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VOORWOORD
April 2008 besloot ik Brazilië te verlaten en tijdelijk nieuwe avonturen mee te maken in Nederland.
Tijdelijk werd permanent en na een intensief proces heb ik binnen drie jaar mijn Staatsexamen
certificaat behaald. Toen was het tijd om eindelijk een hoogopgeleid persoon te worden. Dit waren de
moeilijkste vier jaar uit mijn leven, maar ik heb het gered! Tijdens mijn opleiding heb ik niet alleen
alles over het vak communicatie geleerd, maar ook veel over mijzelf en over de Nederlandse
gewoontes en maatschappij. Ik ben ontzettend trots op mijzelf en het is met een dikke glimlach dat ik
deze afstudeerscriptie presenteer.
De SKVR maakt een groot deel uit van mijn leven vanaf ongeveer vijf jaar geleden. Ik begon daar met
zanglessen en na een paar jaar ben ik ook begonnen met een bandje. Ik vind de SKVR een leuke
organisatie die veel bijdraagt aan de Rotterdamse maatschappij en daarom wilde ik hen helpen met
mijn expertise. Sinds ik daar zangles krijg, is de SKVR een aantal subsidies kwijt geraakt en ze hebben
meer leerlingen nodig om te kunnen blijven bestaan. Naar mijn mening is de SKVR een van de aderen
die het Rotterdamse bloed laat pompen en daarom moeten ze blijven bestaan. Ik hoop dat mijn
scriptie hen helpt om een nieuwe doelgroep te begrijpen en hun doelstellingen bereiken.
Deze scriptie is geschreven voor de mensen die beslissingen maken binnen de SKVR, zoals managers
en coördinatoren. De focus ligt op de afdeling Beeld & Taal echter kunnen alle afdelingen hiervan
profiteren. De afdeling Marketing & Communicatie wordt hier aangezet om de bevindingen van het
onderzoek, de aanbevelingen en de communicatiestrategie te volgen en uit te voeren om succes te
garanderen. Het is een document waar verschillende stakeholders behoefte aan hebben en het kan
over heel de SKVR verspreid worden.
Ik zou mijn opleiding niet kunnen afmaken en daardoor niet kunnen afstuderen zonder de hulp van
bepaalde mensen, met name sommige klasgenoten, docenten, vrienden en familieleden. Ik wil
daarom veel mensen bedanken, vooral mijn echtgenoot Stefanos, die niet alleen veel emotioneel
ondersteuning aanbood, maar ook mijn taalvaardigheden heeft geperfectioneerd. Mijn dierbare
vrienden George en Marta die meerdere keren actief hebben geparticipeerd met mijn opleiding. Mijn
schoonmoeder Erna, die altijd geïnteresseerd was in alles wat ik heb gedaan. De docenten en
klasgenoten die altijd in mij geloofden en mij nooit hebben behandeld als een buitenlander, die er niet
bij hoorde. Maar ook aan de docenten, klasgenoten en iedereen die niet in mij geloofden ben ik
dankbaar. Deze mensen hebben mij de behoefte gegeven om te bewijzen dat ik er wel bij hoor.
Uiteindelijk heb ik mijn opleiding keurig afgerond.
Ik wil ook graag mijn bedrijfsbegeleider, Ariadne Urlus, bedanken voor de fijne samenwerking en mijn
afstudeerbegeleider, Rob Oudejans, voor de feedback en ondersteuning tijdens dit traject. Ook wil ik
alle respondenten bedanken die mee hebben gewerkt aan dit onderzoek. Zonder hun medewerking
had ik dit onderzoek nooit kunnen voltooien.

Ik hoop dat het lezen van deze scriptie veel plezier geeft.

Liss Spinardi
Capelle aan den IJssel, 13-06-2016
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SAMENVATTING
Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR) is het grootste centrum voor de kunsten van
Nederland. Zij bieden cursussen, workshops en evenementen aan in de kunstdisciplines muziek, dans,
theater, beeldende kunst, mode & design, fotografie & media en schrijven voor kinderen, jongeren,
volwassenen en senioren. De SKVR heeft een groot bereik van Rotterdamse kinderen en jongeren via
het onderwijs, maar mist de aansluiting van deze doelgroepen op haar vrijetijdsaanbod. De SKVR wil
weten waarom en hoe, resulterend in concrete en praktische aanbevelingen en het ontwerpen van
een communicatiestrategie die bij de doelgroep aansluit.
Hoofdvraag
Welke communicatiestrategie kan de SKVR het beste gebruiken om merkvoorkeur te verkrijgen bij de
doelgroep?
Deelvragen





Welke inzichten verschaft de literatuur op het gebied van merkvoorkeur bij de doelgroep?
Welke variabelen spelen een rol in merkvoorkeur bij de doelgroep?
Welke inzichten verschaft de literatuur op het gebied van communicatiestrategie?
Welke communicatiemiddelen en boodschap past bij de gekozen communicatiestrategie?

Er zijn twee modellen gebruikt die helpen bij het onderzoeken van het creëren van merkvoorkeur: de
‘Business Model Empathy Map’ en de ‘Customer Value Proposition’. Het gebruik van deze modellen
was de basis voor het desk- en field research. Gezamenlijk hebben ze een volledig beeld gegeven over
de motivaties, drempels en triggers van de doelgroep als ze een creatieve vrijetijdsactiviteit willen
kiezen. De bevindingen uit de desk- en field research hebben inzicht gegeven aan welke variabelen
een rol spelen in merkvoorkeur bij de doelgroep en hieruit zijn een aantal conclusies getrokken over
hoe de SKVR deze gegevens kan gebruiken om de motivaties te vergroten, drempels te verlagen en
triggers te verhogen.
Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek is er een communicatiestrategie ontworpen die de
doelgroep aanspreekt. Het is gebleken dat de SKVR behoefte heeft aan een communicatiestrategie
met twee gedeeltes. Een korte termijn gedeelte dat merkbekendheid en merkkennis als prioriteit
heeft. Een lange termijn gedeelte waarin de relatie tussen wijkbewoners en de SKVR versterkt wordt.
De communicatiespecialist Wil Michels heeft twaalf communicatiestrategieën op een rij gezet en drie
van deze strategieën worden gebruikt om de doelstellingen van de SKVR te bereiken. Op korte termijn
worden de brandactivatie- en ambassadeurstrategie ingezet, die zorgen voor merkbekendheid en
merkkennis. Op de lange termijn wordt de fanstrategie ingezet, die zorgt voor versterking van de
relatie tussen de organisatie en klanten en merktrouwheid. Er zijn bepaalde middelen die effectief
gebruikt kunnen worden binnen de communicatiestrategie, bijvoorbeeld social media, printmedia,
contentpromotie, wijkprojecten, ‘vrienden meenemen’-acties en wijkacties.
Als laatste zijn er een aantal aanbevelingen die geen deel uitmaken van een communicatiestrategie,
maar wel belangrijke factoren zijn om rekening mee te houden, voornamelijk de prijs van de
cursussen, onderzoek naar andere doelgroepen, samenwerken met wijkhuizen en klein beginnen.
Deze aanbevelingen complementeren dit onderzoek en kunnen de SKVR helpen om de doelstellingen
te bereiken.
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LEESWIJZER
Deze scriptie bestaat uit vijf hoofdstukken die ieder een verschillend thema behandelen en elk thema
is gekoppeld aan een van de deelvragen en uiteindelijk de hoofdvraag. Hoofdstuk één is de inleiding,
waar het probleem wordt vermeld aan de hand van een aanleiding. Hier wordt ook uitgelegd wat de
opdracht voor deze afstudeerscriptie inhoudt. Verder staan alle details over het onderzoek vermeld
(probleemstelling, doelgroep, onderzoek verantwoording, etc.).
Het tweede hoofdstuk heet ‘Literatuuronderzoek Merkvoorkeur’ en geeft antwoord op de deelvraag
‘Welke inzichten verschaft de literatuur op het gebied van merkvoorkeur bij de doelgroep?’. In dit
hoofdstuk is gekeken naar welke modellen en theorieën zijn ontworpen om merkvoorkeur bij de
doelgroep te creëren.
Het derde hoofdstuk heet ‘Drempels en Triggers’ en geeft antwoord op de deelvraag ‘Welke
variabelen spelen een rol in merkvoorkeur bij de doelgroep?’. Dit hoofdstuk bestaat uit twee delen,
het eerste gedeelte gaat over de bevindingen van de deskresearch, waar is gekeken naar bestaande
literatuur over de participatie van jongeren op culturele en creatieve activiteiten. Het tweede gedeelte
gaat over de bevindingen van de field research, die in de vorm van interviews plaatsvond. Beide
gedeeltes hebben rekening gehouden met dezelfde variabelen: motivaties, drempels en triggers.
Het vierde hoofdstuk heet ‘Onderzoek naar Strategieën en Middelen’ en geeft antwoord op twee
deelvragen: 'Welke inzichten verschaft de literatuur op het gebied van communicatiestrategie?’ en
‘Welke communicatiemiddelen en boodschap past bij de gekozen communicatiestrategie?’. In dit
hoofdstuk is er gekeken naar welke modellen en theorieën zijn ontworpen om communicatiestrategie
te creëren die de doelgroep aanspreekt. Het gaat ook over welke boodschap, tone of voice,
beïnvloeders en communicatiemiddelen de doelgroep op een effectieve manier bereiken.
Het vijfde Hoofdstuk geeft antwoord op de hoofdvraag ‘Welke communicatiestrategie kan de SKVR
het beste gebruiken om merkvoorkeur te verkrijgen bij de doelgroep?’. Hier is een uitgewerkte
communicatiestrategie, zodat de doelgroep cursussen gaat volgen bij SKVR.
Het laatste gedeelte zijn aanbevelingen, die de SKVR kan gebruiken om haar cursussen in te richten
zodat deze bij de wensen en behoeftes van de doelgroep past. Daar staan ook algemene
aanbevelingen die SKVR kan gebruiken om andere zaken te verbeteren of hun gezichtspunt te
verbreden. Hier zijn ook de laatste conclusies te vinden.
Daarna komt een bibliografie met bronvermelding van alle bronnen, die gebruikt worden in dit
adviesrapport. Er zijn ook een aantal bijlages toegevoegd, inclusief de transcripties van de interviews
en de volledig resultaten daarvan, met thema’s en rubrieken. In de bijlagen zijn ook uitgebreidere
uitleggingen van modellen en theorieën die gebruikt zijn in de onderzoek. Een aantal voorbeelden
over het inzetten van communicatiemiddelen zijn hier ook te vinden. Bovendien is er een uitgebreide
analyse van de SKVR als organisatie toegevoegd in de bijlagen.
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HOOFDSTUK 1. INLEIDING
Vanuit de SKVR werd de vraag gesteld hoe, via een communicatiestrategie, ze meer jongeren kunnen
bereiken, zodat ze zich gaan aansluiten op hun vrijetijdsaanbod. In februari 2016 werd het Cultuurplan
2017-2020 ingeleverd en daar staat vermeld dat de SKVR wil dat meer jongeren actief deel gaan
nemen aan het vrijetijdsaanbod. De SKVR biedt verschillende soorten opleidingen en daarmee
bereiken ze een groot aantal jongeren. Echter het bereik van het vrijetijdsaanbod blijft nog
onvoldoende bij de jongeren. Dat moet in 2020 anders zijn.
Alhoewel de hele SKVR meer jongeren wil bereiken, wordt dit onderzoek beperkt tot de afdeling Beeld &
Taal (beeldende kunst, mode & design, fotografie & media en schrijven). Wellicht kunnen de
aanbevelingen en de adviezen uit dit onderzoek gebruikt worden voor andere afdelingen, maar dat is
niet de focus hiervan.
Met dit doelgroepsonderzoek moeten twee aspecten meegenomen worden om antwoord te geven op
de centrale vraag:
Strategisch
Vanuit een communicatiestrategie moet de SKVR jongeren bewust maken van wat voor aanbod ze
hebben en hoe dat wordt gegeven. Welke boodschap werkt het beste bij deze doelgroep en welke
middelen en kanalen zullen ze op een optimale manier bereiken. Om hierachter te komen, moeten de
motivaties, drempels en triggers over de beslissing van een vrijetijdsactiviteit worden onderzocht.
Inhoudelijk
SKVR wil ook weten wat voor soort cursussen haar doelgroep wil volgen, op welke momenten willen
ze les krijgen, hoe willen ze behandeld worden door de docenten, etc. Door middel van
literatuuronderzoek en diepte interviews is het mogelijk om erachter te komen wat de motivaties, de
drempels en de triggers van de doelgroep zijn om merkvoorkeur te kunnen creëren.
Het is dus een kwestie van een goede communicatiestrategie te formuleren, merkvoorkeur te creëren
bij de doelgroep en de huidige situatie van de SKVR op een kritische manier te bekijken. Dan wordt
duidelijk wat al goed werkt en wat moet veranderen om van de doelgroep trouwe klanten te maken.

DOELSTELLING
De SKVR wil graag dat het aantal jongeren die zich inschrijft op hun vrijetijdsaanbod gaat stijgen tot
2020. De aanbevelingen uit dit onderzoek moeten ervoor zorgen dat ze weten welke
communicatiestrategie, -middelen en met welke boodschap zij hun doelgroep op een effectieve
manier kunnen bereiken, zodat hun doelstelling wordt volbracht.
De SKVR heeft een groot bereik van Rotterdamse kinderen en jongeren via het onderwijs, maar mist
de aansluiting bij deze doelgroepen met haar vrijetijdsaanbod. De SKVR wil weten waarom en hoe,
resulterend in concrete en praktische aanbevelingen voor het te ontwikkelen van een
communicatiestrategie die bij de doelgroep aansluit.
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PROBLEEMSTELLING
Welke communicatiestrategie kan de SKVR het beste gebruiken om merkvoorkeur te verkrijgen bij de
doelgroep?
Deelvragen





Welke inzichten verschaft de literatuur op het gebied van merkvoorkeur bij de doelgroep?
Welke variabelen spelen een rol in merkvoorkeur bij de doelgroep?
Welke inzichten verschaft de literatuur op het gebied van communicatiestrategie?
Welke communicatiemiddelen en boodschap past bij de gekozen communicatiestrategie?

DOELGROEP
Het uiteindelijke doel van de SKVR is dat het aantal jongere deelnemers van hun vrijetijdsaanbod in
Rotterdam gaat stijgen. Hiervoor is het belangrijk dat de SKVR naar verschillende leeftijdscategorieën,
wijken, sociale-economisch omgevingen en achtergronden gaat kijken. Echter voor dit specifieke
onderzoek is er alleen tijd om naar een bepaald deel van deze doelgroep te kijken. Daarom, na een
aantal overleggingen met de opdrachtgever, is er gekozen voor de doelgroep jongeren tussen de 16 en
18 jaar die tot een lage sociaaleconomisch status behoren. Ze komen uit de wijk Oud-Crooswijk, in
Rotterdam.
Deze doelgroep is gekozen omdat jongeren van die leeftijd minder onafhankelijk zijn van de invloed
van de ouders als ze kiezen welke vrijetijdsactiviteiten ze gaan doen. Deze jongeren zijn geen pubers
meer, maar jong volwassenen (Nelis & van Sark, Puberbrein binnenstebuiten. Wat beweegt jongeren
van 10 tot 25 jaar?, 2010). Deze jongeren houden zich bezig met het kiezen en volgen van een
opleiding, werken en hebben verschillende soorten sociale activiteiten. Deelnemen aan creatieve en
culturele activiteiten wordt steeds belangrijker voor hen (Groenen, Delmee , & Lieftink, 2011) en
daarom zijn ze de ideale kandidaten voor een goed interview.
Oud-Crooswijk is gekozen omdat de SKVR het nog niet heeft onderzocht en niet aanwezig is, daardoor
is het een blinde hoek voor ze. Deze wijk behoort tot één van de Rotterdamse lage sociaaleconomisch
wijken en het aantal jongeren is groot in vergelijking met ander wijken in de regio (Gemeente
Rotterdam, 2015). De respondenten zijn geïnterviewd met behulp van het Wijkhuis DOC-Nieuwe
Branding in Oud-Crooswijk. Het zijn jongeren die daar verschillende soorten activiteiten ondernemen
en al bekend zijn met de leiding van de DOC-Nieuwe Branding.

OPERATIONALISATIE BEGRIPPEN
Merkvoorkeur: de doelgroep kiest voor het cursusaanbod van de SKVR als het gaat over
vrijetijdsactiviteiten. Ze gaan zich hiervoor aanmelden en actief deelnemen aan de cursussen die ze
zelf hebben gekozen.
Variabelen: wat zijn de motivaties (jobs to be done), de drempels (pains) en de triggers (gains) voor
het kiezen van het vrijetijdsaanbod van de SKVR? Deze elementen worden onderzocht zowel in de
desk- als in de field research.
Vrijetijdsaanbod: cursussen, workshops en evenementen in de vrije tijd in verschillende
kunstdisciplines op diverse locaties in Rotterdam. Deze zijn niet gegeven in samenwerking met de
scholen maar op verschillende locaties waar de doelgroep zich bevindt.
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Lage sociaaleconomisch status: plaats op de maatschappelijke ladder vanuit sociaal en economisch
status (bepaald aan de hand van onder meer opleidingsniveau, beroep en-of inkomen).
Communicatiestrategie: deze strategie is de manier waarop de SKVR haar doelstellingen bereikt bij de
doelgroepen met behulp van middelen en boodschap.
Communicatiemiddelen: alles wat een boodschap overbrengt en alles wat de zender of de ontvanger
ervan kan beïnvloeden en als dusdanig ook wordt ingezet is een communicatiemiddel. Voorbeelden
van communicatiemiddelen zijn o.a. drukwerk, logo, tv-reclame, kleuren, geuren, verpakkingsgrootte,
email, nieuwsbrief, enquêtes enz.
Boodschap: belangrijke zaken die aan de doelgroep wordt verteld via de communicatiemiddelen zodat
de doelstellingen worden bereikt.

VERANTWOORDING METHODE VAN ONDERZOEK
Een communicatiestrategie ontwerpen die de doelgroep aanspreekt en zorgt dat ze zich gaan
aanmelden bij het cursusaanbod van de SKVR kan niet gebeuren zonder dat een grondig onderzoek
wordt uitgevoerd. Dit onderzoek moet antwoord geven op de verschillende onderdelen van het
onderzoeksproces, zoals hoe merkvoorkeur wordt gecreëerd bij de doelgroep, welke variabele
(motivaties, drempels en triggers) een rol spelen in het creëren van merkvoorkeur, welke vorm van
communicatiestrategie de doelgroep, het best aanspreekt en welke communicatiemiddelen en
boodschap erbij horen. Dit onderzoek wordt op de volgende manieren uitgevoerd:

ONDERZOEKSVORM
Deskresearch




Literatuuronderzoek
Het literatuuronderzoek is de belangrijkste vorm van onderzoek die gebruikt wordt. Het is ook
het uitgangsput van dit onderzoek. Hiermee wordt het theoretisch kader bepaald en de
meeste informatie over de probleemstelling verzameld. Deze literatuur wordt vooral
gevonden op de databases van de Mediatheek van de Hogeschool Rotterdam. Ook boeken,
modellen en theorieën van wetenschappers en specialisten die al soortgelijke onderzoeken
hebben gemaakt worden gebruikt.
Bestaande onderzoeken bij de SKVR
De SKVR heeft zelf gedurende jaren een groot aantal onderzoeken uitgevoerd. Deze
onderzoeken zijn allemaal beschikbaar en kunnen worden gebruikt om belangrijke data te
verzamelen.

Field research


Kwalitatief
De bevindingen van het literatuuronderzoek worden gemeten bij de doelgroep om te testen
of het van toepassing is op hun realiteit. Om deze reden is een kwalitatief onderzoek idealer.
Zo kan niet alleen de antwoorden op de specifieke vragen worden gemeten, maar ook de
reactie op deze vragen kunnen worden geobserveerd. Voor dit onderzoek werden 10 mensen
uit de doelgroep geïnterviewd om achter bepaalde zaken te komen, die niet te antwoorden
zijn met een deskresearch. Aan de hand van het gekregen advies van het onderzoeksbureau
Young Works (die gespecialiseerd is in onderzoeken onder jongeren) werden deze jongeren in
10

duo’s geïnterviewd, omdat zij zich minder geïntimideerd voelen als zij niet alleen werden
geïnterviewd. Er zijn ook verschillende afdelingen van de SKVR betrokken om toegang te
krijgen tot de doelgroep om deze interviews te plannen. De interviews worden afgenomen
samen met een collega. Young Works geeft aan dat het in duo’s interviews belangrijk is dat er
een goede verhouding is tussen de interviewers en respondenten. De jongeren worden dan
niet zo dominant tijdens het interviews.
Onderzoeksmethode


Semigestructureerde interviews
Voor de interviews gebruik ik de methode ‘semigestructureerde interviews’. Dat betekent dat
een vraaglijst is geformuleerd en aan de hand hiervan worden de vragen aan de respondent
gesteld. Hierdoor is de waardevolle informatie voor het onderzoek zeker binnen, maar is er
ook ruimte voor andere onderwerpen. Het is dus een losse manier van interviewen dat meer
als een gesprek voelt dan als een vraag-en-antwoorden soort interview. Hier wordt meer
informatie achterhaald, omdat het als een informeel gesprek voelt en de respondent zich veel
comfortabeler voelt om informatie te geven. Dit past ook bij de doelgroep (Baarda, 2009).

VALIDITEIT
Interne


Triangulatie
Voor interne validiteit wordt de ‘Triangulatie’ methode gebruikt. Dat betekent dat een punt
wordt bekeken vanuit verschillende perspectieven. Er worden verschillende manieren om
gegevens te verzamelen gebruikt. Zoals bijvoorbeeld eerst de doelgroep interviewen waarbij
de nodige data wordt verzameld. Vervolgens checken bij de respondenten of de gevonden
gegevens goed zijn begrepen (Baarda, 2009).

Externe


Ecologische validiteit
Om de validiteit van de interviews te garanderen, worden de respondenten op een neutrale
plek geïnterviewd. Dat betekent dat ze niet beïnvloed worden door de omgeving of mensen
om zich heen. Er is gekozen voor de Wijkhuis locatie Nieuwe Branding in Oud-Crooswijk,
omdat de respondenten zich comfortabel en niet geïntimideerd voelen (Baarda, 2009).

BETROUWBAARHEID
Om de betrouwbaarheid van dit onderzoek te kunnen garanderen, worden een aantal technieken
gebruikt om toeval te voorkomen. Hierbij worden precies dezelfde instrumenten, vragenlijst en
observatiemethoden gebruikt bij elk interview. Op die manier wordt gezorgd voor stabiliteit en
homogeniteit van beide kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden (Baarda, 2009).
In het geval van kwalitatieve onderzoek en wordt gebruik gemaakt van de ‘member check’ techniek.
Dat betekent dat de verzamelde gegevens en interpretaties worden voorgelegd aan betrokkenen om
vast te stellen of de reconstructie van de werkelijkheid, zoals aangegeven, voor hen herkenbaar is. De
‘member check’ kan op diverse manieren worden uitgevoerd: formeel of informeel, tijdens het
onderzoek of erna, individueel of in groepsverband en al dan niet aan de hand van door de
onderzoeker geproduceerde stukken (Jochems & Joosten, 2015).
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HOOFDSTUK 2. LITERATUURONDERZOEK MERKVOORKEUR
In dit hoofdstuk is er gekeken welke modellen en theorieën zijn ontworpen om merkvoorkeur bij de
doelgroep te creëren, om antwoord te geven aan de deelvraag ‘Welke inzichten verschaft de
literatuur op het gebied van merkvoorkeur bij de doelgroep?’.
Merkvoorkeur is de houding van de consument ten opzichte van het merk. Een positieve attitude moet
resulteren in intentie tot aankoop en daarna in een in een bepaald gedrag, namelijk de daadwerkelijke
koop van een product of dienst. Na de aankoop, als de consument tevreden is over het product of de
dienst, versterkt dat de relatie tussen het merk en de klant wat leidt tot een herhalingsaankoop.
Kortom als de klant tevreden is, blijft hij telkens terugkomen voor meer producten of diensten. Om
merkvoorkeur te verkrijgen moet er eerst merkbekendheid gecreëerd worden, dat betekent dat het
merk hoort bij de eerste merken waaraan mensen denken binnen een bepaalde productcategorie
(Michels W. , 2014). In dit geval zouden mensen altijd aan de SKVR moeten denken als ze een cursus
willen volgen binnen het gebied van kunst en cultuur. Daarna moet de merkkennis gecreëerd worden.
Dit houdt in dat de doelgroep kennis heeft van de eigenschappen en de specifieke voordelen en
waarden van het merk (Michels W. , 2014). Bijvoorbeeld, weet de doelgroep dat de SKVR fotografie,
video maken en schrijfvaardigheidscursussen aanbiedt? Het is cruciaal dat de doelgroep op de hoogte
is van alles wat ze binnen de SKVR kunnen doen en welke cursussen zij daar kunnen volgen. Alle
mogelijkheden moeten duidelijk zijn voor de doelgroep.
Er zijn verschillende manieren om merkvoorkeur te verkrijgen, maar er zijn een aantal modellen die
een goed inzicht geven naar de gewoontes, wensen en behoeftes van de doelgroep. Daarbij is het
belangrijk om te analyseren wat de SKVR al goed doet om merkvoorkeur te creëren en wat anders
moet volgens de doelgroep zelf. Voor dit specifieke onderzoek worden er twee gekozen: Business
Model Empathy Map en Customer Value Proposition. Deze modellen zijn gekozen omdat ze een
volledig beeld van de wensen en behoeftes van de doelgroep aanbieden. Echter zijn ze ook gekozen
omdat het gebruik van deze modellen leidt tot praktische aanpassingen. Het zijn concrete modellen
zonder abstracte termen die eigenlijk niets vertellen en de verbetering van de relatie tussen doelgroep
en organisatie niet faciliteren.

BUSINESS MODEL EMPATHY MAP

Figuur 1: Business Model Empathy Map (Osterwalder & Pigneur, 2010)
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Een Empathy Map is een model dat gebruikt wordt om een groter inzicht te krijgen over de doelgroep.
Het gebruik van dit model beantwoordt vragen zoals: waarom zou de doelgroep voor de SKVR en niet
voor de concurrentie kiezen? Wat beïnvloedt de doelgroep tot de keuze van vrijetijdsactiviteiten?
Wanneer maken ze een keuze hierover? etc. Deze vragen krijgen antwoord tijdens een
achtergrondonderzoek en daarna wordt het overzichtelijk gemaakt in een Empathy Map Canvas. De
Empathy Map bestaat uit zes onderdelen te vinden in het canvas (Osterwalder & Pigneur, 2010):







Wat ziet de doelgroep? (see)
Wat hoort de doelgroep? (hear)
Wat denkt en voelt de doelgroep? (think & feel)
Wat doet de doelgroep? (say & do)
Waar ligt de pijn van de doelgroep? (pain)
Waarom wordt de doelgroep beter na het volgen van een cursus bij de SKVR? (gain)

CUSTOMER VALUE PROPOSITION

Figuur 2: Costumer Value Proposition (OSTERWALDER & PIGNE UR, 2010)

Als de Business Model Empathy Map ingevuld is dan moet dat vertaald worden in de Customer Value
Proposition. Het doel hiervan is om een “perfect fit” tussen de behoeftes en wensen van de doelgroep
en het aanbod van de SKVR te bereiken. In het model van Osterwalder en Pigneur moet de
organisatie, aan de hand van de Empathy Map, de “jobs to be done”, “pains” en “gains” van potentiële
klanten ontdekken (Osterwalder & Pigneur, 2010). Met deze methode kan de SKVR erachter komen
wat de doelgroep motiveert en wat ze willen bereiken met haar aanbod (jobs to be done),
bijvoorbeeld, een MBO’er van 17 jaar zou geen cursus ‘schrijven’ volgen voor de gezelligheid echter
wil hij daar waarschijnlijk iets mee bereiken. Misschien wil hij ooit journalist worden en daarvoor moet
hij foutloos Nederlands kunnen schrijven. Als de SKVR deze kennis heeft, kan zij een cursus aanbieden
die aan die verwachting voldoet. Andere belangrijke informatie is waar loopt een potentiële klant
tegen aan als hij zo’n cursus wil volgen, welke drempels zijn er (pain) en wat zijn de voordelen van zo’n
cursus, wat zijn de triggers hiervan (gain). De SKVR moet een manier vinden om de drempels te
verlagen (pain relievers) en de triggers te vergroten (gain creators). Tijdens het achtergrondonderzoek
moeten de drempels en triggers van de doelgroep duidelijk in beeld komen, zodat de SKVR daarop kan
inspelen.
Conclusie
Het gebruik van deze twee modellen geeft genoeg inzichten om erachter te komen welke motivaties,
drempels en triggers een rol spelen met het creëren van merkvoorkeur. Met deze gegevens wordt het
ook mogelijk om een succesvolle communicatiestrategie uit te voeren. Het is belangrijk dat voldoende
kennis wordt verzameld over de doelgroep en dat deze kennis op het juiste onderdeel van de
modellen wordt ingevuld. Daarna moet deze kennis vertaald worden naar praktische werkzaamheden,
zodat de SKVR haar doelen kan behalen. Het invullen van de modellen kan geen resultaten opleveren
als dit alleen op papier blijft.
13

HOOFDSTUK 3. DREMPELS EN TRIGGERS
Dit hoofdstuk bestaat uit twee delen, het eerste gedeelte gaat over de bevindingen van de
deskresearch, waar er gekeken is naar bestaande literatuur over de participatie van jongeren op
culturele en creatieve activiteiten. Het tweede gedeelte gaat over de bevindingen van field research in
de vorm van interviews. Beide gedeeltes hebben rekening gehouden met hetzelfde variabelen:
motivaties, drempels en triggers. Dit hoofdstuk beantwoordt de deelvraag: ‘Welke variabelen spelen
een rol in merkvoorkeur bij de doelgroep?’.

DESK RESEARCH
Voor dit desk research is er gekeken naar beschikbare literatuur over het deelnemen aan kunst en
cultuur. Deze literatuur maakt een onderscheid tussen passieve - en actieve deelname. Er is ook
gekeken naar de motivaties, drempels en triggers van deelnemen. Er is meer focus op literatuur over
het deelnemen aan kunst en cultuur omdat er weinig specifieke literatuur is over het deelnemen aan
cursussen, workshops en dergelijk. De bevindingen zijn echter even relevant, omdat ze inzicht geven
in de motivaties van jongeren om deel te nemen aan culturele vrijetijdsaanbod en creatieve uitingen.
Als de kennis in huis is, kan SKVR hun aanbod aanpassen naar de wensen en behoefte van deze
jongeren. Dit onderzoek heeft rekening gehouden met de drie factoren van de modellen uit hoofdstuk
2 ‘Literatuuronderzoek Merkvoorkeur’: motivaties (jobs to be done), triggers (pains) en drempels
(gains). Hieronder de bevindingen van de desk research.

MOTIVATIES
Er zijn verschillende factoren die verklaren waarom sommige jongeren meer participeren aan kunst en
cultuur dan anderen. Volgens Ganzeboom speelt opleiding hier een belangrijke rol in, jongeren die
hoger opgeleid zijn, zijn beter in staat om complexe culturele informatie te verwerken en daardoor
meer deel te nemen aan vormen van hoge cultuur zoals beeldende kunst en klassieke muziek
(Ganzeboom, 1984). Ook de cultuureducatie op scholen speelt hier een grote rol, vooral bij hogere
opleidingen waar er meer tijd en aandacht wordt besteed aan complexe vormen van kunst en cultuur,
wat ook de cultuurparticipatie van hoger opgeleide mensen verhoogt (Nagel & Ganzeboom, 2002).
Een andere factor is dat jongeren met een hogere sociaaleconomisch achtergrond actiever zijn in
kunst en cultuur, omdat zij van huis uit gestimuleerd worden en daardoor beter in staat zijn om
complexe culturele informatie te verwerken. Dat komt door het feit dat tijdens de opvoeding meer tijd
en aandacht is besteed aan meerdere kunstvormen (Ganzeboom, 1984). Bij jongere met een lage
sociaaleconomische status is dat precies andersom.
Bourdieu denkt dat cultuureducatie weinig invloed heeft op de participatie aan de kunsten (Bourdieu,
1984). Het effect van ouderlijke omgeving is wel sterker op kinderen en vanaf de adolescentie tot
jongvolwassenheid begint dat te dalen, omdat het een periode is waar jongeren zich los beginnen te
maken van hun ouders. Hier wordt het opleidingsniveau van groter belang in de culturele participatie
(Nagel & Ganzeboom, 2002).
Actieve participatie
Er is een verschil tussen receptieve cultuurparticipatie (theater- of museumbezoek bijvoorbeeld) en
actieve cultuurparticipatie (het zelf maken van kunst en cultuur, zoals muziek maken, verhalen
schrijven, fotograferen, etc.). Actieve participatie is steeds belangrijker voor jongeren en wordt vaak
gezien als populaire kunst of niet eens als kunst genoemd (van Eijck & Knulst, 2005). Dat komt door de
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technologische ontwikkelingen, de beschikbaarheid van apparaten en programma’s van hoge kwaliteit
die relatief betaalbaar zijn en de opkomst van creatieve uitingen zoals social media. Via deze factoren
en het gebruik van internet kan iedere jongere op zijn eigen manier kunst produceren en verspreiden
met relatief weinig moeite en lage kosten (Eijck, 2011). Voor het actief participeren aan naschoolse
populaire culturele activiteiten, spelen opleidingsniveau en ouderlijke omgeving slechts een beperkte
rol (Vanherwegen & Lievens, 2014). Wat als een verrassing naar voren komt, is dat de economisch
factoren op actieve participatie maar weinig invloed heeft, want als het gaat om zelf maken van kunst
zijn de jongeren uit lagere inkomensklassen even actief als jongeren met een betere financiële status
(Novak-Leonard & Brown, 2011). Een mogelijk reden hiervoor is dat actief participeren aan kunst en
cultuur niet gezien wordt als echte kunst, zoals receptieve kunstparticipatie. Naar een museum gaan is
iets voor rijke oudere mensen, niet voor jongvolwassenen, maar zelf een mooie foto maken is voor
nagenoeg iedereen toegankelijk (Vanherwegen & Lievens, 2014).

DREMPELS
Als actieve participatie bij deze doelgroep steeds belangrijker wordt, de ouderlijke omgeving hier een
minder grote rol speelt en het zelf beoefenen van kunst als minder statusgevoelig wordt ervaren,
waarom blijft de deelname ervan aan kunst en cultuurcursussen in de vrije tijd dan achter? De
mogelijkheid bestaat dat instellingen voor actieve participatie, zoals de SKVR, met dezelfde drempels
voor deelname te maken hebben als organisaties voor receptieve participatie aan (populaire) kunst en
cultuur (Groenen, Delmee , & Lieftink, 2011). Een groot probleem is dat jongeren eerst overtuigd
moeten worden dat het de moeite waard is om iets te doen en het aanbod moet hen ook goed
aanspreken (Ranshuysen, 2005). Jongeren met een lager inkomen zien in prijs en afstand een grotere
drempel dan jongeren met een hoger inkomen (Broek, 2013). Maar het blijkt ook dat jongeren bereid
zijn om tijd en geld uit te geven als het aanbod hen echt aanspreekt, vooral als het gaat om populaire
cultuur (Elffers, 2005).
Er moet ook rekening gehouden worden met sociale, kennis –en ervaringsdrempels (Ranshuysen,
2005). Een sociale drempel betekent dat de jongeren binnen een culturele instelling zich niet thuis
voelen en bij kennis –en ervaringsdrempels sluit het aanbod niet voldoende aan op de voorkennis en
het referentiekader ervan (Elffers, 2005). Hierdoor krijgen jongeren het idee dat deelname niets voor
hen is. Het blijkt ook dat opleidingsniveau slechts een klein verschil maakt in het ervaren van deze
drempels (Broek, 2013). Naast sociale, kennis –en ervaringsdrempels zijn er ook informatiedrempels,
jongeren die geen ervaring hebben met culturele instellingen of organisaties weten niet wat er te
beleven valt en gaan meestal niet zelf op zoek naar informatie erover (Broek, 2013). Een andere
oorzaak is dat jongeren het liefst niet alleen deelnemen aan kunst en cultuur, ze doen het liever met
vrienden of familie. Bovendien geven veel jongeren aan dat ze wel interesse hebben in actieve
cultuurparticipatie, maar “er nooit aan toe zijn gekomen” zonder een heldere reden te hebben (Broek,
2013).

TRIGGERS
Om jongeren voor actieve culturele participatie te motiveren in de zin van deelname aan cursussen,
workshops of projecten dient eerst gekeken te worden naar wat hen hierin dan precies kan motiveren.
Het direct intrinsiek betrokken zijn bij onder andere het actief kunst –en cultuur aanbod is niet voor
alle jongeren gelijk. Dit geldt vooral voor jongeren die eerder al een interesse ontwikkeld hebben
en/of cultureel geëngageerde ouders hebben (Dawes & Larson, 2011). Maar jongeren die deze
achtergrond niet hebben nemen in eerste instantie vaak vanuit een extrinsieke motivatie deel aan
buitenschoolse activiteitenprogramma’s; ouders die graag willen dat een jongere hieraan meedoet
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zodat ze ‘van de straat zijn’, vrienden die hen vragen om mee te gaan, maar ook het zelf graag met
vrienden mee willen doen of nieuwe mensen willen ontmoeten (Nelis & van Sark, Puberbrein
binnenstebuiten. Wat beweegt jongeren van 10 tot 25 jaar?, 2010). Bovendien is het voor jongeren
een reden om deel te nemen aan een activiteit of cursus dat het bijdraagt aan de opleiding of het
goed staat op het cv. Jongeren die (intrinsiek) gemotiveerd en betrokken zijn, leren meer en ervaren
plezier en ontwikkeling van hun vaardigheden. Dit zijn dan ook belangrijke factoren van hun deelname
(Dawes & Larson, 2011).
Daarnaast blijkt het dat, vooral bij wijk gebaseerde activiteiten, jongeren vaak meer sociaal betrokken
raken bij hun buurt (Gargarella, 2007). In eerste instantie lijken factoren als eigen –en groepsidentiteit
binnen de activiteit en wat de jongeren (collectief) met de activiteit willen bereiken van groter belang
(Dawes & Larson, 2011). De motivatie en betrokkenheid nemen toe wanneer deze doelen met elkaar
verbonden worden (Heijnen, 2015).
Er zijn nog meer factoren die jongeren met een extrinsieke motivatie meer gemotiveerd en betrokken
kunnen maken en daarmee mogelijk bijdragen aan een intrinsieke motivatie richting de organisatie en
het aanbod (Pearce & Larson, 2006). Positieve ervaringen opdoen met betrekking tot het bieden van
activiteiten die interessant zijn voor de jongeren, hun serieuze kant aanspreken, hen de
mogelijkheden bieden om leidend te zijn in hun leerproces. Dit zijn een paar van deze factoren. Het
ondersteunen van de ideeën van de jongeren en het je ergens welkom voelen zijn ook hierin zeer
belangrijke factoren (Hampshire & Matthijsse, 2010). Een zichtbaar resultaat en succes is ook
belangrijk om te kunnen laten zien waar je mee bezig bent en aan bijdraagt richting de omgeving
(Nelis & van Sark, Puberbrein binnenstebuiten. Wat beweegt jongeren van 10 tot 25 jaar?, 2010).
Sociale interactie en de manier waarop deze interactie plaatsvindt, is hierin van wezenlijk belang,
zeker voor hen die wellicht op basis van extrinsieke motivatie aanvankelijk meer vanuit de zijlijn
participeren (Hickey, 2003). Het op een informele manier groepsmatig samenwerken aan een
kunstproject, dat aansluit bij populaire cultuuruitingen van jongeren, zorgt daarbij voor het bouwen
aan en de overdracht van kennis op een authentieke manier. Dichtbij het echte leven (Heijnen, 2015).
Een non-formeel traject, met een vooropgezet basisleerdoel, flexibiliteit en open communicatie
tussen begeleiding en deelnemers over de invulling en uitvoering draagt meer bij in de overgang van
een extrinsieke naar een intrinsieke motivatie voor deelname (Dawes & Larson, 2011). Bovendien
versterkt het de samenwerking tussen jongeren met verschillende achtergronden en aanvullende
competenties multi- en interdisciplinair leren tijdens het artistieke proces (Heijnen, 2015).
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FIELD RESEARCH – INTERVIEWS
Dit is een analyse van de resultaten van de interviews. De volledig resultaten (met quotes,
onderwerpen, thema’s en codes) van de interviews staan in de bijlage nummer 5. Er zijn ook
transcripties, link naar een audio bestand en een interviewguide met alle gestelde vragen in de bijlage
4.
Het interview is gefocust op actieve participatie aan kunst en cultuur en het deelnemen aan
cursussen, workshops, projecten en andere mogelijkheden om bepaalde culturele activiteiten aan
jongeren te leveren. De interviewvragen zijn gemaakt aan de hand van bevindingen van de desk
research, om te meten of dit toepasbaar was voor deze specifieke doelgroep. Dit onderzoek heeft
rekening gehouden met de drie factoren van de modellen uit hoofdstuk 2 ‘Literatuuronderzoek
Merkvoorkeur’: motivaties (jobs to be done), triggers (pains) en drempels (gains).
Er zijn vijf duo’s geïnterviewd (tien jongeren in totaal) tussen 16 en 18 jaar leeftijd die wonen in de
wijk Oude-Crooswijk. Deze jongeren zijn met het onderzoek in contact gebracht via het Wijkhuis DOCNieuwe Branding, die verschillende ondersteunende activiteiten realiseert met jongeren uit de
omgeving. De mensen van Nieuwe Branding (Youssef en Rashida) waren behulpzaam en zeer
enthousiast en geïnteresseerd over dit onderzoek en zijn zonder twijfel bereid om mee te werken met
de SKVR in het maken van geschikt aanbod voor jongeren in het wijk. Hieronder de analyse van de
interviews.

