijke situaties of 
oorzaken (VGN Group, z.d.).
Nieuwe uitgaander: een persoon die voor het eerst een nieuwe, onbekende locatie bezoeken.
Gedragsverandering: een gebeurtenis of proces waardoor nieuw gedrag wordt aangeleerd of het veranderen van het huidige gedrag naar een 
nieuw gedrag (GB Ziektepreventie, 2021).
Coronapandemie: wereldwijde verspreiding van de ziekte Covid-19 met grote impact (Bijdragers, 2022).

GEBIEDSAFBAKENING
Het ontwerpgericht onderzoek zal worden uitgevoerd voor een opdrachtgever in de vrijetijdssector of in de veiligheidssector. Jongeren die 
uitgaan tussen de 18 t/m 20 jaar woonachtig in Eindhoven en omgeving is de doelgroep voor dit ontwerpgericht onderzoek. Het doel en de focus 
van het onderzoek is het creëren van een positieve gedragsverandering omtrent het nachtelijk uitgaansleven.

ONDERZOEKSVRAGEN
1. Welke relevante trends bewegen zich in de maatschappij met betrekking tot het (mentale)welzijn en de veiligheid van de mentaliteitsgroep?
2. Welke maatschappelijke ontwikkelingen in de sector Leisure en Health spelen een relevante rol als het gaat om de veiligheid en het 

(mentale)welzijn van de mentaliteitsgroep?
3. Welke pains en gains ervaart de mentaliteitsgroep omtrent uitgaan na de Coronapandemie?
4. Welke toegevoegde waarde heeft de opdrachtgever met betrekking tot de veiligheid van de mentaliteitsgroep in het nachtelijk 

uitgaansleven?
5. Hoe wordt de Quality of Life van de mentaliteitsgroep verbeterd als er meer aandacht wordt besteed aan veilig uitgaan?

ONDERZOEKS-ONTWERP EN VERANTWOORDING
Proces en data-analyse
Om het onderzoek in goede banen te kunnen leiden en overzichtelijk te houden, worden er verschillende analyses opgesteld. Hieronder wordt 
het gehele analyse en ontwerp proces toegelicht.
 
Allereerst zal er voor dit ontwerpgericht onderzoek een DOTS-analyse worden opgesteld. Om te beginnen zal de doelgroep geanalyseerd 
worden met behulp van interviews. Hierna zal de opdrachtgever worden geanalyseerd. Bij het analyseren van de opdrachtgever is het van 
belang de identiteit te achterhalen. Daarnaast kan het van belang zijn om de opdrachtgever te analyseren om het concept zo goed mogelijk 
te laten aansluiten bij de visie van de opdrachtgever. Daarna zullen relevante trends op verschillende waarde niveaus worden gesignaleerd en 
geanalyseerd. Ten slotte zullen de twee doelsectoren worden geanalyseerd. Dit zijn de sectoren Leisure en Health. Doordat deze twee sectoren 
met elkaar worden verbonden, zal het concept cross-sectoraal inzetbaar zijn.
 
Door het uitvoeren van de DOTS-analyses, zal er veel data zijn ontstaan. Deze data zal worden uitgezocht met behulp van de DESTEP-factoren. 
Er zal dus gekeken worden naar relevantie op het gebied van de DESTEP. Daarnaast zal er gekeken worden naar verschillende waarden en 
behoeften en op basis daarvan zal de data worden verdeeld en verder worden geordend. De data die het meest relevant is voor het onderzoek 
zal worden opgenomen in een Valuefit waarin duidelijk wordt wat de pains en gains van de doelgroep zijn. Daarbij zal een Opportunity worden 
geformuleerd en een conceptstatement die richting zullen geven voor het conceptontwerp (Sutmuller, J. 2014).
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Tijdens dit ontwerpgericht onderzoek zal er ook een ontwerpfase aan bod komen. Tijdens deze ontwerpfase zullen er ideeën worden gegenereerd. 
Dit wordt gedaan door middel van een creatieve sessie. De creatieve sessie zal worden gehouden met een select groepje en tijdens deze sessie 
zullen er door middel van creatieve technieken ideeën worden gegenereerd. Deze ideeën worden allemaal los genoteerd op een Post-It en aan 
het einde van de creatieve sessie verzameld.  Er kunnen verschillende keuzes worden gemaakt in het verzamelen van al deze ideeën. De COCD-
Box is een handige manier om de ideeën overzichtelijk te laten zien en zal richting geven en het idee concreter maken (Byttebier, I. 2012). Er 
worden uiteindelijk drie mogelijke conceptideeën uitgekozen en deze zullen daarna worden getest door middel van een concepttest. Om een 
concepttest uit te kunnen voeren, zullen er pretotypes gemaakt worden van de mogelijke conceptideeën. Met behulp van de pretotypes kunnen 
de deelnemers van de concepttest een goed inzicht krijgen van hoe het concept eruit gaat zien en hoe het gaat werken.
 
