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Beste lezer, 

Voor u ligt mijn conceptboek ter afronding van mijn studie Trend Research & Concept Creation in 
Lifestyle aan Fontys Academy of the Creative Economy te Tilburg. Dit onderzoeksrapport is uitgevoerd 
voor het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

Het onderzoeken van de denkwijze en gedragingen van de mens heb ik altijd al interessant gevonden. 
Waarom maken mensen bepaalde keuzes en waarom is ieder mens zo verschillend? Dit zijn onder 
andere onderwerpen die mij aanspreken. Het afgelopen halfjaar heb ik me dan ook met plezier 
mogen verdiepen in het uitgaansgedrag van jongeren na de Coronapandemie. Ik kijk met trots terug 
op deze periode omdat ik me heb kunnen ontwikkelen op persoonlijk vlak, maar ook zeker als Lifestyle 
Professional.

Graag wil ik het CCV bedanken voor de mogelijkheid om mijn afstudeeropdracht uit te mogen voeren 
en in het bijzonder Raoul Verwey voor de tijd die hij heeft vrijgemaakt, het vertrouwen en waardevolle 
advies. Daarnaast wil ik Remco Langeler bedanken voor de intervisies en fijne begeleiding vanuit 
school. Ten slotte wil ik mijn vader en vrienden bedanken voor alle hulp en steun die zij mij tijdens 
deze periode hebben geboden. 

Ik wens u veel leesplezier en inspiratie toe!

Nook Weiss

29 augustus 2022
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De Coronapandemie heeft de wereld ruim 2 jaar in zijn greep gehad. Het normale functioneren 
van de samenleving werd hierdoor grondig verstoord en de samenleving moest zich aanpassen 
aan de ingrijpende veranderingen en maatregelen die genomen werden om te voorkomen dat 
het virus verspreid werd.

Nu de pandemie voorbij lijkt te zijn, wil ieder individu zo snel mogelijk de gemiste tijd inhalen en 
dit gaat niet onopgemerkt voorbij. De horeca is weer open gegaan en het is opvallend hoeveel 
er wordt geklaagd door onder andere de politie en horecaondernemers over het negatief 
veranderde gedrag van jongeren in het uitgaansleven. “Terug naar het oude normaal’’ is wellicht 
niet meer waar we als samenleving aan vast moeten houden. De focus kan beter gericht worden 
op hoe er door jongeren nu weer goed, veilig en vooral leuk uitgegaan kan worden. We kunnen 
ons beter richten op een standaard voor ‘’Het nieuwe uitgaan’’.

In een voorafgaand ontwerpgericht onderzoek is dit maatschappelijke probleem onderzocht. Er 
is gesproken met een mentaliteitsgroep om de pains en gains te achterhalen en in combinatie 
met de visie van het CCV en relevante trends en ontwikkelingen rondom dit onderwerp is er een 
concept ontstaan, genaamd: The Break Room.

Het doel van dit concept is het faciliteren van een veilige plek in het uitgaansgebied met daarbij 
veel aandacht voor het aanleren van de juiste normen en waarden die gelden in het nachtleven. 
Daarnaast worden onderwerpen zoals alcohol- en drugsgebruik en veiligheid in het algemeen 
aan het licht gebracht.

In dit conceptboek wordt het concept visueel gepresenteerd. Er wordt inzicht gegeven in de 
haalbaarheid van het concept, in wat het concept precies inhoudt, en in hoe het kan worden 
geïmplementeerd. 

Op de volgende pagina worden er inzichten gegeven in de resultaten van het ontwerpgericht 
onderzoek. Het gehele onderzoek is te lezen in het onderzoeksrapport dat ook is uitgevoerd voor 
het CCV.
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In een ontwerpgericht onderzoek zijn de Doelgroep, 
Opdrachtgever, Trends en Sector omtrent het onderwerp 
geanalyseerd. Deze analyses komen allemaal samen in een 
Valuefit. De Valuefit geeft de pains en gains van de doelgroep 
weer en vanuit hier is er een kans ontstaan voor een mogelijk 
conceptontwerp.