MOTIVATIES
De meeste respondenten zijn of momenteel met een creatieve hobby bezig of hebben ooit in het
verleden iets creatiefs gedaan in hun vrijetijd. Echter volgt op dit moment geen enkele respondent
een cursus op het creatieve vlak. Een paar respondenten hebben wel een creatieve cursus in hun
vrijetijd gevolgd toen ze jonger waren en deze geven aan dat ze wel open staan om opnieuw een
creatieve cursus te volgen als dat hun interesses zou prikkelen en de omstandigheden ideaal zouden
zijn. Alle respondenten zeiden dat ze een verschil zien tussen populaire cultuur en hoge cultuur en
geen enkel respondent heeft interesse getoond in een cursus volgen in hogere vormen van cultuur.
Het is wel opvallend dat de meest respondenten iets willen bereiken met de creatieve cursussen die
ze zouden willen volgen, of willen ze gewaardeerd worden door hun kunst laten zien aan kennissen, of
ze willen iets concreets daarmee bereiken. Zoals A. (18 jarig meisje) aangaf: “Als ik zo’n cursus zou
volgen (kledingontwerpen) dan zou ik mijn eigen design beginnen…ja…met mijn eigen jurken.”
Vormgeving van cursussen
Zoals de desk research al aanwees, willen de respondenten een omgeving waar hun input wordt
gerespecteerd en hun behoeftes serieus worden genomen. Ze willen graag van elkaar leren (peer
coaching) en tevens vinden ze het zeer belangrijk dat ze begeleiding krijgen van iemand met
praktijkervaring, die hen kan leiden en coachen. Deze leraar/coach moet zichzelf een expert kunnen
noemen, maar het moet ook iemand zijn die naar hun ideeën luistert en goed communiceert wat de
bedoeling van de opdrachten is. Beroemde mensen uit de praktijk als gast docenten/sprekers/coaches
zijn zeker gewaardeerd door de respondenten, dat zou wel een extra reden zijn om een cursus wel te
volgen. De respondenten willen echt iets nuttigs leren tijdens de lessen en absoluut niet het gevoel
krijgen dat ze hun tijd aan het verspillen zijn. Kwaliteit is prioriteit in de ogen van de respondenten,
maar gezelligheid en plezier tijdens de les is ook een grote factor om te beslissen of ze de cursus gaan
blijven volgen of daarmee gaan stoppen.
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De respondenten willen het liefst lessen in groepsverband, maar de meningen over de grote van de
groep zijn verdeeld, de ene wil graag met een klein groepje van maximaal vijf personen werken en de
andere werkt beter in een grote groep van twintig of meer mensen. Maar ze willen bijna allemaal wel
een gestructureerde les waar er een balans tussen theorie en praktijk aanwezig is, te veel theorie
maakt een cursus saai en te veel praktijk maakt de meeste respondenten onzeker. De respondenten
hebben ook geen behoefte aan vrije inloopcursussen, ze willen liever vaste tijden hebben met een
vast programma, zo weten ze precies wat ze moeten verwachten van de cursus, de begeleider en hun
cursusgenoten.
De meeste respondenten willen een cursus volgen die snel resultaten oplevert, want ze willen graag
snel hun nieuwe vaardigheden laten zien. Daarom mag de cursus niet zo lang duren volgens de
respondenten, de meeste respondenten gaven aan dat ze ongeveer twintig lessen van één uur wel
genoeg vinden. Ze geven aan dat het moeilijk is op hun leeftijd om hun beschikbaarheid in te schatten,
zeker voor lange termijn omdat ze niet weten hoe hun school- en werkroosters eruit gaat zien over
een paar maanden. Daarom zijn korte termijn cursussen ideaal voor de respondenten. Alle
respondenten hebben ook behoefte aan proeflessen. Sommige respondenten weten al waar hun
interesses liggen en zullen daardoor direct voor een cursus kunnen kiezen, maar toch weten ze niet of
ze de cursus nuttig of leuk gaan vinden. Ze willen daarom de mogelijkheid om het eerst uit te
proberen. Andere respondenten hebben geen idee wat voor cursus hun interesses zullen prikkelen,
daarom willen ze de mogelijkheid om verschillende cursussen uit te proberen om te zien waar ze zich
thuis gaan voelen. Alle respondenten willen liever een echte cursus van een bepaald aantal weken dan
een workshop van maar een paar lessen, ze denken dat ze niet zoveel kunnen leren van een
workshop.
De setting van een cursus maakt weinig verschil voor de respondenten, de meeste zeiden dat het bij
de lessen gaat om de inhoud en de gezelligheid met cursusgenoten. De decoratie speelt wel een
kleine rol voor sommige respondenten, maar het is geen beslissende factor. Eén respondent gaf aan
dat ze het liefst met vrouwen werkt (ze was de enig vrouwelijk moslim respondent).
Belang voor de wijk
Alle respondenten gaven aan dat als creatieve cursussen in de omgeving van Oud-Crooswijk worden
georganiseerd, zij en hun vrienden wel zouden komen kijken, vooral uit nieuwsgierigheid, maar ook
vanwege het gebrek van dit soort activiteiten in de wijk. De meeste respondenten zeiden dat hun wijk
een beetje last heeft van ‘hangjongeren’ en dat gebeurt puur omdat deze jongeren niets anders te
doen hebben dan ‘gaan hangen’. Er zijn geen opties in de wijk. Sommige respondenten zeiden dat als
jongeren geen zin hebben in ‘gaan hangen’, dan blijven ze gewoon thuis nutteloze dingen doen en
nooit hun talenten ontwikkelen. Daarom zouden veel leeftijdsgenoten uit de wijk wel een creatieve
cursus willen volgen en daarmee hun tijd benutten. Ze zullen uit nieuwsgierigheid komen kijken en als
ze het leuk vinden dan blijven ze wel cursussen volgen.
Een ander idee dat de respondenten interessant vonden is de mogelijkheid om multidisciplinaire
projecten uit te voeren in de wijk. Bijvoorbeeld een modeshow die vormgegeven wordt door
kledingontwerp studenten, de decoratie van de show wordt gemaakt door de beeldende kunst
studenten (misschien graffiti of dergelijk), waar de video editing studenten een filmpje van maken en
de schrijfstudenten een artikel erover schijven etc. Alle respondenten waren hierover enthousiast en
gaven aan dat ze wel zouden willen meedoen en zelfs als vrijwilliger werken om alles voor elkaar te
krijgen.
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DREMPELS
Tijdgebrek en afstand zijn voor de meeste respondenten de grootste oorzaak om niet deel tenemen
aan een creatieve cursus in hun vrijetijd. Een respondent zei zelfs dat beide factoren aan elkaar gelinkt
zijn, hoe groter de afstand hoe meer tijd zij beschikbaar moeten maken. Alhoewel zeiden alle
respondenten dat als er iets is dat ze heel graag willen leren dan zou afstand helemaal geen rol spelen
aan het beslissingsproces. Zoals M. (18 jaar jongen) zei: “Ik denk dat als het me echt aan zou spreken
dan zou ik de tijd (…) er wel voor over hebben. Dan zou ik bijvoorbeeld zelfs als het in een andere stad is
(…) wel gewoon zou gaan. Ik ben wel leergierig, dus als ik iets nieuws kan leren dan ga ik er wel voor.”
Maar dat geldt dus alleen voor cursussen waarin ze al interesse hebben en niet voor cursussen die ze
misschien interessant zouden kunnen vinden. Voor dit soort cursussen moet de drempels zo laag
mogelijk gemaakt worden. Het moet dus, volgens de respondenten, vlakbij huis zijn en echt in hun
vrijetijd worden gegeven. Eén respondent zei zelfs dat ze alleen deel zou nemen als het in het
weekend wordt gegeven anders zou ze er geen tijd voor hebben. Maar de meeste respondenten
gaven aan dat ze een avondcursus ook interessant vinden en één respondent zei dat ze het liefst in de
middag een cursus zou willen volgen. Dat komt door school- en werkverplichtingen, want in deze
leeftijd hebben de respondenten een bijbaantje of zitten zij op het MBO of de middelbare school.
Daarom moet een creatieve cursus rond hun rooster passen en niet andersom. Geld is voor de meeste
respondenten geen beslissende factor, maar ze geven wel aan dat dat voor sommige vrienden wel is,
vooral als ze een cursus gaan volgen uit nieuwgierigheid en niet echt uit interesse. Een respondent gaf
zelfs aan dat hoe duurder het cursustarief, hoe minder mensen uit de wijk deel zullen nemen, want de
in wijk wonen niet de rijkste mensen.
Een andere drempel voor de respondenten is het gevoel dat ze hun tijd gaan verspillen met het volgen
van een creatieve cursus, want ze willen echt iets nuttigs gaan leren. Daarom is een certificaat halen
wel belangrijk voor de meeste respondenten en een platform (online en in het echt) beschikbaar zijn
waar ze hun werk kunnen laten zien is, zijn wel iets dat die drempel verlaagd. Echter moet het de keus
om hun werk te laten zien vrijblijven en geen verplichting worden, want sommige respondenten gaven
juist aan dat ze hierdoor nerveus zouden worden en het geen prettige idee zouden vinden. Dezelfde
respondenten hebben ook aangegeven dat de reden waarom ze moeite hebben met een cursus
volgen is dat ze zich niet prettig voelen in groepsverband. Deze respondenten willen graag individueel
lessen volgen of echt met een klein groepje van maximaal vijf mensen.
Sommige respondenten zeggen dat lessen korter dan één uur per week onzin is, want tegen de tijd
dat je daar bent moet je alweer naar huis. Niet iedere respondent is bereid om meer dan één les per
week te volgen, maar ze geven aan dat als het in het weekend is de les wel langer dan een uur mag
duren. De lessen moeten inhoudelijk aantrekkelijk zijn voor de meeste respondenten, anders hebben
ze geen zin om terug te komen naar de volgende les. Ze moeten de lessfeer ook leuk en gezellig
vinden anders willen ze er ook niet blijven.
Desinteresse en non-oriëntatie
De grootste drempel voor sommige respondenten is het feit dat ze helemaal geen interesse hebben in
een creatieve cursus volgen. Een jongen gaf zelfs aan dat hij te lui is om een creatieve interesse te
ontwikkelen, hij blijft gewoon thuis om computerspelletjes te spelen. Andere respondenten zeiden dat
ze liever gaan sporten of uitgaan met hun vrienden dan een creatieve cursus volgen. Echter zei elke
respondent dat als er een creatief cursusaanbod in de wijk zou verschijnen dat ze het dan wel zouden
komen bekijken, gewoon uit nieuwsgierigheid en als iets hen aansprak dan zouden ze wel eventueel
een cursus volgen. Dat is gelinkt aan het feit dat sommige respondenten aangaven dat ze er nooit
hebben nagedacht om een creatieve cursus te volgen, want ze weten niet eens hoe ze zo’n cursus
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moeten vinden. Als ze wisten dat een leuke cursus in hun wijk werd gegeven, de kans groot is dat ze
wel zouden meedoen. Geen enkele respondent gaf aan dat ze absoluut geen creatieve cursus zouden
volgen, onafhankelijk van de omstandigheden.

TRIGGERS
Zoals eerder vermeldt in de desk research, bevestigen de interviews dat de respondenten die van
kleins af aan geprikkeld zijn in kunst en cultuur vaker een creatieve hobby hebben dan de
respondenten waarbij dat niet het geval is. Dat geldt voor de respondent die ooit aan een musical op
school heeft deelgenomen en nu geïnteresseerd is in toneellessen. Ook een meisje die haar eigen
jurken ontwerpt als ze met vakantie gaat naar Marokko. De jongen die Youtube filmpjes maakte met
een vriend zat op een dag leuke filmpjes te kijken en dacht: “waarom doen wij dat niet?”. Als deze
jongeren vanaf hun jeugd iets leuks hebben gevonden in het creatieve vlak, dan blijven ze dat voor
altijd leuk vinden met iets creatiefs bezig te zijn. In deze gevallen komen de prikkels vanuit school,
ouders of vanuit het besef dat als anderen dat kunnen, dan kunnen zij dat ook.
Een andere factor om creatief getriggerd te worden is als interesses die ze hadden toen ze kind waren
wat ‘volwassener’ worden. Bijvoorbeeld, O. (18 jarig jongen) zei dat hij vroeger tekenen heel leuk
vond, maar hoe ouder hij werd hoe meer kinderachtig hij het vond. Als hij gevraagd werd of hij een
serieuze tekencursus zou volgen (niet kinderachtig dus), zei hij dat hij echt goed zou willen leren
tekenen dan, en dan iets met ‘street art’ zou gaan doen, om zijn merk achter te laten in de wereld.
Plezier, ervaring op doen, kennis opbouwen en toekomstperspectief zijn ook trigger factors voor de
respondenten. Geld verdienen met wat ze op een cursus zouden leren is een bijzaak en minder
belangrijk, maar het is wel mooi meegenomen voor de meeste respondenten. Een creatieve cursus
volgen voor hun opleiding of werk is niet echt noodzakelijk, maar het plezier tijdens de lessen en iets
leuks en nuttigs leren is wel wat alle respondenten aangaven als grootste reden om deel te nemen.
Een aanbod dat hen aanpreekt, zelfs als ze geen voorgaande interesses hadden, is wel een beslissende
factor voor het volgen van een creatieve cursus.
Meningen van vrienden en familie zijn bij deze leeftijdscategorie minder belangrijk, maar wel toen ze
klein waren, zeggen de respondenten. Ze gingen een cursus volgen omdat hun ouders of vrienden
zeiden dat ze het leuk zouden vinden. Zelfs de mening van de leerkracht speelde toen wel een rol. Dat
gaven de respondenten aan die momenteel bezig zijn met een creatieve hobby. Ze werden van klein af
aan gestimuleerd om creatief te zijn door mensen in hun omgeving en ze zijn altijd creatief bezig
geweest. Iedere respondent zei dat negatieve meningen over een cursus volgen vanuit familie of
vrienden geen invloed heeft op hun beslissing, maar positieve meningen wel.
De soort mensen die eventueel hun cursusgenoten zouden worden, speelt geen belangrijke rol in het
kiezen van een cursus, maar ze hebben wel een voorkeur voor een homogene klas met mensen die
ongeveer van dezelfde leeftijd zijn. De begeleider van de cursus wordt alleen een trigger als hij een
expert in het gebied is of een beroemd iemand anders maakt het niet uit wie ze zouden krijgen als
begeleider.
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CONCLUSIE
Met deze bevindingen zijn de modellen van ‘Hoofdstuk 2. Literatuuronderzoek Merkvoorkeur’
ingevuld. Deze modellen zijn de ‘Business Model Empathy Map’ en de ‘Customer Value Proposition’
(leesbare versie in de bijlage nummer 6). Met het invullen van deze modellen wordt overzichtelijk hoe
de doelgroep zich voelt in relatie tot een cursus volgen (wat ze denken en voelen, wat ze horen, wat
ze zien en wat ze zeggen en doen). Het is ook duidelijk wat de motivaties (customer jobs), de drempels
(pains) en de triggers (gains) zijn en wat moet de SKVR aanbieden om daarop in te spelen. Hieronder
volgt een analyse over motivatie vergroten (products & services), triggers verhogen (gain creators) en
drempels verlagen (pain relievers).
Business Model Empathy Map

Customer Value Proposition
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MOTIVATIE VERGROTEN (PRODUCTS & SERVICES)
Om motivaties te vergroten zijn de volgende factoren in beeld gekomen:
o Hulp en kennis aanbieden voor het beginnen van een bedrijf
o (Online) Platformen creëren om werk te laten zien
o Praktisch cursussen aanbieden waarmee jongeren geld kunnen verdienen (zoals video editing,
webdesign, etc)
Jongeren willen graag iets nuttigs en tastbaars doen met de kennis die ze opbouwen tijdens een
cursus, dat betekent dat ze hun resultaten aan de wereld willen laten zien, de mogelijkheid hebben
om geld daarmee te verdienen en zelfs hun eigen praktijk/bedrijf te beginnen. Daarom is het
belangrijk dat de SKVR deze factoren faciliteert voor jongeren, zodat zij hun doelen kunnen bereiken.
Als eerst moet de SKVR cursussen aanbieden met praktische toepasbaarheden, zoals kleding maken,
video editing, webdesign, etc. Cursussen die jongeren niet alleen leuk vinden om te volgen, maar dat
ze er in de toekomst wel geld mee kunnen verdienen en een carrière ervan kunnen maken.
De tweede stap is een platform aanbieden waar de leerlingen hun werk kunnen laten zien, dit
platform kan online zijn (social media, websites, etc) of offline (tentoonstelling, presentatie,
evenementen, etc.). Echter moeten de leerlingen niet verplicht zijn om hun werk te laten zien, maar
de mogelijkheid moet wel bestaan voor de leerlingen die dat wel willen doen.
Als derde moet de SKVR niet alleen kennis over het vak aanbieden tijdens hun cursussen, maar ook
instructies geven over hoe leerlingen hun eigen praktijk kunnen beginnen, wat hebben ze ervoor
nodig, hoe vinden ze klanten enz. De begeleiders zijn zelf mensen met praktijkervaring, het is wel te
verwachten dat ze weten hoe het vak in elkaar zit en hoe de leerlingen ook professionals kunnen
worden.
TRIGGERS VERHOGEN (GAIN CREATORS)
Om triggers te verhogen zijn de volgende factoren in beeld gekomen:
o
o
o
o
o
o

Mogelijkheid aanbieden om verschillende cursussen te experimenteren
Benadrukken hoe nuttig zo’n cursus is
Gezellig lessfeer met aantrekkelijk aanbod
Community gevoel geven met leeftijdsgenoten en buren
Meningen en wensen van jongeren waarderen
Certificaat aanbieden

Jongeren zijn van nature nieuwsgierig en gepassioneerd echter weet niet iedere jongere precies waar
zijn passie ligt en hij zou graag met verschillende dingen experimenteren totdat hij vindt wat hij leuk
vindt om te doen. Daarom is het belangrijk dat de SKVR de mogelijkheid biedt om
proeflessen/cursussen te doen om verschillende vakken uit te proberen en te ontdekken wat het best
past bij de talenten en interesses van de jongeren.
De doelgroep wil ook graag zien dat ze hun tijd goed benutten en het niet aan het verspillen zijn. Het
is dus belangrijk dat de SKVR alle kansen en mogelijkheden van het volgen van een cursus benadrukt.
Als de cursus in een gezellige sfeer wordt gegeven dan hebben de jongeren er meer behoefte aan om
mee te doen. Bovendien zullen jongeren meer betrokken zijn als het aanbod aantrekkelijk is voor hen
en dat gebeurt als ze weten over de toekomstige mogelijkheden over het volgen van een creatieve
cursus.
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De wijk waar zij wonen is ook belangrijk voor ze en daarom willen ze dat de SKVR hen helpt met de
bewoners te verbinden en een groter communitygevoel te creëren. Ze willen ook het gevoel krijgen
dat hun meningen en wensen gewaardeerd en serieus worden genomen. Een andere factor die
jongeren stimuleert, is de mogelijkheid om een certificaat te krijgen om te bewijzen dat ze die kennis
hebben opgebouwd.
DREMPELS VERLAGEN (PAIN RELIEVERS)
Om drempels te verlagen zijn de volgende factoren in beeld gekomen:
o Cursussen aanbieden in de wijk
o Avond- en weekendcursussen
o Promotiecampagne uitvoeren om deelnemen te stimuleren
o Zoektocht naar eigen talenten stimuleren
o De SKVR dichtbij de realiteit van jongeren brengen
o Brand Ambassadeurs’ aanzetten om interesses te prikkelen
o Multidisciplinaire projecten in de wijk ontwikkelen
o Duidelijk communiceren dat iedereen aan kunst en cultuur kan participeren
o Voldoende informatie geven aan jongeren om onzekerheid te verminderen
o Mogelijkheid aanbieden om cursus in grote of kleine groepen te volgen of individueel
Één van de grootste drempels voor jongeren is het feit dat de SKVR niet aanwezig is in Oud-Crooswijk.
Het is daarom noodzakelijk dat in de wijk cursussen worden aangeboden. Vooral avond- en
weekendcursussen, want dat zijn de tijdstippen die de doelgroep beschikbaar heeft voor het volgen
van een cursus (andere doelgroepen zijn op verschillende tijdstippen beschikbaar, maar deze zijn nog
niet onderzocht). Multidisciplinaire projecten uitvoeren is ook een manier die jongeren stimuleert om
deel te nemen aan een cursus, want zij willen graag interactie en community gevoel met leerlingen
van andere disciplines. Echter vinden sommige leerlingen het niet prettig om te werken in grote
groepen, daarom moet de SKVR de mogelijkheid aanbieden om met beide kleinere of grotere groepen
te werker.
Het gevoel dat kunst en cultuur alleen voor hoogopgeleide rijke oudere mensen bedoeld is,
veroorzaakt een grote drempel voor de doelgroep. Daarom moet de SKVR hun cursusaanbod
dichterbij de realiteit van de doelgroep brengen met cursussen die hen aanspreekt en thuisgevoel
ontwikkelen. Het is dus belangrijk dat tijdens de promotiecampagne (communicatiestrategie van
hoofdstuk zes) duidelijk gecommuniceerd wordt dat iedereen aan kunst en cultuur deel kan nemen.
Dat kan gebeuren door ‘Brand Ambassadeurs’ in te zetten om de interesses te prikkelen en voldoende
informatie te geven aan jongeren om onzekerheid te verminderen. Het stimuleren van een zoektocht
naar eigen talenten is ook een goede manier om het aanbod van de SKVR te promoten.
ANDERE FACTOREN
Andere factoren die ook invloed hebben op de beslissing voor vrijetijdsactiviteiten zijn de manier
waarop de lessen worden gegeven en de samenwerking met het wijkhuis DOC-Nieuwe Branding.
Les vormgeving
De meeste lessen worden in groepsverband gegeven echter moeten de leerlingen de keus hebben
tussen kleinere of grotere werkgroepen. De cursus volgt een vast programma, dat betekent dat de
lessen elke week op hetzelfde tijdstip worden gegeven en dat leerlingen dat programma moeten
volgen en niet inlopen wanneer ze willen. Afhankelijk van hoeveel lesstof gegeven wordt, moet de
cursus tussen 8 en 20 lessen duren. Bij minder lessen hebben jongeren het beeld dat ze niet genoeg
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zullen leren. De lessen moeten tussen de één of twee uren duren, afhankelijk van het aantal lessen.
Meer dan twee uren is te vermoeiend en minder dan één uur is de moeite niet waard, volgens hen
Jongeren willen ook eigen input geven tijdens de les en ze vinden het prettig als dat wordt
gewaardeerd en ernaar wordt geluisterd. De lessen worden in een gezellig en goed verlichte omgeving
gegeven, waar de leerlingen zich welkom voelen. Balans tussen theorie en praktijk is nodig om
zekerheid en ervaring aan te bieden. Het opleveren van snelle resultaten is ook noodzakelijk zodat de
leerlingen geïnteresseerd blijven en weten waarin ze goed zijn en wat nog beter kan. Aan het eind van
het proces krijgen ze een certificaat en de kans om hun werk aan familie en vrienden te laten zien.
De begeleider/coach van de cursussen is iemand met praktijkervaring die zijn kennis deelt met de
leerlingen, maar ook ruimte biedt om van elkaar te kunnen leren. Deze begeleider/coach moet goed
kunnen luisteren en communiceren met de leerlingen. Beroemde mensen uit de praktijk als
gastsprekers creëren toegevoegde waarde tijdens het cursus.
Samenwerken met Wijkhuizen
In Oud-Crooswijk is de samenwerking met het wijkhuis DOC-Nieuw Branding verstandig, vooral omdat
de meeste jongeren aldaar niet bekend zijn met het aanbod van de SKVR. De oprichters van Nieuwe
Branding hebben interesse in deze samenwerking en ze willen helpen met netwerken, leslokalen,
wijkprojecten etc. Jongeren (en andere doelgroepen) zijn al bekend met het werk dat ze daar doen en
daarom zullen ze meer open staan voor het cursusaanbod van de SKVR als het samen wordt gegeven
met de Nieuwe Branding.
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HOOFDSTUK 4. ONDERZOEK NAAR STRATEGIEËN EN MIDDELEN
De gegevens uit hoofdstuk 3 leiden tot een uitgebreide kennis van de wensen en behoeftes van de
doelgroep. Hiermee moet nu iets actiefs gebeuren. Met die gegevens kan de SKVR haar aanbod
aanpassen zodat deze voldoet aan de verwachtingen van haar doelgroep. Hoe zorgt de SKVR dat haar
doelgroep weet dat deze aanpassingen zijn gemaakt? Hoe zorgt ze voor merkbekendheid en
merkkennis? Dat kan alleen gebeuren door middel van het ontwerpen van een
communicatiestrategie. Dit hoofdstuk beantwoordt twee deelvragen: 'Welke inzichten verschaft de
literatuur op het gebied van communicatiestrategie?’ en ‘Welke communicatiemiddelen en
boodschap past bij de gekozen communicatiestrategie?’
Een communicatiestrategie beschrijft langs welke weg de organisatie haar doelstellingen wil bereiken.
De essentiële vragen die hierbij horen zijn:
 Met wie wil ik communiceren? (de doelgroep)
 Wat ga ik communiceren? (boodschap)
 Hoe wil ik communiceren? (middelen)
 Wanneer ga ik wat communiceren? (tijdsplanning)
Een communicatiedoelgroep is de groep waarvoor een communicatiecampagne wordt gemaakt, de
boodschappen en middelen van de campagne moeten dan tot hen worden gericht zodat zij
daadwerkelijk consumenten gaan worden (Michels W. , 2014). Een communicatieboodschap is een
samenvatting van de informatie die aansprekend is voor de doelgroep en waarvan wordt verwacht dat
die zal leiden tot de gewenste effecten. De boodschap is voor de leden van de doelgroep aantrekkelijk
als zij deze associëren met positieve waarden. Deze waarden bevinden zich diep in het brein van de
ontvanger. Er moet dus een boodschap gebruikt worden die de ontvanger associeert met positieve
waarden in zijn brein (Michels W. , 2014). Communicatiemiddelen zijn manieren om de boodschap te
verspreiden, zoals social media, printmedia, tv, radio, video’s, etc. Deze middelen worden bepaald aan
de hand van de gekozen strategie en het gebruik van de doelgroep (Michels W. , 2014).
Na dat de bovenstaande punten vastgesteld zijn, is het tijd om een specifieke strategie te kiezen. De
communicatie specialist Wil Michels heeft twaalf verschillende soorten communicatiestrategieën op
een rij gezet in zijn boek “Communicatiestrategie” (Michels W. J., 2013) (uitgebreider uitleg alle twaalf
strategieën in de bijlage nummer 3):
1. Positioneringsstrategie
2. Internal Branding Strategie
3. Reputatiestrategie
4. Familiestrategie
5. Fanstrategie
6. Ambassadeurstrategie
7. Brandactivatiestrategie
8. Word Of Mouth Strategie
9. Participatiestrategie
10. Issuemanagementstrategie
11. Public Affairs Strategie
12. Veranderstrategie
Er mogen meerdere strategieën gekozen worden als het voelt dat ze elkaar complementeren.
Normaal gesproken worden er twee gekozen en tegelijkertijd uitgevoerd als een geheel. Welke
strategie het meeste succesvol is in het behalen van de doelstelling wordt bepaald aan de hand van
een onderzoek naar de wensen en behoeftes van de doelgroep. Als er niet gekeken wordt naar wie de
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doelgroep is, hun achtergronden en gewoontes zijn en welke behoeftes en wensen ze hebben, kan er
niet bepaald worden welke aanpak effectief is. Pas wanneer de resultaten van het onderzoek
beschikbaar zijn, is er sprake van het ontwerpen van een communicatiestrategie.

KEUZE COMMUNICATIESTRATEGIE VOOR SKVR
Een communicatiestrategie kan op twee manieren ontworpen worden om op korte termijn resultaat
gericht of op lange termijn resultaat gericht. Voor het specifieke geval van de SKVR en haar doelgroep
in Oud-Crooswijk werd gekozen voor een intensief korte termijnstrategie met als vervolg een
onderhoudende lange termijnstrategie die de behouden resultaten vasthoudt.
De korte termijnstrategie is om in de eerste twee jaar een samenwerking tussen de SKVR en het
wijkhuis DOC-Nieuwe Branding tot stand te brengen. De doelstelling is dat minstens 70% van de
bewoners van Oud-Crooswijk weten dat de SKVR daar zit en wat voor vrijetijdsaanbod ze biedt. De
focus van deze strategie is te laten weten dat het deelnemen aan het vrijetijdsaanbod van SKVR heel
laagdrempelig is en veel voordelen heeft. Merkbekendheid en merkkennis dus. Hier is gekozen voor
brandactivatie- en ambassadeurstrategieën als korte termijn oplossing.
o

o

Brandactivatiestrategie
Via de brandactivatiestrategie laat een merk op een aansprekende, spraakmakende wijze de
doelgroep het merk ervaren en beleven. Doel is merkbekendheid te vergroten. Creativiteit is
vereist voor het verzinnen van spraakmakende acties (Michels W. J., 2013)
Ambassadeurstrategie
Via de ambassadeurstrategie draagt een organisatie op een redelijk gecontroleerde wijze haar
visie uit. Ambassadeurs worden betrokken bij de organisatie en er zijn ook duidelijk
uitgesproken wederzijdse belangen en verplichtingen. De ambassadeurs worden geselecteerd.
Dit kan zowel een bekende persoon zijn als de eigen medewerkers. De organisatie benut het
netwerk van de ambassadeurs (Michels W. J., 2013).

Als deze twee jaar afgelopen zijn, wordt een langzame transitie gemaakt naar de lange
termijnstrategie, waar de doelstelling is om minstens 60 mensen uit de doelgroep deel te laten nemen
aan het vrijetijdsaanbod van de SKVR. De focus blijft nog steeds op het laagdrempelige en hoge
voordelen van het deelnemen. De lange termijnstrategie heeft geen tijd om te beëindigen, het moet
duren totdat de doelstelling wordt bereikt. Hier is gekozen voor Fanstrategie als lange termijn
oplossing.
o

Fanstrategie
De basisgedachten bij fanstrategie is: fans maken fans. De fanstrategie is waardevol als de
organisatie een sterke emotionele aantrekkingskracht heeft. De fanstrategie heeft merktrouw
als doel. Enthousiaste fans maken andere enthousiast en zo zorgen ze voor meer fans (Michels
W. J., 2013).

COMMUNICEREN MET DE DOELGROEP
Een gedeelte van de interviews was gefocust op welke boodschap, tone of voice, beïnvloeders en
communicatiemiddelen om de doelgroep op een effectieve manier te bereiken. Dit is een analyse
hiervan. Deze informatie is een cruciaal deel van het uitvoeren van een communicatiestrategie. Zoals
aangegeven staat in dit hoofdstuk, een communicatiestrategie moet drie vragen beantwoorden: wie is
de doelgroep, wat is de boodschap, welke middelen worden gebruikt en wanneer wordt het

26

uitgezonden. De andere vragen zijn onderzocht in hoofdstuk drie en hieronder wordt gekeken naar
welke middelen straks worden gebruikt in het uitvoeren van de communicatiestrategie.
Middelen
Alle respondenten maken intensief gebruik van social media echter van sommige platforms maken ze
passief gebruik, zoals Youtube en Vines. Daar kijken ze alleen naar content, maar maken zelf geen
content. Er zijn wel platforms die ze actief gebruiken zoals Facebook, Snapchat en Instagram. Daar
maken ze zelf content, zodat hun volgers daarop kunnen reageren. Desalniettemin is Facebook het
enige platform waar iedere respondent veel gebruik van maakt, zowel in actieve als passieve zin. Daar
volgen ze niet alleen vrienden en familie, maar ook bedrijven, beroemde mensen en alle soorten
activiteiten op pagina’s en groepen. Op Facebook plaatsen ze niet alleen eigen content zoals foto’s en
teksten, maar ze delen content die door een ander is gemaakt. Ze hebben interactie met andere
gebruikers door de content van anderen ‘likes’ te geven en reacties achter te laten. Ook doen de
respondenten veel mee aan ‘deel acties’ van Facebook bijvoorbeeld een organisatie post een actie die
de participanten moeten delen op hun eigen profiel en dan maken ze kans om iets te winnen. Dat
vindt de doelgroep zeer interessant.
Sommige platforms worden door geen enkele respondent gebruikt, zoals Twitter. Dat was zeker
verbazend, maar Twitter is blijkbaar voor een iets oudere doelgroep (boven de 24 jaar) en de
respondenten vinden het helemaal geen interessant platform. Youtube is heel populair bij deze
doelgroep echter doen ze daar geen eigen content plaatsen maar wel content van andere bekijken.
Opmerkelijk is dat deze jongeren Youtube zien als iets sporadisch waar ze geen kijkpatroon op
hebben, bijvoorbeeld, ze doen daar geen ‘Youtubers’ (mensen die een eigen kanaal hebben om eigen
video’s te plaatsen) volgen. Ze kijken een video als ze het interessant vinden en dan gaan ze of een
andere video kijken, die niets te maken heeft met de eerste video, of iets anders doen met hun tijd.
Maar als een organisatie of een beroemd iemand een Youtube video deelt op Facebook, dan bekijken
ze het meestal wel. Youtube is dus een prima toevoeging van Facebook, waar video content op kan
worden gedeeld op de organisatiepagina.
Snapchat en Instagram kunnen alleen als promotiemiddel werken als ze ook samenwerken met de
organisatiepagina op Facebook, als de doelgroep de content van andere platforms op Facebook ziet,
dan hebben ze een grotere behoefte om de organisatie ook op de andere platforms te volgen. Wat de
respondenten wel aangeven is dat een organisatie dagelijks actief moet zijn op Facebook,
verschillende keren per dag zelfs, anders wordt de organisatie niet zichtbaar. Als de doelgroep weet
dat de organisatie regelmatig content plaatst, dan weten ze ook wat ze ervan moeten verwachten en
loopt de organisatie niet het risico dat ze niet meer relevant worden tussen alle andere content die in
beeld komt op Facebook. Andere online platforms zijn niet relevant genoeg om te benoemen want de
doelgroep is daar amper mee bezig.
Traditionele media zoals televisie, radio en krant bereiken de jongeren totaal niet. De meeste
respondenten kijken niet naar tv en lezen de krant niet. Hun nieuwsbronnen staan in hun smartphone.
Naar de radio luisteren is niet meer ‘van deze tijd’ zeiden de meeste respondenten. Printmedia
daarentegen heeft wel een goed effect op jongeren. Ze geven allemaal aan dat posters die op een
strategisch plek hangen wel worden gelezen en als de informatie interessant lijkt, ze er dan meer
erover willen weten. Vooral flyers hebben een zeer goed effect op de doelgroep, maar het ligt aan hoe
de flyers aan hen worden gegeven. Iemand die op straat een flyer in hun gezicht probeert te duwen is
niet wenselijk. Ze willen liefst iemand die naar hen toeloopt en even over het onderwerp praat en
daarna een flyer met informatie geeft. Deze persoon hoort wel tot ongeveer hun leeftijd en weet
zaken uit te leggen op een duidelijke en aardige manier. Liefst loopt deze persoon naar hen toe tijdens
de pauze op school of tijdens het wachten op een film bij de bioscoop etc. De informatie op de flyers
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moet ook duidelijk en bondig zijn met een webadres waar ze nadere informatie kunnen vinden.
Billboards op straat hebben amper effect op de respondenten.
Tone of Voice en Boodschap
Uit de interviews blijkt dat algemene publiciteit voor deelname aan kunst en cultuur door jongeren als
drempelverlagend wordt beschouwd. Wel blijkt dat wanneer er teveel nadruk wordt gelegd op iets dat
‘speciaal voor jongeren’ is, of aangemerkt wordt als ‘cool en trendy’ deze groep juist argwanend wordt
en weg beweegt. Authentieke communicatie en een aanbod dat aansluit op de (voor)kennis en het
referentiekader van de jongeren zijn daarom dus van groot belang om hen te laten participeren. De
respondenten zeiden dat organisaties meer moeten focussen op de kwaliteit en voordelen van hun
aanbod en ‘normaal’ moeten blijven. De respondenten hebben geen behoefte aan ‘hip’ taalgebruik in
de publiciteit. Het gebruik van straattaal moet voorzichtig gebeuren en verminderd worden. Als dat
wel het geval is dan moet deze straattaal gecontroleerd worden door mensen uit de doelgroep
(misschien een focusgroep aanmaken voor dit soort advies).
Verder zijn de respondenten visueel gericht, dat betekent dat ze beter reageren op video’s en foto’s
dan aan lappen teksten, die ze echt niet gaan lezen. Teksten moeten ‘to the point’ zijn met alleen
nuttige informatie erin, bulletpoints en steekwoorden werken het beste met de respondenten. De
voordelen van de cursus benadrukken met wat administratieve informatie (prijs, aantal lessen, locatie,
etc) is alles wat de doelgroep verwacht. Duidelijkheid over het aanbod is zeer belangrijk voor de
respondenten, hoe duidelijker hoe meer ze zich op hun gemak voelen als het gaat over deelnemen
aan een cursus. De respondenten moeten al van tevoren weten wat ze van een cursus moeten
verwachten en op welk niveau ze moeten presteren om alles goed af te ronden. De respondenten
willen onzekerheid verminderen en daarom willen ze alles gesorteerd hebben voordat ze zich aan
gaan melden bij een cursus.
Beïnvloeders
De respondenten zijn van mening dat hun peers belangrijker zijn dan andere meningen van mensen in
hun omgeving. Alhoewel uit de interviews blijkt dat de negatieve mening van hun peers weinig invloed
heeft op hun keuzes. Positieve meningen juist wel. De respondenten gaven ook aan dat ze het leuk
vinden om cursussen met vrienden te volgen en samen iets bereiken. Ze zeiden ook dat ze aan een
cursus mee zouden doen als een vriend dat aanraadt of hen uitnodigt. De respondenten gaven ook
aan dat ze zelf een leuke cursus aan hun vrienden zouden aanraden of hen uitnodigen er aan deel te
nemen.
De invloed van ouders is minder sterk voor de respondenten en het heeft geen negatieve impact als
de ouders een cursus niet leuk vinden. De respondenten zeiden wel dat ze de resultaten die ze met
een cursus bereiken zouden delen met hun familie. Geen enkele respondent wordt van thuis af
gestimuleerd om mee te doen aan creatieve activiteiten, maar ze worden ook niet tegengehouden.
Ook zeggen alle respondenten dat hun ouders en familie wel trots op hen zouden worden als ze de
resultaten van de cursus laten zien.
School heeft geen echte grip op de respondenten van deze leeftijd, maar het speelt wel een
belangrijke rol als het gaat om informatie verspreiding. Als iemand op school naar hen toeloopt en
informatie geeft over een leuke cursus (door middel van een flyer, bijvoorbeeld), dan zullen ze wel
nieuwgierig worden en waarschijnlijk de neiging krijgen om er deel aan te nemen. Ook de leerkracht
kan informatie over cursussen en creatieve uitingen doorgeven, wat hetzelfde effect bereikt volgens
de respondenten.
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Beroemde mensen (celebraties) hebben nog steeds een grote invloed op het consumentgedrag van de
respondenten, maar deze invloed wordt minder belangrijk als de respondenten merken dat ze het
product aanraden alleen voor het geld en niet omdat ze het goed vinden. Uit de interviews bleek dat
ze meer interesse zouden hebben in het volgen van een cursus als een beroemd iemand uit
Rotterdam (zoals voetballers, muzikanten etc) dat aanraadt. Echter zou dat alleen werken om hun
nieuwsgierigheid over de cursus te prikkelen en niet om echt te beslissen of ze de cursus gaan volgen.
Dat doen ze zelf als ze meer informatie over de cursus hebben gevonden en het aantrekkelijk vinden.
Dus, het gebruik van celebraties werkt tot een bepaalde hoogte, om interesse te ontwikkelen bij
jongeren om meer informatie te gaan zoeken over een cursus, maar het kan geen positieve beslissing
garanderen.

