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Managementsamenvatting 
Gemeente Oss is gelegen in provincie Noord-Brabant en telt ruim 90.000 inwoners. Het 
stadscentrum van Oss wordt gevormd door drie pleinen met eigen identiteit. Verder zijn er 
aanloopstraatjes richting de pleinen. Er zijn ongeveer driehonderd ondernemers actief in het 
centrum (Stichting Centrummanagement Oss & Gemeente Oss, z.d.).  
Centrummanagement Oss is een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor het versterken van het 
economisch functioneren van het centrum en het verbeteren van het vestigings- en verblijfsklimaat. 
Zij functioneren als belangenorganisatie voor winkeliers, horeca-eigenaren en vastgoedeigenaren en 
werken structureel samen met de gemeente (Stichting Centrummanagement Oss, 2018). 
Verschillende partijen zetten zich in om van het stadscentrum een bruisende, vitale en 
toekomstbestendige huiskamer van Oss te maken (Stichting Centrummanagement Oss, 2018). 
Desondanks komen er regelmatig negatieve reacties op het Osse centrum. Graag willen zij weten wat 
zij hieraan kunnen doen. 
 
Voor een deel zijn negatieve reacties online te verklaren doordat dit een trend blijkt te zijn (Tele2, 
2017). Daarnaast kan het veroorzaakt worden door tekortkomingen op het gebied van horeca- en 
winkelaanbod, kwaliteit van de openbare ruimte in het centrum of citymarketing. Naar deze 
onderwerpen is echter recent onderzoek uitgevoerd en er wordt nog gewerkt aan de aanbevelingen 
die hieruit voortgekomen zijn.  
Evenementen worden steeds vaker ingezet als strategisch marketinginstrument, ook door 
marketeers (Gerritsen & van Olderen, 2013). Centrummanagement Oss is positief over deze toename 
en stimuleert de organisatie van evenementen vanwege hun bijdrage aan een multifunctionele 
binnenstad (Stichting Centrummanagement Oss, 2018). Er wordt gestreefd naar voor ieder wat wils, 
maar er was geen inzicht in hoeverre dit daadwerkelijk zo was. Wanneer evenementen aansluiten op 
de wensen van de inwoners, kan dat bijdragen aan de tevredenheid van de bezoekers, 
imagoverbetering voor het centrum en daarmee een bruisend stadshart. De onderzoeksdoelstelling 
die hieruit volgt, luidt: 
Inzicht verkrijgen in de behoeften en wensen van de inwoner van gemeente Oss met betrekking tot 
evenementen ten einde aanbevelingen te geven over hoe Centrummanagement kan zorgen dat de 
evenementen het beste aansluiten op de behoeften en wensen van de inwoners, wat uiteindelijk bij 
kan dragen aan imagoverbetering van het centrum. 
Om dit inzicht te krijgen en vervolgens aanbevelingen te kunnen geven, zijn een aantal 
onderzoeksvragen opgesteld: 
❖ Welke behoeften hebben de inwoners van gemeente Oss bij het bezoeken van evenementen in 

het Osse centrum? 
❖ Welke wensen hebben de inwoners van gemeente Oss met betrekking tot evenementen in het 

Osse centrum? 
❖ Welke invloed hebben middelen en beperkingen op de wensen van inwoners van gemeente Oss 

met betrekking tot evenementen in het centrum? 
 
Data zijn verzameld door middel van kwalitatief verkennend onderzoek en kwantitatief verklarend 
onderzoek. Het kwalitatieve onderzoek bestond uit vijf semigestructureerde interviews met 
inwoners van gemeente Oss van 15 t/m 80 jaar. Hierdoor kon een eerste beeld geschetst worden van 
de behoeften en wensen van de inwoners. Deze informatie is gebruikt om het meetinstrument van 
het kwantitatief verklarend onderzoek te verbeteren en uit te breiden. Het kwantitatief verklarend 
onderzoek bestond uit een enquête.  
 
Belangrijke resultaten en conclusies zijn: 
❖ Inwoners van gemeente Oss hebben een positieve attitude met betrekking tot evenementen in 

het centrum van Oss: 77% tot en met 87% van de inwoners van Gemeente Oss heeft een positief 
gevoel over evenementen in het Osse centrum. 



   
                                                                                                                                                                     

❖ Belangrijke behoeften tijdens evenementen zijn: ontspannen, ontsnappen uit dagelijkse 
werkzaamheden en samenzijn met vrienden of familie of nieuwe mensen. Dit laatste is 
afhankelijk van de gezinssamenstelling en leeftijd van de inwoner. De behoefte aan veiligheid 
tijdens evenementen is nog niet volledig bevredigd, ondanks dat dit een basisvoorwaarde voor 
vrijetijdsgedrag is. 

❖ Er worden voldoende evenementen georganiseerd in het centrum waaronder voldoende 
evenementen voor kinderen (12-), volwassenen (18-70) en ouder(s) en kind. Er is een tekort aan 
evenementen voor jeugd (12-17) en ouderen (70+). 

❖ Inwoners van gemeente Oss genieten graag van muziek en eten, worden graag verbaasd en 
willen dingen ontdekken op het gebied van cultuur en kunst tijdens evenementen waarbij 
verschillende activiteiten gecombineerd worden.  

❖ Het liefst vinden de evenementen plaats in het weekend op de Heuvel of in het Jan Cunen Park. 
Een mix van grote, kleine, overdekte en openlucht evenementen wordt het meest gewaardeerd.  