Verder is het natuurlijk van belang om de opdrachtgever op weg te helpen en om ervoor te zorgen dat het concept goed bewaakt wordt. Er 
hiervoor zal een advies en conceptbewaking worden opgesteld. Dit zal ervoor zorgen dat het concept goed wordt geïmplementeerd en dat de 
gedachtegoed niet verloren zal gaan. Het uiteindelijke concept zal visueel worden vormgegeven in een conceptboek waarin de opdrachtgever 
alles kan zien en nalezen en waarmee het concept geïmplementeerd kan worden.
 
Tijdens het onderzoek zullen er verschillende onderzoeksmethoden aan bod komen. Er zal daarom gebruikt worden gemaakt van triangulatie. 
Met behulp van triangulatie zullen de verschillende onderzoeksmethoden elkaar valideren en aanvullen. Het onderzoek kan dus als valide en 
betrouwbaar worden beschouwd. Hieronder zijn de onderzoeksvragen toegelicht met daarbij de onderzoeksmethoden.

Welke pains en gains ervaart de mentaliteitsgroep omtrent uitgaan na de Coronapandemie?
Hoe wordt de Quality of Life van de mentaliteitsgroep verbeterd als er meer aandacht wordt besteed aan veilig uitgaan?
Om te beginnen zal er gebruik worden gemaakt van enquêtes zodat er veel data kan worden verzameld van verschillende respondenten. Deze 
onderzoeksmethode zal worden gebruikt om de gedachten, gedragingen en gevoelens van respondenten te achterhalen. De enquêtes zullen 
worden ingevuld door respondenten die geïnteresseerd zijn of zich betrokken voelen bij het onderwerp. Maar omdat deze enquêtes online zullen 
worden ingezet, zal het niet voldoende data bevatten voor een valide analyse.

Om nog dieper in te gaan op de pains van de doelgroep zal de doelgroep worden geanalyseerd door middel van diepte-interviews. Er is gekozen 
om verdere analyse uit te voeren met deze onderzoeksmethode omdat op deze manier de waarden en behoeften van de doelgroep goed naar 
voren komen. Daarnaast kan er met behulp van deze methode dieper worden ingegaan op het onderwerp doordat er open vragen kunnen 
worden gesteld en de doelgroep goed geobserveerd kan worden doordat de houding kan worden afgelezen. Om de deelnemers nog meer uit te 
dagen tijdens de diepte-interviews, zal er gebruik worden gemaakt van de onderzoeksmethode ‘Cultural Probes’. Bij deze onderzoeksmethode 
zullen er relevante objecten en/of afbeeldingen aan de deelnemers worden getoond. De bedoeling hiervan is dat deelnemers geprikkeld en 
geïnspireerd raken door het zien van bepaalde objecten en hierdoor hopelijk meer kunnen vertellen over het onderwerp en zodat er nog meer 
data kan worden verzameld (Martin, B., & Hanington, B. 2012).

 Met alle data die is verzameld met behulp van de onderzoeksmethoden Enquête, Diepte-Interviews en Cultural Probes kunnen de pains van de 
doelgroep worden onderzocht. Daarnaast kan met behulp van deze data worden nagegaan hoe de Quality of Life van de doelgroep kan worden 
verbeterd.