CONCLUSIE
Dit hoofdstuk heeft twee deelvragen beantwoordt: 'Welke inzichten verschaft de literatuur op het
gebied van communicatiestrategie?’ en ‘Welke communicatiemiddelen en boodschap past bij de
gekozen communicatiestrategie?’
Volgens de literatuur zijn vier factoren belangrijk voor het ontwerpen van een succesvolle
communicatiestrategie, namelijk wie is de doelgroep, wat is de boodschap, welke middelen worden
ingezet en wanneer. Deze factoren moeten goed bedacht worden zodat de SKVR haar doelstellingen
bereikt met een communicatiestrategie.
In het geval van de samenwerking tussen de SKVR en het wijkhuis DOC-Nieuwe Branding, zijn twee
strategieën ontworpen, een korte termijnstrategie waar de merkbekendheid van SKVR in OudCrooswijk vergroot wordt. Er is daarom gekozen voor de brandactivatie- en ambassadeurstrategieën
als korte termijn oplossing. Als lange termijnstrategie wordt gekozen voor de Fanstrategie, die
merktrouw als doel heeft. Deze strategie zorgt voor merkvoorkeur en is een perfecte strategie om
merkbekendheid te behouden.
De communicatiemiddelen en boodschap die bij deze strategieën passen zijn bepaald aan de hand van
de strategieën zelf (volgen het boek van Michels) en een onderzoek welke middelen en boodschap de
doelgroep het meest aanspreekt. Dat betekent dat middelen zoals social media en flyers veel worden
ingezet, omdat de doelgroep aangaf dat ze deze middelen als waardvol ervaren. De doelgroep wil een
“normaal” taalgebruik terug zien in deze middelen en ze hebben geen behoefte aan “hip” straattaal.
De boodschap moet focussen op de laagdrempelige en een voordelig aanbod van SKVR in
samenwerking met het Wijkhuis DOC-Nieuwe Branding in Oud-Crooswijk.
Als er rekening wordt gehouden met deze factoren in de uitvoering van de communicatiestrategie,
dan wordt de doelgroep op de hoogte gebracht van het aanbod van de SKVR. De doelgroep voelt zich
aangesproken en krijgt interesse in het deelnemen van de mogelijk vrijetijdsactiviteiten. Hierdoor
worden de doelstellingen van de SKVR behaald.
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HOOFDSTUK 5. UITVOERING COMMUNICATIESTRATEGIE
Dit hoofdstuk geeft antwoord op de hoofdvraag ‘Welke communicatiestrategie kan de SKVR het best
gebruiken om merkvoorkeur te verkrijgen bij de doelgroep?’. Hier zijn communicatiestrategieën (korte
en lange termijn) uitgewerkt, zodat de doelgroep cursussen gaan volgen bij de SKVR in Oud-Crooswijk.

KORTE TERMIJNSTRATEGIE
Marketingdoelstelling
Binnen twee jaar weten 70% van de doelgroep dat de SKVR bestaat en wat voor vrijetijdsaanbod ze
biedt.
Communicatiedoelstelling
De focus van deze strategie is te laten weten dat de SKVR aanwezig is in Oud-Crooswijk en het een
laagdrempelig vrijetijdsaanbod met veel voordelen heeft. Het is een kennisdoelstelling, waar
merkbekendheid en merkkennis als prioriteit worden gesteld.
Communicatiestrategie
Uit onderzoek is gebleken dat de SKVR niet bekend is bij de jongeren in Oud-Crooswijk. Het is daarom
belangrijk dat merkbekendheid voor de SKVR wordt gecreëerd, zodat de doelgroep weet wat de SKVR
is en wat wordt aangeboden. Daarom is er gekozen voor brandactivatie- en ambassadeurstrategieën
als korte termijn oplossing.
De brandactivatiestrategie heeft als hoofdvraag ‘Hoe kan de organisatie ervoor zorgen dat de
doelgroep het merk ervaart, beleeft en er zelf aan deelneemt?’. De doelen zijn: verhogen van de
naamsbekendheid en verder het landen van het merk met associaties. Brandactivatie houdt in dat er
acties worden gepland zodat de doelgroep een bepaalde activiteit associeert met het merk. Op deze
manier wordt de merkbekendheid vergroot en de doelgroep krijgt een goed gevoel bij het merk.
De ambassadeurstrategie heeft als hoofdvraag ‘Hoe kan de organisatie op een redelijk geregisseerde
wijze haar visie een boodschap uitdragen en de doelgroep beïnvloeden?’. De doelen hier zijn:
verspreiden van zendergerichte informatie; monitoren en signaleren; en het realiseren van concrete
organisatiedoelen. Ambassadeurs zijn mensen die het merk aanraden. Dat kan door een organische
manier (onbetaald) gebeuren of door een compensatie voor de ambassadeur (betaald). Ambassadeurs
kunnen medewerkers van de organisatie zijn, mensen uit de doelgroep die al eerder deel hebben
genomen aan een activiteit en erover willen vertellen of een beroemde persoon (celebrity
endorsement).
De doelgroep
Jongeren tussen 16 en 18 jaar die in Oud-Crooswijk wonen. Hun familie en kennissen uit de wijk
worden hier aangeraakt, maar de strategie is niet gefocust op hen.
De boodschap
Het deelnemen aan het vrijetijdsaanbod van de SKVR in samenwerking met het wijkhuis Doc-Nieuwe
Branding in Oud-Crooswijk is voor iedereen toegankelijk. Iedereen is hier welkom en iedereen kan hier
iets mee bereiken.
Slogan: Je talenten verdienen een kans!
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MIDDELEN
Social media
De platform dat de doelgroep het meest gebruikt is
Facebook, daarom wordt dat het ‘hoofdplatform’
waar specifieke content wordt geproduceerd en
content uit andere platforms worden daar ook
gedeeld. Die andere platforms zijn Youtube en
Instagram. Youtube is geschikt voor langere films en
Instagram werkt beter voor foto’s en korte filmpjes
(maximaal vijfteen seconden). Zowel Youtube als
Instagram kunnen worden ingesteld zodat de content
die daar wordt geproduceerd, ook op Facebook
verschijnt. Op deze manier zien de volgers van de
Facebook-pagina alle content die geproduceerd
wordt over het samenwerking tussen SKVR en
Nieuwe Branding. Het is belangrijk dat SKVR een
speciale pagina maakt voor deze samenwerking, die
gericht is op de aanbod en evenementen van de OudCrooswijk locatie.

Printmedia
Als printmedia is gekeken naar de kracht van posters
en flyers. Andere soort van reclames in printmedia
werk weinig of niet bij de doelgroep, zoals billboards
of reclame in de krant. Daarom gaat deze strategie
zich focussen op posters en flyers.

Posts: SKVR schrijft over leuke en nuttige activiteiten, cursussen, nieuwtjes, interessante
feiten, etc.
Video’s: SKVR maakt video’s over leuke en nuttige activiteiten, cursussen, nieuwtjes,
interessante feiten, etc. Deze video’s zijn gemaakt met de participatie van leerlingen,
medewerkers en/of beroemede Rotterdammers (ambassadeurs).
Foto’s: SKVR maakt foto’s over leuke en nuttige activiteiten, cursussen, nieuwtjes,
interessante feiten, etc. Deze foto’s zijn gemaakt met de deelnemende leerlingen,
medewerkers en/of beroemede Rotterdammers (ambassadeurs).
Deelacties: dit soort acties gebeuren veel op Facebook, “als je dit actie deelt, maak je kans
op X” en X is meestal iets dat de doelgroep heel graag wil, maar het is niet per se iets duurs.
SKVR kan deze vorm van actie ook gebruiken, bijvoorbeeld, “als je deze actie deelt, dan win
je 20% korting op een cursus”.
Celebrity Endorsement: beroemde Rotterdammers kunnen een positieve invloed hebben op
de doelgroep. Als SKVR bekende voetballers, muzikanten, artiesten etc aanzet om het woord
te verspreiden over hun aanbod dan wordt de doelgroep geprikkeld en nieuwsgierig erover.
Het is ook een goed promotiemiddel voor de Facebook-pagina van het samenwerking SKVRNieuwe Branding. Als deze beroemde Rotterdammers content uit deze pagina gaan delen op
hun eigen pagina, dan gaan zijn fans het SKVR-Nieuwe Branding pagina ook bezoeken.
Posters: hebben een goed effect op de doelgroep. Op de posters moet duidelijk informatie
over event/cursus verschijnen met ‘normaal’ taalgebruik met nadruk op hoe laagdrempelig
het deelnemen is en hoe voordelig het is om deel te nemen. Ook een link naar de Facebookpagina en misschien naar de website, waar meer informatie te vinden zal zijn. Andere zaken
zoals prijs, locatie, inschrijvingsprocedure etc., zijn ook goed om te melden op de flyer.
Flyers: zijn ook een geschikt promotiemiddel. Echter spreken flyers niet voor zichzelf, ze
hebben verder uitleg nodig. Dat kan gebeuren door de mensen die de flyers uitdelen ook
een praatje over het onderwerp maken met de doelgroep. Op de flyers zelf moet duidelijk
informatie over event/cursus verschijnen met ‘normaal’ taalgebruik met nadruk op hoe
laagdrempelig het deelnemen is en hoe voordelig het is om deel te nemen. Ook een link naar
de Facebook-pagina en misschien naar de website, waar meer informatie te vinden zal zijn.
Andere zaken zoals prijs, locatie, inschrijvingsprocedure etc. zijn ook goed om te melden op
het flyer.

TIJDSPLANNING
Dankzij smartphones hebben jongeren 24/7
toegang tot social media-platforms.
Daarom is het geen beperkt tijdstip om
content te plaatsen op social media. Wel is
het wenselijk dat deze content tussen 10
uur ’s ochtends tot 21 uur ’s avonds wordt
geplaatst, omdat dat de tijd is waarop de
gemiddelde Nederlander zich online
bevindt (Engels, Veer, Chantal, & Boekee,
2014). Alle social media-platforms moeten
minimaal een keer per dag geüpdatet
worden. Eigenlijk elke dag, vooral de
Facebook-pagina, die bij voorkeur zelfs
twee of meerdere malen per dag wordt
geüpdatet. Op deze manier garandeert dat
de doelgroep de updates (posts, foto’s,
films, etc.) in beeld krijgt.

Posters: er is geen bepaald tijdstip voor
posters, maar wel plekken waar ze meer
zichtbaar worden. Deze plekken kunnen op
bus/tram haltes zijn, scholen en Wijkhuis
DOC-Nieuwe Branding (muren, leslokalen,
prikborden, etc.), op straat (waar legaal is)
en andere plekken waar men niet zich zo
snel realiseert dat zeer effectief kunnen zijn
(posters op de deuren van openbare wc’s
leest iedereen, bijvoorbeeld).
Flyers: werken beter met een toelichtend
praatje erbij, daarom is het beter als dit
gebeurt tijdens de schoolpauzes, in
wachtruimtes (van de huisarts
bijvoorbeeld), op de Wijkhuis DOC-Nieuwe
Branding, plekken waar jongeren ‘hangen’.
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Wijkacties
Deze acties kunnen gezien worden als een deel van
de Guerillamethode, maar hier is het focus op
gezelligheid en verbinding creëren tussen SKVR en de
bewoners van Oud-Crooswijk, doormiddel van kunst
en cultuur.
Het Guerillamethode is een promotietechniek die als
doel heeft in een korte tijd zeer veel aandacht van te
consument te trekken en tevens veel mediaaandacht. Men probeert met een beperkt budget een
groot resultaat te bewerkstellingen. Met guerrilla
wordt een bepaalde tactiek aangeduid, waar een
kleine organisatie met een bepaalde ludieke actie de
grote organisatie "bestrijdt". Echter is het zo dat niet
alleen kleine organisaties deze techniek hanteren.
Ook grote bedrijven realiseren dat de
guerrillamethode effectiever kan zijn dan lange dure
reclamecampagnes. De term guerrillamarketing is
relatief nieuw (Hospes, 2009).
Contentpromotie
Contentpromotie is het maken, aanbieden en
verspreiden van content die aansluit op een vooraf
geïdentificeerde behoefte om zo nieuwe relaties aan
te gaan en bestaande relaties te versterken
(Halvorson & Rach, 2012). In het kort, alles wat over
SKVR in de media komt is contentpromotie. Er zijn
vier vormen van contentpromotie:

Straat- en pleinacties: Oud-Crooswijk heeft een aantal straten die niet zo druk zijn. Er zijn
ook een aantal pleintjes en een voetbalveld. Er kunnen gemakkelijk guerrilla-acties daar
gebeuren. Op deze manier kunnen alle bewoners van het wijk deelnemen aan de acties en
bekend worden met het aanbod van SKVR.
Kanaalacties: Er zijn verschillende kanalen, grachten en singels
(Crooswijksesingel,Spiegelnissekade en Boezemsingel) in Oud-Crooswijk, het rivier Rotte
loopt daar ook door (Linker Rotterkade en Zaagmolenkade). Het Wijkhuis DOC-Nieuwe
Branding is gepositioneerd vlakbij al dat water (Isaac Hubertstraat). Daarom is het belangrijk
om al die water te gebruiken om naamsbekendheid van SKVR te vergroten.

WIjkevenementen moeten vooral in de
avonden, feestdagen en weekenden
gebeuren. Een paar keer per maand is wel
wenselijk, vooral als er een nieuwe cursus
aangeboden wordt of nieuwe
inschrijfprocedure begint.

School-acties: Er zijn een aantal basis- en middelbare scholen in Oud-Crooswijk. Deze
scholen kunnen ingezet worden voor acties. Op die manier worden alle studenten en
leerkracht bekend met het aanbod van SKVR.
DOC-Nieuwe Branding-acties: Het Wijkhuis DOC-Nieuwe Branding wordt dagelijks bezocht
door de doelgroep. Als daarbinnen ook regelmatig acties gebeuren, dan weet de doelgroep
over de samenwerking met SKVR en wat de mogelijkheden zijn.
Paid meida: alle content die betaald wordt, zoals reclames, printmedia en sponsoring. Maar
ook iemand betalen om een positieve blogpost (of video, of krantartikel, etc.) over SKVR te
schrijven.
Shared media: alle content die mensen over SKVR delen op social media zoals Facebook,
Twitter, Youtube, etc.
Earned media: content die willekeurig over SKVR wordt geproduceerd, zoals recenties,
krantenberichten, viral video’s, social media-post over een spraakmakende actie of cursus.

Behalve ‘paid media’ en ‘owned media’, is
niet mogelijk in te schatten wanneer iets
over SKVR wordt gepubliceerd. De
tijdsplanning voor ‘owned media’ is
hetzelfde dan voor social media. Voor ‘paid
media’ is het handig als de content
verschijnt voor een actie of event, zodat het
publiek weet dat het plaats gaat vinden,
waar en wanneer het gaat gebeuren.

Owened media: alle media die SKVR zelf maakt, zoals eigen website, Facebook-pagina,
Instagram-account, etc.
‘Vrienden meenemen’-acties
Zoals bij vele succesvolle sportschoolacties kan SKVR ook profiteren van ‘vrienden meenemen’-acties. Dat betekent dat als een leerling zich inschrijft
bij een cursus en een vriend mee neemt om ook mee te doen, dat deze leerling een korting of de eerste maand gratis krijgt, of iets degelijks. Als deze
leerling twee vrienden meeneemt, dan krijgt hij een grotere korting en het gaat zo door dat de leerling een gratis cursus krijgt of iets degelijks. Op die
manier hebben leerlingen de neiging om hun kennissen uit te nodigen om mee te doen aan cursussen, niet alleen voor de gezelligheid, maar ook voor
de voordelen dat aangeboden worden.

Deze acties moeten gebeuren elke keer dat
een nieuwe cursus aangeboden wordt of
nieuwe inschrijfprocedure begint.
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LANGE TERMIJNSTRATEGIE
Marketingdoelstelling
Na de uitvoering van deze strategie gaan minstens 60 mensen per jaar uit de doelgroep deelnemen
aan het vrijetijdsaanbod van de SKVR.
Communicatiedoelstelling
De focus blijft nog steeds gericht op de laagdrempelige en hoge voordelen van het deelnemen aan het
vrijetijdsaanbod van de SKVR in Oud-Crooswijk. Echter is het nu de bedoeling dat de doelgroep zich
gaat inschrijven bij de aangeboden cursussen. Een gedragsdoelstelling dus, om merktrouwheid te
genereren. De lange termijnstrategie heeft geen tijd om te eindigen, het moet duren totdat de
doelstelling wordt bereikt.
Communicatiestrategie
Na twee jaar focussen op de kort termijn strategie, weet de doelgroep al wat SKVR is en wat er wordt
aangeboden. Het is nu het moment om de naamsbekendheid en merkvoorkeur van de SKVR te
consolideren. Het samenwerken met het Wijkhuis DOC-Nieuwe Branding blijft wel bestaan, maar de
nadruk ervan is niet meer van groot belang in de communicatiestrategie. Wat wel benadrukt moet
worden, is hoe leuk mensen in de wijk het vinden om deel te nemen aan het vrijetijdsaanbod van de
SKVR. De bewoners worden nu de grootste promotors van de SKVR in Oud-Crooswijk. Hierdoor wordt
langdurig promotie gemaakt met vrijwel weinig moeite een klein budget. Daarom is er gekozen voor
fanstrategie als lange termijn oplossing.
De fanstrategie heeft als hoofdvraag ‘Hoe kan de organisatie haar doelgroepen langdurig boeien en
binden aan haar merk en een lievelingsmerk worden’. De doelen hier zijn: versterken van merktrouw;
creëren van emotionele verbinding met de doelgroep; en fans maken, zodat zij anderen het merk
aanbevelen. De fanstrategie heeft merktrouw als doel. De basisgedachten is dat enthousiaste fans
andere enthousiast maken en zo zorgen voor meer fans. Fans zijn eigenlijk mensen die het merk meer
dan leuk vinden, ze houden van het merk. Ze zijn altijd ontzettend enthousiast over elk product dat
het merk in de markt zet, denk aan Apple fans die uren lang in de rij staan voor de lancering van een
nieuwe Iphone.
De doelgroep
Jongeren tussen 16 en 18 jaar uit Oud-Crooswijk worden ingezet om het woord over het
vrijetijdsaanbod van de SKVR te verspreiden onder hun sociale omgeving.
De boodschap
Het vrijetijdsaanbod van de SKVR in Oud-Crooswijk is leuk, nuttig, uitdagend en gezellig. Echter is dat
niet alles, mensen die deel aan dit aanbod nemen kunnen ook geld verdienen in de toekomst. Wat
dacht je over je eigen praktijk beginnen?
Slogan: Jouw talenten, jouw toekomst.
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MIDDELEN
Social media
Na twee jaar zijn de social media platforms van het
samenwerking tussen SKVR en DOC-Nieuwe Branding
al bekend en gevolgd door de doelgroep. Echter blijft
het gebruik van deze platforms net zo intensief en
belangrijk. Het is wel aan te raden dat deze platforms
meer ruimte aanbied voor het produceren van fan
content. Fans willen over SKVR praten en ze kunnen
via social media content produceren en delen. De
Facebook-pagina moet nog steeds zeer actief zijn met
dagelijkse content en het liefst meerdere keren per
dag content plaatsen. Deze content kan als een van
de onderstaande vormen worden gemaakt:

Posts: De social media-beheerder van de samenwerking tussen SKVR en DOC-Nieuwe Branding
schrijft over leuke en nuttige activiteiten, cursussen, nieuwtjes, interessante feiten etc.
Video’s: De social media-beheerder van de samenwerking tussen SKVR en DOC-Nieuwe Branding
maakt video’s over leuke en nuttige activiteiten, cursussen, nieuwtjes, interessante feiten, etc.
Deze video’s zijn gemaakt met de participatie van leerlingen, medewerkers en/of beroemde
Rotterdammers (ambassadeurs).
Foto’s: De social media-beheerder van de samenwerking tussen SKVR en DOC-Nieuwe Branding
maakt foto’s over leuke en nuttige activiteiten, cursussen, nieuwtjes, interessante feiten, etc.
Deze foto’s zijn gemaakt met de participatie van leerlingen, medewerkers en/of beroemede
Rotterdammers (ambassadeurs).
Deelacties: dit soort acties gebeuren veel op Facebook, “als je dit actie deelt, maak je kans op X”
en X is meestal iets dat de doelgroep heel graag wil, maar het is niet per se iets duurs. SKVR kan
deze vorm van actie ook gebruiken, bijvoorbeeld, “als je deze actie deelt, dan win je 20% korting
op een cursus”.

Wijkprojecten
In deze fase worden de Guerrilla-acties overgenomen
door wijkprojecten. Deze projecten kunnen vorm
krijgen doormiddel van:

Multidisciplinair projecten: leerlingen uit verschillende cursussen maken samen een eindproject
waar iedere leerling aan bijdraagt met de kennis die ze tijdens hun cursus op hebben gebouwd.
Hun familie en vrienden komen naar de (eind)presentatie kijken en worden daarom bijgetrokken
aan alle soorten activiteiten.
Familieprojecten: SKVR organiseert acties om Oud-Crooswijk op te knappen, zoals muren
schilderen, spelpleintjes mooier maken etc. Het wijkhuis Nieuwe Branding voert dit soort
projecten al uit. Ze kunnen tips en instructies geven over hoe dit het beste werkt. Bij dit soort
projecten is heel de wijk betrokken en het bouwt een community gevoel rond SKVR.

Contentpromotie
In deze lange termijn fase wordt ‘paid media’ niet
meer relevant, want de doelgroep is al bewust dat
SKVR aanwezig is in de wijk en wat het aanbod is.
Echter worden die andere vormen van
contentpromotie nog belangrijker. Vooral content die
de fans zelf produceren of delen over SKVR en haar
cursussen.

Shared media: alle content die mensen over SKVR delen op social media zoals Facebook, Twitter,
Youtube etc.
Earned media: content die willekeurig over SKVR wordt geproduceerd, zoals
recenties, krantenberichten, viral video’s, social media-post over een spraakmakende actie of
cursus.
Owened media: alle media die SKVR zelf maakt, zoals eigen website, Facebook-pagina,
Instagram-account, etc.

TIJDSPLANNING
Dankzij smartphones hebben jongeren
24/7 toegang tot social mediaplatforms. Daarom is het geen beperkte
tijdstip over content plaatsen op social
media. Wel is het wenselijk dat deze
content tussen 10 uur ’s ochtends tot
21 uur ’s avonds wordt geplaatst,
omdat dat de tijd is dat de gemiddelde
Nederlander zich online bevindt
(Engels, Veer, Chantal, & Boekee,
2014). Alle social media-platforms
moeten minimaal een keer per dag
geüpdatet worden elke dag, vooral de
Facebook-pagina. De facebookpagina
moet zelfs twee of meerdere malen per
dag geüpdatet worden om te
garanderen dat de doelgroep de
updates (posts, foto’s, films, etc.) ziet.
Wijkprojecten moeten vooral in de
avonden, feestdagen en weekenden
gebeuren. Bij voorkeur een keer per
semester, vooral als afsluiting van
cursussen en wanneer het wijk een
‘make over’ nodig heeft.

Behalve ‘owned media’ is niet mogelijk
in te schatten wanneer iets over SKVR
wordt gepubliceerd. De tijdsplanning
voor ‘owned media’ is hetzelfde als
voor social media. Voor ‘paid media’ is
het handig als de content verschijnt
voor een actie of event, zodat de
publiek weet dat het plaats gaat vinden,
waar en wanneer het gaat gebeuren.
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CONCLUSIE
Om antwoord te geven op de hoofdvraag ‘Welke communicatiestrategie kan de SKVR het best
gebruiken om merkvoorkeur te verkrijgen bij de doelgroep?’ moesten eerst een aantal elementen
onderzocht worden zoals hoe merkvoorkeur bij de doelgroep wordt gecreëerd en welke variabele
(motivaties, drempels en triggers) een belangrijke rol spelen in het creëren van merkvoorkeur, ook
welke vorm van communicatiestrategie de doelgroep het beste aanspreekt en welke
communicatiemiddelen en boodschappen erbij horen.
Het gebruik van de modellen ‘Business Model Empathy Map’ en de ‘Customer Value Proposition’ heeft
een volledig beeld gegeven over de motivaties, drempels en triggers van de doelgroep als ze een
creatieve vrijetijdsactiviteit willen kiezen. Hierdoor is duidelijk welke variabelen een rol spelen in
merkvoorkeur bij de doelgroep en hoe de SKVR deze gegevens kan gebruiken om de motivaties te
vergroten, drempels verlagen en triggers verhogen. Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek
is er een communicatiestrategie ontworpen die de doelgroep aanspreekt.
Één van deze bevindingen is dat jongeren uit Oud-Crooswijk de SKVR weinig of helemaal niet kennen.
Daarom is het belangrijk dat de SKVR zich gaat focussen op het creëren van merkbekendheid in de
regio. Dat kan gebeuren met een korte termijn communicatiestrategie die elementen van
brandactivatie- en ambassadeurstrategieën gebruikt, omdat de doelstelling van beiden strategieën
liggen bij merkbekendheid en merkkennis. De verwachting is dat na twee jaar intensieve uitwerking
van deze strategieën, de merkbekendheid in de regio een feit is geworden. Daarna wordt het tijd voor
een lange termijnstrategie die de relatie tussen de doelgroep en de SKVR versterkt en daardoor
merktrouwheid creëert.
Het is ook gebleken dat de doelgroep de positieve mening van vrienden, familie en leerkrachten goed
waarderen. Daarom werd er gekozen voor de fanstrategie als lange termijnoplossing. Dat komt omdat
de doelstelling van de fanstrategie merktrouwheid is en de basisgedachte is dat fans andere mensen
fans maken. Hoe meer mensen fans worden van de SKVR in Oud-Crooswijk, hoe meer fans worden
gemaakt. Er zijn bepaalde middelen die effectief gebruikt kunnen worden binnen zowel lange en korte
termijn communicatiestrategieën, bijvoorbeeld social media, printmedia, contentpromotie,
wijkprojecten, ‘vrienden meenemen’-acties en wijkacties. Deze middelen zijn niet alleen effectief
omdat de doelgroep er veel gebruik van maakt, maar ze passen ook perfect bij beide strategieën.
De SKVR moet veel aandacht en energie inzetten om het succes van deze strategieën te garanderen,
vooral op de korte termijnstrategie. Als merkbekendheid en merkkennis niet goed worden ingesteld,
zou de doelgroep nooit trouw worden aan de SKVR en daardoor geen merkvoorkeur verkrijgen. De
korte termijnstrategie kost misschien minder moeite om in te zetten, echter is het net zo belangrijk.
Alleen het feit dat de doelgroep weet dat de SKVR in Oud-Crooswijk zit kan niets garanderen. De
doelgroep moet deel willen nemen aan het vrijetijdsaanbod en het liefst terug blijven komen voor
nieuwe cursussen. Ze moeten ook bereid zijn om het woord te verpreiden over het aanbod van de
SKVR en dat gaat niet gebeuren als zijzelf niet enthousiast erover worden. Als de SKVR bereid is om
hard te werken en naar haar doelgroep te luisteren, worden al haar doelstellingen behaald.
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ALGEMENE AANBEVELINGEN
Deze aanbevelingen bestaat uit twee onderdelen. Ten eerste de aanbevelingen die direct volgen uit
het onderzoek, het gevonden theoretisch kader en de conclusies. Ten tweede zaken die tijdens het
onderzoek opvielen waar de SKVR rekening mee kan houden om meer deelnemers aan hun cursussen
te kunnen krijgen.
Aanbeveling aan de hand van het onderzoek:




Voer de communicatie strategie uit
Onderzoek meer doelgroepen op dezelfde wijze
Begin klein en evalueer continu

Voer de communicatie strategie uit
Voer de uitgewerkte communicatie strategie uit om merkbekendheid en mervoorkeur te creëren bij
de doelgroep.
Onderzoek meer doelgroepen op dezelfde wijze
De wens van de SKVR is om meer deelnemers te krijgen voor hun cursussen en workshops. Door op
dezelfde wijze deze doelgroepen te onderzoek, met de modellen uit dit onderzoek, kan de SKRV op
gestructureerde wijze de drempels, triggers en motivaties van deze doelgroepen achterhalen. De
inzichten kunnen weer gebruikt worden voor nieuwe communicatiestrategieën om nog meer
deelnemers binnen te halen.
Begin klein en evalueer continu
Het is aan te raden dat de SKVR in het begin niet zo intensief in verschillende wijken aan de slag gaat.
Dat betekent dat de SKVR eerst in één wijk moet beginnen (namelijk Oude-Crooswijk) om goed te
kunnen testen of hun aanpak werkt en waar wat ze moeten verbeteren. Als dat in verschillende wijken
tegelijk gebeurt, dan wordt het moeilijk te bepalen waarom iets niet of wel lukt. Begin in OudCrooswijk met een aantal cursussen en implementeer de ‘korte termijnstrategie’ van hoofdstuk 5. Zo
wordt het cursusaanbod en de merkbekendheid gevestigd tussen de bewoners en wordt het tijd om
met een nieuwe wijk te beginnen.
Andere Aanbevelingen:
-

Prijs cursussen
Samenwerking zoeken op wijkniveau
Andere doelgroepen onderzoek

Prijs cursussen
Wellicht is het niet mogelijk om het cursusaanbod van de SKVR helemaal gratis aan te bieden, maar de
organisatie moet wel rekening houden met het feit dat deze doelgroep een laag sociaaleconomische
status heeft en misschien bepaalde cursussen niet kan betalen. Ook andere doelgroepen (vooral
ouders met meerdere kinderen) kunnen moeite hebben om cursussen te betalen. Daarom moet de
SKVR ervoor zorgen dat de mensen die subsidies nodig hebben, die dan ook kunnen krijgen. Anders,
zelfs als de communicatiestrategie de doelgroep aanspreekt en ze de behoefte krijgen om een cursus
te volgen, zullen ze het niet kunnen doen omdat het te duur is voor ze.
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Samenwerking zoeken op wijkniveau
In Oud-Crooswijk is de samenwerking met het wijkhuis DOC-Nieuw Branding verstandig, vooral omdat
de meeste jongeren aldaar niet bekend zijn met het aanbod van de SKVR. De oprichters van Nieuwe
Branding hebben interesse in deze samenwerking en ze willen helpen met netwerken, leslokalen,
wijkprojecten etc. Jongeren (en andere doelgroepen) zijn al bekend met het werk dat ze daar doen en
daarom zullen ze meer open staan voor het cursusaanbod van de SKVR als het samen wordt gegeven
met de Nieuwe Branding. Dit kan ook het geval zijn voor andere wijken, echter is dat nog niet
onderzocht. Bovendien hebben verschillende Rotterdamse wijken vergelijkbare wijkhuizen (onder
andere veel DOC-locaties) die wellicht ook bereid zijn samen te werken met de SKVR.
Andere doelgroepen onderzoeken
Deze scriptie heeft zich gericht aan een specifieke doelgroep, namelijk jongeren tussen 16 en 18 jaar
met een lage sociaaleconomische status die in Oude-Crooswijk wonen. Hun wensen en behoeftes zijn
door een grondig onderzoek inzichtelijk geworden. Welke communicatiestrategie en cursusaanbod
hen aanspreekt, is ook duidelijk uitgewerkt. Echter moet de SKVR meerdere doelgroepen benaderen
en onderzoeken om te garanderen dat ze voldoende deelnemers krijgen op hun vrijetijdsaanbod.
Andere doelgroepen zoals jongeren tussen 12 tot 15 jaar, kinderen jonger dan 12 jaar, bewoners van
andere wijken, jongeren met een hogere sociaaleconomische status, andere regio’s binnen Rotterdam
enz. Hiervoor heeft de SKVR meerdere soortelijke onderzoeken nodig en ze kunnen andere HBO
afstudeerders benaderen om het uit te voeren.
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BIJLAGE 1. DE ORGANISATIESCULTUUR VAN DE SKVR
ORGANISATIESCONTEXT
Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR) is het grootste centrum voor de kunsten van
Nederland. Zij bieden cursussen, workshops en evenementen in de kunstdisciplines muziek, dans,
theater, beeldende kunst, mode & design, fotografie & media en schrijven voor kinderen, jongeren,
volwassenen en senioren. Zij zijn actief in de vrije tijd en in het onderwijs. Ook verzorgen ze
laagdrempelige sociaal-culturele programma’s in verschillende Rotterdamse wijken (SKVR, 2015).

OVER DE SKVR
Missie & Visie
SKVR is de basisvoorziening voor cultuureducatie en amateurkunst van Rotterdam. In samenwerking
met partners in de stad zet SKVR zich in voor culturele vorming en talentontwikkeling van
Rotterdammers. Ons aanbod is toegankelijk voor alle Rotterdammers, maar kinderen en jongeren
hebben daarin een prominente plaats. Doel is persoonlijke ontwikkeling voor een betekenisvolle
deelname aan de Rotterdamse samenleving.
Dit doen we vanuit onze visie:



met actieve kunstbeoefening ontwikkel je vakmanschap en artistieke vaardigheden, maak je je
talenten zichtbaar en werk je aan je eigen identiteit.
creativiteit, beleving, ontmoeting en het podium staan centraal bij ons kunst- en
cultuuraanbod (SKVR, 2015).

SKVR Kernwaarden
Wij formuleerden vier kernwaarden die een weergave zijn van onze identiteit en onze missie en visie
ondersteunen. Ze zijn verankerd in onze producten en dienstverlening, zowel intern als extern naar de
klant.
Klant centraal
Onze medewerkers hebben er plezier in om onze klanten te laten genieten van onze kunst- en
cultuureducatie activiteiten en goede dienstverlening. We streven naar een maximale
klanttevredenheid en optimale servicegerichtheid door interesse voor onze klanten en gaan graag de
dialoog met hen aan.
Ondernemend
Als basisvoorziening voor cultuureducatie en amateurkunst van Rotterdam spelen wij vanuit een
ondernemende houding in op kansen en mogelijkheden op de markt en de wensen van onze klanten.
Daarbij nemen we maatschappelijke, zakelijke en commerciële voordelen in ogenschouw. Hierin
werken wij zo veel mogelijk samen met partners in de stad. Wij durven lef te tonen en staan voor onze
missie.
Deskundig & Professioneel
Onze medewerkers zijn gedreven professionals die plezier en voldoening halen uit het uitoefenen van
hun vak en hier ook voor staan. Wij zijn deskundig, voortdurend op zoek naar vernieuwing en nooit
uitgeleerd. Zo willen we het kwaliteitsniveau van onze producten continu verbeteren.
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Verbindend
SKVR staat voor ontmoeting en verbinding tussen mensen en organisaties. Wij hebben oog voor de
belangen van onze klanten, stakeholders en medewerkers. We betrekken hen actief bij onze
organisatie en we schatten hun input op waarde. We verliezen de maatschappelijke ontwikkelingen
niet uit het oog en gaan duurzame, externe samenwerkingsverbanden aan met als doel een breed en
afgewogen kunsteducatieaanbod in Rotterdam (SKVR, 2015).

AANBOD
Vrijetijd
SKVR biedt cursussen, workshops en evenementen in de vrijetijd in zeven verschillende
kunstdisciplines op diverse locaties in Rotterdam. Wij zijn er voor alle Rotterdammers, voor iedere
leeftijd en ieder niveau. Het actief beoefenen van kunst in de vrije tijd draagt bij aan het algemene
welzijn van mensen, aan creatieve en persoonlijke ontwikkeling en zorgt voor ontmoeting en
verbinding. Ook het presenteren op het podium of exposeren is een belangrijk onderdeel van het
leerproces (Kasbergen, 2016).
SKVR Onderwijs
SKVR stimuleert brede ontwikkeling in en door kunst. In onze lessen ontwikkelen kinderen en jongeren
naast kunstzinnige vaardigheden ook competenties die ze gebruiken om goed te functioneren op
school, in de omgang met anderen of in een toekomstige werkomgeving. We doen een beroep op
verbeeldingskracht, creativiteit en sociale- en communicatieve vaardigheden. Plezier en
betrokkenheid bij SKVR zijn uitgangspunten bij het leren.
Kunst- en cultuuronderwijs draagt bij aan grip en begrip van de culturele omgeving, de samenleving
waarin kinderen opgroeien. Kinderen ontwikkelen een cultureel bewustzijn. Door bezig te zijn met
kunst leren kinderen ook iets over zichzelf. Wie ben ik en hoe verhoud ik mij tot de ander en de wereld
om mij heen? Identiteitsontwikkeling, zelfbewustzijn en burgerschap zijn sleutelbegrippen bij onze
cultuur educatieve activiteiten (Kasbergen, 2016).
SKVR Dichtbij
De stad Rotterdam kent een grote culturele diversiteit en relatief veel huishoudens met lage
inkomens. Eén van de doelstellingen van SKVR is het bieden van kunsteducatie aan Rotterdammers die
er niet vanzelfsprekend mee in aanraking komen, met name, kinderen en jongeren tot 25 jaar. Om
deze jonge Rotterdammers te bereiken, ontwikkelen we samen met partners in de stad en dichtbij de
doelgroep kunsteducatie activiteiten met een maatschappelijk karakter. Deze activiteiten worden
kosteloos of tegen zeer lage tarieven aangeboden en fondsen en overheden co-financieren een deel
van deze activiteiten (Kasbergen, 2016).