❖ De jeugd en volwassenen worden het liefst online geïnformeerd over evenementen en schaffen 
ook online tickets aan. Ouderen zien dit het liefst via offline media en verkoop bij de ingang. 

❖ Aankleding en een helder programma zijn onmisbaar. De aantrekkelijkheid van een thema is 
afhankelijk van leeftijd en opleidingsniveau: 18-, 46+, laagopgeleiden en praktisch opgeleiden 
zien graag een thema. Personeel moet enthousiast, behulpzaam en vakbekwaam zijn en kennis 
hebben over het evenement. 

❖ Het meest beperkt worden inwoners van gemeente Oss door hun financiële status. Hiermee 
worden het aantal evenementen waarvoor entree betaald moet worden, de hoogte van de 
entreeprijs en de consumptieprijzen bedoeld. Mindervalide inwoners van gemeente Oss voelen 
zich beperkt door hun lichamelijke gesteldheid. Daarnaast wordt parkeren als beperking ervaren. 
Inwoners wensen meer parkeerplaatsen voor minder geld. 

 
Uit de resultaten en conclusies zijn diverse aanbevelingen gevormd.  
❖ Geef bezoekers een veilig gevoel 

Meer veiligheidsmaatregelen zowel op het evenemententerrein als in de omgeving en een 
onderzoek naar de oorzaken. 

❖ Inspelen op ontspanning en sociaal contact 
Dit dient niet alleen terug te komen tijdens de evenementen, maar ook moeten bezoekers geen 
grote inspanningen hoeven te leveren om aan het evenement te kunnen deelnemen: 
shuttlebus/trein vanaf parkeerplaats buiten het centrum, communiceren van een 
programmaoverzicht, bewegwijzering aanbieden (doelgroepsafhankelijk), online ticketshops 
geruime tijd van tevoren online, verbeter de toegankelijkheid voor mindervaliden en training van 
het personeel. 

❖ Uitbreiden aanbod jeugd en ouderen 
Inspelen op de digitalisering waarmee generatie Z goed bekend is ten aanzien van het aanbod 
voor jeugd. Voor ouderen meer activiteiten bieden, zowel eenvoudige activiteiten zoals een bingo 
of meezingconcerten, maar ook bijvoorbeeld een festival. 

❖ Muziek als belangrijk onderdeel van evenementen 
Dit hoeft niet enkel in de vorm van grote muziekevenementen. Denk aan meerdere kleine podia of 
combinaties met eten, culturen, markten en thema’s.  

❖ Meer promotie van evenementen 
Combinatie van online en offline media en inspelen op de sociale invloed van de omgeving 

❖ Breng een tip-boekje uit 
Om kennis over de wensen m.b.t. evenementen te delen met evenementenorganisatoren. 

❖ Stimuleren structurele samenwerking 
Voor een eerlijke verdeling van evenementen door het centrum en geen voorkeursposities.  

❖ Stimuleren van positiviteit  
Delen positieve berichtgeving over het centrum.  
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Voorwoord 
In dit onderzoeksrapport vind je de resultaten van het onderzoek naar de behoeften en wensen van 
de inwoners van gemeente Oss met betrekking tot evenementen in het centrum van Oss. Dit 
onderzoek is uitgevoerd ter afronding van mijn opleiding Leisure & Events Management aan Breda 
University of Applied Sciences, Breda.  
 
Graag wil ik dit voorwoord gebruiken om enkele mensen te bedanken. Allereerst wil ik Stichting 
Centrummanagement Oss, en in het bijzonder Jack van Lieshout en Bianca Hoegée bedanken voor de 
kans om mij tijdens mijn afstudeerperiode te mogen verdiepen in de evenementen in het centrum 
waar ik zo graag kom, het vertrouwen dat jullie in mij hadden en de begeleiding die mij tijdens het 
onderzoek geboden is. 
Daarnaast wil ik graag Paulien Oerlemans van Breda University of Applied Sciences en 
medestudenten bedanken voor alle goede zorgen. Bedankt voor de begeleiding, het beantwoorden 
van mijn vragen en verstrekken van feedback. 
Tot slot gaat mijn dank uit naar alle respondenten die bereid waren om mee te werken aan een 
interview en/of het invullen van een enquête.  
 
Ik wens je veel leesplezier. 
 
 
 
Oss, 2019 
 
Kyona van Orsouw 
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Inleiding  
Dit onderzoek is uitgevoerd ter afronding van mijn opleiding Leisure & Events Management, Breda 
University of Applied Sciences. Gedurende 18 weken (februari t/m juni 2019) heb ik me verdiept in 
de behoeften en wensen van inwoners van gemeente Oss met betrekking tot evenementen in het 
centrum. 
 
Opdrachtgever voor dit onderzoek is Stichting Centrummanagement Oss. Ondanks vele inspanningen 
van diverse partijen ervaart Centrummanagement Oss regelmatig negatieve reacties over het 
centrum van Oss. Naar de evenementen die momenteel georganiseerd worden in het centrum, was 
nog niet eerder onderzoek gedaan. Hieruit volgde het vraagstuk welke behoeften en wensen de 
inwoners van gemeente Oss hebben met betrekking tot evenementen. Met deze informatie is het 
mogelijk de evenementen beter aan te laten sluiten bij de wensen van de inwoners en hiermee het 
imago van het centrum te verbeteren en negatieve reacties tegen te gaan. Negatieve reacties 
schaden alles waarvan Stichting Centrummanagement Oss in haar missie aangeeft aan te werken: 
het economisch functioneren van het centrum en het vestigings- en verblijfsklimaat. 
 