Welke toegevoegde waarde heeft de opdrachtgever met betrekking tot de veiligheid van de mentaliteitsgroep in het nachtelijk 
uitgaansleven?
De opdrachtgever speelt een belangrijke rol bij de veiligheid van jongeren die uitgaan. Het doel van de opdrachtgever zal zijn om een plek 
te creëren, mogelijkheden te bieden of oplossingen te bedenken zodat jongeren veilig uit kunnen gaan. Om te bepalen of de opdrachtgever 
hieraan voldoet zal er een opdrachtgeversanalyse worden uitgevoerd om de identiteit van de opdrachtgever te bepalen. Het is van belang dat 
de opdrachtgever een juiste visie heeft die aansluit bij het onderwerp . De verzamelde data vanuit de opdrachtgeversanalyse zal een antwoord 
geven op de onderzoeksvraag.

Welke relevante trends bewegen zich in de maatschappij met betrekking tot het (mentale)welzijn en de veiligheid van de 
mentaliteitsgroep?
De trends en ontwikkelingen in de doelsectoren worden geanalyseerd op verschillende niveaus. Allereerst zal er voor het vinden van signalen en 
relevante trends, gebruik worden gemaakt van desk- en fieldresearch. Wanneer deskresearch wordt ingezet zal er onder andere gebruikt worden 
gemaakt van social media, nieuwberichten, trendsites, databases en rapporten. De relevante data zal worden verzameld en bewaard totdat er 
ook fieldresearch is gedaan. Bij het doen van fieldresearch is het van belang om alles goed te observeren. Observeren kan op elk moment van de 
dag en kan op elke plek. Het is een goede manier om offline signalen, trends en ontwikkelingen te vinden. Nadat desk- en fieldresearch beide 
zijn uitgevoerd, kan er worden gekeken naar de verzamelde data.

Alle verzamelde data wordt bij elkaar genomen. Alleen de meest relevante data zal worden gebruikt in het onderzoek. Om te onderzoeken 
welke data het meest relevant is, wordt er naar een aantal zaken gekeken. Allereerst zal de verzamelde data worden gescand. Met behulp van de 
methode Scanning wordt er gekeken naar signalen en trends die cross-sectoraal inzetbaar zijn en die relevant zijn voor de twee doelsectoren van 
dit ontwerpgericht onderzoek. Wanneer deze stap is voltooid, kunnen de overgebleven signalen en trends worden geordend. Dit wordt gedaan 
door naar de onderliggende waarden en behoeften te kijken. Hierna zullen de gevonden signalen met elkaar worden geclusterd zodat het een 
microtrend kan vormen. Ten slotte zullen alle trends met verschillende niveaus worden geanalyseerd. Wanneer een trend geanalyseerd is, wordt 
het duidelijk in welke richting de trend zich zal gaan bewegen en hoe relevant de trends zullen zijn voor de opdrachtgever. De geanalyseerde 
trends zullen richting geven aan het conceptontwerp.

Welke maatschappelijke ontwikkelingen in de sector Leisure en Health spelen een relevante rol als het gaat om de veiligheid 
en het (mentale)welzijn van de mentaliteitsgroep?
Bij dit ontwerpgericht onderzoek zullen twee doelsectoren aan bod komen. De meest relevante sectoren zijn Leisure en Health omdat het 
onderwerp te maken heeft met activiteiten die de doelgroep onderneemt in hun vrije tijd. Daarnaast is Health een relevante sector omdat bij 
dit onderwerp het (mentale) welzijn centraal staat. Om te beginnen zal er deskresearch worden uitgevoerd om op zoek te gaan naar relevante 
ontwikkelingen binnen de twee doelsectoren. Er zal daarna worden onderzocht welke functie de opdrachtgever hierin speelt en hoe de 
opdrachtgever een positieve bijdrage kan leveren aan de gevonden ontwikkelingen. Het concept zal uiteindelijk cross-sectoraal worden ingezet 
omdat er gebruik is gemaakt van twee verschillende sectoren die met elkaar gecombineerd zijn.

PLANNING EN PROJECTMANAGEMENT
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