Op de volgende pagina is de Valuefit te zien. Voor de volledige 
analyses wordt verwezen naar het onderzoeksrapport.

INZICHTEN ONDERZOEK
OPPORTUNITY PAINS

GAINS

De hectiek in het uitgaansleven is flink toegenomen 
doordat er een grote groep ‘beginnende’ uitgaanders is 
bijgekomen na de pandemie. Dit zorgt voor overvolle 
uitgaansgelegenheden en in combinatie met veel 
alcoholgebruik kan dit voor vervelende en/of gevaarlijke 
situaties zorgen. Agressie en respectloos gedrag zijn de 
meest voorkomende gedragsveranderingen. Daarnaast 
heerst er vooral onder vrouwen angst voor drogering 
door middel van Needle Spiking. Exploitanten van 
uitgaansgelegenheden geven aan niet voldoende middelen 
te hebben om zulke incidenten te voorkomen en dat zorgt 
ervoor dat de vrouwen erg oplettend en voorzichtig zijn 
tijdens een avondje uitgaan.

De macrotrend The Experience bevestigt de waarden en 
behoeften van de mentaliteitsgroep. Zij vinden Die vindt het 
namelijk van belang om te kunnen genieten van de vrije tijd 
en vooral bij een avondje uitgaan met vrienden. Daarbij geeft 
de mentaliteitsgroep aan graag terug te willen keren naar het 
saamhorigheidsgevoel van voor de pandemie.

Helaas is het nachtleven zeer onveilig als het gaat om 
alcohol- en middelengebruik. Dit is onder andere te zien 
bij de ontwikkelingen  Drogeren in het nachtleven  en 
subontwikkeling Toename in alcohol-en middelengebruik. 
Daarnaast laat de macrotrend Outspoken Society zien dat de 
mentaliteitsgroep geen idee heeft van de sociale regels die 
komen kijken bij een avondje uitgaan.

Er is niet genoeg zicht op onveilige situaties in het nachtleven 
en in kroegen/clubs en cafés. Hier ontstaat een kans om in te 
spelen op de veiligheid in deze omgevingen. De ontwikkeling De 
slimme en veilige stad en macrotrend Civic Participation 
kunnen van toepassing zijn op deze kans, door naast het creëren 
van veiligheid in het dagelijks leven ook het nachtleven in goede 
banen te leiden en er de veiligheid te waarborgen met behulp 
van samenwerkingen tussen burgers en overheid.

Om waarde- en gedragsverandering te creëren zou een 
mogelijk lifestyle concept kunnen inspelen op de creatie van 
een bepaalde ervaring voor de mentaliteitsgroep tijdens een 
avond uitgaan waarin aandacht wordt besteed aan de veiligheid 
van de mentaliteitsgroep, het leren van sociale normen en het 
creëren van een saamhorigheidsgevoel.

De mentaliteitsgroep vindt het hebben van een gezellige 
tijd en het maken van leuke herinneringen met vrienden en 
vriendinnen zeer belangrijk. Een avondje uitgaan staat in 
het teken van buiten de deur genieten Daarnaast wordt er 
aangegeven dat het belangrijk is om saamhorigheidsgevoel 
te creëren waardoor jongeren van verschillende leeftijden 
weer samen van een avondje uit kunnen genieten.
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Drankjes drinken, dansen op je favoriete nummer, nieuwe mensen leren kennen en herinneringen 
maken voor het leven. Hoe leuk klinkt dat? Een avondje uitgaan met vrienden is iets wat veel 
jongeren doen. Vooral nu de Coronapandemie voorbij lijkt te zijn, gaan jongeren er massaal op 
uit. Het nachtleven kan heel leuk zijn, maar doordat het gedrag van de samenleving sterk is 
veranderd, ontstaan er steeds vaker onveilige situaties in het nachtleven. Het gaat hierbij om 
grenzeloos gedrag, te veel alcohol- en middelengebruik en agressiviteit.