In het eerste hoofdstuk wordt de onderzoeksopzet besproken. Hierin wordt achtergrondinformatie 
verstrekt en de aanleiding besproken, waaruit een managementprobleem volgt. Dit probleem wordt 
verder geanalyseerd in de probleemanalyse, waarna een probleemstelling, onderzoeksdoelstelling en 
onderzoeksvragen opgesteld zijn.  
 
Het tweede hoofdstuk staat in het teken van het theoretisch kader. Hierin worden theorieën en 
modellen besproken die hebben bijgedragen aan het onderzoek en het beantwoorden van de 
onderzoeksvragen en probleemstelling. Hierna worden in het derde hoofdstuk de methoden van 
onderzoek beschreven. Het vierde hoofdstuk besteedt aandacht aan de resultaten van het 
onderzoek. Hierin worden zowel de kwalitatieve als kwantitatieve resultaten besproken.  
 
De laatste twee hoofdstukken staan in het teken van conclusies en aanbevelingen. In hoofdstuk vijf 
wordt antwoord gegeven op de onderzoeksvragen en probleemstelling. Hieruit volgen 
aanbevelingen, die beschreven worden in hoofdstuk zes. 
 
Daarnaast is er een bijlageboek beschikbaar waarin alle ondersteunende bestanden te vinden zijn. In 
dit onderzoeksrapport wordt regelmatig verwezen naar de bijlagen. 
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Hoofdstuk 1: Onderzoeksopzet 
1.1 Achtergrond  
In deze paragraaf vind je informatie over Oss, het centrum, de bevolking en Stichting 
Centrummanagement Oss.  
 
Oss 
Gemeente Oss is een van de meest noordelijk gelegen gemeenten van Noord-Brabant. De gemeente 
telt ruim 90.000 inwoners. Met ongeveer 60.000 inwoners vormt de stad Oss de kern van de 
gemeente (Gemeente Oss, z.d-a.). 
Oss heeft een rijk industrieel verleden. In de huidige Osse bedrijvigheid spelen bijvoorbeeld Unox en 
medisch-farmaceutisch bedrijf MSD (voorheen Organon) nog steeds een grote rol. Hoofdrolspelers 
op cultureel gebied zijn Theater De Lievekamp, cultuurpodium de Groene Engel en Museum Jan 
Cunen.  
 
Centrum van Oss 
Het centrum van Oss, ook wel het stadshart genoemd, is compact en goed bereikbaar. Binnen een 
straal van 300 meter bevinden zich diverse winkels en horeca. Het stadscentrum telt in totaal 300 
ondernemers, waarvan er 230 lokale ondernemers zijn (Gemeente Oss, z.d.-b). 
 
De basis voor het centrum van Oss wordt gevormd door drie pleinen met eigen identiteit.  
De Heuvel is bekend om het grote aantal horecagelegenheden, evenementen en een opvallende 
watertafel waarop kinderen kunnen spelen. Het vormt het centrale plein in Oss.  
Het Walplein wordt gekenmerkt door winkels zoals luxe kledingzaak Ter Horst Van Geel, maar ook 
bekende winkelketens als de Hema en Rituals.  
Het derde plein is De Wal, die momenteel in gebruik is als parkeerplein omringd door winkels en 
horeca, maar hiervoor ligt een toekomstplan klaar. Dit plan wordt later in deze paragraaf toegelicht.  
 
Verder bevinden zich in het centrum aanloopstraatjes richting de pleinen. Deze worden gekenmerkt 
door een combinatie van horeca, detailhandel en vernieuwend ondernemerschap. Hier bevinden zich 
voornamelijk ook de zogenaamde ‘schuumwinkeltjes’. Dit zijn de kleine winkeltjes van lokale 
ondernemers. Voorbeelden hiervan zijn Christian Chocolaterie Patisserie en Kaashuis Oss, waar 
ambacht en retail samen komen (Stichting Centrummanagement Oss & Gemeente Oss, z.d.). 
 
Het centrum biedt inwoners de mogelijkheid hun dagelijkse 
en niet dagelijkse boodschappen te doen door een 
variërend winkelaanbod. Daarnaast biedt het een plek om 
te ontspannen en mensen te ontmoeten. Hieraan wordt 
vormgegeven door horecagelegenheden en evenementen 
(Reijnders, 2017). 
Uit onderzoek blijkt dat 77% van de inwoners van Oss hun 
dagelijkse boodschappen doet in Oss. 75% van de inwoners 
doet hun niet dagelijkse boodschappen in het 
stadscentrum van Oss (BRO, 2014). 
Tevens worden in het centrum iedere dinsdag en zaterdag 
de Osse centrummarkten georganiseerd.  
In figuur 1.1 is het winkelaanbod in het centrum van Oss te 
zien. Per onderwerp is het aantal locaties waar deze 
productcategorie verkrijgbaar is weergegeven.  
 

Figuur 1.1 Winkelaanbod centrum Oss (Stichting 
Centrummanagement Oss & Gemeente Oss, z.d.) 
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Waarden die belangrijk zijn voor het stadscentrum van Oss zijn: 
o Herkenbaar: in de zin van een herkenbare uitstraling voor de inwoners, 
o Persoonlijk: door familiebedrijven, 
o Vertrouwd: door familiebedrijven en kennis over het aanbod, 
o Veerkrachtig: in de zin van het doorzettingsvermogen van de ondernemers, 
o Eigenwijs: het blijven innoveren en ontwikkelen, maar aan de andere kant soms ook 

weerstand tegen veranderingen, 
o Lef: blijven vernieuwen van ondernemerschap. 