41

ONTWIKKELINGEN BINNEN DE SKVR
INHOUDELIJK AMBITIES
Vanaf 2017 werkt SKVR in drie grote programmalijnen:
Onderwijs
Versterken en verbreden binnen schoolse programma’s met een groot bereik in het primair onderwijs
(po, met kennismaking via het stedelijke Cultuurtraject Rotterdam en SKVR leerlijnen, voortgezet
onderwijs (vo, kennismaking en jaarprogramma’s) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo, workshops)
(Kasbergen, 2016).
Buitenschools
Met zowel de bekende jaarlessen en korte cursussen én met een omvangrijke nieuwe programmalijn
binnen SKVR Dichtbij specifiek gericht op kinderen en jongeren die nog niet worden bereikt, in wijken
die laag scoren op de sociale index en een lage cultuurparticipatie kennen (Kasbergen, 2016).
Verbinding met welzijn
Projecten waarbij kunst wordt ingezet als interventie bij het verbeteren van sociaal-maatschappelijke
vraagstukken.
Realisatie van deze ambities gaat in samenwerking met veel andere culturele organisaties en met
onderwijs-, sport- en welzijnsinstellingen waarbij met een aantal intensief wordt samengewerkt. Dit
vanuit de maatschappelijke en collectieve verantwoordelijkheid die SKVR voelt om zoveel mogelijk
jonge Rotterdammers voor actieve deelname aan kunst te interesseren en te bereiken (Kasbergen,
2016).

ZAKELIJKE AMBITIES
Als financieel uitgangspunt hanteert SKVR de huidige begroting en gemeentelijke begroting waarbij
het nieuwe beleid binnen die kaders ontwikkeld wordt. SKVR zet zich in om een totaal bereik van ruim
100.000 deelnemers en een omzet van ruim 13 miljoen te realiseren. Hierbij formuleren wij de
volgende zakelijke ambities:
1) Passende organisatorische randvoorwaarden creëren voor uitbreiding van het programma SKVR
Dichtbij;
2) Binnen de huidige exploitatie financiële ruimte creëren voor het nieuwe beleid o.m. door afbouw
aanbod volwassenen;
3) Verbreden van de financieringsmix naast de gemeentelijke cultuur- en onderwijsfinanciering;
4) Inzet op een duurzame financieel gezonde organisatie;
5) Nieuw landelijk beleid t.a.v. zzp wet- en regelgeving noopt SKVR om 635.000 euro meer subsidie
aan te vragen om de daarmee gepaard gaande meerkosten op te vangen. Daarmee bedraagt het
aangevraagde subsidie 8,1 miljoen euro (Kasbergen, 2016).
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BIJLAGE 2. VOORBEELDEN COMMUNICATIEMIDDELEN
o

Social media
 Posts
Deze voorbeelden komen uit het hoofdpagina van de SKVR en zijn zeer geschikt voor
het samenwerkingspagina van SKVR/DOC-Nieuwe Branding



Video’s
SKVR heeft al een Youtube profiel met zeer geschikte promotievideo’s:
www.youtube.com/user/SKVRotterdam echter zijn deze video’s niet gedeeld op
andere platforms zoals Facebook, waar meer visualisaties zou genereren. Het
gemiddeld aantal visualisatie per video blijft onder de 100, dat moet echt hoger. Het is
aan te raden dat het samenwerkingspagina van SKVR/DOC-Nieuwe Branding hun
eigen Youtube profiel aanmaken om eigen content te plaatsen, maar deze content
moet ook op het Facebookpagina worden geplaatst.
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Foto’s
SKVR heeft al een Instagram profiel met zeer geschikte promotievideo’s:
www.instagram.com/skvr010 echter zijn deze foto’s niet gedeeld op andere platforms
zoals Facebook, waar meer volgers zou genereren. Het aantal volgers op Instagram
blijft onder de 500, dat moet echt hoger. Het creëren van een hashtag waar mensen
hun eigen foto’s kunnen delen is ook een manier om meer volgers te krijgen en
mensen engageren en verbinden. Het is aan te raden dat het samenwerkingspagina
van SKVR/DOC-Nieuwe Branding hun eigen Instagram profiel aanmaken om eigen
content te plaatsen, maar deze content moet ook op het Facebookpagina worden
geplaatst.



Deelacties
Deze acties houden in dat iemand een SKVR post op hun eigen profiel gaat delen
zodat iedereen in zijn vriendenlijst het gaat zien. Aan het eind van de periode (het is
wel belangrijk dat er een duidelijke deadline wordt vastgesteld) worden de winners
verloten. Natuurlijk gaat de SKVR geen producten verloten, maar gratis cursussen en
kortingen.



Celebrity endorsement
Een effectieve gebruik van celebrity endorsement kan gebeuren via social media. De
celebrity (in dit geval bekende Rotterdammers zoals voetballers en artiesten) maakt
een post op Facebook of Instagram en vertelt iets over het cursusaanbod van de
SKVR. Er kunnen ook video’s en korte filmpjes gemaakt worden met deze celebrities
die gedeeld worden over meerdere social media platforms.
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o

Printmedia
 Posters
De posters die de SKVR momenteel gebruiken zijn prima, het moet wel meer
informatie over het cursus en schrijfprocedure aanwezig zijn. Het is ook belangrijk dat
de posters wijzen naar de social media platforms van het samenwerking van
SKVR/DOC-Nieuwe Branding
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o

Flyers
De taalgebruik op flyers moet duidelijk en ‘normaal’ blijven. Niet te veel tekst en niet
te veel visuele stimuli, maar wel voldoende informatie over de cursus en
inschrijvingsprocedure. Informatie over social media platforms is ook van belang.

Wijkacties
 Straat- en pleinacties
Gezellig dagje in het plein/op straat met artiesten en activiteiten, zoals dance
routines, schilderen, tekenen, fotografie, etc. Alle bewoners zijn welkom en
deelnemen is gratis.
 Kanaalacties
Kanaal leven leren schilderen/tekenen (water, visjes, vogels, etc.), bootjes decoreren,
etc. Eigenlijk bijna hetzelfde als de straat- en pleinacties, maar dan langs de kanalen,
sloten en rivieren van Oud-Crooswijk.
 School-acties
Leerlingen kunnen voor een paar uurtjes proeven hoe het is om een creatieve cursus
te volgen. De SKVR organiseert een setting waar de leerlingen een korte lesje kunnen
krijgen over een van de disciplines die ze binnen de SKVR kunnen volgen. Tijdens die
proef lesje kunnen ze snel al resultaten behalen.
 DOC-Nieuwe Branding-acties
Hetzelfde als school-acties, maar dan al binnen het echte setting van de lessen. Deze
actie is bedoeld voor jongeren die al activiteiten met de wijkhuis doornemen, maar
nog nooit hebben nagedacht om iets creatiefs te doen met hun vrijetijd.
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o

Contentpromotie
 Paid meida
SKVR betaalt de pers en bloggers om over allerlei activiteiten en cursussen te
schrijven.
 Shared media
Bewoners, deelnemers, leerkracht en medewerkers delen persberichten, social media
posts enz waar over de SKVR gepraat wordt.
 Earned media
De pers en bloggers gaan willenkeurig over de SKVR schrijven
 Owened media
De SKVR schrijft over zichzelf op hun eigen platforms.

o

‘Vrienden meenemen’-acties
Deze actie maakt gebruik van hetzelfde principe dat veel sportscholen als actie namen, als
iemand een vriend meenemen om deel te nemen, krijgt deze persoon korting op een cursus
of zelfs een cursus gratis.

o

Wijkprojecten
 Multidisciplinair projecten
Projecten die verschillende disciplines linkt, zoals een modeshow die vormgegeven
wordt door kledingontwerpen studenten, de decoratie van de show wordt gemaakt
door de beeldende kunst studenten (misschien graffiti of dergelijk), waar de video
editing studenten een filmpje van maken en de schrijfstudenten een artikel erover
schijven etc. Alle respondenten waren hierover enthousiast en gaven aan dat ze het
wel zouden meedoen en zelfs als vrijwillig werken om alles in elkaar te krijgen.
 Familieprojecten
Projecten die bewoners en families verbindt, zoals muren schilderen, spelpleintjes
mooier maken, straten decoreren, etc.
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BIJLAGE 3. TWAALF COMMUNICATIESTRATEGIEËN
POSITIONERINGSSTRATEGIE
Gaat erom een passende en relevante positie te veroveren in de gedachten en beleving van de
doelgroep (vanuit marketingcommunicatie)
1. Analyseer het eigen merk: inside-out en outside-in - je kijkt naar het DNA, de visie, missie en
kernwaarden
a. Wat zijn we? - DNA/visie/missie
b. Waar staan we voor? - kernwaarden
c. Waar gaan we voor? - merkwaarden
d. Hoe bewijzen we dat? - stijlwaarden
2. Analyseer de ontwikkelingen en trends: zoek uit wat er speelt in de maatschappij en sluit daarop
aan
3. Verken de externe de doelgroep: de identificatie slaagt het beste als de waarden van het merk
overeenkomen met de waarden van de doelgroep
4. Onderzoek de concurrentie: de organisatie zoekt een unieke positie ten opzichte van de
concurrenten
5. Bepaal de positionering: stel een richtinggevende zin samen die de positionering beknopt samenvat
en intern voor iedereen begrijpelijk is.

INTERNAL BRANDING STRATEGIE
Extern winnen is intern beginnen (duidelijk DNA etc.)
1. Vertrek vanuit de (kern)waarden: stel het DNA en de kernwaarden vast en de collectieve ambities stel de communicatieaanpak vast - wie wil je bereiken en hoe?
2. Versterk de identificatie met de (kern)waarden): de gekozen kernwaarden moeten betekenis
hebben voor de medewerkers
3. Veranker de kernwaarden bij de medewerkers: laat de medewerkers de kernwaarden ook ervaren
en beleven
4. Veranker de kernwaarden in de organisatie: door kernwaarden terug te laten komen in verhalen en
de systemen, krijgen ze een vaste basis en zijn ze sturend voor gedrag.

REPUTATIESTRATEGIE
Draait erom een sterk imago op te bouwen bij diverse de doelgroepen (opbouwen van goede
reputatie - stakeholders komen hierbij naar voor, niet alleen consumenten)
•
Bepaal de (gewenste) identiteit: waar staat de organisatie nu en waar wil ze staan?
•
Bepaal de (gewenste) reputatie: analyseer de huidige en gewenste reputatie aan de hand van
vijf dimensies
1. Emotionele aantrekkingskracht
2. Producten en diensten
3. Financiële prestaties
4. Visie en leiderschap
5. Arbeidsomgeving
•
Beschrijf de gap: benoem de belangrijkste knelpunten
•
Bekrachtig de interne organisatie: een sterke reputatie komt van binnenuit
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•
Versterk de reputatie: om een sterke reputatie voor de organisatie op te bouwen, zijn de
factoren zichtbaarheid, onderscheid, consistentie, transparantie, authenticiteit en relevantie
essentieel
1. Zichtbaar
2. Onderscheidend
3. Consistent
4. Transparant
5. Authentiek

FAMILIESTRATEGIE
Zorgt voor samenhang en versterkt de interne betrokkenheid en verbondenheid
1. Bepaal het soort familie dat de organisatie wil zijn: wat is de huidige en de gewenste familieidentiteit?
2. Karakteriseer de organisatie: wat maakt de familie uniek en wat deelt de hele organisatie?
3. Maak familiedocumenten: door het familiegevoel zichtbaar en concreet te maken en te laten
beleven, ontstaat een sterker wij-gevoel o Op organisatieniveau o Bij schriftelijke communicatie o
Online
4. Creëer ontmoedigingen: om een familieband te scheppen moet je elkaar ontmoeten en verhalen
uitwisselen o Gezamenlijke lunches o Bezoekjes o Familiebespreking o Familiedagen
5. Vier het familiegevoel: door belevenissen te delen, bouw je een gezamenlijk verleden op
6. Onderhoud de relatie: door elkaar geregeld te ontmoeten, verwatert het contact niet

FANSTRATEGIE
Merktrouw is het doel - enthousiaste fans maken anderen enthousiast en zorgen voor meer fans
(gericht op emotie)
1. Zoek het bronpunt en de dynamiek: wat is essentieel voor het ontstaan en voortbestaan van de
organisatie?
•
Een gedeelde interesse
•
Een manier om te communiceren
•
Een leider
2. Bekrachtig de interne fans: als het merk naar buiten toe wil stralen, moeten de medewerkers fan
zijn
3. Vind de externe fans: breng fans en de organisatie bij elkaar
•
Switchers
•
Satisfied/habitual buyers
•
Satisfied buyers with switching costs
•
Brand likers
•
Committed buyers
4. Stimuleer een community met de fans: breng fans en de organisatie bij elkaar
5. Koester fans en deel belevenissen: deel belevenissen en ervaringen. Wat aandacht krijgt, gaat
groeien en bloeien
6. Meet de resultaten: gebruik analysetools van social media
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AMBASSADEURSTRATEGIE
Ambassadeurs zorgen voor het uitdragen van de visie van de organisatie - wederzijdse belangen en
verplichtingen (kan een bekend persoon zijn, of mensen binnen je organisatie - aantal ambassadeurs
die jouw boodschap verder verspreiden)
1. Bepaal het doel: er is een helder doel dat de organisatie met de strategie wil bereiken
2. Regel de organisatie en coördinatie: er moet een direct aanspreekpunt en ondersteuning zijn voor
de ambassadeurs o De doelgroep bepalen o Doelstellingen en mijlpalen formuleren o Stappenplan en
tijdlijn vaststellen o Budget vaststellen o Evaluatie bepalen
3. Selecteer de ambassadeurs: zij moeten passen bij de visie en missie en deze actief willen uitdragen
4. Installeer en instrueer de ambassadeurs: maak er een win-winsituatie van voor beide partijen
5. Stel de toolkit samen: deze bevat o.a. middelen en stories
6. Organiseer acties en bijeenkomsten: zorg dat er veel directe contacten van de organisatie met de
ambassadeurs zijn

BRANDACTIVATIESTRATEGIE
teit is vereist voor verzinnen spraakmakende acties (free
1. Zoek het bronpunt: iets wat essentieel is voor het ontstaan en voortbestaan van de organisatie: het
DNA
2. Bedenk brandactivaties: benut de 5 O’s: origineel, onverwacht, onconventioneel, opmerkelijk,
onvergetelijk
•
Brandactivation events
•
One-to-one brandactivaties
•
Guerilla-acties
3. Zorg voor opvallende content: spraakmakende foto’s en films die een buzz creëren
4. Versterk de free publicity: zorg dat media en mensen over de activatie gaan en blijven berichten

WORD OF MOUTH STRATEGIE
Basisgedachte: als iemand zoals jij een merk aanraadt, is dat de krachtigste vorm van communicatie
(van persoon tot persoon - online/social media, referenties, recensies etc.)
1. Bepaal het doel en de doelgroep: wat bereik je met social media en wie is je de doelgroep?
2. Creëer content: bied interessante content waar mensen over praten
3. Benut de mediumspecificiteit: bekijk de eigenschappen van elk medium en ga na welk type content
daarvoor geschikt is
4. Stimuleer de interactiviteit: lok reacties en user generated content uit
5. Meet de resultaten: analyseer het gebruik en effect van de middelen en stel bij

PARTICIPATIESTRATEGIE
Organisatie wil samen met de doelgroep een specifiek doel bereiken - bijv. co-creatie en
crowdsourcing (de doelgroepen erbij betrekken, meedenken over merk etc.)
1. Inventariseer de actoren: benoem en beschrijf alle betrokken actoren zodat je weet wie belangrijk is
bij het slagen van het project
•
Beïnvloeders
•
Beslissers/bepalers
•
Uitvoerders
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•
Gebruikers
2. Bepaal de invloed per actor: bekijk op welk niveau je de diverse actoren laat participeren
•
Meebepalen
•
Meewerken
•
Meedenken
•
Meeweten
3. Plan de participatie: de organisatie bepaalt wat er wanneer aan bod komt. Welke middelen en
momenten zijn het meest geschikt om de doelgroep te betrekken en te laten deelnemen?
4. Voer de participatie uit: betrek de participanten en start de dialoog en het overleg

ISSUEMANAGEMENTSTRATEGIE
Issue - een strategisch onderwerp waarop een organisatie geacht wordt actie te ondernemen (bijv.
foodsector – obesitas, bankensector – bonussen)
1. Identificeren en monitoren: issues ontstaan nooit zomaar. Ze komen voort uit al bestaande
ontwikkelingen Vijf fasen van een issue:
•
Geboorte
•
Groei
•
Volwassenheid
•
Issuemoeheid
•
Vervaging
2. Scenario’s opstellen: als de toekomst (nog) onduidelijk is en er toch beslissingen moeten worden
genomen, bieden scenario’s inzicht
3. Arena-analyse: breng in kaart welke actoren en factoren invloed hebben op het issue
4. Strategie bepalen: bepaal de inhoudelijke opstelling en de strategische keuzes
•
De inhoudelijke opstelling
•
De aanpak bepalen
o Defensief of assertief o Tactisch of strategisch
5. Uitvoeren van de communicatie: intern draagvlak creëren voor het issuemanagementbeleid en
intern en extern communiceren over issues wanneer dat nodig is

PUBLIC AFFAIRS STRATEGIE
Communicatie tussen private en publieke sector; public affairs richt zich op het beïnvloeden van
besluitvormingsprocessen.
1. Formuleer het gewenste resultaat: wat is de ideale situatie rondom het thema? Bepaal het belang
van de eigen organisatie
2. Bepaal de actoren: stel tegenstanders vast, vind medestanders
3. Bepaal de factoren o Demografische factoren o Economische factoren o Sociaal-culturele factoren o
Technische factoren o Ecologische factoren o Politiek-juridische factoren
4. Vorm strategische allianties: een lobby die door meerdere organisaties wordt gesteund, heeft meer
kans van slagen dan een soloactie. Zoek het optimaal haalbare, de win-winsituatie
5. Implementeer de strategie: bepaal de middelen en personen die de organisatie gaat inzetten

VERANDERSTRATEGIE
Door goede communicatie een positieve sfeer en breed draagvlak creëren
1. Creëer een gevoel van urgentie: analyseer de situatie, de soort verandering en de veranderopgave.
Maak de noodzakelijkheid van de verandering duidelijk en start met het creëren van een draagvlak
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•
Waarom?
•
Waarheen?
•
Hoe?
2. Bepaal de doelgroepen: om de juiste medewerkers op de juiste wijze te bereiken, pas je een de
doelgroep segmentatie toe
3. Bepaal de richtlijnen voor de communicatie: met duidelijke communicatie ondersteun je de
verandering
4. Implementeer de communicatie: bepaal het gewenste tempo en de fasering van de communicatie
rondom de veranderingen o Procesontwerper o Coach o Producent o Faciliator
5. Veranker de verandering: het moet voor iedereen duidelijk zijn dat er op een bepaald moment geen
terugkeer meer mogelijk is naar de oude situatie
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BIJLAGE 4. INTERVIEW GUIDE EN TRANSCRIPTIES
INTERVIEWGUIDE
Inleiding op interview
Allereerst, hartstikke bedankt dat jullie mee willen doen aan dit interview. We zullen eerst even kort
vertellen wie wij zijn en wat de bedoeling van dit interview is. Wij zij Liss en Corinne en lopen voor
onze opleiding stage bij de SKVR, afdeling Beeld & Taal. Voor deze stage doen wij een onderzoek naar
het bereiken nieuwe doelgroepen.
Het doel van dit onderzoek is om beter inzicht te krijgen in jouw wensen, interesses en behoeften op
het creatieve vlak om zodoende een nieuw cursusaanbod te creëren en het bestaande aanbod te
verbeteren.
Het interview zal ongeveer een uurtje duren en bestaat uit vragen over jouw kunstzinnige en creatieve
interesses en wat je tegenhoudt of kan motiveren een creatieve workshop of cursus te volgen. Ik zal
beginnen met vragen stellen over wat je doet in je vrije tijd, waarom je wel of geen creatieve zou
volgen en aan wat voor soort creatieve dingen je behoefte hebt (in je wijk). Daarna heeft Liss nog een
paar vragen voor jullie over social media gebruik.
Het is belangrijk om te weten dat wanneer je geen antwoord op een vraag wilt geven, om wat voor
reden dan ook, dit ook niet hoeft. Wanneer een vraag niet begrijpt of onduidelijk vindt, mag je altijd
tussendoor om uitleg vragen. Het is belangrijk dat je weet dat er geen goede of foute antwoorden zijn
op de vragen die wij jullie gaan stellen; het gaat in dit interview om jouw ideeën, mening, gedachten
en ervaringen.
Ons gesprek zal worden opgenomen, tenzij je dat liever niet wilt. Deze opname zal alleen door ons
gebruikt worden om jouw antwoorden beter te kunnen verwerken in het onderzoek. Alle informatie
die je geeft zal door ons vertrouwelijk behandeld worden.
Ook willen wij graag van je weten of ik jouw voornaam, mogen gebruiken in het uitwerken van de
resultaten van deze studie. Als je dit liever niet hebt, kun je hierbij aangeven of je anoniem
(bijvoorbeeld als ‘een jongen’ of ‘een meisje’) of onder een andere naam genoemd wilt worden in de
verdere uitwerking van dit onderzoek.
Omdat je tijd vrijmaakt om mee te werken aan dit onderzoek, zal je aan het einde van dit gesprek een
VVV-bon ter waarde van € 10,- ontvangen.
Persoonlijke gegevens
Naam:
Leeftijd:
Geslacht:
Nationaliteit:
Afkomst/etniciteit:
Huidige opleiding:
Werk/bijbaan:
Hebben jullie nog vragen (aan ons) voordat we van start gaan?
Datum:
Tijd start interview:
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Tijd einde interview:
Bekend met de SKVR (wat zijn de associaties die hebt bij SKVR):
Ooit al eens deelgenomen aan creatieve cursus (SKVR of anders):
Vragen
1.
Wat vind je leuk om in je vrije tijd te doen?
(In eerste instantie alles laten benoemen en daar interesse in tonen. Dan inzoomen op creatieve
interesses, als ze enthousiast met iets bezig zijn: wat is dat en waarom)
o
Waarom vind je dat?
o
Waarom ben je dat gaan doen?
o
Ben je ook wel eens bezig met iets creatiefs? (evt. voorbeelden geven en doorvragen op
antwoord)
2.
Wat vind je van bijvoorbeeld een blog of vlog maken?
o
Wat spreekt je hier het meest in aan?
o
Waarom is dat zo?
2.
Wat vind je van bijvoorbeeld tekenen of schilderen?
3.
Wat vind je van bijvoorbeeld fotografie of webdesign?
o
Evt. songwriting, graffiti, fashion, sieraden ontwerpen, design, etc.
o
Evt. voorbeeld van een cursus na spontane verkenning meer concreet voorleggen; titel cursus,
wat doe je dan, wat levert dat je op?
4.
Wat zijn je ideeën over het volgen van een cursus in je vrije tijd op het vlak van beeldende
kunst, fotografie en media, mode en design of schrijven (Beeld en Taal)? (Eerst vrij laten associëren)
a.
Wat zou je je erbij voorstellen of als jij het zou mogen zeggen hoe zou zoiets er dan uit
moeten zien?
o
Vind je het daarin een cursus volgen in je vrije tijd onderdeel van kunst en cultuur?
o
Waarom wel/niet?
5.
o
o
o

Doe je zelf zulk soort dingen in je vrije tijd?
Zo ja, wat?
Doe je dat alleen of samen met anderen?
Zo nee, waarom niet?

6.
Wat zouden jouw overwegingen kunnen zijn om geen creatieve/kunstzinnige cursus te
volgen?
o
Wat zijn hierbij je ideeën over de tijd die dat in beslag zou nemen?
o
Wat zijn hierin je gedachten over de kosten?
o
Wat zijn hierin je gedachten over de afstand, in de zin van reistijd of- kosten?
o
Ben je hier niet zo in geïnteresseerd?
o
Hoe komt het, denk je, dat dat zo is?
o
Heb je er wel eens aan gedacht, maar is er eigenlijk nooit van gekomen?
o
Hoe kwam dat dan?
o
Wat is hierin de rol van je vrienden of thuis
7.
Welke van deze punten om geen creatieve cursus te volgen weegt hierin voor jou het
zwaarst?
(Onderscheidt maken tussen praktische en andersoortige drempels in deze vraag!)
o
Wat zou deze aspecten een minder belangrijke rol kunnen laten spelen
o
Zou je dan eerder overwegen deel te nemen?
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o

Waarom wel/niet?

8.
o
o

Heb je er wel eens over nagedacht om (vaker) een creatieve/kunstzinnige cursus te volgen?
Zo ja, wat zou voor jou de doorslag geven om dat te doen?
Zo nee, waarom niet?

9.
Wat zijn jou ideeën over de meerwaarde van een creatieve (Beeld en Taal) cursus volgen?
o
Wat zijn je gedachten over de (praktische) toepasbaarheid van wat je dan zou doen?
(Bijvoorbeeld dat je met wat je geleerd hebt ook iets kan op school, in je [toekomstig] werk of in je
dagelijks leven)
10.
Vertel eens iets over wat voor jou redenen zouden kunnen zijn om mee te doen aan een
creatieve/kunstzinnige (Beeld en Taal) cursus?
o
Welke rol spelen je vrienden of thuis hierin?
o
Zou je opleiding hier een rol in spelen?
o
Speelt je toekomstbeeld hier een rol in?
11.
Op basis van welke voorwaarden (in welke vorm) zou je een creatieve cursus doen
aantrekkelijk vinden?
(O.b.v. antwoorden over laten lopen in vraag 13)
o
Welke rol spelen je vrienden of thuis hierin?
o
Welke rol spelen andere deelnemers hierin/samenstelling van de groep?
o
Welke rol spelen de ervaringen/verhalen van anderen hierin?
o
Welke rol speelt de beschikbaarheid van middelen (bijv. fotocamera) hierin?
12.
Wat zijn jouw ideeën over hoe een cursus ingericht zou moeten worden om voor jou
aantrekkelijk te zijn?
o
Wat is voor jou daarin de rol van de duur van de cursus?
o
Voel je meer voor vaste lestijden of inlopen wanneer je zin hebt?
o
Hoe kijk je aan tegen het doen van een workshop of (gezamenlijk) project?
o
Hoe belangrijk is een snel (en zichtbaar) resultaat hierin voor jou?
o
Hoe belangrijk is het voor jou om aan anderen te kunnen laten zien wat je gemaakt of geleerd
hebt?
o
Hoe zie je dit voor je? (bijvoorbeeld expositie/presentatie/online/boek/etc.)
13.
In wat voor setting/omgeving zou je je prettig voelen tijdens een creatieve (Beeld en Taal)
cursus?
o
Waarom is dat?
o
Zou je nog andere dingen kunnen bedenken?
14.
zijn?
o
o
o
o

Wat vind je dat de rol van een leraar of begeleider tijdens een cursus/workshop/project moet
Waarom vind je dat?
Hoe zou je door zo iemand benaderd willen worden?
Omschrijf eens wat voor persoon je daarbij in gedachten hebt?
(Of geen begeleiding, maar leren van leeftijdgenoten/anderen?)

15.
Hoe zou je je eigen rol graag ingevuld willen zien tijdens zo’n cursus?
o
Zou je het prettig vinden om mee te beslissen over de invulling van een cursus
(workshop/project)?
o
Zou je je liever bezig houden met een en hetzelfde ding of steeds iets anders doen/leren?
o
Waarom is dat?
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16.
Kun je iets vertellen over wat je ervan zou vinden als er creatieve (Beeld en Taal)
cursussen/projecten in jouw wijk georganiseerd zouden worden?
o
Zou je er nieuwsgierig naar zijn?
o
Wat zouden redenen zijn om (misschien) mee te doen?
o
Zouden vrienden of thuis het een goed idee vinden als je mee zou doen?
17.
o
o

Wat is jouw beeld of gevoel bij wat dat voor de wijk zou betekenen?
Waarom denk je dat?
Zou je je meer betrokken voelen met wat er in je wijk gebeurt?

Marketing/communicatie gedeelte
18.
Beschrijf je social media gebruik.
o
Waar ben je het meest actief?
o
Maak je zelf content voor deze platforms?
o
Welke vorm van content vind je het leukst om te zien op deze platforms? (branded content,
persoonlijk content, celebrities, etc)
19.
o

Als je content op social media ziet over een product of dienst, wat voel je daar dan bij?
Als dat content op een reclame lijkt, geeft je dat dan een ander gevoel?

20.
o
o
o
o

Zou een content je aanspreken als:
Het door vrienden of familie is gemaakt?
Het door een organisatie of merk is gemaakt?
Het door een beroemd persoon (celebrity) is gemaakt?
Waarom?

21.
o
o
o
o

Wat vind je van traditionele media? (tv, radio en krant)
Waar maak je het meest gebruik van?
Welke vorm van content vind je het leukst om te zien op deze platforms?
Als je hier content over een product of dienst ziet, spreekt je het dan aan?
Als deze content door een beroemd persoon wordt aangeprezen, geeft dat een ander indruk?

22.
Welk effect hebben flyers, posters en billboards op je?
o
Welke vorm van content vind je het leukst om te zien op deze platforms?
o
Als je hier content over een product of dienst ziet, spreekt het je dan aan?
o
Als deze content door een beroemd persoon wordt aangeprezen, geeft je dat dan een andere
indruk?
o

Stel je bent een reclamebureau dat een campagne maakt voor….

56

TRANSCRIPTIE INTERVIEW 1
(interview volledig te luisteren op https://www.dropbox.com/s/y053ipikayq1xza/Voice%20020.m4a?dl=0)

Respondent 1
Naam: Mossen
Leeftijd: 18
Geslacht: Man
Nationaliteit: Nederlandse
Afkomst: Marokkaans
Huidige Opleiding: Mbo (Helpende, Zorg en Welzijn)
Werk/Bijbaan: Geen (loopt momenteel stage)

Respondent 2
Niet aanwezig

Datum: 31-03-2016
Starttijd interview: 16:15
Eindtijd interview: 17:00
Totaal: 45:47 minuten
Mijn deel: 35:08 minuten