Het concept The Break Room heeft als doel een veilige locatie te faciliteren midden in het 
uitgaansgebied, om jongeren die dat willen, op te vangen tijdens een avondje uitgaan. 
Daarnaast is het een plek waar jongeren heen worden gestuurd die zich misdragen hebben 
en een onveilige situatie hebben gecreëerd. Deze tweede groep jongeren wordt in The Break 
Room opgevangen door ervaren personeel dat hen begeleidt en de ongeschreven regels in het 
nachtleven met deze jongeren doorneemt. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het vele 
alcohol- en middelengebruik in het nachtleven door verschillende problemen zoals overmatig 
gebruik en de effecten die het op het lichaam kan hebben, aan te kaarten.

The Break Room is ontworpen om de kwaliteit van leven van jongeren die uitgaan te verbeteren. 
Daarbij wordt er gewerkt aan het creëren van een saamhorigheidsgevoel en een omgeving waar 
iedereen zich veilig kan voelen. Een fijn en veilig nachtleven creëren is het uiteindelijk doel.



IMPLEMENTATIE
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ORGANISATIE
Draagvlak 
Het creëren van draagvlak is zowel bij de mentaliteitsgroep als bij het CCV van belang om het 
concept te laten slagen. Het begint bij de organisatie: binnen het CCV kan draagvlak worden 
gecreëerd door het concept voor te leggen aan de directie en alle werknemers. Op deze manier 
zal iedereen op dezelfde lijn liggen en kan het concept waar nodig worden aangescherpt op 
basis van de expertise binnen de organisatie.

Het creëren van draagvlak bij de doelgroep kan worden gedaan door kennis en expertise uit 
te stralen en door te laten zien dat het concept bijdraagt aan de kwaliteit van leven. In de 
concepttesten (te lezen in het onderzoeksrapport) werd al duidelijk dat het concept de doelgroep 
erg aansprak.

Het CCV hanteert een familiecultuur in de organisatie en het is van belang deze cultuur ook uit te 
stralen in het concept. Dit kan worden gedaan door werknemers de mogelijkheid te bieden zich 
te ontwikkelen op persoonlijk en vakinhoudelijk gebied. Daarnaast is waardering en het creëren 
van een hecht team van belang om alles in goede banen te leiden. 

In The Break Room zal personeel aanwezig zijn om jongeren op te kunnen vangen tijdens het 
avondje uitgaan. Het personeel kan tegenover verschillende situaties komen te staan. Er dient 
rekening te worden gehouden met het feit dat dit ook gevaarlijke situaties kunnen zijn. Daarom 
moet het personeel te allen tijde goed voorbereid te zijn voor mogelijke gevaarlijke situaties die 
zich voor kunnen doen in The Break Room. 

Intern
Het CCV beschikt over veel expertise en kennis omtrent (uitgaans)veiligheid en is in staat om 
met deze kennis en expertise de mentaliteitsgroep te faciliteren in The Break Room. Het is een 
mogelijkheid om medewerkers of een aangewezen persoon vanuit het CCV in te zetten om extern 
personeel op te leiden voor het werk in The Break Room. Het gaat hierbij om het personeel dat 
de jongeren opvangt wanneer zij The Break Room bezoeken. Er dienen personen aanwezig te 
zijn om de jongeren op te vangen en om de jongeren te begeleiden als zij eenmaal binnen zijn.

Extern
In The Break Room zullen verschillende werkzaamheden worden verricht. Zoals eerder vermeld 
zullen er personen aanwezig zijn om de jongeren op te vangen en te begeleiden. Er zullen 
ook hulpdiensten zoals eerstehulpverleners, BOA’s en straatstewards aanwezig zijn en omdat 
dit specifieke beroepen zijn, zullen deze hulpdiensten extern worden ingehuurd of zal er een 
samenwerkingsverband worden aangegaan.