Daarnaast blijkt uit onderzoek dat Centrummanagement Oss compact en overzichtelijk, openheid, 
toegankelijkheid en samenwerking belangrijk vindt (Reijnders, 2017). 
 
Centrummanagement Oss en Gemeente Oss hebben twee grote projecten in het vooruitzicht. Deze 
plannen kunnen het Osse centrum een sterke impuls geven.  
 
Het Wal Kwartier 
Een plan voor het grootste binnenstedelijke nieuwbouwproject van Oss sinds 1751. Een groot pand 
in het midden van het centrum (de voormalige V&D) en omliggende winkels verdwijnen, waar drie 
nieuwe gebouwen voor terugkomen. Aan de noordzijde komt winkelruimte, met daarboven 
woningen. Daarnaast komt er een UIThuis, wat dient als een ontmoetingsplek voor Ossenaren. De 
bibliotheek, volksuniversiteit en stadsarchief worden hier gevestigd, maar er komt ook ruimte voor 
lezingen, voorstellingen, workshops en studie. Ook wordt er extra woonruimte gecreëerd in het 
centrum door een woontoren van 14 verdiepingen. De uitstraling is een combinatie tussen modern 
en historisch. In de historische voorgevel komt de industriële geschiedenis van Oss terug. De Wal, het 
plein dat nu in gebruik is als parkeerplein, zal verdwijnen en worden vervangen door een 
parkeerkelder onder het UIThuis. Tevens zal de omgeving een groene uitstraling krijgen. Momenteel 
wordt het schetsontwerp van Het Wal Kwartier samen met betrokken partijen uitgewerkt tot een 
voorlopig ontwerp. Er wordt gehoopt dat Het Wal Kwartier binnen nu en twee jaar gerealiseerd kan 
worden (Van Erp & Van der Lee, 2018). In figuur 1.2 vind je sfeerimpressies van het Wal Kwartier.  
 

 
Figuur 1.2 Sfeerimpressies Wal Kwartier (Gemeente Oss, z.d.-c) 
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Park Eikenboomgaard 
In september 2018 zijn de ideeën voor een stadspark gepresenteerd aan Gemeente Oss. Het park, 
genaamd Park Eikenboomgaard, moet de binnenstad aantrekkelijker maken. In het park is ruimte 
voor een stadsgracht, een openluchtpodium, een grote waterval en veel groen (Van der Lee, 
september 2018). 
Het park draagt bij aan verschillende doelstellingen van Centrummanagement Oss en Gemeente Oss. 
Het realiseert de noodzakelijke impulsen voor het centrum, biedt oplossingen voor de uitdagingen in 
het centrumgebied, creëert onderscheidend vermogen, draagt bij aan het investeren in groen, 
klimaatadaptatie en duurzaamheid en verbetert het imago van het centrum en de Gemeente Oss 
(Stichting Centrummanagement Oss, z.d.-a). 
Wethouder Joop van Orsouw heeft aangegeven onder de indruk te zijn van het plan en dat hij de 
haalbaarheid laat onderzoeken (Van der Lee, september 2018). 
In figuur 1.3 vind je sfeerimpressies van Park Eikenboomgaard. 

Figuur 1.3 Sfeerimpressies Park Eikenboomgaard (Stichting 
Centrummanagement Oss, z.d.-a) 
 
In figuur 1.4 is een plattegrond te 
vinden van het centrum van Oss. In 
deze plattegrond zijn de plannen voor 
Het Wal Kwartier en Park 
Eikenboomgaard ingetekend. Tevens 
zijn de resultaten van een in 2017 
uitgevoerd passantenonderzoek in 
opdracht van Centrummanagement 
Oss te zien. Hoe donkerder de kleur 
van de straat, hoe meer passanten 
(Stichting Centrummanagement Oss & 
Gemeente Oss, z.d.). Ook zijn de drie 
centrale pleinen van het centrum 
omcirkeld. 
 
In het centrum geldt betaald parkeren. 
Maandag tot en met zaterdag dient er 
van 9 uur ’s ochtends tot 6 uur ’s 
avonds betaald te worden. Op 
donderdagavond is dit vanwege 
koopavond tot 9 uur ’s avonds. 
Parkeren is op zon- en wettelijke 
feestdagen gratis. Daarnaast geldt tot 
1 juli 2019 een dagtarief van €2,50. 
Hierna wordt het €4,- per dag en    Figuur 1.4 Plattegrond Centrum Oss (Stichting 

 €2,50 per vier uur      Centrummanagement Oss & Gemeente Oss, z.d.) 
(Gemeente Oss, z.d.-d).   
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Bevolking van Oss 
Over de bezoekers van het Osse centrum zijn helaas geen gegevens bekend. Bezoekersaantallen zijn 
moeilijk meetbaar in vrij toegankelijke gebieden. Worden er wel metingen verricht, dan zijn deze 
vaak onnauwkeurig (Mulder, 2014).  
Er is in het verleden passantenonderzoek uitgevoerd aan de hand van het openbare Wi-Fi netwerk. 
Echter zijn recente gegevens hiervan niet beschikbaar vanwege de Algemene verordening 
gegevensbescherming (privacywet) die sinds mei 2018 van kracht is.  
 