I1: Interviewer 1 (Corinne)
I2: Interviewer 2 (Liss)
M: Mossen

I1: Ben je bekend met de SKVR?
M: Nee, de naam kwam me wel bekend voor. Maar…. uhh, ik denk dat ik het wel ooit voorbij heb zien
komen, maar het komt me niet echt uhh… ik weet niet echt waar het voor staat.
I1: Dan zal ik dat even heel kort uitleggen. De SKVR is een organisatie hier in Rotterdam waar je
creatieve cursussen kunt volgen. Tekenen, schilderen en fotografie bijvoorbeeld.
I2: Of muzieklessen, zulke dingen.
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M: Oké!
I1: En je hebt daar nog nooit een cursus gedaan mag ik aannemen.
M: Hahaha! Nee!
I1: Wat vind je leuk om in je vrije tijd te doen? Maakt niet uit wat het is.
M: Wat ik leuk vind? Nou uhh, buiten zijn vind ik wel leuk, met vrienden. Ik vind uhh, ja… voetballen,
uhh... ja, gewoon buiten zijn met vrienden. Niet thuis niksen en ik houd ervan om gewoon creatief te
zijn, dat vind ik leuk. Ja gewoon bijvoorbeeld uhhh, uhhhh, ja gewoon als we bijvoorbeeld buiten zijn
dat uhhh… dat ik gewoon dingen bedenk om te doen met mijn vrienden. Ja, eigenlijk buiten zijn vind ik
echt leuk. En binnen blijven niksen is niet mijn ding.
I1: Nee?
M: Nee.
I1: En waarom vind je buiten zijn prettiger?
M: Ja dan, ik weet het niet, daar is mijn vrijheid. Meer te doen. Sociaal zijn. Want als je alleen
thuisblijft is ook iet echt gezond voor je geest.
I1: Ik snap je, ben ik met je eens. En ben je ook wel eens bezig, uhh… echt met iets creatiefs?
M: Uhhhh….. (stilte).
I1: Je zei dat je creatief was in het bedenken van dingen doen, maar doe je zelf wel eens iets
kunstzinnigs of iets creatiefs?
M: Uhhhh….. (stilte).
I1: Teken je wel eens bijvoorbeeld of maak je wel eens YouTube filmpjes of…
M: O ja, ik dat wilde ik zeggen, ik maakte vroeger filmpjes of sketches die uhhh, die zeg maar…
Daarmee probeerde ik de kloof tussen autochtoon en allochtonen te dichten zeg maar. Dat we bij
elkaar komen, de autochtonen en de allochtonen.
I1: Oh mooi.
M: Ja, dat bedoelde ik net met creatief zijn.
I1: O! Oké! Op die manier!
M: Ja, dus vroeger maakte ik filmpjes om uhhh, ja…..
I1: En dat doe je nu niet meer?
M: Nee, nu niet meer.
I1: Waarom ben je daarmee gestopt?
M: Ja, dat uhh, ik had geen tijd meer eigenlijk en uhhh, die jongen met wie ik het deed heeft een
ander pad gekozen. Die maakt nu meer muziek, dus.
I1: En vind je dat jammer?
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M: Ja, het is uhhh, we begonnen wel echt bekend te worden! We hadden 26.000 likes op Facebook.
I1: Dat meen je!
I2: O ja, da’s veel, wat goed.
M: Ja, dus dat is wel jammer dat het uhhh, is afgelopen. Dus uhhh, ja… we hadden het wel ver
geschopt denk ik.
I1: Ja, zo klinkt het wel inderdaad. Wel zonde. Maar dan bedacht je dus zelf een soort verhaal…
M: Ja.
I1: En dat ging je dan een soort van acteren en opnemen…
M: Ja, een kleine sketch met een bedoeling gewoon en ook dat het gewoon grappig is voor de kijkers.
Ja. Ik weet niet of u YouTube kent of Vines of zo?
I1: Ja, jawel.
M: Nou, dus zulke filmpjes. Gewoon grappig maar met een culturele bedoeling. Dat wat eigenlijk wat
we maakten en dat het ook gewoon een serieuze boodschap heeft soms, maar ook gewoon dat het
grappig is, humor. Dat is eigenlijk wat ik als creativiteit deed, filmpjes maken en sketches.
I1: Wat leuk joh, echt! Ja, dat sluit ook helemaal aan bij mijn volgende vraag, haha, uhhh, zou dat dan
bijvoorbeeld iets zijn waarin je het leuk zou vinden om nog beter te worden?
M: Ja, jawel, ja. Het was ook eigenlijk mijn hobby. Dus ik zou dat wel willen of er een cursus in willen
volgen.
I1: En dingen net als een blog of een vlog maken of zo, zijn dat dan ook dingen die je aanspreken?
M: O, ik heb ook gevlogd ja.
I1: O!
M: Hahaha!
I1: Hahaha!
M: Ja, dus, maar dat doe ik ook niet meer. Sinds ik niet meer met die uhhh, andere jongen samenwerk
doe ik dat allemaal niet meer.
I1: Wat jammer, zeker als je er goed in bent.
M: Ja, ik probeer niet echt goed over mezelf te praten, maar deed er wel mijn best voor. Kijk ik
probeerde wel het beste beeldmateriaal en acteerwerk te geven dat ik maar kon, dus…
I1: Maar dat zijn dan dingen waar je veel mee hebt, het filmen en het dingen daarvoor bedenken als
dat je iets hebt met tekenen of schilderen of…
M: Ja. Ik houd meer van creatief bezig zijn met filmen en sketches en zo dan creatief tekenen of
schilderen of zo want daar ben ik niet echt goed in. Dus daarom vind ik uhhh, creatief drama veel
leuker dan tekenen of schilderen.
I1: Vind je dat saai misschien?
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M: Nee, niet dat het saai is, wat sommige schilderijen kunnen je echt laten denken over het schilderij.
Bijvoorbeeld als je kijkt naar de Mona Lisa, dat is wel heel mooi gemaakt. En dan ga je denken dat in
die tijd, dat schilders dat echt precies konden maken… dat is ook wel echt interessant. Maar voor mij
zo vind ik het sketchen en film creatief, dat spreekt mij meer aan.
I1: Uhh, en als je er dan aan denkt, je zei net dat je misschien wel een cursus in filmen of zoiets zou
willen doen, maar zouden voor jou redenen zijn om het misschien toch maar niet te doen? Kun je daar
dingen bij bedenken voor jezelf?
M: Als het uhhh, als het bijvoorbeeld uhhh, nou als ze mijn iets willen leren dat niet echt aanspreekt
bijvoorbeeld. Dat ik een hele ander beeld heb over wat ze zouden doen of dacht dat de cursus over
zou gaan. Dan zou het voor mij niet echt iets zijn.
I1: Dus als jij bijvoorbeeld een cursus in vloggen of filmen of drama of zoiets zou doen en er zou
iemand voor de klas gaan staan die zou zeggen dit hoort bij de cursus dus dat ga je nu doen dan zou je
dat niet aanspreken?
M: Nee, want dan wil ik ook zelf creatief zijn, dat ik ook zelf iets bedenk.
I1: En welk beeld heb je daar dan bij als je daaraan denkt? Wanneer zou het je dan meer aanspreken?
M: Als een cursus je gewoon helpt, maar de mensen die naar de cursus gaan, ons, de vrijheid geeft om
zelf ook dingen te bedenken. Dat is iets dat mij wel aanspreekt. Want je moet niet alleen van één
iemand dingen horen. Want misschien heb je iemand in de groep die iets heel moois heeft en het en
daar iets over kan vertellen, ja dan heb je gewoon vrijheid om daar iets mee te doen.
I1: Dus iedereen moet ook een beetje de ruimte krijgen om daar een eigen invulling aan te geven?
M: Dat zou wel goed zijn.
I2: En andere dingen, zoals de afstand naar de cursus of kosten van de cursus of tijd, hoe lang duurt
een cursus… zijn dat dingen waarvan je denkt: ja, dat ga ik niet doen want het is te ver of te duur of
zo…
M: Ja, uhhh, ik denk dat als het me echt aan zou spreken dan zou ik het er wel voor over hebben. Dan
zou ik bijvoorbeeld zelfs als het in een andere stad is, maar het spreekt me wel aan dan zou ik wel
gewoon gaan. Ik ben wel leergierig, dus als ik iets nieuws kan leren dan ga ik er wel voor.
I1: Oké! En als je dan bijvoorbeeld aan zo’n cursus filmen of vloggen of weet ik veel wat denkt, wat
voor ideeën heb je er dan bij uhhh, van zo uhhh, zou zo’n cursus moeten heten, of dát zouden ze
moeten bieden in de zin van een camera kunnen gebruiken?
M: De naam? Daar zou ik wel lang over na moeten denken, dus dat weet ik nu zo niet. Maar het zou
wel heel leuk zijn als je, als je uhh, bijvoorbeeld een cursus vloggen hebt dat ze je gewoon ook echt
leren hoe je de camera goed moet gebruiken, hoe je de camera goed zet voor het vloggen, misschien
zelfs leren editen. Gewoon dat ze met de computer laten zien zo doe je dat, zo knip je een video goed
en zo plak je hem aan elkaar zodat je niet ineens rare beeldmateriaal hebt.
I1: Zodat je zelf echt goede kwaliteit kan maken.
M: Ja! Enne, een cursus sketches maken dat die gewoon leert, hoe je elkaar, ja, gewoon als je gaat
acteren… hoe je dat dan het beste kan doen. En hoe je de hoeken in de kamer die je gebruikt het best
moet gebruiken… Waar goed licht is en van alles… ja.
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I1: Hoe je een goede regisseur wordt zeg maar.
M: Haha, ja.
I1: Even kijken hoor, wat ik je verder nog wil vragen…. Je zei net iets van, als ze maar kwaliteit bieden
en verder maakt het me niet zo heel veel uit; dat is dan voor jou het grootste ding?
M: Ja, kwaliteit, want ik wil niet mijn tijd gaan verspillen aan iets dat mij niks leert. Want ik denk dat de
rest, gewoon andere mensen dat ook wel met mij eens zouden zijn. Want als je kwaliteit hebt dan
gaan mensen ook tevreden naar huis. Ja, als ze wat nieuws hebben geleerd, dan ja, gaan mensen
tevreden naar huis. Ik zou zelf, als ik naar een cursus ga en het is echt goede kwaliteit, en ik heb veel
geleerd en het heeft me echt aangesproken dan uh, zou ik echt tevreden naar huis gaan. Ja.
I1: Top.
I2: En heb je een idee van hoe lang zo’n cursus zou moeten duren? Een paar maanden, een paar
weken, of een heel jaar, of maakt niet uit….
M: Uhhhmm, ja je moet uhhh, je moet kijken hoeveel mensen naar de cursus gaan en wat voor
mensen naar de cursus gaan. Uhh, bijvoorbeeld, uhhh, als niet veel mensen komen, of niet veel
mensen zijn geïnteresseerd, dan zou ik een paar weken de cursus houden en als er wel veel mensen
komen een paar maanden of zo. Maar ik denk een jaar is denk ik te lang, want op een gegeven
moment zijn alle mensen wel gekomen die geïnteresseerd waren.
I1: Bedoel je daarmee te zeggen dat het voor jou belangrijk is hoe gezellig het is? Of bedoel je met
hoeveel mensen
M: Ja precies! Gezelligheid, kwaliteit en gewoon veel mensen.
I1: Hoe meer mensen hoe beter?
M: Ja.
I1: Dus een grote groep zou je leuker vinden dan een klein groepje?
M: Want als je veel mensen ziet dan voel je ook dat anderen jouw hobby, jouw interesse delen. Dan
raak je meer gemotiveerd.
I1: Oké. En is het dan voor jou ook belangrijk dat je van die andere mensen veel leert? Of maakt dat
voor jou niet zoveel uit?
M: Ja. Als je van elkaar kan leren is dat heel goed ja.
I1: Vind je dat prettiger, om van anderen te leren die met hetzelfde bezig zijn dan van een leraar,
coach of begeleider?
M: Ik denk dat het eigenlijk gewoon gemixt kan zijn. Dat je leert van de leraar, maat ook gewoon van
elkaar leert.
I1: Maar je zou niet zonder leraar
M: Nee, dat zou niet echt uhhh…
I1: Dat zou voor jou niet werken
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M: Ja, nee, het liefst wil ik gewoon ook leren van iemand die professioneel is zeg maar en niet alleen
amateurs.
I1: Ik snap het. En als het bijvoorbeeld een bekende vlogger zou zijn
M: Ik weet niet of jullie Enzo Knol kennen?
I1 en I2: Ja
M: Ja! Met hem zou ik wel graag een gesprek willen. Hij weet er gewoon heel veel van. Hij heeft al
zoiets van 1000 vlogs op de YouTube channel… Dus hij weet er gewoon heel veel van!
I1: Dus als hij één les zou geven dan zou je daar zeker naar toe gaan
M: Ja, ja, ja. Ja, als je een bekende kan regelen dan komen er eker heel veel mensen. En niet alleen,
dan komen er gewoon heel veel mensen die naar hem kijken, fan zijn van hem.
I1: Ja
M: Dus dan trek je niet alleen de mensen die houden van de thema, maar ook gewoon mensen die
naar hem kijken en hem zien als hun idool. Dus dan trek je heel veel mensen. Ja.
I1: Dus voor jou zou dat wel een ding zijn. Als je van tevoren zou zien, dat wanneer je een cursus zou
doen, en je zou zien dat je in elk geval één les krijgt van Enzo Knol bijvoorbeeld, dan zou dat zeker iets
zijn waarvoor je zou gaan
M: Ja, ja. Ik zou dat zeker leuk vinden om van een bekende vlogger iets te kunnen leren.
I1: Oké, nou even kijken hoor, uhhmm…. Je hebt er dus waarschijnlijk nog nooit over nagedacht om
een cursus te doen…
M: Nee, nee
I1: Maar als je je voorstelt dat je dat je erover na zou denken om het wel te doen, wat is dan jouw idee
van wat zo’n creatieve cursus op moet leveren voor jou? Moet het bijvoorbeeld iets zijn waarmee je in
je dagelijks leven iets kan doen? Of is het belangrijk voor jou dat je daar bijvoorbeeld in je opleiding
dingen mee kan doen?
M: Uhhh, ja, zo’n vlogcursus als ik het daar nog over mag hebben…
I1: Ja. Ja.
M: Dat zou mij niet echt helpen in mijn opleiding nu. Dan had ik beter iets met het Grafisch Lyceum
kunnen doen, haha. Maar mijn vrije tijd, gewoon mijn normale uhhh, leven als ik niet op school zit,
dan zou het me wel helpen als ik denk van: hé ik ga gewoon weer filmpjes maken of ik ga weer
vloggen. Maar op school helpt het mij niet, maar misschien wel iemand anders die een dramaopleiding doet… of… snap je? Of op het grafisch Lyceum zit… dus ja.
I1: Oké, ja ik snap je. Even zien hoor. Uhhmmm…. Zouden je vrienden nog een rol spelen als je zo’n
cursus zou gaan doen? Als ze bijvoorbeeld zouden zeggen: Ja, da’s echt super suf dat je dat gaat doen.
Zou je het dan niet doen of tegenhouden?
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M: Nee, nee! Ik volg mijn eigen dromen, ik volg wat ik leuk vind en dat weten mijn vrienden ook. Mijn
vrienden steunden me ook gewoon toen ik filmpjes maakte. Want ik was ook in het begin onzeker.
Maar dat heeft iedereen wel, dat je onzeker bent over dingen…
I1: Ja, natuurlijk.
M: Vinden ze het wel leuk, ben ik wel grappig, komt mijn uhhh, komt wat ik bedoel wel over. Dus ze
steunden mij in het begin wel, van dat kan je lukken. En voor we het wisten hadden we 26.000 likes.
Dus ik zou er gewoon voor gaan ook al zeggen mijn vrienden: nee niet doen. Want het is voor mezelf.
Al ik dat doe ben ik hun niet tot last of iets dus. En ze komen ook niet in beeld als ze dat niet willen.
I1: En zouden hun bijvoorbeeld, als jij dat zou doen en je zou er echt heel enthousiast over zijn,
Zouden zij dan misschien met jou meegaan? Of heb je dat beeld niet van je vrienden?
M: Ik denk dat een paar dat wel leuk ouden vinden. En dat ze met me mee zouden willen gaan als ik
dat vroeg. De meesten niet, maar een paar zouden me wel willen steunen of meegaan.
I1: En je ouders of thuis? Wat zouden ze daar vinden als je zoiets zou gaan doen?
M: Mijn ouders wisten gewoon wat ik deed en dat vonden ze niet erg of zo.
I1: Waren ze trots op je? Dat je daarmee bezig was?
M: Ja, mijn moeder zei wel van uhhh, ja ik loop op straat en dan komt ze een vriendin tegen en toen
zei ze wel van ja, haar dochter liet me een video zien op Facebook en toen zei mijn moeder: ja, komt ie
op YouTube en op Facebook, leuk! Dus ja, ze vond het wel leuk dat ze op straat liep en met een
vriendin ja, en dat ik ineens in dat gesprek kwam. Dus ik vond dat ook wel leuk en mijn moeder vond
dat ook wel leuk.
I1: Dus ze was best trost op je.
M: Ja.
I1: Even denken hoor, want je hebt al zoveel verteld zelf… uhhmm, even kijken. Maakt het voor jou
nog uit of je een cursus doet of een workshop? Een workshop van één of twee keer of een wat langere
cursus…
M: Nee, dat maakt mij niks uit.
I1: En projecten? Als er hier in de wijk bijvoorbeeld projecten gedaan zouden worden met meerder
mensen, om een bepaald thema heen… er wordt bijvoorbeeld iets uhhh… hier in de wijk een graffitimuur gemaakt en je zou daar aan mee kunnen doen door bijvoorbeeld daar een vlog over te maken of
een filmpje. Zou dat iets zijn wat je aanspreekt? Zo’n gezamenlijk wat groter project? Of zou je je
liever op je eigen ding concentreren?
M: Ja, ja! Dat zou wel leuk zijn zo’n heel project, samenwerken met allemaal mensen. Dat zou ook wel
leuk vlogmateriaal zijn. Dan zien ook mensen hoe het zit met de cursussen en projecten of workshops.
Dus ik denk dat… dat zou me wel aanspreken.
I1: Zou je je dan richten op… alleen op wat jij leuk vindt of zou je dan ook graffiti gaan spuiten? Niet
dat dat moet hoor, maar meer voor mijn beeld…
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M: Hahaha! Ik denk dat ik dat dan ook wel uit zou proberen, graffiti, ik het nooit zelf gedaan, maar het
lijkt me wel leuk. Al heb ik niet echt het idee dat het mooi uit zou pakken… maar ik zou het wel
proberen! Zoals ik al zei: ik ben wel leergierig.
I2: Zou je het ook doen voor de gezelligheid met andere mensen? Er leuke dagen van maken?
M: Ja, dat zeker.
I1: En is het voor jou nog belangrijk, stel je zou zo’n cursus gedaan hebben, dat je aan het einde van de
cursus aan anderen kan laten zien waar je mee bezig geweest bent?
M: O ja, dan ja, dat zou wel leuk zijn ja. Dat gewoon ook aan anderen die niet naar die cursus zijn
geweest kunt laten zien hoe het werkt en hoe het zit. Dan leer je ook eigenlijk indirect mensen over de
cursus en misschien krijg je er dan weer mensen bij die het leuk vinden en komt die ook. Da’s ook wel
goed ja.
I1: Ja, mooi, dat is ook zo. Daar had ik nog niet aan gedacht op die manier, haha. Nou, dan heb ik nog
een paar vraagjes voor je en heeft zij (Liss) nog wat vragen om aan je te stellen…
M: Da’s goed hoor.
I1: We hebben het er helemaal in het begin even over gehad dat er hier in de wijk misschien dingen
georganiseerd gaan worden…uhhmm…
M: Ja.
I1: Nou weet ik natuurlijk nog niet hoe dat eruit gaat zien, maar zou je daar dan eventueel
nieuwsgierig naar zijn?
M: Ja, ja, ja, het zou me wel leuk lijken om dan weten wat ze hier in Crooswijk zouden gaan doen.
I1: En je vrienden? Je zei in het begin ook al iets over al dat ge-rondhang en een beetje niks doen met
z’n allen omdat er ook niks te doen is hier, zouden zij het leuk vinden om te leren hoe je bijvoorbeeld
een website of een app bouwt of wat dan ook… Heb je daar ideeën over?
M: Uhhmm….
I1: Of zouden ze liever blijven hangen denk je?
M: Ik denk dat, uit nieuwsgierigheid zouden ze wel komen om te kijken. En als ze het leuk vinden
blijven ze. Maar als ze het niks vinden zouden ze gaan. Maar ik denk wel dat als ze horen van project,
cursus, workshop hier dan uhhh, dat ze wel gaan kijken uit nieuwsgierigheid.
I1: En dingen als bloggen, vloggen, fotografie, webdesign, ik noem maar even een rijtje… Dat zouden
dan dingen zijn waarvan je denkt dat ze dat wel leuk vinden?
M: Ja, ik denk als jullie bijvoorbeeld een project hebben over allerlei thema’s en niet alleen één, dan
zou je wel veel jongeren hier aanspreken. Want iedereen heeft zo z’n eigen hobby’s.
I1: En, maar dat is eigenlijk even mijn eigen nieuwsgierigheid, hoe ben je daar mee begonnen? Met
filmpjes en zo maken?
M: Ah, dat was zomer 2014 en ik was met die vriend van mij en we zaten filmpjes te kijken op
YouTube, en toen dachten we: waarom doe wij dat niet? Maar dan met een bedoeling gewoon… dat
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we gewoon de kloof tussen autochtoon en allochtoon vullen. En toen zeiden we: laten we het gewoon
doen! En dat begon gelijk goed. Filmpjes bedacht en de jongens in de buurt zeiden, uhhh, sommigen
zeiden: waarom doen jullie dat? Jullie zetten jezelf voor schut. Anderen zeiden: gewoon door blijven
gaan, jullie zijn echt grappig. En we luisterden niet naar de negatieve mensen, maar wel naar de
positieve mensen en toen werd het echt groot! Op een gegeven moment gingen we ook naar andere
steden, gingen we promoten. Gingen we naar mensen toe zo van: hé wij maken filmpjes! Op Facebook
is dat dus uhhh, like het, weet je wel!
I1: Leuk man! Dus het is echt je eigen idee geweest.
M: Ja, samen met die jongen.
I1: En zijn er nog anderen, ja Enzo Knol noem je nu, maar ik weet niet of hij toen al actief was, maar,
uhhh, die jou geïnspireerd hebben om dat te doen?
M: Nee, toen was Enzo Knol niet echt een hit geloof ik. Nee, toen was eigenlijk niemand die je nu ziet
die filmpjes maken nog echt bekend, dus.
I1: Dus je was echt een soort trendsetter…
M: Ja!
I1: Leuk! Nou, dit was mijn deel van de vragen wel. Alvast heel erg bedankt! En nu gaat Liss jou nog
een paar vragen stellen.
I2: Ja.
M: Da’s goed.

TRANSCRIPTIE INTERVIEW 2
(interview volledig te luisteren op https://www.dropbox.com/s/l503bv246k08ami/Voice%20021.m4a?dl=0)

Respondent 1
Naam: Redouan
Leeftijd: 18
Geslacht: Man
Nationaliteit: Nederlandse
Afkomst/etniciteit: Marokkaans
Huidige Opleiding: Mbo (Sociaal-maatschappelijke dienstverlening)
Werk/Bijbaan: Bijbaan in pizzeria

Respondent 2
Naam: Othman
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Leeftijd: 18
Geslacht: Man
Nationaliteit: Nederlandse
Afkomst/etniciteit: Marokkaans
Huidige Opleiding: Geen (start in september Mbo ICT opleiding)
Werk/Bijbaan: Werkt in een supermarkt

Datum: 31-03-2016
Starttijd interview: 17:16
Eindtijd interview: 18:10
Totaal: 54:48 minuten
Mijn deel: 45:19 minuten

I1: Interviewer 1 (Corinne)
I2: Interviewer 2 (Liss)
R: Redouan
O: Othman

I1: Als eerste, zijn jullie bekend met de SKVR? Of wat zegt dat jullie?
R: Ja, ik heb daar op de middelbare school dansles gevolgd. Althans, dat was een project
vanuit gym zeg maar. We hebben daar vier weken lang…. Dat zit in het centrum toch? In de stad?
I1: Ja. Ze hebben meerdere locaties door de stad, maar eentje zit er daar inderdaad.
R: Ja, daar hebben we dus dansles gehad, vier weken.
I1: Modern dansen of stijldansen of
R: Wat was het nou? Ja het was echt uhhh… nee, hip hop? Of Breakdance? Ik weet niet meer. Het was
in ieder geval een soort uhh… uhhh…
I1: Een soort street style.
R: Juist! Ja, dat heb ik daar uhhh… vandaar dat ik… daarvan ken ik de SKVR.
I1: Oké. En wat is jouw beeld bij de SKVR? Als je een beetje vrij associeert zeg maar…
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R: Een dansschool geloof ik, ja. Dans, danslessen, ja. Ik weet eigenlijk niet of jullie nog andere dingen
aanbieden, haha. Maar dat is het beeld dat ik daarbij heb.
I1: En jij?
O: Ja, eigenlijk hetzelfde. Misschien toneel.
R: Ja, toneel ook ja, er heeft daar toen ook een groepje toneellessen zien volgen.
I1: En vond je het leuk om te doen? Die danslessen?
R: Eigenlijk niet. Het was echt puur dat het moest en moest er een voldoende voor halen. En, haha, ik
ben zelf niet van dansen, dus haha, ja… nee
O: Dansen of zingen, haha, niks! Acteur zelfs, hahaha!
R: Nee, haha.
I1: Oké, haha, dus dat sprak niet echt heel erg aan.
R: Nee!
I1: Maar wat vinden jullie dan leuk om in je vrije tijd te doen, of wat interesseert je echt om in je vrije
tijd te doen? Mag van alles zijn, maakt niet uit.
R: Waar ik mee bezig ben is voornamelijk sporten. Ja, sporten voornamelijk. Of met mijn vrienden wat
gaan drinken…
O: Ja. Voor mij ook, maar dan nog met gamen erbij. Hij vindt gamen ja, mwwaa.
I1: Wat voor games?
O: Uhhhh, van alles, shooters, LPG (?), sport. Ja, echt van alles.
I1: Je hebt geen speciale voorkeur.
O: Nee, niet echt. Als je iets leuks vindt ga je dat gewoon spelen.
I1: En waarom ben je dat gaan doen?
O: Nou, dat is eigenlijk, uhhh, ik speel al sinds mijn jeugd! Haha.
R: Ja, haha, hij is er een beetje in blijven hangen, haha!
O: Hahaha! Ah, nee, ik heb geen spijt hoor! Ik bedoel, het is ook goed voor je. Te veel gamen weer
niet, maar ergens is het wel goed voor je. Voor je concentratie en even weg van alles… ja.
R: Nee, ik ben daarmee gestopt. Sinds twee jaar of zo.
I1: Speelden jullie toen tegen elkaar?
R: We hebben vroeger wel uhhh…
O: Weet niet of u dat spel kent, Halo?
I1: Ja.
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R: Dat hebben we wel veel samen gedaan. Maar ik ben meer van het naar buiten gaan, familie en
uhhh, sociaal, praten, daar ben ik meer van. Ik zou zelf echt niet heel de dag in een kamer kunnen
zitten en achter de computer en zo…
O: Ja, hij is echt sociaal. Vroeger was ik echt antisociaal. Speelde ik echt alleen maar spellen, maar da’s
nu echt veel minder geworden. Nu doe ik echt alleen maar games en zoals ik al zei, ik sport ook en ik
ga ook naar buiten met vrienden, uitgaan. Gamen is daar onderdeel van. Een klein stukje.
I1: Doen jullie ook wel eens iets creatiefs? Ben je ook wel eens creatief bezig met bijvoorbeeld een
YouTube filmpje maken, foto’s maken…
O: Hahaha! Ik ga iets zeggen…. dat hahaha. Sinds ik PlayStation 4 heb aangeschaft, kun je
tegenwoordig gamepje opnemen en uploaden… en dat doe ik wel een beetje vaak dat… ja. Echt op
speciale momenten, dan uhhh edit… hoe noem je dat? Dan bewerk ik die video en dan upload ik hem
op YouTube. Dus ja…
I1: Jij kijkt daar echt bij van uhhhh
R: Uhhh, haha, ja! Ik ben niet zo creatief. Het enige dat ik doe, wat ik nu misschien kan bedenken is
uhhh… Ik werk af en toe in de catering, de Marokkaanse catering, en dan maken we fruitschalen en
dat vind ik leuk. Een ananas zo en iets anders en beetje zo… een beetje mooi maken zeg maar. Dat is
het enige wat ik nu kan bedenken waar ik creatief mee bezig ben.
I1: Maar je hebt niet de behoefte om daar dan een stilleven van de schilderen…
R: Hahahahaha! Nee, nee, nee, nee! Sorry hoor, hahaha!
I1: Hahaha. En wat vinden jullie bijvoorbeeld van een blog of een vlog maken?
O: Tja… hmmm, dat gaat me dan weer een beetje te ver.
I1: Te ver?
O; Ja, ik houd niet zo van social media om eerlijk te zijn. Ik ben daar wel actief hoor, Facebook en zo,
maar ik zit er niet vaak achter. Ik houd er niet zo van om op mijn telefoon zeg maar uhhh…
R: Nee, ik zou dat niet zo snel doen, een blog schrijven of iets. Ik praat er liever over dan dat ik het
uittyp, zeg maar.
O: Misschien als ik een keertje iets meemaak, maar da’s ook maar zo eens in de drie maanden, ja dan
post ik het wel. Maar uhhh… ik ga niet elke dag vijf posts maken en dan op Facebook zetten. Dat gaat
mij gewoon een beetje te ver.
I1: En tekenen en schilderen of zo, haha… dat was het ook niet…
R: Tekenen! Neeee en nee! Ik was daar vroeger bij handvaardigheid al zeer slecht in. Nee…
O: Tekenen deed ik wel altijd een beetje! Vroeger echt, op de middelbare school, architectuur daar
was ik goed mee. Allemaal tienen, echt, ja, ja, ja. Ook zelf tekenen. Of het nou ging om huizen tekenen
of uhhh… wat dan ook… ik was daar best wel goed in ja.
I1: Dat doe je nu niet meer?
O: Nee.
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I1: Waarom doe je dat nu niet meer?
O: Pfff, ja waarom…vind het een beetje kinderachtig. Hahaha!
I1: Ja?
R: Hahaha! Weet je wat een architect verdient, of niet? Hahaha!
O: Wat?! Haha! Ja! Maar ik weet niet uhhh, ja man een architect verdient wel lekker ja! Maar ik weet
niet, uiteindelijk vond ik dingen ja, leuker. Gamen of zo, of met computers werken. Dat vond ik
uiteindelijk leuker.
I1: Meer het digitale..
O: Ja, precies.
I1: En dingen als, ik roep maar een paar dingen, fotografie, webdesign of graffiti spuiten, of
songwriten… uhhh…
R: Nee, ja, tegenwoordig heb je natuurlijk je smartphone; dus je maakt altijd wel foto’s. Maar het is
niet echt dat je uhhh, ik met passie naar het bos ga en foto’s ga lopen maken van dingen. Het is meer
van situaties waarin ik uhhh, als je op vakantie gaat, of iets leuks ziet, of ergens op een leuke plek bent
en je gaat foto’s maken van jezelf. Maar het is niet echt uhhh…
I1: Je hebt niet zoiets van, dat zou ik graag beter willen kunnen.
R: Nee.
I1: En jij? Met zulke dingen?
O: Naah, nooit echt over nagedacht…
I1: Da’s helemaal niet erg hoor.
O: Haha, nee.
I1: Meer alleen gamen voor jou en af en toe iets uploaden.
O: Ja, ja.
I1: En als je dan… uhhh, SKVR geeft natuurlijk cursussen en zulk soort dingen geven zij ook. Als je dan
O: Web-mediadesign of zo?
I1: Ja
O: Ookééé! Wel heel breed.
I1: Ja, het is niet alleen dat je kan dansen of tekenen of schilderen. Het is veel breder.
R: Meer alle creatieve bezigheden zeg maar…
I1: Ja. Maar, stel dat je zoiets wel leuk zou vinden, wat zouden dan jullie overwegingen kunnen zijn om
geen cursus te doen?
O: Waarom zou ik het niet doen…
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I1: Zou dat te maken hebben met bijvoorbeeld kosten, of tijd of
O: Ja meer de tijd ja. Tijdgebrek.
I1: Druk met andere dingen.
O: Precies.
R: Ja, ik ben nou met school bezig…
O: Ja, en ik ga binnenkort ook naar school dus…
I1: Wat ga je doen?
O: Ja, zoals ik al zei; ik heb wel passie voor uhhh… computers, ICT. Dus ga daar denk ik gewoon wel iets
mee doen in september. Ontwikkelaar…
I1: Leuk.
O: Ja, dus… uiteindelijk raak je daar ook wel een beetje creatief van, dingen bedenken en zo. Dingen
ontwikkelen, apps enzovoort.
R: Ik zou het niet zo snel doen omdat ik het niet echt, echt wil. Het is niet zo dat ik denk van goh, ik zou
wel willen leren van ja, het is niet zo van ik vind fotograferen wel echt leuk, of webdesign is echt leuk
of dansen… Waar ik misschien eventueel wel iets mee zou doen is misschien toneel. Dat heb ik wel
altijd wel leuk gevonden. Maar want in principe… Ik ben ook opgegroeid hier in Crooswijk, maar we
hebben hier nooit echt iets gehad waar je naar toe kon. Een toneelschool in de buurt, of iets in de
buurt, waar je van dacht van goh, daar kunnen we lekker gezellig he een toneelstukje schrijven of en
dan opvoeren voor iemand. Dat hebben we eigenlijk nooit echt gehad hier in de wijk. Dus het was
eigenlijk toen in groep acht, met de schoolmusical, toen dacht ik van, nou dat is eigenlijk wel heel leuk.
En op de middelbare school nog drama gehad twee jaar , dat vond ik ook hartstikke leuk om te doen
echt. Want da’s heel wat anders dan in lesboeken duiken en zo. Dat was wel heel erg leuk. En eigenlijk
van de tweede, derde klas heb ik dat niet meer gehad, dus. En dat zou echt wel iets zijn wat ik goed
vind om te doen, maar dan echt als vrije tijd en zo gewoon. Ik zou nooit acteur of zo willen worden.
I1: Weet je wat een acteur verdient?
R: Hahaha! Ja!
O: Beetje hoog niveau he, hahaha!
I1: Haha! Maar je zegt dat er hier nooit zoiets in de wijk geweest, maar stel nou dat er zoiets in de wijk
zou zijn…
R: Dat zou het uhh, ik zou daar wel naar toe gaan. Ja, dat zou voor mij, hoe zeg je dat, laagdrempeliger
zijn dan er nu zo naar toe te stappen. Ik zou er eerder naartoe stappen omdat het hier dan, zeg maar,
dichtbij is. Minder moeite. Gewoon als je dan zegt; nou jongens, we gaan een toneelstukje doen en
doe je mee en we gaan het opvoeren en daarvoor oefenen wekelijks… En als je dan nog tips krijgt van
een professional of iets, dan zou ik daar misschien wel aan meedoen. Dan zou ik dat wel overwegen ja.
I1: Oké! En jij?
R: Ik denk wel dat veel meer jongens hier in de wijk dat leuk zouden vinden hoor, ja
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I1: Als er voor iedereen een beetje wat te doen is.
R: Vooral met acteren ja. Ja, vooral onze doelgroep die heeft een beetje meer van, iets met ICT een
beetje inderdaad. Vooral een beetje van wat Othman, hij ook leuk vindt. De jongens met wie ik optrek,
we hebben ook een pleintje hier waar ik ze regelmatig tegenkom en ik ken die jongens ook al heel erg
lang, ik denk dat zij het ook wel leuk zouden vinden. Want we, nogmaals, we hebben het hier nooit in
de wijk gehad zeg maar, dus zij weten ook niet beter.
O: Ja.
I1: Oké! Ik snap het. Het zou teveel van goede zijn om daar zelf naar op zoek te gaan en dan de stad in
te moeten, en dan elke week daarheen..
R: Juist. We hebben wel een voetbalvereniging hier in de buurt, en wat hebben we nog meer
O: Echt niet zoveel hoor.
R: Nog korfbal… daar zijn wel veel jongens naartoe gegaan, vooral voetbal. Maar buiten school iets van
toneel of iets, dat ontbreekt eigenlijk nog wel in de wijk.
O: Ja. Maar er zijn ook jongens die het niet zou trekken denk ik. Ook al was het gratis zouden ze nog
niet komen.
R: Ik denk dat ze toneel echt wel leuk zouden vinden.
O: Toneel wel, maar danslessen en zulke dingen, nee, da’s echt niks. Da’s meer voor de meiden.
R: Precies. Dan zou mijn zusje wel komen.
O: Ja, die vinden dat wel echt leuk.
R: Want ik loop nu stage bij Dock, en daar hebben ze elke donderdag of zo gewoon dansles. Dat
hebben ze gewoon onderling met elkaar georganiseerd en die doen dat elke week in een lokaaltje, in
Kralingen geloof ik, en dan gaan ze met z’n allen dansen. En volgens mij is daar ook wel eens een paar
keer een professionele danser gekomen. Ik weet niet van waar, maar die ging ze dan begeleiden en
een beetje trucjes leren en zo.
I1: Ja, ja, ja.
R: Ja, dus het zou wel leuk zijn als dat hier in de buurt ook zou zijn voor hen.
I1: En als daar kosten aan verbonden zouden zijn, zou dat een probleem zijn?
O: Ligt eraan hoeveel he…
I1: Ja, wat is veel? Hebben jullie daar een idee bij?
O: Ja, ja….
R: Ja, wat is veel inderdaad…
O: Ik denk wel dat veel mensen zouden afvallen, zeg maar, als er kosten aan verbonden zijn. Er wonen
natuurlijk niet de rijkste mensen hier in de wijk.
I1: Maar als je bijvoorbeeld, ik roep maar wat, voor vijf euro in de week mee zou kunnen doen…
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R: Ja het weerhoudt denk ik wel veel mensen. Als het gratis zou zijn zou dat wel het meest ideale zijn.
Maar ja, ik kan natuurlijk niet uhhmm, ik weet niet of daar een subsidie of zo voor is?
I1: O, ja, daar zit ik ook niet in voor de SKVR hoor, dat weet ik niet. Maar omdat je daarnet zij, zelfs als
het gratis zou zijn komen ze ook niet. Haha, dus vandaar dat ik daar een beetje nieuwsgierig naar
ben…
R en O: Ja, ja, ja!
R: Het is ook afhankelijk hoe graag ze het willen. Ik denk als je het heel graag wil en dan voor een
vijfje… Ik denk dat iemand dat dan wel zou willen betalen ja. Ook voor iemand die het niet kan
betalen, een vijfje is niet echt veel, dus ja.
O: Ja, da’s gewoon te betalen.
R: Maar ik kan niet in iedereen z’n portemonnee kijken, dus he, haha. Dus ik kan daar moeilijk iets over
zeggen.
I1: Dat is waar, maar het zou voor jullie niet zo zijn
R: Voor mij zou het, ik zou het niet erg vinden.
I1: Als je daar voor toneellessen zou kunnen krijgen, of een toneelstukje zou kunnen schrijven.
R: Ja, bijvoorbeeld, ja
I1: En zou je dan…, je staat op je pleintje met je vrienden, en je zegt dat je dat gaat doen, zouden ze
dan hard gaan lachen of het echt super suf vinden?
R: Ja, sommigen misschien wel.
O: Ja, sommige…ja.
I1: Zou je dat dan tegenhouden?
O: Nee, zou het gewoon doen.
R: Nee, ik zou het gewoon zeggen; jongens dat is hartstikke leuk. Ik ga toneel doen en doe gezellig
mee. Tuurlijk zijn er een paar die zeggen; ja, toneel, ik ben niet gek, maar ik denk dat er wel een paar
zullen zijn die dat dan leuk vinden. Met name de ouderen dan. Die van veertien, vijftien vinden het
nog het meest suf. Die zijn in de leeftijd van dat, dat, dat en daar heb ik geen behoefte aan, maar er
zullen er zeker een par zijn die dat wel leuk zouden vinden.
I1: En jij zou je daar ook niet door tegen laten houden?
O: Nee, nee, echt niet. Van mij mogen ze lachen of wat dan ook.
I1: Wat een onafhankelijke mensen hier allemaal! De jongen hiervoor zei ook al: ik doe wat ik wil en
het is mijn leven.
R en O: Ja, ja! Ja hallo! Haha.
R: Ik laat mijn leven toch niet leiden door anderen!
O: Na nee. Zo hoort het, het is je eigen leven.
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I1: Even kijken hoor… Jullie hebben er dus nog nooit over nagedacht om überhaupt een creatieve
cursus te gaan doen in iets wat je aanspreekt… Toneel of…
O: Nee, nooit aan gedacht nee. Ik dacht ook eerst dat dat niet mogelijk was, ik dacht wie gaat dat hier
dan organiseren? Gewoon een cursus in de buurt, snap je? Maar misschien als dat georganiseerd
wordt dan uhhh…
R: Ik denk dat dat vanzelf wel mensen gaat trekken hoor, als je iets hebt. Als er een concreet plan
komt en je het bekend maakt, ik denk dat dat wel mensen zal trekken.
I1: En voor jou? Zijn er dan nog dingen die jou uhhh, ja de afstand ook waarschijnlijk net als voor hem.
O: Ja. Maar het is maar net hoe graag dat jij iets wil, want dan ga je ervoor naar Amsterdam bij wijze
van spreken. En als het iets is van naahh, misschien wel leuk, maar omdat het zo ver is naahh dan
hoeft het niet meer. Maar als het misschien om de hoek is en er is enigszins interesse, dan ga je er wel
voor. Ik denk het wel dat dat dan mensen…, ze er niet meer van zal weerhouden om toch wel te gaan.
Ik denk dat ze dan toch wel zouden komen.
I1: En wat zou het voor jou, of voor jullie, als je dan zo’n soort cursus zou gaan doen… stel er is hier
iets in de wijk en je zou erheen gaan of het zou je aanspreken… Wat zou dan voor jullie de
meerwaarde moeten zijn daarvan? Of wat vind je dat het op moet leveren voor jou?
O: Om zoiets te gaan doen?
I1: Ja.
R: Ja, kennis op het moment dat jij een cursus wil gaan doen. Dan heb ik wel de verwachting dat ik
over een bepaald onderwerp meer te weten ga komen.
O: Precies.
R: En misschien uhhhh, eventueel uuhhh, als jij bijvoorbeeld een cursus webmedia of websites wil
gaan maken en ik volg zo’n cursus
O: Haha! Webdesign zeg maar.
R: O, wat zei ik dan? Webmedia? O, haha, zo zie je maar hoe geïnteresseerd ik daarin ben… Maar ik
wou zeggen als voorbeeld, haha, dan doe ik zoiets omdat ik het leuk vind. Ik er uhhh, zoveel mogelijk
over te weten komen om misschien websites te maken. En daar kan je misschien geld aan verdienen.
O: Ja.
R: Dan is het én leuk én je verdient er geld mee. Ja, twee vliegen in één klap.
I1: Zou dat voor jou hetzelfde zijn?
O: Voor mij? Ja, hetzelfde. Ja.
I1: Dus het moet dan ook iets zijn waar je echt praktisch iets mee kan.
R: Ja.
I1: Ook gewoon in je dagelijks leven? Of school, of werk?
O: Ja, ook omdat het gewoon voor jezelf leuk is.
73