COMMUNICATIE
Online communicatie
Het is van heel groot belang om op de juiste manier in contact te komen met de mentaliteitsgroep 
en om dit contact goed te onderhouden. De mentaliteitsgroep bestaat uit jongeren die uitgaan 
in het nachtleven. Dit zijn voornamelijk jongeren vanaf 18 jaar die veel gebruik maken van social 
media. Omdat de mentaliteitsgroep gebruik maakt van verschillende social media kanalen 
zoals onder andere Instagram, Snapchat en Tiktok, zal crossmediale communicatie goed van 
toepassing zijn.

Om in contact te komen met de mentaliteitsgroep, zal het concept via de social media kanalen 
worden gedeeld. Dit is een snelle manier om het te introduceren bij de mentaliteitsgroep. Het 
concept kan worden gedeeld door een apart social media account aan te maken voor The Break 
Room en via dit kanaal alle informatie te verspreiden, maar er kan ook voor worden gekozen 
om het met behulp van horecagelegenheden uit de buurt te introduceren. Uiteraard kunnen 
beide communicatiemanieren worden gecombineerd om een groter bereik te ontwikkelen.

Offline communicatie
Omdat het concept  in het nachtelijk uitgaansgebied toegepast zal worden, zal er naast online 
communicatie ook gebruik worden gemaakt van offline communicatie. Dit wordt gedaan door 
middel van de centrale conceptdrager: The Break Room. Het is de bedoeling dat The Break Room 
op een centrale plek in het uitgaansgebied te vinden is zodat de mentaliteitsgroep op deze 
manier in contact komt met het concept. Daarnaast zullen er ook posters worden opgehangen in 
horecagelegenheden, en in de opstartfase zullen er flyers worden uitgedeeld zodat het concept 
offline kan worden geïntroduceerd.

Voor zowel online als offline communicatie is het van belang dat het concept zo goed en zo 
duidelijk mogelijk wordt gecommuniceerd. Zo dient er duidelijk te worden aangegeven waar 
The Break Room te vinden is, wat hij te bieden heeft en wat de openingstijden zijn. Omdat de 
mentaliteitsgroep uit jongeren bestaat, zal er informeel taalgebruik worden gehanteerd om het 
concept zo toegankelijk en laagdrempelig mogelijk te maken.
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FYSIEKE OMGEVING
De realisering van het concept zal plaatsvinden in een pand dat centraal in het uitgaansgebied 
ligt. Dit is zeer van belang omdat het de bedoeling is dat uitgaanders meteen terechtkunnen 
in The Break Room wanneer het nodig is. Het pand dient groot genoeg te zijn om meerdere 
bezoekers tegelijk te kunnen ontvangen. Het is uiteindelijk de bedoeling om The Break Room te 
vestigen op meerdere uitgaanslocaties in Nederland om het gedachtegoed te verspreiden en het 
nachtleven zo veilig mogelijk te maken.

Bij de implementatie van het concept is het belangrijk om rekening te houden met de uitstraling. 
The Break Room dient namelijk herkenbaar te zijn voor de mentaliteitsgroep en dat betekent dat 
alle toekomstige concepten er hetzelfde uit dienen te zien. Daarnaast dient de omgeving waarin 
het concept toegepast wordt, rust en veiligheid uit te stralen. Dit kan worden bereikt met de 
juiste kleur- en materiaalkeuze. 

NETWERKEN
Voor de implementatie van het concept zijn verschillende samenwerkingsverbanden zeer 
belangrijk. Zo dient er een goede samenwerking aan te worden gegaan met horecaondernemers 
in de buurt van The Break Room. Iedereen dient op één lijn te liggen en dezelfde regels te 
hanteren om het gedachtegoed van het concept over te brengen op de jongeren. Daarbij is 
de samenwerking met horecaeigenaren en met beveiligers ook van belang. Zij dienen goed 
geïnstrueerd te worden over de regels die bepalen wanneer iemand naar The Break Room moet 
worden gestuurd. Samenwerking met instanties zoals de gemeente en hulpdiensten is uiteraard 
belangrijk om extra hulp en faciliteiten voor The Break Room te kunnen genereren.

