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Inleiding



Guggenheim, Bilbao



Cleveland Museum of Art, USA

http://mw2013.museumsandtheweb.com/paper/transforming-the-art-museum-experience-gallery-one-2/



Metropolitan Museum of Art, New York



Beleveniseconomie



Grondleggers

 Van Grieken en Romeinen…

 Tot 1982: Holbrook & Hirschman:

‘customer experience’ / ‘experiential approach’

Nieuwe benadering consumentengedrag

 1999: Pine & Gilmore



Bron: Pine & Gilmore, The Experience Economy, 1999

Economy of commodities Experience economy

1₵ – 2₵ per cup 5₵ – 25₵ per cup 75₵ – $1,50 per cup $2–$5 per cup

COMMODITY GOODS SERVICES EXPERIENCES



 Beleveniseconomie kwam er niet onverwacht, maar is het 
resultaat van verschillende veranderende omstandigheden:

 Economie

 Maatschappij

 Technologische vooruitgang

 Persoonlijke levenssfeer, waarden (materieel – immaterieel)

 Belang van emoties en believing vandaag

 Zoektocht naar betekenis

 Manifesteert zich in tal van domeinen: auto-industrie, 
gastvrijheidsindustrie, financiële wereld, media, entertainment, 
stedenbouw, retail design, kunst en architectuur

Klingmann, 2007, p. 152:

‘Architecture in the Experience Economy is judged not only on a 
conceptual or intellectual level, but on how it is experienced’



Authenticiteit

Boon gloves, Antwerp

Batavia outlet, The Netherlands



Kritisch omgaan met beleveniseconomie

 Plat, oppervlakkig

 Kunstmatig, niet echt

 (over)commercialisering & consumentisme

 Waar is betekenis? Zingeving?

Mens wil vandaag méér zijn dan enkel 
“consument”, streeft doelen / waarden na die hij 
belangrijk vindt. Consument: zoekt naar lokale, 
eenvoudige en authentieke belevenissen & wil 
dit vertaald zien in concepten en ruimtes!



 Op dezelfde golflengte proberen zitten als
‘klanten’ (functioneel, emotioneel, …)

 ‘Klanten’ in 2017 willen persoonlijke, 
intuïtieve, betekenisvolle relaties

 Authenticiteit, originaliteit

 Waarden, passende atmosferen

 Inzetten als beleving / belevenis als nieuwe bron
van waardecreatie



Beleving / Belevenis / Ervaring



Differentiatie door 
beleving
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Homogenisering, “meer van hetzelfde”



Differentiatie door “experience”

 Kenmerken Pine & Gilmore:

 Gedenkwaardig

 Thema (consistent zijn)

 Negatieve aspecten verwijderen

 Appeleren aan zintuigen

 Persoonlijk

 Tijds- en contextspecifiek

 ‘Toegangsprijs’

Bron: Pine & Gilmore, 1999



Beschrijving = beperkt

Luik 1: 
Literatuur

Luik 2: 
Praktijk



Luik 1: 
Literatuur

Luik 2: 
Praktijk



The Experience Web

Bron: Petermans, 2012
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Literatuur

Luik 2: 
Praktijk



Luik 1: 
Literatuur

Luik 2: 
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Experience onderzoeken?



Bron: Petermans et al., 2013



Toegepast op gidsenwerking

 Op maat van je ‘klant’ werken, bv. rondleiding aanpassen aan
groep

 Nadenken over missie en visie – tool voor differentiatie, wat 
belangrijk is in ‘beleveniseconomie’ vandaag!

 Vanuit standpunt van bezoeker/klant

 Werken met “persona’s” (en inleven in ‘klanten’)

Zie
kwaliteit.toerismevlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/WERKVORM%
20-%20Bezoekerscyclus.pdf

 Bezoekerscyclus: visualiseer contacten & ervaringen met 
klanten, en ga op zoek naar nieuwe kansen en ideeën!



Bron: http://kwaliteit.toerismevlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/POSTER%20-
%20Bezoekerscyclus%20rondleiding%20-%20blanco_0.pdf

Bezoekerscyclus



Wat doen we wanneer 
iets of iemand in of op 
een bepaalde plaats op 
een bepaalde manier 

een bepaalde indruk op 
ons maakt?

We maken een foto.



Foto studie

 Doel van onderzoek
• Reflecteren over methodiek van foto-elicitatie

• Kan foto-elicitatie helpen om inzicht te krijgen in “experiences” in een 
ruimte of op een plek?

 Methodische aanpak
• Foto-elicitatie (+ interview) van 38 deelnemers

• Uitgenodigd naar een winkel, doordeweekse dag, lente 2010

• Bij aankomst: digital fotocamera

• Taak: ‘fotografeer een of meerdere elementen binnen of buiten de winkel 
dat/die een bepaalde ervaring / beleving / belevenis voor je triggert
tijdens je winkelbezoek, of iets dat een bepaalde indruk op je maakt’

• Onmiddellijk na het afronden van de taak: 
• Foto’s van elke deelnemers worden bewaard op een laptop

• ° Semi-gestructureerde persoonlijke interviews

 Data-analyse
• Studie van interview transcripts

• Studie van foto’s van de deelnemers



(a) Impressies en percepties tastbare en niet-tastbare aspecten van retail
design van de winkel
• Het ontwerp van elke hoek in de winkelruimte is anders => ‘eclectisch retail design’



• Spelen met ‘eye-catching’ elementen, vb. verlichting, kleuren, materialen, …

(a) Impressies en percepties tastbare en niet-tastbare aspecten van retail
design van de winkel

Bron: Petermans et al., 2014



• Meeste deelnemers waren hierover 
positief

• Anderen voelden zich ‘overweldigd’ 
door de enorme hoeveelheid 
mogelijkheden

(b) Product assortiment en visual merchandising in de winkelruimte

• Breed productgamma (mannen, vrouwen, 
kinderen)

• Schoenen / kleding/ accessoires



Discussie

 Foto-elicitatie laat toe om zowel visueel als verbaal inzicht te 
krijgen in klantervaringen in winkelruimtes

 Aantrekkelijke onderzoeksaanpak naar consumenten 
/gebruikers toe:

 Plezante manier om bij te dragen aan onderzoek

 Helpt om ideeën over een abstract topic concreter te maken

 In hun eigen taal en met hun eigen woordenschat vertellen 
over hun eigen beelden



Conclusie



Wat is experience?

 Experience is een complexe term met verschillende lagen

 Experience, en ‘design for experience’ of ‘experience design’, manifesteert 
zichzelf in verschillende domeinen van de economie en in diverse sectoren

Experience in gidsenwerking? 

 Experience manifesteert zichzelf op verschillende manieren in 
verschillende domeinen, vb. retail design, kunst en cultuur, …

 ‘Spelen’ met experience

 Werken met tools

 Toekomst?

Hoe en waar experiences in ontworpen ruimtes 
bestuderen?

 Verschillende manieren om experience te bestuderen, maar IAR werkt 
holistisch => belangrijk om verschillende stakeholders van verschillende 
stakeholder groepen mee te nemen in onderzoek

 Experience web, foto studie zijn mogelijke manieren om experiences in 
een ruimte of op een plek te analyseren en evalueren

 Best onderzoek doen in ‘echte’ ruimtes!



Meer weten?



Bedankt voor jullie aandacht!

Vragen?

ann.petermans@uhasselt.be
011/29.21.13