R: Ja, en als het zou aansluiten op je werk of je opleiding, dan zou dat helemaal mooi meegenomen
zijn ja.
I1: Maar dan in eerste instantie omdat je het zelf leuk vindt, begrijp ik dat goed?
R: Ja
O: Ja, klopt.
I1: Oké, even kijken… uhhhmmm, ja, hoe moet een creatieve cursus er voor jullie uitzien?
R: Hoe dat eruit ziet?
I1: Ja, vaag, haha. Moet het bijvoorbeeld een grote groep zijn of wil je heel veel aandacht voor jezelf,
wil je veel verschillende dingen doen, wil je je op één ding concentreren? Zo bedoel ik dat, zulke
dingen.
R: Ik zou uhhh, wat ik het liefst uhhh, wat ik het liefst heb persoonlijk is gericht op de praktijk. Gewoon
dingen echt doen. Niet teveel theorie en uitleg, en zo moet dit en zo moet dit en lalala. Dat je heel de
tijd maar een voorlichting moet gaan lopen luisteren. Het liefst heb ik zelf bijvoorbeeld gewoon kort
voorlichting en dan als het ware kilometers maken. Leren, oefenen, leren, oefenen, oefenen, oefenen,
tot je het echt zelf kan. Het liefst, ja, mijn voorkeur gaat uit naar zo’n soort cursus eigenlijk.
I1: En voor jou?
O: Voor mij ook zo’n mix zeg maar. Niet veel theorie, maar ook niet te veel praktijk. Wat u net zei, van
uhh, of je nou liever in een grote groep cursus wil volgen of dat veel aandacht op jou wordt besteed…
R: Ik denk dat hij liever een kleine groep heeft…
O: Ik heb gewoon liever alleen!
I1: O, liever alleen!
R: Alleen!
O: Ja maar haha, ik weet dat dat niet mogelijk is maar…
R: Nee, veel liever met ander mensen, want van hun leer je ook wat weet je!
O: Dat is wel zo maar
R: Is ook gezelliger dan dat één op één
O: Nou, dan misschien een paar. Zo vier, vijf man…
I1: Maar stel dat het een grotere groep zou zijn, maar jij hebt wel de mogelijkheid om individueel
dingen te doen, zou je dat dan meer aanspreken? Als je je zelf op je eigen dingetje kan concentreren
zonder dat je samen hoeft te werken bijvoorbeeld?
O: Nee, dat zou niet uitmaken.
I1: Dan zou je toch liever alleen zijn?
R: Haha.
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O: Ja, zoals ik al zei, ik houd wel van uhhh, met gamen ben je ook niet met anderen bezig. Ik ben meer
het omgekeerde van hem. Hij moet perse omringd zijn met andere mensen, ik heb dat niet. Ik ben
liever alleen met mijn fantasie, haha.
R: Ja, hij kan helemaal wegdromen.
O: En zo is hij helemaal niet.
I1: Jij bent meer de poëet van de twee.
O: Haha, ja de poëet!
I1: En spelen ervaringen van anderen daar nog een rol in? Dat je kunt leren van anderen?
R: Absoluut. Ik vind zelfs dat je meer kunt leren van iemand die iets heeft ervaren dan bijvoorbeeld
iemand die er over heeft gestudeerd. Ik neem een voorbeeld: iemand die vier jaar in de hulpverlening
heeft gewerkt of iemand die een studie net achter de rug heeft… Ik denk dat je veel meer kan leren
van iemand die vier jaar ervaring achter de rug heeft ondanks dat die misschien geen studie heeft. Die
heeft echt met de doelgroep gewerkt, dat is voor het echie zeg maar. Ik vind het misschien nog wel
belangrijker om van zo iemand te leren dan van iemand die enkel en alleen weet wat in een boek staat
en die eigenlijk nooit echt ervaring heeft opgedaan.
I1: Dus als er iemand toneel les zou geven of les geeft in toneel schrijven…
R: Liever uhh, iemand die jaren heeft geacteerd of dat heeft gedaan. Die weet wat dat inhoudt en met
gevoel dat kan vertellen ja. Ja, dat zou ik liever hebben ja.
I1: Oké. En jij? Ja ik weet nu dat jij liever gewoon in je eentje dingen doet, maar dan toch… wat voor
beeld heb jij daar misschien bij?
O: Nou, ik zou dat niet echt weten te zeggen uhhh…
R: Ik denk dat hij, ik denk dat jij wel een beetje hetzelfde hebt en zo. Jij hebt ook liever iemand met
ervaring…
O: Ja, nee, ja, ik heb daar eigenlijk nooit echt over nagedacht (stilte).
I1: Nee, nou, maar dat geeft niet. Dat kan toch ook, dat is ook een antwoord.
R: Ja, haha, da’s waar.
I1: En als je dan uhh, uhh, uhh, les krijgt van iemand, hoe zie je dan je eigen rol daarin? Vind je het
bijvoorbeeld belangrijk dat je heel veel inspraak hebt in wat er gebeurt of heb je liever dat iemand je
vertelt wat en hoe je iets gaat doen?
O: Nee, ik vind dat heel belangrijk hoor.
R: Dat je je eigen mening mag geven? (O knikt)
R: Ik ben eigenlijk meer van uhhh, jij bent docent, jij weet hoe het moet en wat er gaan gebeuren. Dus
vertel het maar, laat het maar zien. Maar als ik op een geven moment zelf met een idee kom van ik wil
wel een productie spelen daarover of daarover dan zeg ik dat ook wel.
O: Ja?
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R: Ja, dan geef ik dat wel gewoon aan. Maar over het algemeen ben ik ook wel gewoon tevreden over
een docent die weet wat hij gaat vertellen. Die is expert, laat het maar aan hem over. Zo ben ik over
het algemeen wel. Maar inderdaad, als ik een idee heb dan uhh, eigen inbreng is altijd belangrijk.
I1: En voor jou is dat belangrijker?
O: Ik vind dat wel belangrijker ja. Misschien dat een docent wel meer dingen weet, maar een docent is
ook een leerling geweest. Kom op, hij weet zelf ook niet alles. Snap je? Dus ja, mijn mening kan
misschien ook tellen. Misschien is wat ik heb te zeggen misschien beter is dan wat hij van plan was.
I1: Dus het is voor jou belangrijk dat iemand zegt: goed plan! En niet van: jij komt hier alleen maar om
die lessen te volgen, dus ‘bek dicht’?
O: Sooo! Hahaha! Neeee! Pfffff!
R: Het is wel belangrijk dat je dat destilleert, een docent. Ja, want die wil dit, die wil dat en leert beter
op die manier, en die op die manier. Dan is het ook wel belangrijk dat die communicatie er is en beter
als jij dat dan aangeeft. Dan kan die docent er dan rekening mee kan houden.
I1: En of een docent dan bijvoorbeeld hier uit de wijk komt, maakt dat nog uit?
R: Voor mij niet! Da’s voor de docent misschien wel fijn, dat het lekker dichtbij is. Hahaha!
I1: Als hij maar een professional is en een beetje rekening houdt met wensen die jullie hebben?
R en O: Ja, ja.
I1: Even kijken hoor… O ja, maakt het nog uit of dat je uhhh, stel je gaat een cursus doen, dat je dan
ook middelen ter beschikking hebt? Bijvoorbeeld een camera, fototoestel of software…
R: Ja, zoals ik al aangaf, ik werk liever in de praktijk en zonder spullen gaat dat een beetje moeilijk.
Bijvoorbeeld als fotograaf, als ik zo’n cursus zou doen dan zou ik het zeker, zeker belangrijk vinden dat
er ook spullen aanwezig zijn zodat je kan oefenen.
I1: Zodat je niet eerst zelf een spiegelreflexcamera aan hoeft te schaffen om een cursus te doen?
R: Neeee, dat zou ik niet doen. Het liefst echt een professionele, goede camera. Het zou echt het
meest ideaal zijn als daar ook voor gezorgd zou worden bij zo’n cursus.
O: Nou uiteindelijk, ik bedoel uhhhh, uiteindelijk zou ik hem dam zelf wel aanschaffen, zo’n camera.
Maar ik ga niet voor zo’n cursus een camera aanschaffen en als blijkt dat het dan niet zo leuk is, dan
heb ik hem voor niks gekocht.
R: Ja, en dat geldt ook voor andere dingen.
I1: Ja. En als je dan zo’n cursus volgt, wat zou dan voor jullie het ideaal zijn: dat je in bijvoorbeeld tien
lessen de basis leert of zou je daar maanden achter elkaar mee bezig willen zijn? Hoe zien jullie dat?
R: Dat is afhankelijk per uhhhh, ik denk echt afhankelijk per cursus. Als je een fotografiecursus
aanbiedt, ik denk dat je daar wel wat langer mee bezig bent. Uhhh, hoe bewerk je foto’s, hoe maar je
foto’s, uhhh, lichtinval. Er komt denk ik wel veel bij kijken. Ik denk dat je daar langer de tijd voor nodig
hebt zeg maar.
I1: Maar zou het dan nog aantrekkelijk zijn om te doen? Zeg dat dat een half jaar duurt?
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R: Als het te lang duurt?
I1: Ja, wat is dan te lang voor jullie?
R: Ja, het moet sowieso niet te lang duren, want je weet bijvoorbeeld niet hoe het met jouw
beschikbaarheid zit. Kun jij wel een jaar lang bijvoorbeeld? Dan ben je twee maanden bezig en dan kan
jij ineens niet meer door school en dan kan je ineens niet meer deelnemen aan dat ding.
O: Nee.
R: Dus ik denk dat het wel belangrijk is om zoveel mogelijk te doen in een korter tijdsbestek, dus
bijvoorbeeld twee maanden. Dat een cursus twee maanden duurt en dan is afgerond. Dat zou wel het
meest ideale zijn.
O: Van mij mag het wel wat langer duren. Maar het ligt eraan hoeveel je verzuim mag staan.
I1: Ja! Hahaha!
O: Ja, da’s de waarheid gewoon!
I1: Ben jij iemand die liever inloopt, gewoon wanneer je zin hebt en als het niet kan niet?
O: Nee, nee, nee, maar zoals hij als zei, je weet niet hoe lang je beschikbaar bent. Dus na een paar
maanden misschien is er dan werk of iets anders. En dan kan ik niet garanderen dat ik elke week naar
een cursus kan komen.
I1: Maar zou dat een ideale oplossing zijn bijvoorbeeld, dat je gewoon in kan lopen wanneer je wil?
O: Nee! Ik zou dat niet leuk vinden. Als ik vier maanden een cursus volgt dat er ineens iemand binnen
komt lopen. Dat je bijvoorbeeld een cursus volgt, wat je daar bijvoorbeeld voor kan doen dat op het
moment dat je alle lessen hebt bijgewoond, dan krijg je een certificaat.
I1: Hmmm.
O: En dat je dan verzuim inderdaad bijhoudt, de aanwezigheid bijhoudt, en wie misschien meer dan
twee lessen niet heeft bijgewoond kan geen certificaat krijgen.
I1: Een beetje een stok achter de deur zeg maar..
R: Ja, zoiets.
O: Laat ik het zo zeggen; in totaal zijn er zestig lessen…
R: Zo motiveer je mensen ook.
O: En van die zestig lessen moet je er minimaal vijfenveertig gevolgd hebben en dan pas krijg je een
certificaat. En zo niet, ja, dan krijg je geen certificaat.
I1: En zou dat belangrijk zijn, dat als je iets doet, een cursus of een workshop dat je daar een
certificaat voor krijgt? Dat je iets…
O: Ja, dat zou voor mij wel…
R: Ja, dat kan belangrijk zijn.
O: Ja, als ik bijvoorbeeld een certificaat in mijn slaapkamer heb, ja serieus.
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R: Ja, het kan belangrijk zijn, als jij bijvoorbeeld een fotografie cursus doet en je wil daar je werk van
maken, dan is het wel belangrijk dat je daar een certificaat van hebt.
I1: Ja.
O: Nee, maar ook voor later zeg maar, dat je uhhh, ergens gaat solliciteren dan kun je ook aantonen
met een certificaat dat je uhhh….. dat ook….
I1: Dat je het op je cv kunt zetten bijvoorbeeld?
O: Ja, dat ook.
R: Ja, ja.
I1: Zouden jullie met dat dat doel een cursus volgen ook, van dan kan ik dat op mijn cv zetten?
R: Dat zou wel een uhhh, ja, het is niet zo dat ik daarvoor een heel jaar…
O: Niet alleen daarom, het moet ook wel gewoon leuk zijn.
R: Nee, ik zou het niet alleen doen om een certificaat te halen. Maar als ik het leuk vind, natuurlijk is
het dat mooi meegenomen als er een certificaat voor krijg. Dan zou ik misschien meer mijn best
ervoor doen om elke les aanwezig te zijn om die certificaat te bemachtigen. Maar uhhh, ja.
O: Nee, als een cursus drie, vier maanden duurt, maar na twee weken vind ik het gewoon niet leuk,
houd het ook op. Da’s logisch.
I1: Maar een paar maanden is voor jullie dus prima?
O: Ja, nee, zoals ik als zei, voor mij mag het ook een jaartje zijn maar als je dan gewoon ook verzuim
mag staan… Bijvoorbeeld als je ¼ verzuim mag staan, dan zou ik dat wel kunnen.
I1: Oké. Het zou niet aantrekkelijker zijn om een soort workshop te doen waar je één of twee keer
naar toe gaat en wat dingen leert… en daarna weer iets anders?
O: Dus twee keer komen en dan gelijk een certificaat! Zo bedoel je?
I1: Of geen certificaat… Maar dat je dan gewoon één of twee lessen krijgt, bijvoorbeeld toneel, dat je
weet wat het inhoudt?
R: Elke les is mooi meegenomen, elke les leer je wat bij. Maar ik denk niet dat twee, drie lessen
voldoende zou zijn.
I1: Dan weet je in ieder geval wat het inhoudt…
O: Ja, dan weet je alleen de basis, de basis. Maar verder weet je niks. Dus ja.
I1: En projecten bijvoorbeeld? Als er hier in de buurt zoiets gedaan zou worden… bijvoorbeeld e gaan
een graffitimuur maken… Wat?
R: Haha! Vandalisme!
I1: O! Hahaha!
O: Ah ligt eraan, als het een mooie muur wordt…
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I1: Ja, als je dan mee zou kunnen doen met iets wat jou aanspreekt, bijvoorbeeld die muur als decor
voor een toneelstuk, zou je daaraan meedoen?
R: Hmmmm, denk niet dat ik daar snel aan zou meedoen.
I1: Als het een soort totaalproject zou zijn? De filmt dat en edit dat, een ander maakt er een blog over
en dat iedereen daarin zijn ding doet, net wat je zelf leuk vindt.
R: Mwaa
I1: Of vind je echt gewoon een cursus leuker?
R: Ja, ik denk dat ik daar niet zo snel aan mee zou doen.
O: Liever een cursus ja.
I1: Is een wijkproject meer iets voor kleinere kinderen?
R: Voor mensen die echt heel creatief zijn, die dat ook willen. Hoe zeg je dat uhhhh, die daar wat mee
hebben.
I1: En jullie hebben daar niks mee?
R: Nee, niet veel nee.
I1: Oké, dat kan. Het één is niet beter dan het ander tenslotte.
R: Nee, precies.
I1: Even kijken hoor… Zou je je meer betrokken voelen bij je wijk als er hier meer georganiseerd zou
worden? Dat is het laatste wat ik zou willen vragen… Wat zou dit voor jullie betekenen als ze hier in de
wijk…
R: Ik denk dat het wel een uhhh, wel uhhh, vele deuren opent voor de jongeren die nu dan wel
mogelijkheid hebben om vlak in de buurt bijvoorbeeld naar een toneelschool te gaan. Iets wat wij dus
niet hebben gehad vroeger. Dus in die zin vid ik het wel positief als er hier zoiets zou komen.
O: Als er zeg maar, ja als er dan zeg maar zoiets zou komen hier en het kon niet doorgaan door gebrek
aan personeel, dan zou ik gewoon vrijwillig meedoen als personeel.
I1: Oké, dus je vindt het dan wel heel belangrijk dat er zulk soort dingen zijn of dat…
O: Ja, ja. Nee, ik zou echt meedoen hoor.
I1: Dus je zou dan meer betrokken raken daarbij?
O: Ja, mee eens.
R: Ja, ik zou me daar misschien ook wel voor inzetten.
O: Ja natuurlijk, als het om toneel gaat…
R: Hahaha! Ja, je kunt moeilijk zoiets doen bij iets dat je niet leuk vindt.
O: Gamen als toneelstuk, hahaha!
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I1: Hahaha! Een heel nieuw genre heb je al ontwikkeld!
O: Ja! Hahaha!
I1: Oké, dan geeft ik nu de vragen door, want ik ben er doorheen. Hartstikke bedankt.

TRANSCRIPTIE INTERVIEW 3
(interview volledig te luisteren op https://www.dropbox.com/s/cna8y7wxmivorzi/Voice%20022.m4a?dl=0)
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I1: Interviewer 1 (Corinne)
I2: Interviewer 2 (Liss)
I: Ismael
J: Jaynisairo

I1: Zijn jullie bekend met de SKVR? Weten jullie wat de SKVR is?
J: Hmhm. Lekkere chips trouwens, iets met kaas of zo.
I1: Ja he, verslavend lekker!
I: Nee, misschien wel eens van gehoord maar ik ken het niet.
J: Ikke wel.
I1: En als je daar aan denkt wat is dan het eerste dat in je opkomt?
J: Nee, ik heb daar gezeten.
I1: O! Wat heb je gedaan daar?
J: Gitaarlessen.
I1: Oké. En was dat in de stad of hier in de buurt?
J: Dat was op de Oostzeedijk, maar die is nu weg.
I1: Maar je doet dat dan niet meer, die gitaarlessen?
J: Nee. Ik vond het niet meer zo leuk als eerst.
I1: Hoe lang heb je dat gedaan dan?
J: Maand of vier. Dus ik ging gewoon thuis, ging ik gewoon zelf verder.
I1: Via YouTube of iets, via filmpjes leren?
J: Nee, gewoon zelf ging ik verder. Maar daar ben ik ook al mee gestopt. Ik ben nog steeds bezig met
muziek, maar nu doe ik meer uhhh, ik maak nu beats op de computer.
I1: Oké! Leuk! En jij kent het helemaal niet, je hebt ook nooit misschien met school daar iets gedaan?
I: Misschien wel, maar dat weet ik iet zeker.
I1: Hij heeft daar dan gitaarlessen gevolgd, maar wat zijn jouw ideeën? Als je zou moeten zeggen: het
SKVR is…, wat doen ze daar verder…?
I: Nee, geen idee.
I1: Dat geeft helemaal niks hoor, haha.
I: Ok.
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I1: Maar wat vinden jullie zelf leuk om in je vrije tijd te doen? Wat doen jullie graag? Maakt niet uit
wat het is.
I: Zwemmen vind ik leuk.
I1: En doe je dat veel?
I: Ik deed het veel, ik heb mijn A en B gehaald. Bij Schuttersveld (sportcomplex in Crooswijk [red.]) en
in Marokko deed ik veel aan zwemmen, maar in Nederland zwem ik eigenlijk niet meer.
I1: Waarom niet?
I: Ken hier geen leuke zwembaden eigenlijk, haha.
I1: O, jammer, Maar zou je dat weer meer willen gaan doen in de toekomst?
I: Ja.
I1: En jij? Wat doe jij verder allemaal in je vrije tijd?
J: Muziek maken en gamen.
I1: En doe jullie uhhhh, ja jij bent al creatief bezig met je muziek, maar doe jij wel eens iets creatiefs in
je vrije tijd?
I: Nee.
I1: Nee, helemaal niets? Tekenen, schilderen, verhalen schrijven, filmpjes of foto’s maken, ik noem
maar wat dingen op hoor…
I: Nee, niks.
I1: Zouden jullie het bijvoorbeeld leuk vinden om een blog of een vlog te maken?
J: Ja, vloggen zou ik wel leuk vinden, maar bloggen niet echt.
I: Ja.
I1: En waarom is dat? Waarom het één wel en het ander niet?
J: Nou kijk, vloggen is gewoon, je laat gewoon jezelf zien door de dag heen. Wat je doet. Maar bloggen
is gewoon meestal, ja, ik weet niet. Het is zo stilletjes. Je weet niet zeker of mensen je verhalen gaan
lezen, weet je. Gewoon lezen en zo. En bij vloggen, ik weet niet, je zet het ergens op internet of zo,
dan zie je sowieso of mensen kijken of niet.
I1: Als ze het delen of liken of zo?
J: Ja.
I1: En jij?
I: Ja, vloggen wel, bloggen niet. Bij vloggen dan laat je je leven zien. Maar ik zou niet iedere dag
vloggen.
J: Bloggen is zo saai.
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I: Alleen wekelijks of zo. Maar vloggen lijkt me wel leuk om te doen.
I1: En iets van tekenen of schilderen?
I: Tekenen vind ik wel leuk.
J: Ja, tekenen doe ik wel. Soms vind ik dat wel leuk.
I1: En wat voor dingen teken je dan zoal?
J: Ik teken meer Japanse, uhhhh, een beetje manga.
I1: Doe je dat vaak?
J: Als ik niks te doen heb gewoon. Als ik geen zin heb om muziek te gaan maken, dan ga ik gewoon
tekenen.
I1: Dus je bent dan best wel creatief, met alle dingen die je doet.
J: Ik houd ervan om heel veel verschillende dingen te doen ja, haha.
I1: En jij tekent ook wel eens.
I: In mijn vrije tijd wel eens ja.
I1: En wat doe je dan bijvoorbeeld?
I: Ik teken gewoon onzin, hahaha! Een helikopter die schiet, nah ik ben daar nu wel een beetje mee
gestopt, haha! Eerst deed ik dat gewoon als ik niks te doen had. Vooral in de klas. Maakte ik
helikopters en auto’s die zo met elkaar schieten, haha!
I1: Oké! Hahaha! Een beetje actie!
I: Ja! Hahaha!
I1: Maar daar doe je verder niks mee? Gewoon als je je een beetje verveelt?
I: Ja.
I1: En dingen als mooie graffiti dingen spuiten, songwriten…
J: Nee.
I1: Nee niet? Je bent ook niet van de singer-songwriter achtige dingen?
J: Nee.
I1: O nee, je speelt geen gitaar meer natuurlijk.
J: Nee, haha.
I1: Of dingen als fotografie of webdesign?
I: Fotografie lijkt me wel leuk, maar webdesign… nee.
I1: En wat lijkt je leuk aan fotografie?
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I: Bijvoorbeeld monumenten fotograferen, dingen mooi… ja, gewoon een berg of zo of de Eiffeltoren…
I1: Dingen op een mooie manier op een plaatje zetten…
I: Ja, dat.
J: Ja, dat soort dingetjes, dat vind ik ook wel leuk.
I: Ik doe dat wel als ik op vakantie ga of zo. Dan pak ik mijn telefoon, of soms neemt mijn moeder zelfs
het fototoestel mee en dan maak ik foto’s.
I1: Wat leuk! En doe je dat hier ook wel eens als je gewoon thuis bent?
I: Nee, wel als ik bijvoorbeeld ergens naartoe ga met vrienden of zo, dan komen we langs uhhhh,
bijvoorbeeld de Erasmusbrug… dan maak ik daar foto’s van want daar ben ik dan geweest. Dan laat ik
dat aan mijn broertje zien, daarom doe ik dat soms.
J: Ik maak wel veel foto’s. Want ik Snapchat veel.
I1: Aha!
J: Ik maag dan foto’s van mezelf, ik maak foto’s van, ja, waar ik ben of zo.
I1: Ja. Maar niet omdat je iets moois ziet waar je van denkt…
J: Ja! Dat ook! In Rotterdam op plekjes waar ik nog niet ben geweest. En als ik dan bijvoorbeeld iets
moois zie, dan maak ik daar een foto van of zo, bijvoorbeeld als ik in het oude Delfshaven loop of zo.
Dan maak ik meestal wel foto’s.
I1: Oké. En sommige mensen gaan dan misschien een cursus doen, of lessen volgen in zulke dingen die
ze leuk vinden, jij hebt bijvoorbeeld gitaarles gevolgd, maar zouden jullie voor jezelf misschien ook
reden kunnen bedenken waarom dat niet zou doen?
J: Ik persoonlijk, ik zou bijvoorbeeld niet iets doen omdat, uhhmm, ik ben wel nerveus van mezelf. Dan
loop ik ergens en dan zie ik een groepje mensen of zo, en dan wordt ik echt automatisch ook nerveus.
I1: Dus je zou dat dan niet doen omdat je met veel mensen zou zijn?
J: Ja, kijk, bijvoorbeeld bij gitaarles, ik kende die jongen waarmee ik les kreeg en we waren met z’n
tweeën. Dat was niet echt erg, maar bijvoorbeeld als ik zou gaan zingen of zo en stel je bent dan met
andere mensen en je kan niet zingen….
I1: Ben je dan bang dat andere mensen dan zeggen dat je er niks van bakt?
J: Ja, ik denk echt veel meer aan hoe het in hun ogen zou zijn dan in die van mij.
I1: Ik snap wel wat je bedoelt.
J: Ja.
I1: En dat zou jou dan wel tegenhouden om iets te doen…
J: Ja, dat het niet goed genoeg is.
I1: Hoe is dat bij jou?
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I: Als ik het echt leuk zou vinden dan zou ik het wel doen, wel een cursus nemen. Zou het wel doen,
maar goed, ik houd er niet van. Bijvoorbeeld, ik sta niet gelijk vooraan op het podium bijvoorbeeld.
I1: Maar als je het gewoon voor jezelf zou zijn, iets dat je leuk vindt, dan zou je het misschien wel
doen?
I: Ja, denk van wel.
I1: Maar is het bijvoorbeeld voor jullie zo van: ik doe het niet als het te ver weg is, want dat is lastig of :
ik vind het gewoon niet leuk… dat kan natuurlijk ook…
J: Neuuu, ver weg en zo? Nee, ik houd ervan om buiten te zijn, dus dat is geen probleem.
I: Ik uhh, gewoon, de eerste paar weken heb ik er wel zin in. Bijvoorbeeld als toen ik zwemles ging
volgen. Eerste paar maanden ging nog wel, maar de laatste paar maanden had ik geen zin meer. Toen
ging ik gewoon, maar ik had geen zin, haha.
I1: Hoe kwam het dan dat je daar geen zin meer in had?
I: Te vaak gedaan, maar het was ook maar dertig minuten per keer.
I1: En dat vond je te lang of te kort?
I: Te kort. En de uhhh, je ziet de hele tijd dezelfde persoon en je doet, uhh, je mag niet zelf kiezen wat
je wilt doen!
I1: Oké. Maar stel, je zou bijvoorbeeld een cursus fotografie gaan doen omdat je dat leuk lijkt. En je
zou dan tegen een begeleider mogen zeggen: dat wil ik nu niet, ik wil liever daarmee bezig zijn of:
luister eens naar mijn ideeën, zou het dan leuker zijn voor jou?
I: Ja…
I1: Of als je meer verschillende dingen zou mogen doen?
I: Ja absoluut, da’s beter. Dat je keuze hebt, afwisseling.
I1: En voor jou?
J: Ja, als ik één iets… gewoon het is echt saai of zo, of ik raak uitgespeeld, dan zoek ik weer iets anders.
Sinds kleins af aan ben ik al zo. Als ik bijvoorbeeld hiermee bezig ben en dat doe ik dan een tijdje of zo
en dan later zie ik weer iets anders leuks en dan denk ik: O, dan wil ik dat gaan doen! En dan ben ik dat
vergeten en dan ga ik weer zo verder, verder, verder.
I1: Dus jullie hebben dan niet zoiets van: doe mij een cursus van een jaar, da’s te lang dan.
J: Niet dat dat te lang is, maar het is meer waar mijn interesse ligt.
I1: Maar als je dan zou mogen kiezen hoe lang een cursus zou moeten duren, bijvoorbeeld uhhh,
zoveel lessen zou ik prettig vinden en dan weer iets anders of zo. Jij zei net over je zwemlessen
bijvoorbeeld, ik ging nog wel, maar ik vond het niet leuk meer… Wat zou dan fijner zijn? Hoeveel
lessen zou je leuk vinden?
J: Bij mij is het gewoon, ik blijf iets doen wat ik leuk vind tot ik iets anders zie. Want daarom ben ik ook
met gitaar gestopt omdat toen uhhh, produceren tegenkwam en toen dacht: ja uhhh, lijkt me wel leuk
en ik ben daar nog steeds mee bezig.
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I1: En dat doe je al langer als dat je gitaar speelde?
J: Ja.
I1: En hoe is dat voor jou?
I: Uhhhh, ik weet niet wat ik moet zeggen, haha!
I1: Zou bijvoorbeeld tien lessen voor jou beter zijn dan vijftig lessen?
I: Ja, gewoon kort maar lang.
I1: Hoe bedoel je dat?
I: Kort, maar langer dat je er bent.
I1: En zouden jullie vrienden of thuis nog een rolspelen in geen lessen volgen? Dat je vrienden het raar
vinden of zo?
J: Zou mij niet uitmaken.
I: Mij ook niet.
I1: Da’s heel mooi. En als je, zeg maar, heel veel interesse in iets hebt zou je dan minder snel iets
anders gaan doen?
J: Ja, want als ik nu bijvoorbeeld op les zou gaan, voor wat ik nu doe…Dan zou ik gewoon blijven doen,
blijven doen, blijven doen, totdat ik iets anders leuk vind. Want ik begon met gitaar toen ik vier was, ja
vier.
I1: Zo lang heb je gitaar gespeeld?!
J: Van mijn vierde tot mijn elfde heb ik gitaar gespeeld, en toen kwam ik dat tegen en toen ja, nu ben
ik twee jaar bezig daarmee.
I1: Ik begreep net dat je maar kort gitaar gespeeld hebt, maar dat is dus veel langer…
J: Ja, dat zei ik net per ongeluk ja, haha. Ik zei dat per ongeluk dat ik…
I1: Maakt niet uit, maakt niet uit. Hebben jullie er wel eens over nagedacht om lessen te volgen in iets
creatiefs, buiten gitaar spelen dan?
J: Nee, eigenlijk nooit over nagedacht.
I: Nee, ik ook niet.
I1: Omdat het je niet zo aanspreekt? Of om iets anders?
I: Nee, het spreekt me niet zo aan…
I1: En zou het voor jullie een reden om een cursus zijn om een cursus te doen als het voor school
handig zou zijn? Of voor je bijbaan, of je droombaan misschien?
I: Ja, dan zou ik het wel doen, als dat daarvoor handig zou zijn.
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I1: Zou het dan voor jullie nog belangrijk zijn om dan een certificaat te krijgen na een cursus? Zo van,
dat je met een papiertje kunt laten zien dat je dat gedaan hebt?
J: Ja.
I: Ja, dan kun je laten zien dat je al ervaring hebt. Ja.
I1: Kunnen jullie verder nog redenen bedenken om wel een cursus te doen in iets waar je interesse in
hebt?
J: Om het wel te doen?
I1: Ja.
J: Ik denk bijvoorbeeld als ik er iets aan heb. Bijvoorbeeld, uhhm, bijvoorbeeld, uhh, mijn ouders
kunnen niet koken of weet ik veel wat… dan zou ik bijvoorbeeld op kookcursus gaan zodat ik hen kan
leren, of dan kan ik het ook gewoon zelf doen of zo. Als het bijvoorbeeld voor mijn familie moest of zo.
I: Ja.
I1: Of als je er bijvoorbeeld daarna iets mee zou kunnen verdienen? Zou dat een reden zijn?
J: Geld? Nee, da’s niet perse een reden. Maar gewoon, je weet toch, om beter te worden ergens in.
I: Ja.
I1: En voor jou, hoe zit dat voor jou? Misschien ben je niet zo geïnteresseerd op dit moment om zoiets
te doen, maar stel dat… wat zouden voor jou dan misschien redenen zijn om het wel te doen?
I: Bijvoorbeeld bij de haven, als ik later iets met boten wil doen. Dan zou ik bij de haven een cursus
doen of zo. Dat je er iets aan hebt voor later.
I1: En als je dan denkt aan een creatieve cursus, zou dat dan hetzelfde zijn?
I: Ja.
I1: Even kijken hoor, wat heb ik jullie verder nog te vragen….uhhmm…. Ja, als je het je voorstelt dat je
zo’n creatieve zou doen, zou je het dan prettig vinden om in een grote groep te werken, of juist niet,
of heb je daar andere ideeën over?
J: Ik denk meer klein, omdat ik….
I: Ja, ik ook. Want groot is meer chaos. Gewoon klein is beter, dan kun je alles meer onder controle
houden.
J: Ja, ja, ik heb liever dat ik met kleine groepjes werk dan met grote, want dat is wat ik net ook zei: ik
ben nerveus bijvoorbeeld als ik iets wil laten zien. En ook bijvoorbeeld grote groepjes, ik weet niet,
met twintig man of zo, misschien ken ik de één beter dan de andere. En als ik met kleine groepjes ben
dan heb ik al een betere band met de anderen, misschien vier of vijf of zo, dus dan hoef ik me ook
minder te schamen.
I1: Oké, dus dat voor jou daarin heel belangrijk dan.
J: Ja, voor mij is het gewoon puur zelfvertrouwen denk ik, wat mij soms gewoon tegenhoudt bij
sommige dingen.
87

I1: Ja, dat snap ik wel. Dat is soms ook wel lastig. Zeker als je mensen nog niet kent denk ik, in een
vreemde groep…
J: Ja.
I1: Zou je dan ook sneller zelf je vrienden meenemen naar zoiets?
J: Ja.
I: Als zo’n cursus me aanspreekt, dan wel denk ik.
J: Ja, als ik weet dat hun dat ook interessant vinden, dan zou ik ze wel vragen.
I1: En als het andersom zou zijn? Als zij jou mee zouden vragen naar een cursus vloggen of zoiets, ik
roep maar wat hoor, kan ook iets anders zijn dat je leuk vindt. Zou je snel met hen meegaan, als zij dat
zouden doen?
J: Nee! Haha!
I1: Nee? Waarom niet? Haha!
J: Nee, mijn interesse ligt dan weer anders, snapt u? Bijvoorbeeld hij vindt dit leuk en ik vind dat leuk.
Maar als het iets is wat we allebei leuk vinden zou ik misschien wel minder snel nee zeggen.
I1: En hoe is dat bij jou?
I: Als het mij leuk lijkt zou ik wel met hem meegaan, want met een vriend is altijd beter dan in je
eentje. Ik zou dan vragen of ik een test les mag nemen bijvoorbeeld. En als het leuk is zou ik blijven.
Maar als, ik vind het bijvoorbeeld niet leuk, dan hoef ik er niet voor te kiezen.
I1: Dus een gratis proefles zou dan volgens jou wel een heel goed idee zijn.
I: Ja!
I1: Even kijken hoor…. uhhhmmm, vind je dan ook dat je met een cursus echt moet kunnen in je
dagelijks leven? Of vind je het leuker dat iemand je heel leuk leert schilderen ook al kun je daar
misschien minder mee in je dagelijks leven?
I: Hahaha! Ja, dat zou me minder aanspreken.
J: Ja, ja. Ik zou bijvoorbeeld iets doen waar ik iets aan heb, wat ik elke dag nodig heb. Zoals
bijvoorbeeld dat koken. Dan zou ik het wel doen.
I1: En als het iets is wat je misschien niet elke dag nodig hebt of gewoon omdat je het leuk vindt? Zoals
met je beats bijvoorbeeld?
J: Dat doe ik echt elke dag, elke dag.
I1: En als je daar beter in zou kunnen worden door er lessen in te volgen? Of leer je het liever zelf?
J: Ik leer het liever zelf.
I1: Waarom is dat?
J: Niet omdat ik dan niet nerveus ben of zo, maar ik houd ervan om zelf uit te zoeken. Want als
bijvoorbeeld, als mij iets wordt verteld, dan denk ik gauw: o, maar wat is dat dan,? Snapt u? Dan blijf ik
88

liever bij mezelf en ben ik liever gewoon zelf bezig om uit te vinden wat dat is en zo, dan dat iemand
tegen mij zegt wat dat is. Kijk dan raak ik snel, ik ben echt zo iemand die snel afgeleid raakt als er
tegen mij gesproken wordt. Net als nu. Ik ga een beetje verder eigenlijk dan dat het gaat.
I1: In wat je vertelt bedoel je?
J: Ja, ja.
I1: Vind je dat vervelend?
J: Is niet echt vervelend, maar zie je in mijn hoofd denk ik weer: vinden jullie dat wel goed.
I1: Ah joh! Het is allemaal hartstikke goed! Net als ik aan het begin zei: het gaat echt om wat jij
allemaal vindt van dingen waar ik vragen over stel, en wat jij er bij denkt. Ik ben alleen maar heel erg
blij dat je heel veel vertelt. Dat vind ik heel erg fijn.
J: O, dan is het goed.
I1: Echt hoor!
J: Ja.
I1: Is het oké?
J: Ja.
I1: Even kijken hoor… Stel, jullie hadden het daarnet over fotograferen, stel dat je een proefles zou
doen en je vindt het hartstikke leuk, zou je het dan fijn vinden als je bijvoorbeeld een fotocamera kan
lenen via de cursus om te oefenen?
I: Als ik dan een opdracht krijg dan wel, maar bijvoorbeeld als hij dan zegt: ga naar de stad en maak
een foto van een kerk, dan loop je wel het risico dat de camera kapot gaat. Maar ik heb wel een
camera thuis, dus ik zou liever die van thuis pakken dan die van hun.
I1: En voor jou?
J: Ja, ook wel zo denk ik.
I1: En stel dat er hier in de wijk een project georganiseerd zou worden, en stel dat daar dan ook
dingen gedaan worden die jullie leuk zouden vinden, zou je daar dan aan meedoen?
I: Ja, ik zou daar aan meedoen.
I1: En jij? Er zijn dan misschien wat meer mensen die daar aan meedoen, maar als jij dan zelf je eigen
ding zou kunnen doen zou je dat dan leuk vinden?
J: Ja, dan misschien wel.
I1: Dan zou je dat minder eng vinden?
J: Ja.
I: Dat geldt voor mij ook.
I1: En zou je dat ook goed vinden voor de buurt zelf? Dat er eens van zulke dingen gedaan worden?
Dat er bijvoorbeeld een muur met mooie graffiti gemaakt wordt of zoiets?
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J: Ja, dat zou wel leuk zijn.
I: Ja. Want dat geeft de straat wat kleur bijvoorbeeld. En zodat de mensen maar buiten kunnen gaan
en plezier hebben.
J: Ja.
I1: Zou dat voor jullie dan ook het gevoel geven dat je dan trots bent dat je in deze wijk woont? Als
anderen bijvoorbeeld dat zien en dan zeggen: dat heb je mooi gedaan?
I: Ja.
J: Hmmm, Ja! Denk het wel!
I1: Is het belangrijk dat je dat aan anderen kunt laten zien?
J: Bij mij niet. Bij mij is het gewoon, laat ik zeggen, ik wil niet dat het alleen van mij is, maar bij mij gaat
het er niet echt om dat ik dat kan laten zien. Meer om wat ik er zelf van geleerd heb.
I1: En bij jou?
I: Ja, ik houd het gewoon bij mezelf.
I1: Je zou het niks vinden als jij bijvoorbeeld foto’s gemaakt hebt, dat die hier geëxposeerd, of
opgehangen zouden worden zodat anderen die kunnen bekijken.
I: Ik weet het niet… Het zou wel leuk zijn als mensen als mensen het waarderen en dan complimenten
gaan geven. Dat zou wel leuk zijn. Maar ik zou het denk ik niet doen.
I1: Waarom niet?
I: Ik houd die foto’s liever voor mijzelf.
I1: Is dat omdat je het misschien ook een beetje eng vindt om te laten zien?
I: Ja, is niet leuk als mensen gaan zeggen: o, slechte foto, hier is teveel zon, of dat. Of te weinig
mensen…
I1: Maar als ze complimenten zouden geven zou je het leuk vinden.
I: Ja.
I1: Je zou dan liever zelf kiezen of het laat zien of niet.
I: Ja.
I1: En vinden jullie, dat als je iets van een cursus of een project doet, dat je dan snel resultaat moet
zien? Dat je al snel kan zien: O, het wordt mooi. Of ik zie dat ik goed bezig ben. Is dat belangrijk?
I: Is wel belangrijk, want dan weet je of je iets goed hebt gedaan.
J: Ja, dan weet je dat je het goed hebt gedaan ja.
I1: En stel, je zou een cursus doen, hoe moet een lokaal er dan voor jou uitzien om je prettig te
voelen?
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J: Dat maakt mij niet echt uit.
I: Nee, voor mij ook niet.
J: Het heeft meer gewoon de inhoud. Het gaat meer om inhoudelijk. Ik ben niet zo van hoe het eruit
ziet of zo.
I1: Dus de cursus zelf is belangrijker, als die gewoon is en je leert leuke dingen en je mag zelf ook
zeggen wat je vindt en zo, dat is voor jullie belangrijker.
J: Ja.
I: Ja, zelfde.
I1: Zou het voor jullie nog belangrijk zijn hoe een leraar of begeleider doet bijvoorbeeld?
I: Ja, da’s wel belangrijk.
J: Ja.
I1: Wat zou je dan bijvoorbeeld fijn vinden in hoe zo iemand met jullie omgaat?
I: Als ie openstaat voor ons. Als we bij hem komen dat ie niet te moeilijke dingen geeft bijvoorbeeld.
Dat ie weet wat wij kunnen. En als ie gewoon aardig tegen ons is; als wij aardig tegen hem doen dan
verwacht ik ook aardig terug.
I1: En voor jou?
J: Ja, bij mij ook. Want uhhmm, ja want… ik ben zo iemand bijvoorbeeld dat als iemand niet aardig
tegen mij doet, dan doe ik ook niet aardig tegen diegene. Als je normaal tegen mij doet… ja, dan doe ik
ook normaal. Simpel.
I1: Is het dan voor jullie ook belangrijk dat je tegen zo’n begeleider of leraar kunt zeggen: ik doe liever
vandaag dit of dat. Of ik heb een heel goed idee voor wat we kunnen doen vandaag, bijvoorbeeld?
J: Ja. Bijvoorbeeld als ik niet weet hoe ik iets moet doen en hij weet het wel, dat ik dan kan zeggen van:
meneer, kunnen we vandaag even daaraan werken of even laten zien hoe dat moet. Want zie je, dan
leer ik weer.
I1: En als je zelf een les meer in zou mogen vullen of ideeën mag geven over wat je dan wil doen?
J: Nee, want ik ben meer gericht. Ik houd er niet zo veel van om alles tegelijk te doen. Ik ben meer zo
van: ik weet niet hoe dat moet, dan ga ik dat doen.
I1: Dus jij hebt liever een leraar die zegt: als je dat wil, dan moet je zus en zo doen?
J: Ja, zo van als je dat wil doen, dan moet je dat en dat doen en dan bijvoorbeeld als je dat goed kan,
dan ga je weer kijken voor iets anders.
I1: En hoe is dat voor jou? Zou het voor jou belangrijk zijn als iemand luistert naar jou plannen of
meedenkt met ideeën die jij hebt of jou ideeën misschien ook gaat uitvoeren?
I: Ja, da’s wel beter. Want misschien zeg ik iets, maar iemand anders weet misschien iets beters… Het
is altijd beter als andere mensen ook bij zijn, die mij corrigeert bijvoorbeeld.
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I1: Dus het is ook wel belangrijk dat je van anderen, buiten de leraar, dan leert.
I: Ja.
J: Ja.
I1: En wat vinden jullie dan belangrijker? Leren van een leraar of van anderen die meedoen?
J: Misschien diegene waarmee je werkt. Die naast je zit bijvoorbeeld. Misschien weet hij wat je
bedoelt en je leraar dan weer niet. En dan denkt ie van: o, dat bedoelt hij dus! En aangezien de leraar
dat niet kan uitleggen misschien, ja, dan leg ik jou uit.
I1: Dat je hulp krijgt en kan overleggen.
J: Ja! Zo van: O! Dat bedoel je! En dan zo verder gaan.
I: Ja.
I1: Ja! Oké. Even kijken hoor, nou dan ben ik bijna door mijn vragen heen en dan gaat Liss zo nog wat
vraagjes aan jullie stellen…
I: Ja.
I1: Zouden jullie er nieuwsgiering naar zijn als er hier in de wijk, of misschien wel in dit gebouw,
creatieve dingen, lessen, gegeven zouden worden?
I: Ligt eraan wat het is.
J: Ja, hahaha!
I1: Nou bijvoorbeeld iets van vloggen of fotografie. Waar we het een beetje over gehad hebben
eerder… webdesign uhhmm
I: Ik zou wel komen kijken ja. En als het leuk is dan zou ik blijven.
J: Ja.
I1: Zouden je ouders het leuk vinden als je daar aan mee zou doen?
I: Ja, mijn ouders, die vinden denk ik alles goed.
J: ja, bij mij ook.
I: Maakt niet uit wat ik doe, als ik er maar lol in heb bijvoorbeeld.
J: Ja! Zij steunen mij echt in alles wat ik doe!
I: En mijn vrienden, ah zelfs als zij nee zeggen, doe ik toch. Boeit echt niet. Haha!
J: Ja! Haha!
I1: Zouden jullie denken dat het voor meer mensen zou gelden, dat ze het leuk zouden vinden als er
zulke, creatieve, dingen in de wijk georganiseerd zouden worden? Mensen van jullie leeftijd
bijvoorbeeld.
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I: Ja, is wel leuk. Maar is wel leuk als je mensen ziet en je hebt iets gedaan en je ziet dat mensen er lol
in hebben, ze vinden het leuk.
J: Ja, als je iemand aanraadt om hier te komen, en diegene vindt het leuk… Dan krijg ik wel een goed
gevoel! Dan denk ik van: oké, ik heb hem iets aangeboden… Want ik heb ook echt veel vrienden die, ze
doen niet veel. Als ze thuis zijn, ze zijn gewoon binnen en doen niks. Zitten ze op hun telefoon of zo.
En ik ben dan een persoon die dan meer wil uitzoeken en die zegt: he kom gaan we dat doen. En dan:
nee, heb geen zin of zo. En dan bijvoorbeeld als ik ze hierheen stuur en ze zeggen: o, je hebt gelijk,
da’s leuk… Dat geeft wel een goed gevoel!
I1: Ik snap je helemaal! En jou vrienden?
I: Ik zeg tegen hen: als je het leuk vindt, kan je hier blijven en als je het niet leuk vind… ja, dan kan ik er
niks aan doen.
I1: Oké. Nou, mannen, dan ben ik met mijn vragen klaar! Bedankt allebei!