Gemeente Oss biedt echter een groot aantal gegevens over de bevolking van gemeente Oss aan op 
een speciaal daarvoor ingerichte website. Tevens worden deze statistieken regelmatig 
geactualiseerd. Aan de hand van deze website is een beeld te schetsen van de bevolking van 
gemeente Oss, welke de doelgroep is voor Centrummanagement Oss en dit onderzoek. 
 
In december 2018 stond het inwonersaantal van de gemeente op 91.445 inwoners. De gemiddelde 
leeftijd van de bevolking is 42,4 jaar, wat iets hoger ligt dan het landelijk gemiddelde. In figuur 1.5 
zijn de inwoners verdeeld naar leeftijd en geslacht. Opvallend in dit figuur zijn de balken bij de 
leeftijden 45 tot 49 en 50 tot 54 jaar. Ook valt de groep 15 tot 19-jarigen op. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 1.5 Aantal inwoners naar leeftijd en geslacht Oss 2018 (Gemeente Oss, z.d.-a) 
 
De netto arbeidsparticipatie van de bevolking van gemeente Oss bedraagt 67,5%, wat 0,8% hoger ligt 
dan het Nederlandse gemiddelde. De werkeloosheid bedraagt 4,5%, lager dan het landelijk 
gemiddelde. Ook het aantal huishoudens onder de lage inkomensgrens ligt lager dan het Nederlands 
gemiddelde. (6,6% t.o.v. 8,2% korter dan 1 jaar, en 2,4% t.o.v. 3,3% langer dan 4 jaar) Het gemiddeld 
besteedbaar inkomen per huishouden bedraagt 42,2 (x €1000) en ligt wederom hoger dan het 
landelijke gemiddelde van 41,0. In figuur 1.6 is het verloop van het gemiddeld besteedbaar inkomen 
per huishouden sinds 2011 te zien, afgezet tegen het landelijk gemiddelde (Gemeente Oss, z.d.-a). 
 

 
Figuur 1.6 Gemiddeld besteedbaar inkomen per huishouden (Gemeente Oss, z.d.-a) 
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Stichting Centrummanagement Oss 
Stichting Centrummanagement Oss (CMO) speelt een centrale rol in het centrum en is opdrachtgever 
voor dit onderzoek. Centrummanagement Oss is een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor 
het stadscentrum van Oss. Zij hebben geen direct financieel belang bij de activiteiten in het centrum. 
Deze stichting is ontstaan op initiatief van de Gemeente Oss: “Een goed functionerend centrum is van 
groot belang voor aantrekkelijk wonen, het behouden of aantrekken van nieuwe ondernemers en het 
imago van gemeente Oss” (Stichting Centrummanagement Oss, 2018). Ondanks dat het opgericht is 
uit initiatief van de gemeente is het hier geen onderdeel van. Wel overleggen beide partijen 
structureel met elkaar. 
De missie van Centrummanagement Oss luidt: “het versterken van het economisch functioneren van 
het stadscentrum van Oss en het verbeteren van het vestigings- en verblijfsklimaat” (Stichting 
Centrummanagement Oss, 2018). Het verbeteren van het vestigingsklimaat is voornamelijk gericht 
op ondernemers. Desondanks wordt daarnaast aandacht besteed aan het stimuleren van wonen in 
het centrum om de levendigheid van het centrum te verhogen en leegstand tegen te gaan. Bij het 
verbeteren van het verblijfsklimaat draait het voornamelijk om het verlengen van de bezoekduur van 
de bezoeker van het centrum (Stichting Centrummanagement Oss, 2018). 
 
Centrummanagement Oss vormt een belangrijk aanspreekpunt voor winkeliers, horeca-eigenaren en 
vastgoedeigenaren en werkt structureel samen met de Gemeente Oss. Kortom: zij zet zich in om 
samen met verschillende belangenorganisaties in het centrum van Oss de aantrekkelijkheid en 
aantrekkingskracht te vergroten (Stichting Centrummanagement Oss, 2016).  
Een aantal simpele voorbeelden van sfeerverhogende maatregelen zijn het plaatsen van 
bloembakken aan de lantaarnpalen, kerstverlichting, muziek op straat en het tijdelijk etaleren van 
leegstaande panden. Een ander project is Mijndroomwinkel. Binnen dit project wordt aan jonge 
ondernemers de kans geboden hun eigen droomwinkel op te zetten. Hiervoor worden tegen 
gereduceerde prijzen panden beschikbaar gesteld en worden zij door verschillende professionals 
ondersteund bij het opzetten van hun onderneming. Hierdoor worden jonge, vernieuwende 
ondernemers naar het centrum getrokken, wat bijdraagt aan de doelstellingen van 
Centrummanagement Oss (Stichting Centrummanagement Oss, 2018). 
 