MATERIALISATIE
Interieur
Voor het concept dienen enkele materialen te worden aangeschaft om een veilige en rustgevende 
omgeving te creëren. Het doel is om het concept eruit te laten zien als een ontspannende 
lounge. Er zal gebruik worden gemaakt van lounge stoelen en banken die fijn en ontspannend 
zitten in combinatie met tafels om van de ruimte visueel en gevoelsmatig één geheel te maken. 
Natuurlijke kleuren zoals beige, grijs en groen zullen worden gebruikt in combinatie met blauw 
omdat dit de kleur van het CCV is , en het daarnaast een rustgevende kleur is. De verlichting zal in 
tegenstelling tot de uitgaanshoreca licht zijn zodat iedereen elkaar goed kan zien, maar niet te 
licht omdat hij niet moet afschrikken. Verder dient er in The Break Room een kleine bar aanwezig 
te zijn die beschikt over niet alcoholische drankjes voor de jongeren en werknemers. Accessoires 
zoals planten en afbeeldingen in lijsten zullen het geheel afmaken.

Het is de bedoeling dat er drie verschillende gedeelten in The Break Room komen. Het eerste 
gedeelte is bestemd voor uitgaanders die even tot rust willen komen, het tweede gedeelte 
voor de uitgaanders die zich misdragen hebben en/of hulpdiensten nodig hebben. Het derde 
gedeelte is de personeelsruimte. De personeelsruimte zal volledig worden afgeschermd van 
de rest. De scheiding tussen de andere twee ruimtes is niet totaal. Het worden gedeeltelijk 
afgesloten ruimtes. Dit kan worden bereikt door middel van een houten lamellenwand of door 
het gebruik van wanden uit transparant materiaal zodat er nog wel zicht blijft op alles wat er 
gebeurt in The Break Room.

Technologie
Camerabeveiliging is zeer van belang in The Break Room om alles te kunnen vastleggen, mocht 
er iets verkeerd gaan. Beeldschermen zullen nodig zijn om er bijvoorbeeld feiten over alcohol- 
en middelengebruik en sociale normen en waarden in het nachtleven op af te beelden.



FINANCIËLE HAALBAARHEID
HOEVEEL GAAT HET CONCEPT KOSTEN?

Om de kosten inzichtbaar te maken zijn er verschillende begrotingen gemaakt. Allereerst is er in 
de investeringsbegroting een overzicht te zien van de kosten die gemaakt moeten worden voor 
de implementatie van het concept. Er zijn bij enkele onderdelen stelposten toegevoegd. Deze 
onderdelen kunnen dus nog verschillen met de uiteindelijke prijs. In de investeringsbegroting 
zijn ook de maandelijkste kosten meegenomen die de uitvoering van het concept met zich 
meebrengt. Hierdoor ontstaat er een duidelijk geheel van de kosten die in totaal voor de eerste 
maand gemaakt zullen worden bij implementatie van het concept.

In de financieringsbegroting is er uitgegaan van een realistisch bedrag dat gefinancieerd zou 
kunnen worden door de Gemeente Eindhoven.

In de liquiditeitsbegroting van het startjaar is de financiering vanuit de Gemeente Eindhoven  
meengenomen. Er is dus te zien dat de investering daar hoog is omdat er in het eerste jaar ook 
nog een verbouwing moet plaatsvinden en materialen en benodigheden aangeschaft moeten 
worden. Er is rekening gehouden met het feit dat er geen winst zal worden gemaakt met dit 
concept. Daarom is er een liquiditeitsbegroting gemaakt voor de verloopjaren. Hierin is te zien 
dat de Gemeente Eindhoven in de verloopjaren minder zal hoeven investeren om het concept te 
kunnen blijven voortzetten.

Voor de volledige begrotingen wordt er verwerzen naar het onderzoeksrapport.