TRANSCRIPTIE INTERVIEW 4
(interview volledig te luisteren op https://www.dropbox.com/s/irywo69tfil073h/Voice%20023.m4a?dl=0)

Respondent 1
Naam: Anoniem
Leeftijd: 15
Geslacht: Vrouw
Nationaliteit: Nederlandse
Afkomst/etniciteit: Turks
Huidige Opleiding: Vmbo
Werk/Bijbaan: Geen

Respondent 2
Naam: Emre
Leeftijd: 15
Geslacht: Man
Nationaliteit: Nederlandse
Afkomst/etniciteit: Turks
Huidige Opleiding: Vmbo
Werk/Bijbaan: Geen
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Datum: 01-04-2016
Starttijd interview: 17:00
Eindtijd interview: 17:30
Totaal: 31:25 minuten
Mijn deel: 25:48 minuten

I1: Interviewer 1 (Corinne)
I2: Interviewer 2 (Liss)
A: Anoniem
E: Emre

I1: Kennen jullie de SKVR?
A: Ja.
I1: Waarvan?
A: Ik zat erop, dus, in groep zeven.
I1: En wat heb je toen gedaan?
A: Uhhmm, theater en dansen en zo.
I1: En nu doe je dat niet meer?
A: Nee, ik ben te oud geworden voor dat, voor die cursus zelf. Maar ik ga een andere cursus doen
misschien.
I1: Weet je al wat?
A: Nee, dat weet ik nog niet.
I1: En jij? Ken jij de SKVR? Of heb je daar ideeën bij?
E: Neuhh.
I1: Nee?
E: Nee, helemaal niet.
I1: En wat vinden jullie leuk om in je vrije tijd te doen? Waar ben je graag mee bezig?
A: Ja, boksen.
I1: Boksen! Wauw, stoer!
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A: Haha!
I1: En hoe vaak per week doe je dat?
A: Ja, dat doe ik uhh, één keer per week.
I1: En jij?
E: Gamen.
A: Hahaha!
I1: Wat voor games doe je?
E: Schietspellen.
I1: Oké! Doe je dat alleen of ook wel eens met anderen samen?
E: Met anderen.
I1: En dat doe je elke dag?
E: Ja.
I1: Doe je dat dan lang elke dag?
E: Soms.
I1: Ligt er dan maar net aan hoeveel tijd je over hebt.
E: Ja.
I1: Jij bent wel eens bezig met iets creatiefs vertelde je net al en jij? Doe je naast gamen wel eens
andere creatieve dingen?
E: Nee.
I1: Helemaal niet. Waarom niet?
E: Vind dat niet leuk. Liever thuis achter de computer.
A: Haha!
I1: En een blog of een vlog maken of zoiets, is dat iets wat jullie leuk lijkt?
A: Nee, haha.
I1: Waarom lijkt je dat niks?
A: Dat vind ik gewoon niet leuk, haha.
I1: En jij?
E: Niet echt zin.
I1: En tekenen of schilderen? Wat vinden jullie daarvan?
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A: Tekenen doe ik op school wel, dat is wel leuk. Maar in mijn vrije tijd zou ik het niet doen.
I1: Nee?
A: Het is wel leuk om op school te doen, als opdracht met allemaal mensen om je heen. Maar niet
echt als ik alleen ben.
I1: En als je dat hier in de buurt als cursus zou kunnen doen of als je daar les in zou kunnen krijgen met
anderen, zou je dat dan leuker vinden?
A: Uhhmm, nee, toch niet haha.
I1: Dan is op school leuker dan in je vrije tijd.
A: Ja.
I1: heb je een idee van waarom dat zo is?
A: Nee, haha.
I1: Ook niet een heel klein beetje?
A: Ja, beeldende vorming hebben we op school en dan moet je wel tekenen en zo.
I1: Omdat het verplicht is op school.
A: Ja, haha.
I1: En hoe is dat voor jou?
E: Nul.
I1: Oké, haha, het is echt gamen of niks geloof ik.
E: Ja, haha.
I1: Misschien dingen als fotografie, filmpjes maken, mode of sieraden ontwerpen, een app maken of
graffiti spuiten, of zoiets? Ik roep maar wat dingen hoor.
E: ….. (schudt zijn hoofd van nee).
I1: Wat vind jij van zulke dingen?
A: Nee, ook niet.
I1: Even kijken hoor… En zouden jullie redenen kunnen bedenken waarom je geen cursus zou gaan
doen, ook al vind je iets misschien wel leuk?
A: Ja, ik heb het al gedaan en het was ook heel leuk.
I1: Dus voor jou zijn er dan misschien weinig redenen om te zeggen: dat zou ik niet nog eens doen?
A: Ja.
I1: Maakt het dan bijvoorbeeld nog iets uit voor jou als het ver weg is? Aan de andere kant van de stad
of zo?
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A: Dat is allemaal niet zo ver. SKVR is ook in de stad. Maakt mij niet echt zoveel uit.
I1: Spelen daar voor jou je vrienden nog een rol in? Als ze het bijvoorbeeld stom vinden dat je zulke
lessen gaat volgen, zou je het dan niet doen?
A: Nee, ik zou het gewoon doen.
I1: En jij? Jij bent geloof ik helemaal niet geïnteresseerd om iets creatiefs of een cursus te doen.
Waarom is dat?
E: Ik ben te lui.
I1: Te lui? Waar ben je dan te lui voor?
E: Bijna alles. Naar school gaan, weg gaan.
A: Hahaha!
I1: Maar stel nou dat je meer over gamen zou kunnen leren of daar misschien zelf mee aan de slag zou
kunnen, met het maken daarvan of iets… Zou dat iets zijn wat je meer aanspreekt?
E: ….. (haalt schouders op).
I1: Nee? Ik dacht misschien omdat dat iets is waar je graag mee bezig bent…
E: …. (haalt nogmaals schouders op).
I1: Of zouden jullie misschien niet genoeg tijd over hebben om creatieve lessen te volgen in je vrije
tijd?
A: Nee.
I1: En jij? Stel dat er was op dat vlak dat je echt leuk zou vinden, zou het dan zo zijn dat je niet zou
komen door tijdgebrek?
E: Nee.
I1: Meer omdat je te lui bent.
A: Hahaha!
E: Ja.
I1: Even kijken hoor… uhhmm, waardoor of waarom zou jij weer kiezen voor een cursus? Daar vertelde
je net over… Wat zou dan voor belangrijk zijn waardoor je zegt: nu ga ik dat weer doen?
A: Het moet uhhh, het moet wel na schooltijd zijn, en niet zo laat. Dat is voor mij wel belangrijk bij een
cursus. Ongeveer om vier, vijf uur.
I1: En maakt het dan nog uit wat voor cursus?
A: Nee.
I1: Als het maar iets is dat je leuk vindt.
A: Ja.
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I1: En… stél je zou dingen leuk vinden, laten we even uitgaan van ‘stel dat’
A: Hahaha, stel…
I1: Zou je het dan belangrijk vinden dat je daar ook in je dagelijks leven iets mee kunt? Met wat je dan
op zo’n cursus zou leren? Of voor school, of misschien voor je werk straks?
E: Voor m’n werk.
I1: Dus als jij een droombaan hebt misschien, bijvoorbeeld gamedesigner of zo, dan zou je het
belangrijk vinden daar nu alvast iets voor te leren.
E: Ja.
I1: En voor jou?
A: Ja, ook, werk.
I1: Niet voor school of..
A: Ja, ook, maar werk is belangrijker.
I1: Zouden jullie het belangrijk vinden, stel je hebt zo’n cursus gedaan, dat je daar dan een certificaat
van krijgt?
E: Nee.
I1: Voor jou?
A: Ja, dat weet ik niet zo
I1: Maakt dat je nog niet zoveel uit nu?
A: Nee.
I1: Even kijken hoor… We gaan nog steeds uit van het ‘stel dat’ idee he, wat zou dan een reden voor
jou zijn om misschien wel zo’n soort te gaan doen? Kun je daar iets bij bedenken?
E: Ja, als het leuk is en als ik er ook interesse in heb.
I1: En jij?
A: Hetzelfde.
I1: En zouden je vrienden daar nog een rol in spelen, of je vader of moeder; thuis? Als zij dat leuk
vinden?
A: Nee.
E: ….. (haalt schouders op).
I1: Worden jullie daar thuis in gestimuleerd door je moeder of vader, of broers of zussen? Om zulk
soort dingen te doen? Creatief te zijn?
A: Ja, ik zit steeds achter mijn telefoon of computer en dan zeggen ze steeds van uhhh, doe iets
anders… maar ik doe het toch, haha.
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I1: En, stel dat nog steeds, als je bijvoorbeeld een cursus of een workshop zou gaan doen, is het dan
belangrijk hoe een groep samengesteld is? Moet het een grote groep zijn, of juist niet, of…
A: Dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Als je maar die cursus uhhh, kan volgen.
I1: Maakt het dan nog uit met welke mensen?
A: Mensen van mijn leeftijd.
I1: is het dan fijn als je daar mensen kent? Of als er bijvoorbeeld vriendinnen of vrienden meegaan?
A: Ja, dat is wel.
I1: En waarom vind je dat?
A: Als je niemand kent dan heb je ook geen plezier.
I1: Zou je het dan spannend of eng vinden om nieuwe mensen te leren kennen? Of vind je dat wel
leuk?
A: Nee, dat is niet erg.
I1: En hou zou dat voor jou zijn?
E: Niet te grote groep. Ook niet echt mensen die ik ken of zo, gewoon nieuwe mensen.
I1: Zouden jullie het nog prettig vinden om eerst een proefles te kunnen doen bijvoorbeeld? Om te
kijken wat het is?
A: Ja, want stel je voor, je vindt het niet leuk. Ja.
I1: En voor jou?
E: Nee.
I1: Nee? Dat zou voor jou niet uitmaken. Als het je leuk lijkt dan zou het gewoon meteen doen.
E: Ja.
I1: Zou je het bijvoorbeeld wel prettig vinden als je iets van een cursus fotografie zou doen, he, stel
dat, dat er dan een camera is die je kan gebruiken? Of bijvoorbeeld dat je software krijgt bij lessen
over gamedesign? Is dat belangrijk?
E: ….. (haalt schouders op).
A: Ja.
I1: Zou je er dan eerder voor kiezen? Als je zulke dingen kunt gebruiken?
A: Ja, dat wel. Als het gaat over fotografie moet je wel gewoon een camera hebben toch, hahaha!
I1: Da’s waar, maar er zijn ook cursussen waar je eerst zelf dan een camera moet kopen voor je mee
kunt doen.
A: Nee, hahaha! Raar.
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I1: En stel dat je dan zo’n cursus zou doen, maakt het dan nog uit hoe lang die duurt?
A: Niet te lang.
I1: En wat is niet te lang voor jou? Hoeveel lessen ongeveer, heb je daar een idee bij?
A: O, ik dacht dat u bedoelde van een paar uur per dag of zo.
I1: O! Nee! Maar da’s wel een goeie hoor… hoeveel keer per week zou je dan fijn vinden?
A: Eén keer per week.
I1: En als jij het dan mocht zeggen, hoe lang zou zo’n les dan moeten duren?
A: Een uurtje ongeveer, anderhalf uur.
I1: En hoeveel lessen, vind jij, dat een cursus zou moeten hebben?
A: Dat hangt ervan af hoe lang die cursus duurt.
I1: Maar wat zou jij zelf prettig vinden? Tien lessen van een uur per week bijvoorbeeld, of meer, of
minder?
A: Vijftien, twintig lessen ongeveer. Van een uur per week.
I1: En welke ideeën heb jij daarover, ondanks dat je misschien niet zo’n cursus zou doen?
E: ….. (haalt wederom zijn schouders op).
I1: Ik ben toch wel nieuwsgierig naar wat je daarvan vindt. En je krijgt hiervoor betaald tenslotte
strakjes, dus voor wat hoort wat, haha!
E: Ja, het moet ook niet te lang duren zo’n cursus. Maar ongeveer twee keer per week, drie tot twee
uur.
I1: Zo, da’s best wat, twee keer per week twee tot drie uur.
E: Maar als het leuk is, is dat wel leuk.
I1: Dus als het iets van gamedesign zou zijn, dan zou je dat er wel voor over hebben?
E: Ja.
I1: En als er hier in de wijk bijvoorbeeld een project georganiseerd zou worden, met meerdere mensen
en waar samen verschillende creatieve dingen gedaan worden, zou jullie dat aanspreken?
E: …. (Schudt zijn hooft van nee).
I1: Dat dacht ik al, haha!
I1: En jij?
A: Nee, haha.
I1: Hebben jullie een idee van waarom je dat niet leuk lijkt?
A: Lijkt me gewoon niet leuk.
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I1: Jij gaat strak misschien wel weer een cursus doen zei je daarnet, maakt het voor dan nog uit hoe
een leslokaal er dan uitziet? Waar zou je je dan het prettigst bij voelen?
A: Ik weet dat al, omdat ik er eerder ben geweest. Maar als ik er echt voor de eerste keer zou komen
dan maakt dat me niet uit.
I1: Een beetje iets gezelligs aan de muur of net als hier, een beetje kaal…
A: Nee, maakt me niet uit.
I1: Het gaat je dan meer om wat voor les er gegeven wordt, dan om hoe het eruit ziet.
A: Ja.
I1: En hoe zou dat voor jou zijn?
E: Maakt niet uit.
I1: Zou het voor jullie nog belangrijk zijn om te kunnen laten zien wat je geleerd hebt tijdens een
cursus? Dat je bijvoorbeeld een uitvoering mag geven of een expositie of zoiets?
A: Ja.
I1: Dat vind je wel belangrijk?
A: Ja, want dan doen we wat we al die lessen hebben gedaan, wat je hebt bereikt.
I1: Dat zou mij heel eng lijken.
A: Nee, ik heb dat al gedaan en ik vond het niet zo eng of zo.
I1: En jij? Stel dat je een cursus zou doen?
E: Naahhh, ik houd het liever voor mezelf.
I1: Je zou er dan liever voor kunnen kiezen of je wel of niet wil laten zien wat je gedaan hebt?
E: Ja.
I1: En iemand die dan zo’n cursus geeft, een begeleider, of coach of leraar, wat voor iemand zou dat
moeten zijn? Heb je ideeën waar je je prettig bij zou voelen?
A: Niet te oud.
I1: Vind je het belangrijk dat zo iemand luistert naar jouw ideeën over de les of wat je graag wil doen?
A: Ja.
I1: Ja? Dus als jij dan bijvoorbeeld zegt: ik wil liever dit of dat doen, dat er dan ook echt naar geluisterd
wordt of dat serieus neemt.
A: Ja.
I1: Zou je je daar prettiger bij voelen dan bij iemand die vertelt wat je dan gaat doen?
A: Ja.
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I1: En hoe zit dat voor jou?
E: Hij moet wel interessant zijn. Soms grappen maken, maar ook wel serieus kunnen zijn.
I1: Moet het dan ook iemand zijn die professioneel is, in gamedesign gewerkt heeft bijvoorbeeld, of
maakt jou dat niet uit?
E: Maakt niet uit.
I1: Zouden jullie veel variatie willen in wat je doet tijdens zo’n cursus? Zo van, vandaag wil ik dit en
volgende week misschien dat? Ben je dan graag met veel verschillende dingen bezig, bijvoorbeeld in
gamedesign, of doe je dan liever één ding?
A: Liever verschillend.
I1: Waarom lijkt je dat leuker?
A: Als je steeds hetzelfde ding doet, dan is het wel saai.
I1: Je wilt dus wel keuze hebben, dat vind je wel belangrijk.
A: Ja.
I1: En voor jou?
E: Liever één ding.
I1: En als er hier in de wijk zulk soort dingen georganiseerd zouden worden, zou je daar nieuwsgierig
naar zijn? Zou je dan wel eens gaan kijken?
A: Nee.
I1: Ook niet als er dans of theater gegeven zou worden hier?
A: Dat weet ik nog niet.
I1: En jij?
E: Ik zou wel gaan kijken en als het bijvoorbeeld ook interessant is zou ik ook wel blijven.
I1: Oké! Dat had ik niet verwacht! Hahaha!
E: Hahaha!
A: Hahaha!
I1: Denken jullie dat mensen van jullie leeftijd, hier in de wijk, dat die dat misschien interessant zouden
vinden? Als hier creatieve dingen georganiseerd zouden worden?
A: Hangt ervan af wat ze organiseren en wat je leuk vindt. Want stel. Je organiseert een
voetbaltoernooi, daar gaan niet veel meisjes naar toe.
I1: Maar als het creatieve dingen zouden zijn, bijvoorbeeld dans of dat je sieraden of mode kunt
ontwerpen?
A: Kan…mwja.
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I1: Wat denk jij daarover? Ja, niet sieraden maken natuurlijk, maar heb jij bijvoorbeeld vrienden hier
die vloggen of zulke dingen leuk zouden vinden?
E: Nee, gewoon gamen.
I1: Die had ik al een beetje aan voelen komen, haha.
E: Haha.
I1: Nou, dan geeft ik de vragen door aan Liss. Bedankt allebei.

TRANSCRIPTIE INTERVIEW 5
(interview volledig te luisteren op https://www.dropbox.com/s/whi2oj4ubhn7dxr/Voice%20024.m4a?dl=0)

Respondent 1
Naam: Anoniem
Leeftijd: 18
Geslacht: Vrouw
Nationaliteit: Nederlandse
Afkomst: Marokkaans
Huidige Opleiding: Mbo (Sociaal-maatschappelijke Dienstverlening)
Werk/Bijbaan: Geen

Respondent 2
Niet aanwezig

Datum: 06-04-2016
Starttijd interview: 16:21
Eindtijd interview: 17:16
Totaal: 55:11 minuten
Mijn deel: 41:22 minuten

I1: Interviewer 1 (Corinne)
I2: Interviewer 2 (Liss)
M: Meisje
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I1: Ken je de SKVR? Heb je daar beelden of voorstellingen bij? Weet je wat het is?
M: SKVR…om eerlijk te zijn, niet. Wat staat het voor? Is het een verkorting?
I1: Ja, het staat voor Stichting Kunstzinnig Vorming Rotterdam.
M: Oh ok, en jullie gaan vooral over jongeren of hebben jullie verschillende doelgroepen?
I1: Op moment zijn er nog verschillende doelgroepen, maar het is de bedoeling dat ze meer op
jongeren gericht gaat worden. Tussen de 0 en 24.
M: Oh ok
I1: Het is ook de bedoeling dat ze meer in de wijk aanwezig gaan worden
M: Ok.
I1: En SKVR verzorgt voor cursussen, workshops, elementen op de ...uh… creatieve vlak allemaal. Dans,
theater…uh….muziek, instrumenten spelen, zingen.
M: ok
I1: De afdeling waar wij dan deze vragen voorstellen die doet aan schilderen, fotografie,
webdesign…uh….schrijven…uh…zulke soort dingen allemaal.
M: Ok. Leuk.
I1: Uhm….dan hoef ik je niet te vragen of je ooit deel genomen hebt aan een cursus van de SKVR
M: Nee
I1: Heb je ook op school niet mee gemaakt? Op middelbareschool?
M: Ik deed wel vaak CKV, waar wij een soort van lessen…maar dit soort dingen onthoudt je dan niet.
Maar wij hadden wel, zeg maar, kunst dagen en dan kwamen mensen van de kunst en ze gingen ons
kunstjes laten doen of dansen, dat soort dingen en dat heb ik allemaal gehad. Maar ik heb nooit
opgelegd welke stichting dat was of zo.
I1: Nee nee, dat begrijp ik. Vond je het leuk om dit dingen te doen trouwens?
M: Ja ja ja…er waren wel wat dingentjes, wat leuke momenten, snap je?
I1: Ja?
M: Het is gewoon leuk om te doen als je met je klasgenoten bent, of met mensen uit de buurt. Het
was wel leuk om te doen, ik vond het leuk om wat creatiefs te doen en gewoon…ja…kunsten maken,
dansen…dat soort dingen…
I1: Lekker bezig blijven?
M: Lekker bezig te zijn, ja…als kind wil je lekker bezig zijn.
I1: Ja ja, wij horen allerlei verhalen. Even kijken hoor….uhm….nou ja goed, dat was dan op school wat
je net zei. Maar wat vind je sowieso leuk om in je vrijetijd te doen? Maakt niet uit wat het is…
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M: In mijn vrijetijd? ….ja, Netflix kijken…nee…(lachen)
I1: Nou ja, dat kan toch?
M: (lachende) …ja Netflix kijken, dat doe ik in mijn vrijetijd nu.
I1: Beetje relaxt op de band, serietje kijken…nou ja, doe ik het ook.
M: Ja…jaa….heerlijk.
I1: Uhm…even kijken…en ben je tegenwoordig met iets creatiefs bezig?
M: Creatiefs….uhm…even na deken….ik houd wel van schilderen maar ik doe het niet zo vaak.
I1: Waarom doe je het niet zo vaak?
M: Omdat het te veel moeite kost, ik maak alles vies…dan moet ik veel opruimen….dit soort dingen
zitten me tegen, maar ik vind het wel leuk om te doen hoor.
I1: Ok. Das mooi
M: Want met schilderen je doet het maar wat en het wordt toch mooi. Ik ben niet echt goed in maar ik
vind het leuk.
I1: Mooi. En dingen zoals sieraden maken of gewoon met mode bezig zijn?...
M: Ja, mode vind ik ook echt leuk.
I1: En het zelf maken vind je ook leuk?
M: Mode ontwerpen? Ja….ik kan dat niet. Ik heb het ooit geprobeerd….jaa….ik houd ook van naaien en
dit soort dingen maar ik kan het gewoon niet…
I1: Zelf een patroon tekenen of zo?
M: Nee….ik kan dat gewoon niet…
I1: Maar zelf iets aan andere laten naaien?
M: Zelf iets bedenken kan ik wel! Ik heb wel ideetjes…uhm…qua mode en zo…leuk dingentjes….maar
zelf tekenen en ontwerpen kan ik niet.
I1: Ok. Het is ook moeilijk…
M: Ja, het is echt heel moeilijk (lachen)
I1: En dingen zoals een blog of een vlog maken, zou je dat leuk vinden?
M: Nee, dat weer niet.
I1: En iets van fotografie of webdesign?
M: Nee, filter mijn eigen foto’s en zo….(lachen)….ik vind wel leuk om mijn foto’s te filteren en naast
elkaar te zetten maar voor de rest niet…(lachen)
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I1: Nou, das ook fotografie op zich. Maar het is niet zo dat je met je camera naar buiten gaat om
mooie foto’s de maken?
M: Nee, dat niet…nee.
I1: En dingen zoals songwriting of zo?
M: Nee nee
I1: Dus het is echt schilderen en mode?
M: Dansen vind ik het ook wel leuk.
I1: En sieraden ontwerpen?
M: Uhmm…ik zou dat wel een leuk vinden maar het is niet iets waar ik zou gaan opzoeken of zo.
I1: Uhm….Waarom heeft het een meer je voorkeur als de ander?
M: Ik denk dat ik bij een meer plezier heb dan bij de andere….het spreekt me meer aan (lachen)
I1: Even kijken hoor…uhm…even zien….nou ja, met schilderen ben je al bezig…uhm…en met mode en
zo, met dingen bedenken…ben je weleens mee bezig?
M: Ja, ja…vooral Marokkaanse jurken te laten naaien. Als ik naar Marokko ga dan moet ik altijd jurken
laten naaien.
I1: En dat bedenk je wél zelf?
M: Dat bedenk ik wél zelf en dan zeg ik tegen die naaier hoe ze het moet naaien en ze maakt het voor
mij zo als ik het wil.
I1: En dat doe je vaak?
M: Elke zomer. Dan teken ik het ook echt uit en…al die dingentjes.
I1: Wat leuk!
M: Ja! Dat doe ik wel.
I1: Dus je draagt echt je eigen kleding?
M: Ja…(lachen)…als het gaat om Marokkaanse jurken wel….(lachen)
I1: En als je daarmee bezig bent doe je het samen met iemand of doe je het alleen?
M: Nee, dat doe ik altijd alleen.
I1: En vind je dan het leuk om alleen te doen?
M: Ik heb meestal een ander smaak dan iedereen, dus als ik mensen ga vragen of dat mooi is dan
zeggen ze “ja, maar als je hier anders doet…” en meestal is het juist iets waar ik niet wil veranderen,
snap je? Dus daarom houd ik van mijn eigen creatie te doen.
I1: Uhm….en als je…stel dat je zou leuk vinden om je eigen kleding te naaien. Zou je het leuk vinden
om een cursus erover te doen?
106

M: Ja.
I1: Zou het dan, dingen zoals het prijs of de afstand…zouden dat redenen zijn om zo’n cursus niet te
doen?
M: Uhm….bedoel je met de afstand dat het ver weg ligt?
I1: Ja, als je bijvoorbeeld naar Zuid zou moeten gaan
M: Uhm…afstand zou wel wat doen maar de prijs niet echt. Kijk als de afstand….het is toch beter als
het dichtbij is, snap je? Dat ik niet echt steeds lange reizen hoef te maken. Het is makkelijker voor
mijzelf en ook gewoon….ja…ja…gewoon beter.
I1: Zou je dan makkelijker zijn om te beslissen om het wel te doen als het dichterbij zou zijn?
M: Uhm…jawel (lachen)
I1: Even kijken hoor….heb jezelf ooit over nagedacht om jezelf daar meer te ontwikkelen om aan iets
mee te doen….bijvoorbeeld met jurken naaien…
M: Met jurken naaien? Jawel, de laatste tijden zie ik heel veel mensen die echt kunnen naaien en als ik
ooit langskom…zoals ik een broek moet laten inkorten…dan zegt ze van “waarom leer je niet zelf te
doen?”. Dan denk ik van ja…eigenlijk wil ik het wel maar ja…ik weet niet wat mij tegenhoudt eigenlijk.
Ik heb dus wel echt over nagedacht maar ik weet het niet.
I1: Is het omdat je te weinig tijd voor hebt?
M: Te weinig tijd? Uhm…weekend ben ik vrij, dat wel…’s weekends ben ik vrij. Dus als ik die cursus zou
volgen kan eigenlijk alleen in de weekend.
I1: Dus niet doordeweeks ’s avonds na de eten of zo?
M: Nee…dat weer niet. Dan ben ik te druk met school en zo…ik wil mijn school echt afmaken. Ik heb
dan verlagen die ik moet maken…
I1: Dus zaterdag is de meest ideale dan?
M: Zaterdag of zondag.
I1: Eventjes kijken hoor…en wat weeg voor jou het zwaarst? Als je zou moeten kiezen waarom je het
niet ga doen, zou afstand of te weinig tijd?
M: Het sluit eigenlijk op elkaar aan, want als de afstand te groot is dan heb ik meer tijd nodig (lachen)
I1: Nou ja, nooit nagedacht…ik ben met je eens. Uhm…en stel, je zou zo’n cursus naaien gaat doen,
wat zou het voor jou moeten opleveren? Hoe zie je dan zo’n cursus?
M: Als ik zo’n cursus zou volgen dan wil ik een certificaat daarvoor. Dan zou ik mijn eigen design
beginnen…ja…met mijn eigen jurken…ik zou mij meer richten op feestjurken denk ik…want ik houd
echt van bling bling en steentjes….(lachen)
I1: Zou je ook prettig vinden om iets voor je werk te doen?
M: Uhm…nee, voor mijn werk denk ik dat niet zo belangrijk is.
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I1: Even kijken hoor…waarom zou dan redenen zijn om dan wel te doen?
M: Ja, als ik het leuk vind….om eerlijk te zijn, dit opleiding waar ik nu volg ik maak het af maar ik vind
het niks. Dus ik weet al dat ik met deze opleiding niet veel ga doen, dus het moet sowieso iets komen
waar ik wel wat aan heb en wat ik wel leuk zou vinden.
I1: En als je wel kiest om zo’n cursus te doen, wel rol spelt je vrienden of thuis?
M: Thuis zouden ze mijn stimuleren…gewoon omdat het leuk is…
I1: En je vrienden?
M: Ja, die zullen mij zeker stimuleren.
I1: Zouden ze ook mee gaan doen?
M: Ik denk het wel…meestal als ik iets ga doen dan volgen ze me wel.
I1: En…uhm…op basis van welke voorwaarde zou je het aantrekkelijk vinden om zo’n cursus te volgen.
Zou je liefst in een groot groep zitten of juist klein…zou je eigen naaimachine moeten meenemen…dit
soort dingen…
M: Uhm….ik houd sowieso van kleinere groepen want je krijgt meer aandacht….uhm….meestal vind ik
prettig als de materialen aanwezig zijn, vooral in het begin. Aan het begin ben je nog slordig en je weet
niet hoe dingen werken….
I1: En maakt het uit wat voor type leraar of coach je hebt?
M: Ik voel me altijd prettiger bij vrouwen gewoon…dan kan ik ook wat meer vragen.
I1: En maakt het uit of zo’n lerares zelf veel ervaring heeft, zelf uit de modebranche komt,
bijvoorbeeld?
M: Ja….misschien zorgt ze voor inspiratie…
I1: Zou het belangrijk zijn dat je veel insprak zou krijgen tijdens de les? Of wil je liever een strak
programma volgen waar de lerares vertel wat je moet doen?
M: Ja, eigenlijk dat. Als je een programma volgt dan kom je vanzelf eigenlijk daar waar je wil leren.
Tenminste leer je wel hoe dingen worden gemaakt en dan aan de hand van wat ik heb geleerd kan ik
mijn eigen ding doen. Dan krijg je een bredere ervaring op elk gebied en leer de basis van alles. Zo kan
je meer dingen leren.
I1: Uhm…en hoe lang moet zo’n cursus duren, hoeveel lessen en zo?
M: Zo lang als het nodig is, hoe sneller hoe beter maar liever een cursus dat ik goed afrond en dat al
mijn vragen beantwoorden worden, dus het gaat om de kwaliteit. Het mag van mij langzaam gaan als
ik daarvan beter kan leren.
I1: En wil je liever vaste lestijden of de mogelijkheid om in te lopen wanner je beter uitkomt?
M: Nee, gewoon vaste lessen.
I1: En is het voor jou belangrijk om snel resultaten te kunnen zien?
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M: Ja, dat is bij mij echt gewoon zo. Ik wil, zeg maar, snel iets kunnen doen. Ik ben een beetje haastig
altijd met dingentjes.
I1: Even kijken hoor…zou je ook fijn vinden als er mogelijk is aan de einde van je cursus om je werk te
laten zien, zoals een modeshow of een expositie?
M: Ja, denk ik het wel. Ik zou het sowieso alles op Facebook plaatsen. Ik zou mijn eigen kleding zelf aan
willen (lachen)
I1: Dus als vanuit de cursus een online platform komt waar je kleding kan delen zou voor jou leuk zijn
in plaats van een modeshow?
M: Ik zou echt allebei doen. Gewoon allebei (lachen)
I1: Zou je dan mensen uitnodigen te komen kijken of vind je het eng?
M: Ik vind het niet eng, ik zou wel iedereen uitnodigen…
I1: Uhm….welke setting voel je prettig bij zo’n cursus?
M: Ik voel me altijd thuis hier in Crooswijk…hapje en drinken is altijd leuk en een leuk uitzien qua
decoratie prikt je interesse, dan wil je ook blijven. Het moet een beetje gezellig zijn, een beetje open
met veel licht…het moet niet deprimerend zijn.
I1: En…..uhm….even kijken….uhm…zou je liever bezig houden met een type werk zoals leren naaien of
zou je meer uitgebreid willen zoals kleding tekenen, patronen ontwerpen?
M: Ja dat vind ik belangrijk…ik moet weten hoe dat jurk eruit moet zien, dat ik het ook op papier kan
tekenen en dan zelf de stof kunnen knippen en in elkaar zetten.
I1: En maakt het voor jou uit als je dat kan leren van mensen om je heen, zou je dan prettiger vinden
om van andere te leren in plaats van een specifieke leraar of zo?
M: Ik vind het ook goed om van andere te leren, als ze iets doen wat ik leuk vind dan wil ik ook leren.
Het is niet dat ik denk dat ze geen leraren zijn en daarom kan ik niks van ze leren. Maar je leert wel
meer van leraressen want de mensen die de cursus volgen moete ook nog leren.
I1: Zou voor jou een workshop van een paar lessen om de basis te leren goed werken?
M: Alleen als een soort van kennismaking met de cursusstof is, anders niet.
I1: Dus als een soort van proeflessen?
M: Ja, dat vind ik leuk. Zeker. Proeflessen zijn altijd leuk. Ik zou dat zonder twijfel leuk vinden.
I1: Wat zou je vinden van wijk projecten met meerder disciplines, zoals de mensen die een naaicursus
doen dan een modeshow opstellen, dan de mensen die fotografiecursus doen dat kunnen
fotograferen en de mensen die dan een vlog cursus doen daarover kunnen vloggen en zo….
M: Ja, das leuk. Het is best wel leuk omdat hier wordt nooit iets georganiseerd. Dan kunnen mensen
ook in het echt gaan oefenen wat ze tijdens hun cursussen hebben geleerd. Dat vind ik wel leuk. En dit
dingen zullen de wijk zeker leuker maken ook. Want ik vind sowieso dat hier veel jongeren met talent
gewoon thuis zitten en niks doen in hun vrijetijd en met zulke dingen benut je toch je tijd mee en je
leert wat van.
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I1: Zouden meer mensen dat dan ook leuk vinden en behoefte aan hebben?
M: Jawel, mijn vrienden wel. Er zijn veel mensen met een talenten hier die er niks aan doen, er zijn
mensen die goed kunnen dansen en zingen en ze doen niks. Maar als iets hier in de buurt is dan zullen
ze wel meer actief worden met hun talenten, vooral als andere dat ook gaan doen.
I1: Nou, ik ben nu klaar met mijn vragen en Liss heeft nog een paar vraagjes voor je. Hartstikke
bedankt voor je meewerken.
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BIJLAGE 5. RESULTATEN INTERVIEWS
Overzicht thematische analyse
Interview

Onderwerp

Codering transcriptie/uitspraken

Thema interview

Interview 1

SKVR

M: Nee, de naam kwam me wel bekend voor. Maar ik weet niet echt waar het voor staat.

Naam bekend
Geen associatie aanbod

Interview 1

Algemene
vrijetijdsbesteding

M: Buiten zijn met vrienden, voetballen met vrienden en creatief zijn; dingen bedenken om te doen met
vrienden

Sport
Sociale contacten
Gezamenlijke activiteiten

Interview 1

Creatieve
vrijetijdsbesteding

M: Ik maakte vroeger filmpjes of sketches. Daarmee probeerde ik de kloof tussen autochtoon en
allochtonen te dichten zeg maar.

Actieve participatie op eigen initiatief
Actieve participatie gestaakt

M: Ik heb ook gevlogd.
Sociaal-maatschappelijk belang actieve
participatie
Interesse populaire cultuur
Interview 1

Start interesse

M: Met die vriend zat ik filmpjes te kijken op YouTube, en toet dachten we: waarom doen wij dat niet?

Geïnspireerd door anderen via social
media

Interview 1

Staken actieve
participatie

M: Ik had geen tijd meer eigenlijk en de jongen met wie ik het deed heeft een ander pad gekozen.

Tijd

M: Sinds ik niet meer met die andere jongen samenwerk doe ik dat allemaal niet meer.

Niet alleen bezig willen zijn

M: Ja, het was ook eigenlijk mijn hobby. Dus ik zou dat wel willen of er beter in willen worden of er een
cursus in willen volgen.

Interesse in actieve participatie in
cursusvorm

Interview 1

Beter worden in creatieve
interesse
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Interview 1

Ander creatief
aanbod/interesses

M: In tekenen of schilderen ben ik niet zo goed. Sketchen en film spreekt mij meer aan.

Voorkeur in actieve participatie
Intrinsieke interesse

Interview 1

Drempels actieve
participatie in cursusvorm

M: Iets moeten leren wat mij niet aanspreekt. Dat ik een heel ander beeld heb over wat ze zouden doen of
waar de cursus over zou gaan

Onduidelijkheid aanbod
Non-oriëntatie

M: Ik denk dat als het me echt aan zou spreken dan zou ik de tijd en het geld er wel voor over hebben. Dan
zou ik bijvoorbeeld zelfs als het in een andere stad is, maar het spreekt me wel aan dan zou ik wel gewoon
gaan. Ik ben wel leergierig, dus als ik iets nieuws kan leren dan ga ik er wel voor.

Desinteresse (mate van interesse)
Latente interesse

M: Nee, ik heb er eigenlijk nooit over nagedacht om een cursus te doen.

Interview 1

Begeleiding

M: Ik wil ook zelf creatief zijn, dat ik ook zelf iets bedenk.

Serieus genomen worden in eigen input

M: Als een cursus je gewoon helpt, maar de mensen die naar de cursus gaan, ons, de vrijheid geeft om zelf
ook dingen te bedenken. Dat is iets dat mij wel aanspreekt.