Het bestuur van het Centrummanagement Oss telt zes leden. Dit bestuur bestaat uit een 
onafhankelijke voorzitter en leden die de centrumondernemers vertegenwoordigen, onder meer 
vanuit de winkeliersvereniging Centrum Ondernemers Oss (COO) en Koninklijke Horeca Nederland 
afdeling Oss. Zij is verantwoordelijk voor de uitvoering van projecten en activiteiten van de 
ondernemers. Tevens stuurt zij de centrummanager Jack van Lieshout en de 
evenementencoördinator Bianca Hoegée aan (Stichting Centrummanagement Oss, 2018). 
In figuur 1.7 is de organisatiestructuur van Centrummanagement Oss te vinden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 1.7 Organisatiestructuur CMO 2019 (Stichting Centrummanagement Oss, 2018) 
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Gemeente Oss typeert het centrum als: “Het centrum heeft een sterke regiofunctie, een groot 
cultureel aanbod en grote publieksevenementen zoals kermis, Fantastival, MuzeMisse, Winterland 
etc.” (Gemeente Oss, z.d.-b). Jaarlijks worden er vanuit Centrummanagement Oss een aantal 
evenementen georganiseerd zoals de Koningsmarkt, Muziekboulevard, Halloween, Sinterklaasintocht 
en Pietenspektakel. Tevens komen er vanuit ondernemers diverse samenwerkingsinitiatieven tot 
stand. Ook worden er op verzoek van Centrummanagement Oss evenementen georganiseerd door 
derden (Stichting Centrummanagement Oss, 2018). Initiatiefnemers kunnen ideeën voor 
evenementen aandragen bij Centrummanagement Oss of bij de gemeente. De 
evenementencoördinator van CMO neemt een adviserende rol aan. Zij bekijkt de mogelijkheden en 
adviseert de initiatiefnemer in de vervolgstappen tot realisatie van het evenement. Denk hierbij aan 
informatie verschaffen over de eisen met betrekking tot een vergunningaanvraag, zoals de eisen 
omtrent brandveiligheid (B. Hoegée, persoonlijke communicatie, 15 januari 2019). 
 

1.2 Aanleiding 
Centrummanagement Oss, Gemeente Oss en de verschillende ondernemers zetten zich met man en 
macht in om van het stadscentrum een bruisende, vitale en toekomstbestendige huiskamer van Oss 
te maken (Stichting Centrummanagement Oss, 2018).  
Desondanks komen er regelmatig negatieve reacties op het Osse centrum. Vaak genoemd wordt dat 
er niets te doen is in het centrum. Veel van deze reacties zijn te vinden op sociale media, 
voornamelijk op Facebook. Een overzicht van een aantal van uitspraken is te vinden in bijlage 1. Ook 
mondeling uiten inwoners zich regelmatig negatief over het centrum. Een aantal typerende 
uitspraken op Facebook zijn bijvoorbeeld: 
 

“Oss is een bruisende stad waar veel te beleven is…. WHAHAHAHAHAHA.” 
 

“De spookstad Oss, omdat heel de binnenstad is uitgestorven.” 
 

“Uden is the place to be!” 
 

“Oss is NIKS meer, alles gaat eraan.” 
 

Het managementprobleem dat hieruit volgt, luidt: 
Centrummanagement Oss ervaart ondanks hun inspanningen negatieve reacties op het Osse 
centrum. Graag willen zij weten wat zij hieraan kunnen doen.  
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1.3 Probleemanalyse 
In deze paragraaf wordt het probleem geanalyseerd, uitgediept en verduidelijkt. Allereerst wordt er 
gekeken naar de rol van sociale media en de negatieve reacties die hierop geplaatst worden. 
Vervolgens wordt er gekeken naar het aanbod van het Osse centrum als mogelijke oorzaak van het 
managementprobleem en wordt er bekeken of hier kansen liggen voor verbetering. Dit wordt tevens 
voor citymarketing geanalyseerd. Hierna wordt de rol van evenementen voor stadscentra bekeken en 
toegespitst op de situatie in Oss. Uiteindelijk vormt zich een beeld van de informatiebehoeften, wat 
gaat er onderzocht worden? 
 
Sociale media 
Het internet is steeds belangrijker geworden in de huidige maatschappij. Waar eind 20e eeuw het 
internet voornamelijk werd gebruikt om informatie te raadplegen, is het in de huidige eeuw een 
middel voor interactie geworden. “Sociale media is de overkoepelende term voor online diensten 
en/of platformen waar de gebruikers de inhoud – user generated content – bepalen en verspreiden” 
(CBS, 2013). In Nederland wordt met verschillende doeleinden gebruik gemaakt van sociale media. 
Waar de ene het gebruikt als vrijetijdsbesteding, zet de ander het professioneel in. Denk hierbij aan 
bedrijven en de overheid. 
De top 5 meest gebruikte platformen zijn WhatsApp, Facebook, YouTube, LinkedIn en Instagram. In 
onderstaand figuur 1.8 zijn het aantal gebruikers en het aantal dagelijkse gebruikers per platform te 
vinden.  

 
Figuur 1.8 Gebruik top-5 sociale media platformen (Nationaal Social Media Onderzoek, 2018) 

 
Sociale media blijken echter niet alleen positief gebruikt te worden. Onderzoeksbureau PanelWizard 
Direct heeft in opdracht van Tele2 hier onderzoek naar gedaan. Uit dit onderzoek blijkt dat 62% van 
Nederland vindt dat de afgelopen drie jaar het aantal negatieve reacties online flink is toegenomen. 
Bovendien vindt 66% dat de toon van deze reacties harder wordt. Tevens blijkt uit dit onderzoek dat 
71% van de Nederlanders het gemakkelijker vindt om online negatieve gevoelens te uiten dan in de 
offline wereld. Het grootste aantal negatieve reacties zijn bij uitstek te vinden op Facebook (Tele2, 
2017). Negatieve reacties op sociale media zijn zichtbaar voor anderen en kunnen de meningen van 
anderen beïnvloeden. Dit kan voor organisaties imagoschade opleveren (Brightsocial, z.d.). 
Bovenstaande trends en ontwikkelingen verduidelijken en verklaren mogelijk ook de negatieve 
reacties waar Centrummanagement Oss mee geconfronteerd wordt.  
 