ONDERWERP PRIJS PER PRIJS AANTAL TOTAAL

36.194,35€       

15.421,45€       

257,60€            

1.047,00€         

4.585,60€         

6.000,92€         

5.093,00€         

265,00€            

57.506,00€       
5.750,60€         

63.256,60€       
74.615,52€    

TOTAAL EENMALIGE KOSTEN

EENMALIGE KOSTEN

Totaal:

Post onvoorzien (10%)

Personeel
Totaal:

Communicatie
Totaal:

Communicatie
Totaal:

Totaal:

Locatie (Molenveld 42-44, Eindhoven)
Totaal:

Personeel

Totale investering eerste maand:

INVESTERINGSBEGROTING

Eenmalige kosten

Totaal:

Maandelijkse kosten

Verbouwing

Interieur
Totaal:

Elektronica
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ADVIES & CONCEPTBEWAKINGONDERWERP BEDRAG IN EURO

- -

Investering Gemeente Eindhoven 250.000,00€                        
Totaal: 250.000,00€                  

Vreemd vermogen

FINANCIERINGSBEGROTING

Financiering
Eigen vermogen

ONDERWERP KWARTAAL 1 KWARTAAL 2 KWARTAAL 3 KWARTAAL 4

Beginsaldo 250.000,00€          141.307,73€          95.872,07€            50.436,40€            

Geen ontvangsten -€                      -€                      -€                      -€                      

Investering -63.256,60€          0,00€                     0,00€                     0,00€                     
Kosten per kwartaal -45.435,67€          -45.435,67€          -45.435,67€          -45.435,67€          

Ontvangsten - Uitgaven -108.692,27€        -45.435,67€          -45.435,67€          -45.435,67€          
Eindsaldo 141.307,73€          95.872,07€            50.436,40€            5.000,73€              

ONTVANGSTEN

UITGAVEN

SALDO

LIQUIDITEITSBEGROTING (startjaar)

ONDERWERP KWARTAAL 1 KWARTAAL 2 KWARTAAL 3 KWARTAAL 4

Beginsaldo 195.000,73€          139.565,07€          94.129,40€            48.693,73€            

Geen ontvangsten -€                      -€                      -€                      -€                      

Onderhoudskosten -10.000,00€          0,00€                     0,00€                     0,00€                     
Kosten per kwartaal -45.435,67€          -45.435,67€          -45.435,67€          -45.435,67€          

Ontvangsten - Uitgaven -55.435,67€          -45.435,67€          -45.435,67€          -45.435,67€          
Eindsaldo 139.565,07€          94.129,40€            48.693,73€            3.258,07€              

LIQUIDITEITSBEGROTING (verloopjaren)

ONTVANGSTEN

UITGAVEN

SALDO

1716

Het concept ‘The Break Room’ is een locatie waar jongeren terecht kunnen 
tijdens een avondje uitgaan. Het doel is om deze jongeren te informeren over 
onder andere alcohol- en middelengebruik, hun mentale welzijn en veilig 
uitgaan in het algemeen. Het concept zal ervoor zorgen dat jongeren stil gaan 
staan bij hun eigen gedrag in het nachtelijk uitgaansleven.

Om de implementatie van het concept zo goed mogelijk te laten verlopen is het 
allereerst van belang dat iedereen die daarin een rol speelt op de juiste manier is 
geïnstrueerd. Hiermee wordt ervoor gezorgd dat iedereen op één lijn ligt en de 
juiste regels hanteert om het gedachtegoed goed over te laten komen. Daarbij 
is het ook zeer van belang om het gedachtegoed van het CCV mee te nemen in 
de implementatie van het concept. Het uitstralen en overbrengen van kennis en 
expertise met daarbij werken aan een veilig uitgaansleven is een must.

Alle concepten die in de toekomst zullen worden gerealiseerd moeten 
dezelfde verschijningsvorm en uitstraling krijgen. Op deze manier wordt er 
een herkenningspunt gecreëerd en wordt bevorderd dat The Break Room een 
standaardbegrip wordt in het nachtelijk uitgaansleven.
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Beelden
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