Communicatie
Flexibiliteit

Interview 1

Leervorm

M: Want je moet niet alleen van één iemand dingen horen. Want misschien heb je iemand in de groep die
iets heel moois heeft en het en daar iets over kan vertellen, ja dan heb je gewoon vrijheid om daar iets mee
te doen.

Voorkeur non-formeel leren
Professionaliteit begeleiding

M: Het liefst wil ik ook gewoon leren van iemand die professioneel is en niet alleen van amateurs.
M: Ik denk dat het eigenlijk gewoon gemixt kan zijn. Dat je leert van een leraar, maar ook van elkaar
Interview 1

Meerwaarde actieve
participatie in cursusvorm

M: Maar het zou wel heel leuk zijn als je, als je bijvoorbeeld een cursus vloggen hebt dat ze je gewoon ook
echt leren hoe je de camera goed moet gebruiken, hoe je de camera goed zet voor het vloggen, misschien
zelfs leren editen. Gewoon dat ze met de computer laten zien zo doe je dat, zo knip je een video goed en zo
plak je hem aan elkaar zodat je niet ineens rare beeldmateriaal hebt.
M: Een cursus sketches maken dat die gewoon leert, hoe je elkaar, ja, gewoon als je gaat acteren, hoe je dat
dan het beste kan doen. En hoe je de hoeken in de kamer die je gebruikt het best moet gebruiken… Waar
goed licht is en van alles… ja.

Technische vaardigheden leren
Kennis opdoen
Totaalpakket
Sociale contacten
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M: Kwaliteit, want ik wil mijn tijd niet gaan verspillen aan iets dat mij niks leert

Gezelligheid

M: Gezelligheid, kwaliteit en gewoon veel mensen
Interview 1

Duur cursus

M: Als niet veel mensen komen, of niet veel mensen zijn geïnteresseerd, dan zou ik een paar weken de
cursus houden en als er wel veel mensen komen een paar maanden of zo. Maar ik denk een jaar is denk ik
te lang, want op een gegeven moment zijn alle mensen wel gekomen die geïnteresseerd waren.

Voorkeur kortere cursus

Interview 1

Cursusgroep

M: Want als je veel mensen ziet dan voel je ook dat anderen jouw hobby, jouw interesse delen. Dan raak je
meer gemotiveerd.

Voorkeur grote groep
Belang gezamenlijke activiteit

Interview 1

Cursusvorm

M: Een cursus of workshop, dat maakt mij niks uit.

Neutraal t.o.v. cursusvorm

M: Dat zou wel leuk zijn zo’n heel project, samenwerken met allemaal mensen. Dat zou ook wel leuk
vlogmateriaal zijn. Ik denk dat ik dan ook wel andere dingen zou uitproberen.

Positief t.o.v. project
Belang gezamenlijke activiteit

M: Ik denk als jullie bijvoorbeeld een project hebben over allerlei thema’s en niet alleen één, dan zou je wel
veel jongeren hier aanspreken. Want iedereen heeft zo z’n eigen hobby’s.
Interview 1

Interview 1

Resultaat cursus
presenteren

Motivatie actieve
participatie

Belang van verschillende activiteiten

O ja, dan ja, dat zou wel leuk zijn ja. Dat gewoon ook aan anderen die niet naar die cursus zijn geweest kunt
laten zien hoe het werkt en hoe het zit. Dan leer je ook eigenlijk indirect mensen over de cursus en
misschien krijg je er dan weer mensen bij die het leuk vinden en komt die ook. Da’s ook wel goed ja.

Belang van interesse delen

M: Ik zou geen cursus doen omdat het mij zou helpen in mijn opleiding nu. Maar mijn vrije tijd, gewoon mijn
normale leven als ik niet op school zit, dan zou het me wel helpen als ik denk van: hé ik ga gewoon weer
filmpjes maken of ik ga weer vloggen. Maar op school helpt het mij niet.

Intrinsieke motivatie

M: Want het is voor mijzelf.

Eigenwaarde

M: Mijn moeder vond het erg leuk dat ik filmpjes maakte en op YouTube en Facebook stond.

Succes

M: Mijn vrienden steunden mij in het begin wel, van; dat kan je lukken. En voor we het wisten hadden we
26.000 likes.

Gezamenlijke activiteit

Positief t.o.v. presenteren geleerde
vaardigheden

Zelfexpressie

M: We gingen ook naar andere steden, om te promoten.
Interview 1

Creatief aanbod in de wijk

M: Het zou me wel leuk lijken als ze hier in Crooswijk iets zouden gaan doen.

Positief t.o.v. creatief aanbod in de wijk
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Interview 2

SKVR

M: Ik denk dat mijn vrienden uit nieuwsgierigheid wel zouden komen om te kijken. En als ze het leuk vinden
blijven ze. Maar als ze het niks vinden zouden ze gaan. Maar ik denk wel dat als ze horen van project,
cursus, workshop hier dat ze wel gaan kijken uit nieuwsgierigheid.

Aantrekkingskracht van creatief aanbod
in de wijk

R en O: We hebben daar op de middelbare school dansles gevolgd. Althans, dat was een project vanuit gym
zeg maar.

Naam bekend
Lichte associatie aanbod

R: Ik vond het eigenlijk niet leuk, het was puur omdat het moest.
Negatieve associatie ervaring
R: Het is een dansschool geloof ik. Ik weet eigenlijk niet of jullie nog andere dingen aanbieden.
O: Ja, hetzelfde. Misschien toneel.
O: Ookééé! Wel heel breed (aanbod).
R: Meer alle creatieve bezigheden zeg maar.

Interview 2

Algemene
vrijetijdsbesteding

R: Waar ik mee bezig ben is voornamelijk sporten. Ja, sporten voornamelijk. Of met mijn vrienden wat gaan
drinken…

Sport
Sociale contacten

O: Ja. Voor mij ook, maar dan nog met gamen erbij.
Gezamenlijke activiteiten
Interesse populaire cultuur
Interview 2

Creatieve
vrijetijdsbesteding

O: Sinds ik PlayStation 4 heb aangeschaft, kun je tegenwoordig gamepje opnemen en uploaden en dat doe
ik wel een beetje vaak. Echt op speciale momenten, dan bewerk ik die video en dan upload ik hem op
YouTube.

Actieve participatie op eigen initiatief

R: Ik ben niet zo creatief.

Latente interesse actieve participatie

R: Waar ik misschien eventueel wel iets mee zou doen is misschien toneel. Dat heb ik wel altijd wel leuk
gevonden.

Interesse traditionele cultuur

Interesse populaire cultuur

R: En dat zou echt wel iets zijn wat ik goed vind om te doen, maar dan echt als vrije tijd en zo gewoon. Ik zou
nooit acteur of zo willen worden.
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Interview 2

Start interesse

O: Gamen doe ik eigenlijk al sinds mijn jeugd.

Escapisme

O: Gamen is ergens wel goed voor je concentratie en even weg van alles… ja.

Toevallig mee in aanraking gekomen

R: Het was eigenlijk toen in groep acht, met de schoolmusical, toen dacht ik van, nou dat is eigenlijk wel heel
leuk. En op de middelbare school nog drama gehad twee jaar , dat vond ik ook hartstikke leuk om te doen
echt.

Succes

O: Tekenen deed ik wel altijd een beetje! Vroeger echt, op de middelbare school, architectuur daar was ik
goed mee. Allemaal tienen, echt, ja, ja, ja. Ook zelf tekenen. Of het nou ging om huizen tekenen of wat dan
ook. Ik was daar best wel goed in ja.

Interview 2

Staken actieve
participatie

R: Vanaf de tweede, derde klas heb ik geen drama meer gehad, dus.
R: We hebben hier nooit echt iets gehad waar je naar toe kon. Een toneelschool in de buurt, of iets in de
buurt, waar je van dacht van goh, daar kunnen we lekker gezellig he een toneelstukje schrijven of en dan
opvoeren voor iemand. Dat hebben we eigenlijk nooit echt gehad hier in de wijk.

Geen onderdeel meer van
schoolprogramma
Geen mogelijkheid in de buurt/wijk
Veranderde interesses

O: Tekenen doe ik eigenlijk niet meer, ik vind het een beetje kinderachtig. Gamen of zo, of met computers
werken, dat vond ik uiteindelijk leuker.

Interview 2

Ander creatief
aanbod/interesses

O: Een blog of een vlog maken gaat een beetje te ver. Ik houd niet zo van social media. Heel af en toe zou ik
het misschien wel doen, maar niet elke dag.

Negatieve associatie aanbod
Desinteresse

R: Ik praat er liever over dan dat ik het uittyp zeg maar.
Non-oriëntatie
R: Tekenen en schilderen, nee, daar was ik vroeger al zeer slecht in.
O: Tekenen deed ik wel altijd een beetje! Nu eigenlijk niet meer, ik vind het een beetje kinderachtig.
R: Met een smartphone maak je altijd wel foto’s, maar het is niet zo dat ik met passie door het bos ga en
foto’s ga lopen maken van dingen. Meer op vakantie of van jezelf.
O: Nooit echt over nagedacht.

115

Interview 2

Drempels actieve
participatie in cursusvorm

O: Tijdgebrek

Tijd

R: Ja, ik ben nou met school bezig.

Desinteresse (mate van interesse)

R: Ik zou het niet zo snel doen omdat ik het niet echt, echt wil. Het is niet zo dat ik denk van goh, ik zou wel
willen leren van ja, het is niet zo van ik vind fotograferen wel echt leuk, of webdesign is echt leuk of
dansen… Waar ik misschien eventueel wel iets mee zou doen is misschien toneel. Dat heb ik wel altijd wel
leuk gevonden.

Afstand

O: Maar het is maar net hoe graag dat jij iets wil, want dan ga je ervoor naar Amsterdam bij wijze van
spreken. En als het iets is van naahh, misschien wel leuk, maar omdat het zo ver is naahh dan hoeft het niet
meer. Maar als het misschien om de hoek is en er is enigszins interesse, dan ga je er wel voor. Ik denk het
wel dat dat dan mensen…, ze er niet meer van zal weerhouden om toch wel te gaan. Ik denk dat ze dan toch
wel zouden komen.

Latente interesse
Moeite
Non-oriëntatie
Kosten
Middelen

R: Ja, dat zou voor mij, hoe zeg je dat, laagdrempeliger zijn dan er nu zo naar toe te stappen (als er toneel in
de wijk zou zijn). Ik zou er eerder naartoe stappen omdat het hier dan, zeg maar, dichtbij is. Minder moeite.
O: Nooit aan gedacht (om ergens een cursus in te doen)
O: Ik denk dat er veel mensen zouden afvallen als er kosten aan verbonden zijn. Er wonen natuurlijk niet de
rijkste mensen hier in de wijk.
R: Als het gratis zou zijn zou dat wel het meest ideale zijn. Het is ook afhankelijk van hoe graag ze willen.
O: (vijf euro per les) ja, da’s gewoon te betalen.
R: Ik zou het zeker belangrijk vinden dat er ook spullen aanwezig zijn zodat je kan oefenen.
O: Maar ik ga niet voor een cursus een camera aanschaffen en als blijkt dat het niet zo leuk is , dan heb ik
hem voor niks gekocht.
Interview 2

Meerwaarde actieve
participatie in cursusvorm

R en O: Kennis. De verwachting dat ik over een bepaald onderwerp meer te weten ga komen.

Kennis vergaren

R en O: Omdat ik het leuk vind.

Plezier

R en O: En daar kan je misschien geld aan verdienen

Intrinsieke motivatie

R: Dan is het én leuk én je verdient er geld mee. Ja, twee vliegen in één klap.

Financieel gewin
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R: Met anderen is gezelliger.

Gezamenlijke activiteit/sociale context
(Praktische oriëntatie)

Interview 2

Begeleiding

R: Dat je heel de tijd maar een voorlichting moet gaan lopen luisteren. Het liefst heb ik zelf bijvoorbeeld
gewoon kort voorlichting en dan als het ware kilometers maken. Leren, oefenen, leren, oefenen, oefenen,
oefenen, tot je het echt zelf kan.

Balans theorie/praktijk/andere
bezigheden
Belang praktijkervaring

O: Niet te veel theorie, maar ook niet teveel praktijk.
R: Absoluut. Ik vind zelfs dat je meer kunt leren van iemand die iets heeft ervaren dan bijvoorbeeld iemand
die er over heeft gestudeerd. Ik vind het misschien nog wel belangrijker om van zo iemand te leren dan van
iemand die enkel en alleen weet wat in een boek staat en die eigenlijk nooit echt ervaring heeft opgedaan.

Betrokkenheid en ervaring leraar op
thema
Expertise leraar

R: Die weet wat het inhoudt en met gevoel kan vertellen.

Belang eigen input

R: Maar over het algemeen ben ik ook wel gewoon tevreden over een docent die weet wat hij gaat
vertellen. Die is expert, laat het maar aan hem over. Maar inderdaad, als ik een idee heb dan, eigen inbreng
is altijd belangrijk.

Serieus genomen worden
Oog voor het individu

O: Kom op, hij weet zelf ook niet alles. Snap je? Dus ja, mijn mening kan misschien ook tellen. Misschien is
wat ik heb te zeggen misschien beter is dan wat hij van plan was.
R: Het is wel belangrijk dat je dat destilleert, een docent. Ja, want die wil dit, die wil dat en leert beter op die
manier, en die op die manier. Dan is het ook wel belangrijk dat die communicatie er is en beter als jij dat
dan aangeeft.

Interview 2

Duur cursus

R: Afhankelijk per cursus. Moet sowieso niet te lang duren, want je weet niet hoe het met jouw
beschikbaarheid zit.
R: Een cursus die twee maanden duurt en dan is afgerond, dat zou het meest ideale zijn.

Voorkeur korte cursus
Passend kunnen maken binnen andere
activiteiten

O: Van mij mag het wat langer duren, maar het ligt eraan hoeveel je verzuim mag staan.
O: Je weet niet hoe lang je beschikbaar bent. Dus na een paar maanden misschien is er dan werk of iets
anders. En dan kan ik niet garanderen dat ik elke week naar een cursus kan komen.
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Interview 2

Interview 2

Leervorm

Cursusvorm

R: Nee, veel liever met andere mensen, want van hun leer je ook weer wat weet je!

Informeel leren

O: (Inlopen wanneer je wilt) Nee, dat zou ik niet leuk vinden

Serieuze leervorm

R: (Workshop) Elke les is mooi meegenomen, elke les leer je wat bij. Maar ik denk niet dat twee, drie lessen
voldoende zou zijn.

Voorkeur cursus
Desinteresse project

O: Ja, dan weet je alleen de basis, de basis. Maar verder weet je niks. Dus ja.
Workshop te basic
R: (Project) Ik denk dat ik daar niet zo snel aan mee zou doen.
O: Nee, heb daar niet veel mee.
O: Liever een cursus ja
Interview 2

Motivatie

O: Omdat het voor jezelf leuk is.

Intrinsieke motivatie

R: En als dat zou aansluiten op je werk of je opleiding, dan zou dat helemaal mooi meegenomen zijn ja.

Extrinsieke motivatie bijzaak.

R: Ik zou het zeker belangrijk vinden dat er ook spullen aanwezig zijn zodat je kan oefenen.

(Praktische oriëntatie)

O: Maar ik ga niet voor een cursus een camera aanschaffen en als blijkt dat het niet zo leuk is, dan heb ik
hem voor niks gekocht.

Middelen/mogelijkheid tot ontdekken

O: Ja, als ik bijvoorbeeld een certificaat in mijn slaapkamer heb.

Institutionalisering creatieve
cursus/belang voor de toekomst

R: Daar je werk van wilt maken, dan is het wel belangrijk dat je daar een certificaat van hebt.
O: maar ook voor later zeg maar, dat je ergens gaat solliciteren dan kun je ook aantonen met een certificaat
dat je… (dan kun je het op je cv zetten)

Interview 2

Cursusgroep

R: Met anderen is gezelliger dan één op één.

Voorkeur grote groep

O: Ik heb liever gewoon alleen. Ik weet dat dat niet mogelijk is. Nou, dan misschien een paar, zo vier, vijf
man.

Sociaal contact
Voorkeur kleine groep

O: Nee, dat zou niet uitmaken (als je binnen een grote groep individueel kan werken)
Overzichtelijkheid
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Persoonlijke aandacht
Interview 2

Creatief aanbod in de wijk

R: Ik denk dat het wel een wel vele deuren opent voor de jongeren die nu dan wel mogelijkheid hebben om
vlak in de buurt bijvoorbeeld naar een toneelschool te gaan. Iets wat wij dus niet hebben gehad vroeger.
Dus in die zin vind ik het wel positief als er hier zoiets zou komen.

Belang voor de wijk

O: Als er zeg maar, ja als er dan zeg maar zoiets zou komen hier en het kon niet doorgaan door gebrek aan
personeel, dan zou ik gewoon vrijwillig meedoen als personeel.

Motivatie nabijheid

Belang voor jongeren in de wijk

Betrokkenheid o.b.v. eigen interesse

R: Ja, ik zou me daar misschien ook wel voor inzetten.
R: (bij toneel) Ja, je kunt moeilijk zoiets doen bij iets dat je niet leuk vindt.

Interview 3

SKVR

I:Nee, misschien wel eens van gehoord maar ik ken het niet.

Naam bekend

J: Nee, ik heb daar gezeten. Gitaarlessen

Geen associatie aanbod
Naam bekend
Voormalig deelnemer

Interview 3

Algemene
vrijetijdsbesteding

I: Zwemmen vind ik leuk.

Sport

J: Muziek maken, beats op de computer, en gamen.

Actieve participatie eigen initiatief
Populaire cultuur

Interview 3

Creatieve
vrijetijdsbesteding

I: Nee

Geen actieve participatie eigen initiatief

J: Muziek maken, beats op de computer, en gamen.

Actieve participatie eigen initiatief
Populaire cultuur

Interview 3

Start interesse

J: Ik kwam het tegen.

Toeval

Interview 3

Staken actieve
participatie

J: Ik vond het niet meer zo leuk als eerst. Dus ik ging gewoon thuis verder. Maar daar ben ik ook al mee
gestopt.

Veranderde interesse
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Interview 3

Beter worden in creatieve
interesse

J: Ik leer het liever zelf. Ik houd ervan om het zelf uit te zoeken.

Voorkeur eigen initiatief

Interview 3

Ander creatief
aanbod/interesses

J: Vloggen zou ik wel leuk vinden, maar bloggen niet.

Populaire cultuur

J: Bloggen is saai.

Trendy/makkelijk toegankelijk

I: Ja, vloggen wel, bloggen niet. Bij vloggen laat je je leven zien, maar ik zou niet iedere dag vloggen.

Tijdverdrijf

I: Tekenen vind ik wel leuk. Ik teken gewoon onzin. Ik ben daar nu wel een beetje mee gestopt. Eerst deed ik
dat gewoon als ik niks te doen had. Vooral in de klas.

Intrinsieke interesse
Variatie

J: Ja, tekenen doe ik wel. Soms vind ik dat wel leuk. Een beetje Manga. Als ik geen zin heb om muziek te
maken, dan ga ik tekenen.
I: Fotografie lijkt me wel leuk, maar webdesign, nee. Bijvoorbeeld monumenten fotograferen, dingen mooi…
ja, gewoon een berg of zo of de Eiffeltoren.
J: Ja, dat soort dingetjes vind ik ook wel leuk. Mooie plekjes in Rotterdam fotograferen.
J: Ik houd ervan om heel veel verschillende dingen te doen ja
Interview 3

Drempels actieve
participatie in cursusvorm

J: Een groepje mensen of zo, en dan wordt ik echt automatisch ook nerveus.

Grote groep

J: Ja, kijk, bijvoorbeeld bij gitaarles, ik kende die jongen waarmee ik les kreeg en we waren met z’n tweeën.
Dat was niet echt erg. Ik denk echt veel meer aan hoe het in hun ogen zou zijn dan in die van mij.

Desinteresse
Non-oriëntatie

I: Het spreekt me niet zo aan.
J en I: Eigenlijk nooit over nagedacht
Interview 3

Begeleiding

I en J: Als ie openstaat voor ons. Als we bij hem komen dat ie niet te moeilijke dingen geeft bijvoorbeeld.
Dat ie weet wat wij kunnen. En als ie gewoon aardig tegen ons is; als wij aardig tegen hem doen dan
verwacht ik ook aardig terug.

Oog voor het individu

J: Ja, zo van als je dat wil doen, dan moet je dat en dat doen en dan bijvoorbeeld als je dat goed kan, dan ga
je weer kijken voor iets anders.

Directe begeleiding

Sympathiek
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Interview 3

Leervorm

I: Ja absoluut, da’s beter. Dat je keuze hebt, afwisseling (binnen cursus).

Positief t.o.v. variatie

J: Nee, want ik ben meer gericht. Ik houd er niet zo veel van om alles tegelijk te doen. Ik ben meer zo van: ik
weet niet hoe dat moet, dan ga ik dat doen.

Negatief t.o.v. variatie
Non-formeel leren

I: Want misschien zeg ik iets, maar iemand anders weet misschien iets beters… Het is altijd beter als andere
mensen ook bij zijn, die mij corrigeert bijvoorbeeld.
J: Misschien diegene waarmee je werkt. Die naast je zit bijvoorbeeld. Misschien weet hij wat je bedoelt en je
leraar dan weer niet. En dan denkt ie van: o, dat bedoelt hij dus! En aangezien de leraar dat niet kan
uitleggen misschien, ja, dan leg ik jou uit.
J: Ja! Zo van: O! Dat bedoel je! En dan zo verder gaan.
Interview 3

Meerwaarde actieve
participatie in cursusvorm

J: Als ik er iets aan heb.

Praktische toepassing

I: Dan heb je er iets aan voor later.

Kennis

J: Maar gewoon, je weet toch, om beter te worden ergens in.
Interview 3

Interview 3

Duur cursus

Cursusgroep

I: Het was ook maar dertig minuten per keer (zwemles).

Korte cursus

I: Kort, maar langer dat je er bent.

Langer per les (> 30 min)

J: Bij mij is het gewoon, ik blijf iets doen wat ik leuk vind tot ik iets anders zie.

Variatie

J: Ik heb liever dat ik met kleine groepjes werk dan met grote, want dat is wat ik net ook zei: ik ben nerveus
bijvoorbeeld als ik iets wil laten zien. En ook bijvoorbeeld grote groepjes, ik weet niet, met twintig man of
zo, misschien ken ik de één beter dan de andere. En als ik met kleine groepjes ben dan heb ik al een betere
band met de anderen, misschien vier of vijf of zo, dus dan hoef ik me ook minder te schamen.

Kleine groep
Sociaal aspect/vriend meenemen

I: Met een vriend is altijd beter dan in je eentje.
J: Ja, als ik weet dat hun dat ook interessant vinden, dan zou ik ze wel vragen.
Interview 3

Cursusvorm

I en J: Ja, daar zou ik wel aan meedoen.

Voorkeur project (minder eng)

I: Ja. Want dat geeft de straat wat kleur bijvoorbeeld. En zodat de mensen maar buiten kunnen gaan en
plezier hebben.

Belang voor de wijk
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Interview 3

Setting cursus

J: Dat maakt mij niet echt uit.

Neutraal t.o.v. setting

I: Nee, voor mij ook niet.

Belang van kennis

J: Het heeft meer gewoon de inhoud. Het gaat meer om inhoudelijk. Ik ben niet zo van hoe het eruit ziet of
zo.
Interview 3

Resultaat cursus
presenteren

I: Bijvoorbeeld, ik sta niet gelijk vooraan op het podium bijvoorbeeld.

Negatief t.o.v. presenteren geleerde
vaardigheden

J: het er niet echt om dat ik dat kan laten zien. Meer om wat ik er zelf van geleerd heb.
Eigen keuze
I: Ja, ik houd het gewoon bij mezelf.
Eigen kennis
I: Ik weet het niet… Het zou wel leuk zijn als mensen als mensen het waarderen en dan complimenten gaan
geven. Dat zou wel leuk zijn. Maar ik zou het denk ik niet doen (kiest liever zelf of dat hij werk exposeert).

Interview 3

Motivatie actieve
participatie

I: Ja, dan zou ik het wel doen, als het daarvoor handig zou zijn (school of werk).

Extrinsieke motivatie

J: Als ik er iets aan heb.

Institutionalisering creatieve
cursus/belang voor de toekomst

I en J: Ja, dan kun je laten zien dat je al ervaring hebt (certificaat).
I: Als het mij leuk lijkt zou ik wel met hem meegaan, want met een vriend is altijd beter dan in je eentje. Ik
zou dan vragen of ik een test les mag nemen bijvoorbeeld. En als het leuk is zou ik blijven. Maar als, ik vind
het bijvoorbeeld niet leuk, dan hoef ik er niet voor te kiezen.

Sociaal aspect/met vriend meegaan
Proefles/ontdekken
Belang snel resultaat

J: Maar als het iets is wat we allebei leuk vinden zou ik misschien wel minder snel nee zeggen.
I en J: (Snel resultaat) Is wel belangrijk, want dan weet je of je iets goed hebt gedaan.
Interview 3

Creatief aanbod in de wijk

I: Ja. Want dat geeft de straat wat kleur bijvoorbeeld. En zodat de mensen maar buiten kunnen gaan en
plezier hebben.

Belang voor de wijk
Interesse

I: Ik zou wel komen kijken ja. En als het leuk is dan zou ik blijven.
Motivatie
J: Want ik heb ook echt veel vrienden die, ze doen niet veel. Als ze thuis zijn, ze zijn gewoon binnen en doen
niks. Zitten ze op hun telefoon of zo. En ik ben dan een persoon die dan meer wil uitzoeken en die zegt: he

Sociale context
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kom gaan we dat doen. En dan: nee, heb geen zin of zo. En dan bijvoorbeeld als ik ze hierheen stuur en ze
zeggen: o, je hebt gelijk, da’s leuk… Dat geeft wel een goed gevoel!

Interview 4

SKVR

A: Ik zat erop, dus, in groep zeven. Theater en dansen en zo.

Naam bekend

E: Nee, helemaal niet.

Voormalig deelnemer
Naam onbekend
Geen associatie aanbod

Interview 4

Algemene
vrijetijdsbesteding

A: Boksen, één keer per week

Sport

E: Gamen, samen met anderen

Populaire cultuur
Gezamenlijke bezigheid

Interview 4

Creatieve
vrijetijdsbesteding

E: Nee, vind dat niet leuk

Desinteresse

A: Maar ik ga een andere cursus doen misschien.

Latente interesse

Interview 4

Staken actieve
participatie

A: Nee, ik ben te oud geworden voor dat, voor die cursus zelf.

Interview 4

Ander creatief
aanbod/interesses

A: Tekenen doe ik op school wel, dat is wel leuk. Maar in mijn vrije tijd zou ik het niet doen. Het is wel leuk
om op school te doen, als opdracht met allemaal mensen om je heen. Maar niet echt als ik alleen ben.

Interesse op school
Desinteresse aanbod Beeld & Taal

Ja, beeldende vorming hebben we op school en dan moet je wel tekenen en zo (ook niet leuk als cursus).
(Verder voor beide B&T aanbod niet leuk)
Interview 4

Drempels actieve
participatie in cursusvorm

E: Ik ben te lui.

Desinteresse

(A geen)
Interview 4

Begeleiding

E: Hij moet wel interessant zijn. Soms grappen maken, maar ook wel serieus kunnen zijn.

Inspirerend
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A: Niet te oud

Serieus

A: Ja (ik wil liever dit of dat doen, dat er dan ook echt naar geluisterd wordt)

Voorkeur leeftijd
Serieus genomen worden

Interview 4

Interview 4

Leervorm

Meerwaarde actieve
participatie in cursusvorm

A: Liever verschillend. Als je steeds hetzelfde ding doet, dan is het wel saai.

Positief t.a.v. variatie

E: Liever één ding

Negatief t.a.v. variatie

A: Ik heb dat gedaan (dans en toneel) en het was heel leuk.

Plezier

(E: geen)

Interview 4

Duur cursus

A: Vijftien, twintig lessen ongeveer, van een uur per week.

Voorkeur korte cursus

E: Ja, het moet ook niet te lang duren zo’n cursus. Maar ongeveer twee keer per week, drie tot twee uur.

Voorkeur langere lessen

Maar als het leuk is, is dat wel leuk.
Interview 4

Interview 4

Interview 4

Cursusgroep

Cursusvorm

Setting cursus

A: Dat maakt mij niet zoveel uit.

Neutraal

A: Mensen van mijn leeftijd

Leeftijdgenoten

E: Niet te grote groep

Voorkeur kleine groep

A: Lijkt me gewoon niet leuk (project).

Voorkeur cursus

E: (schudt hooft van nee) (project)

(Desinteresse)

A: Ik weet dat al, omdat ik er eerder ben geweest. Maar als ik er echt voor de eerste keer zou komen dan
maakt dat me niet uit.

Neutraal t.a.v. setting
Desinteresse t.a.v. setting

E: Maakt niet uit.
Interview 4

Resultaat cursus
presenteren

A: Ja, want dan doen we wat we al die lessen hebben gedaan, wat je hebt bereikt.

Positief t.a.v. uitvoering/expositie

E: Ik houd het liever voor mezelf (liever zelf de keuze hebben wel of niet)

Belang eigen keuze
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Interview 4

Motivatie actieve
participatie

A: Het moet wel na schooltijd zijn, en niet zo laat. Dat is voor mij wel belangrijk bij een cursus. Ongeveer om
vier, vijf uur.

Tijdstip
Extrinsieke motivatie

E: Voor m’n werk.
A: Ja ook (school), maar werk is belangrijker.
A: Ik heb dat gedaan (dans en toneel) en het was heel leuk.

(Intrinsieke motivatie voor dans en
toneel)
Belang gezamenlijke activiteit met
bekenden

A: (Met vriendinnen) Als je niemand kent heb je ook geen plezier.
Belang nieuwe mensen leren kennen
E: Gewoon nieuwe mensen.
Proefles/ontdekken
A: Stel je voor dat je het niet leuk vindt (proefles).
Belang middelen
A: Ja, dat wel (eerder kiezen voor iets als er middelen beschikbaar zijn)
Interview 4

Interview 5

Creatief aanbod in de wijk

SKVR

A: Nee (niet nieuwsgierig naar creatief aanbod in de wijk)

Negatief

A: Dat weet ik nog niet (dans en theater in de wijk)

Neutraal t.o.v. eigen interesse

E: Ik zou wel gaan kijken en als het bijvoorbeeld ook interessant is zou ik ook wel blijven.

Gematigd positief

A: SKVR…om eerlijk te zijn, niet. Wat staat het voor? Ik deed wel het vak CKV, waar wij zulk soort van
lessen…maar dit soort dingen onthoudt je dan niet. Maar wij hadden wel, zeg maar, kunstdagen. Dan
kwamen mensen van de kunst en ze gingen ons kunstjes laten doen of dansen, dat soort dingen. Dat heb ik
allemaal gehad. Maar ik heb nooit opgelegd welke stichting dat was of zo.

Naam onbekend

A: Het is gewoon leuk om te doen als je met je klasgenoten bent, of met mensen uit de buurt. Het was wel
leuk om te doen. Ik vond het leuk om wat creatiefs te doen en gewoon…ja…kunst maken, dansen…dat soort
dingen…
Interview 5

Algemene
vrijetijdsbesteding

A: Ja Netflix kijken, dat doe ik in mijn vrijetijd nu.

Geen associatie aanbod
Interesse voor kunst en cultuur op
school (CKV)

Televisie kijken
Populaire cultuur

Interview 5

Creatieve
vrijetijdsbesteding

A: Ik houd wel van schilderen maar ik doe het niet zo vaak. Omdat het te veel moeite kost, ik maak alles
vies…dan moet ik veel opruimen….dat soort dingen zitten me tegen, maar ik vind het wel leuk om te doen

Interesse
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hoor. Want met schilderen, je doet het maar wat en het wordt toch mooi. Ik ben er niet echt goed in, maar
ik vind het leuk.
A: Als ik naar Marokko ga, dan laat ik altijd jurken naaien. Dat bedenk ik zelf ja, en dan zeg ik tegen die
naaier hoe ze het moet naaien en ze maakt het voor mij zo als ik het wil. Elke zomer. Dan teken ik het ook
echt uit en…al die dingentjes.

Traditionele cultuur
Drempel actieve participatie eigen
initiatief
Succes/resultaat

A: Nee, dat doe ik altijd alleen. Ik heb meestal een andere smaak dan iedereen, dus als ik mensen ga vragen
of dat mooi is dan zeggen ze: ja, maar als je hier anders doet… En meestal is het juist iets waar ik niet wil
veranderen, snap je? Dus daarom houd ik ervan mijn eigen creatie te doen.

Etnisch aspect
Eigenzinnig

Interview 5

Beter worden in creatieve
interesse

A: Jawel, de laatste tijd zie ik heel veel mensen die echt kunnen naaien en als ik dan langskom, ik kan
bijvoorbeeld wel zelf een broek inkorten of zo, dan zegt ze van: waarom leer je niet zelf te doen? Dan denk
ik van ja…eigenlijk wil ik het wel maar ja…ik weet niet wat mij tegenhoudt eigenlijk. Ik heb er dus wel echt
over nagedacht maar ik weet het niet.

Latente interesse

Interview 5

Ander creatief
aanbod/interesses

A: Ja, mode vind ik echt leuk.

Positief aanbod Beeld & Taal
(schilderen, mode, sieraden maken)

A: Nee, dat weer niet (blog of vlog).
A: Ik vind het wel leuk om mijn foto’s te filteren en naast elkaar te zetten maar voor de rest niet
A: Ik zou dat wel leuk vinden, maar het is niet iets waar ik naar op zoek zou gaan of zo (sieraden ontwerpen).
A: Nee, nee (songwriting)
A: Dansen vind ik ook wel leuk.
Interview 5

Drempels actieve
participatie in cursusvorm

A: Dan denk ik van ja…eigenlijk wil ik het wel maar ja…ik weet niet wat mij tegenhoudt eigenlijk. Ik heb er
dus wel echt over nagedacht maar ik weet het niet.

Is er nog niet van gekomen
Afstand

A: afstand zou wel wat doen, maar de prijs niet echt. Kijk als de afstand, het is toch beter als het dichtbij is,
snap je? Dat ik niet echt steeds lange reizen hoef te maken. Het is makkelijker voor mijzelf.

Tijdstip

A: Doordeweeks ben ik druk met school. Zaterdag of zondag (is meer ideaal).

Tijd

A: Het sluit eigenlijk op elkaar aan, want als de afstand te groot is dan heb ik meer tijd nodig!

Middelen
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A: Later zou ik wel dingen zelf aanschaffen, als ik het beter kan.
Interview 5

Interview 5

Begeleiding

Leervorm

A: Ik voel me altijd prettiger bij vrouwen gewoon, dan kan ik ook wat meer vragen.

Geslacht

A: Ja, misschien zorgt ze dan voor meer inspiratie (praktijkervaring).

Praktijkervaring

A: Als je een programma volgt dan kom je vanzelf eigenlijk daar waar je zijn met wil leren. Tenminste, je
leert wel hoe dingen dan worden gemaakt Dan krijg je een bredere ervaring op elk gebied en leer de basis
van alles. Zo kun je meer dingen leren.

Strak lesprogramma

A: Nee, gewoon vaste lessen (geen inlooplessen).

Non-formeel leren

A: Ik vind het ook goed om van anderen te leren, als ze iets doen wat ik leuk vind dan wil ik dat ook leren.
Het is niet dat ik denk dat ze geen leraren zijn en dat ik daarom niks van ze leren. Maar je leert wel meer van
een lerares, want de mensen die de cursus volgen moeten ook zelf nog leren.

Interview 5

Meerwaarde actieve
participatie in cursusvorm

A: Dat al mijn vragen beantwoord worden. Dus het gaat om de kwaliteit

Kwaliteit

Interview 5

Duur cursus

A: Zo lang als het nodig is. Hoe sneller hoe beter, maar liever een cursus die ik goed afrond en dat al mijn
vragen beantwoord worden. Dus het gaat om de kwaliteit. Het mag van mij langzaam gaan als ik daarvan
beter kan leren.

Voorkeur korte cursus

Interview 5

Cursusgroep

A: Ik houd sowieso van kleinere groepen want je krijgt meer aandacht.

Voorkeur kleine groep
Persoonlijke aandacht

Interview 5

Cursusvorm

A: Alleen als het een soort van kennismaking met de cursusstof is, anders niet (workshops).

Voorkeur cursus

A: Ja, dat vind ik leuk. Zeker! Proeflessen zijn altijd leuk. Ik zou dat zonder twijfel leuk vinden!

Belang proefles

A: (Project) Ja, das leuk! Het is best wel leuk omdat hier wordt nooit iets georganiseerd wordt. Dan kunnen
mensen ook in het echt gaan oefenen wat ze tijdens hun cursussen hebben geleerd. Dat vind ik wel leuk.

Positief t.a.v. projecten
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Interview 5

Interview 5

Interview 5

Setting cursus

Resultaat cursus
presenteren

Motivatie actieve
participatie

A: Ik voel me altijd thuis hier in Crooswijk…overal. Een hapje en drinken erbij is altijd leuk! En als het er leuk
uitziet qua decoratie prikkelt dat je interesse, dan wil je ook blijven. Het moet een beetje gezellig zijn, een
beetje open met veel licht…het moet niet deprimerend zijn of zo.

Sfeervol

A: Ik zou het sowieso alles op Facebook plaatsen. En ik zou mijn eigen kleding zelf aan willen!

Positief t.a.v. uitvoering/expositie

A: Ik zou echt allebei doen. Gewoon allebei! (modeshow en online)

Uitvoering

A: Ik zou wel iedereen uitnodigen.

Online platform

A: Ik denk dat ik bij het één meer plezier heb dan bij het andere….Het spreekt me meer aan!

Plezier beleven aan creatieve activiteit

A: Het is toch beter als het dichtbij is, snap je? Jawel (eerder doen wanneer dichterbij).

Nabijheid activiteit

A: Doordeweeks ben ik druk met school. Zaterdag of zondag (is meer ideaal). In het weekend ben ik vrij.

Tijdstip

A: Als ik zo’n cursus zou volgen dan wil ik er wel een certificaat voor. Dan zou ik mijn eigen design
beginnen…ja…met mijn eigen jurken.

Institutionalisering cursus

Versnaperingen

Succes
A: Ja, als ik het leuk vind. Om eerlijk te zijn, de opleiding die ik nu volg ik maak het af, maar ik vind het niks.
Dus ik weet al dat ik met deze opleiding niet veel ga doen, dus er moet sowieso iets komen waar ik wel wat
aan heb en wat ik wel leuk zou vinden.

Toekomstperspectief

A: meestal vind ik prettig als de materialen aanwezig zijn, vooral in het begin. Stoffen, kraaltjes en zo en een
naaimachine.

Snel resultaat

Middelen

A: Ik wil, zeg maar, snel iets kunnen doen.
Interview 5

Creatief aanbod in de wijk

A: (Project) En zulke dingen zullen de wijk zeker leuker maken ook. Want ik vind sowieso dat hier veel
jongeren met talent gewoon thuis zitten en niks doen in hun vrijetijd en met zulke dingen benut je toch je
tijd mee en je leert wat van.

Belang voor de wijk

A: (Creatief aanbod in de wijk leuk?) Jawel, mijn vrienden wel. Er zijn veel mensen met een talent hier die er
niks mee doen. Er zijn echt mensen die goed kunnen dansen en zingen en zo…, maar ze doen er niks mee.
Maar als iets hier in de buurt is dan zullen ze wel meer actief worden met hun talenten, vooral als anderen
dat ook gaan doen.

Gezamenlijke activiteit

Talentontwikkeling

Tijdsbesteding
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