Horeca- en winkelaanbod en openbare ruimte Centrum Oss 
In 2014 is er onderzoek gedaan naar de beweegredenen, verwachtingen en verbetersuggesties ten 
aanzien van het Osse centrum. Hieruit bleek dat Ossenaren voornamelijk behoefte hadden aan een 
gezellige sfeer, beleving en diversiteit in het winkelaanbod. Daarnaast bleken zij niet tevreden te zijn 
over de inrichting van het centrum en kwam de behoefte aan meer, goedkoper en beter bereikbaar 
parkeren meerdere malen aan de orde. Daarnaast zag de Ossenaar graag meer evenementen 
plaatsvinden in het centrum (BRO, 2014).  
 



 17   
                                                                                                                                                                     

Naar aanleiding van het onderzoek hebben de Gemeente Oss en Centrummanagement Oss intensief 
samengewerkt (Taskforce Centrum) aan ‘Koers Stadshart Oss’. Hierin zijn allerlei projecten en 
activiteiten opgenomen die moeten bijdragen aan een bruisend stadscentrum. Er wordt gewerkt met 
vijf thema’s: 
Het eerste thema betreft ‘kwaliteit en uitstraling’. Voorbeeld van een project op dit gebied is de 
gevelverbetering van panden in het centrum, waarvoor een financiële bijdrage van de gemeente 
mogelijk is. Ook wordt er ingezet op invulling van lege panden met bijzondere pop-up winkels, 
bijvoorbeeld op het gebied van kunst. Ook worden verschillende straten samen met ondernemers en 
inwoners heringericht. Onderdeel hiervan is gevelverbetering, maar ook het vernieuwen van 
bestrating en opfleuren van gevels met kunst of groene begroeiing.  
Het tweede thema is ‘identiteit’. Zo is de Grote Kerk het middelpunt van de gemeente geworden 
doordat deze volledig aangelicht is. Ook is er geïnvesteerd in sfeerverlichting in de winterperiode. 
Daarnaast wordt er gericht op de couleur locale, waarmee het DNA en de historie van Oss 
uitgedragen wordt. Hiervoor zijn promotievideo’s gemaakt die tijdelijk in verschillende etalages te 
zien waren, maar ook het aantrekken van lokale ondernemers behoort tot het inzetten op couleur 
locale. Ook het eerder toegelichte project mijndroomwinkel behoort hiertoe, wat jonge 
ondernemers de kans biedt een onderneming te starten. Dit draagt bij aan het creëren van een eigen 
identiteit als binnenstad en helpt leegstand tegen te gaan.  
Het derde thema is ‘evenementen’. Hieronder vallen kleine events die maatschappelijke samenhang 
in het centrum stimuleren, maar ook grote events die imagobepalend zijn voor Oss, een recreatieve, 
culturele en/of sportieve meerwaarde bieden. Hierbij is ook de economische spin-off belangrijk. Voor 
de organisatie van events is evenementencoördinator Bianca Hoegée aangesteld. Meer informatie 
over evenementen volgt later deze paragraaf.  
Het vierde thema is ‘kennis en de ondernemer’. Er wordt zoveel mogelijk kennis gebundeld en er 
worden mogelijkheden geboden om deze kennis over te dragen aan ondernemers. Deze cursussen, 
workshops en coachtrajecten worden verzorgd door Centrummanagement Oss, InRetail en 
Ondernemersklankbord. Ook is er gratis Wi-Fi in het centrum beschikbaar gekomen, waardoor de 
mogelijkheid tot passantenonderzoek ontstond. Dit onderzoek is sinds 2017 echter niet meer 
uitgevoerd vanwege de nieuwe privacywet.  
Het vijfde en daarmee laatste thema is ‘parkeren en bereikbaarheid’. Naar aanleiding van de 
ontevredenheid over het parkeren in het centrum zijn er diverse proeven uitgevoerd, zoals in het 
verleden gratis parkeren op de koopavond en momenteel een dagkaart voor €2,50. Daarnaast wordt 
er aandacht besteed aan fietsen in het centrum en het stallen van fietsen. Ook wordt er gewerkt aan 
de bewegwijzering voor voetgangers zodat zij zich beter kunnen oriënteren in het centrum 
(Taskforce Centrum, 2016). 
 
Tevens is in Koers Stadshart aangegeven dat er meer aandacht voor versterken van levendigheid en 
ontmoetingsfunctie in het centrum moet zijn. Dit wordt ingevuld door verschillende horeca, het 
aanbieden van cultuur, organiseren van evenementen, stimuleren van wonen in het centrum en 
vergroening van het centrum. Daarnaast wordt er naar de toekomst gekeken om een compact en 
herkenbaar centrum te realiseren. Hierbij wordt er geconcentreerd op ‘de pit’, het kernwinkelgebied 
en wordt het centrum gecentreerd om drie pleinen: de Heuvel, Walplein en De Wal. Voor de laatste 
is het toekomstplan Het Wal Kwartier ontwikkeld. De invulling hiervan is te lezen in paragraaf 1.1 
(Taskforce Centrum, 2016). 
 
Aan de uitvoering van alle projecten en activiteiten van bovenstaande thema’s wordt momenteel 
nog gewerkt. Er is een goed beeld van de behoeften van Ossenaar op het gebied van het horeca- en 
winkelaanbod en de openbare ruimte van het centrum, waardoor er momenteel geen behoefte is 
aan een nieuw onderzoek hiernaar. Tevens liggen de twee grote, in paragraaf 1.1 toegelichte, 
projecten in het vooruitzicht die het centrum grote impulsen gaan geven betreffende het aanbod. Dit 
leidt ertoe dat het winkel- en horeca-aanbod en kwaliteit van openbare ruimte van het centrum niet 
meegenomen worden in dit onderzoek.  
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Citymarketing 
Tot in de jaren tachtig van de 20e eeuw waren steden voornamelijk productieruimte waar de nadruk 
lag op arbeid. Tegenwoordig zijn steden steeds meer plekken waar mensen juist hun geld spenderen, 
het is meer consumptieruimte geworden. Dit heeft geleid tot concurrentie tussen steden. Echter is er 
geen uniek aanbod ontstaan, maar zijn steden steeds meer op elkaar gaan lijken. Deze twee 
ontwikkelingen hebben geleid tot het populaire citymarketing. (Mulder, 2014) Citymarketing kan 
gedefinieerd worden als: “de strategische promotie van een stad of wijk, waarbij de stad wordt 
gezien als een merkproduct, met als doel instanties, bedrijven en personen over te halen zich in de 
gemeente te vestigen of de stad te bezoeken” (Avontuur, 2016). Door middel van citymarketing kan 
het imago van een stad worden uitgedragen.   
 
In 2013 besefte Gemeente Oss dat het centrum extra ondersteuning nodig had. Een samenwerking 
tussen Centrummanagement Oss en de gemeente ontstond, genaamd Taskforce Centrum Oss. Er 
werden vier kennisgroepen opgericht met ieder hun eigen expertise. Een van deze kennisgroepen is 
de groep DNA. Zij houdt zich bezig met de identiteit, positionering, branding en marketing van het 
centrum (CMO, z.d.-b).  
 
In 2017 heeft een studente Small Business en Retail Management voor haar afstudeerscriptie 
onderzoek gedaan naar de branding van het stadscentrum van Oss. Er is onderzocht hoe destijds de 
marketingcommunicatie ingericht was en hoe die aansloot bij het stadscentrum. Ook de wensen van 
de Ossenaar met betrekking tot marketingcommunicatie van het Osse centrum zijn in kaart gebracht. 
Hierbij is onder andere gekeken naar de identiteit van het centrum, de gebruikte 
communicatiekanalen, het gebruik van verschillende kanalen door diverse doelgroepen/segmenten 
en de customer journey. Ook de aanpak van andere steden op het gebied van branding zijn 
onderzocht. Op grond van de resultaten is er een marketingcommunicatieplan ontwikkeld voor de 
branding van stadscentrum Oss. Hierin zijn ook de communicatiekanalen voor de communicatie 
omtrent evenementen meegenomen (Reijnders, 2017). 
 
Diverse aanbevelingen uit dit onderzoek worden in 2019 doorgevoerd. Uit het onderzoek bleek dat 
de huisstijl en pay-off niet aansloten bij het beeld dat de inwoners van Oss bij het stadscentrum 
hadden. Daarom werd er een nieuwe huisstijl met slogan ‘je treft ’t in Oss!’ ontwikkeld. Vanaf 2019 
wordt er met een eenduidige huisstijl gecommuniceerd. Daarnaast is er sinds februari 2019 een 
nieuwe promotiewebsite online, tevens ‘je treft ’t in Oss!’ genoemd. Hierop worden alle 
centrumondernemers gratis inclusief foto weergegeven. Het totaalaanbod van het centrum wordt 
hierop zichtbaar. Bovendien wordt de Facebookpagina in dezelfde huisstijl doorgevoerd en wordt het 
beheer ervan uitbesteed aan een professioneel sociale mediabureau (Stichting Centrummanagement 
Oss, 2018). 
 
Het onderzoek van Reijnders heeft uitgebreid voorzien in de informatiebehoefte omtrent de 
marketing/branding van het centrum die er was bij Centrummanagement Oss. De resultaten en 
aanbevelingen van dit onderzoek zijn momenteel nog steeds relevant. Er worden zoals 
bovengenoemd diverse inspanningen voor verricht. Gezien het reeds uitgevoerde onderzoek en de 
daaruit voortkomende inspanningen, is het momenteel niet relevant om het onderzoek te richten op 
mogelijke tekortkomingen op het gebied van citymarketing als mogelijke aanpak van het 
managementprobleem.  
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Evenementen in de citymarketing 
De laatste jaren worden evenementen steeds vaker ingezet als strategisch marketinginstrument. 
Oorzaken hiervan zijn dat de doelgroepen steeds ongrijpbaarder worden voor marketeers. Met een 
evenement kun je goed een bepaalde boodschap overbrengen door het product of dienst 
emotionele meerwaarde te geven en door het interactieve karakter van evenementen biedt het de 
mogelijkheden mensen aan je te binden (Gerritsen & van Olderen, 2013). Ook citymarketeers maken 
hier gebruik van. Evenementen worden ingezet voor het veranderen of versterken van het 
stadsimago (Van Evert, 2014).  
Een voorbeeld van een trend op dit gebied is het inzetten van sportevenementen als citymarketing. 
Bijvoorbeeld: “Amsterdam zorgt er per definitie voor dat de stad per topsportevenement 
internationaal in de picture komt te staan. Dat is een bewuste keuze.” Het maakt deel uit van het 
evenementenbeleid (Verzijl, 2017). Uit onderzoek blijkt dat er vele voordelen, maar natuurlijk ook 
nadelen zijn aan de organisatie van een groot (sport) evenement in een stad (Mulder, 2014). Bij 
evenementen moeten niet alleen de positieve effecten, maar ook de negatieve effecten in kaart 
worden gebracht zodat daarop geanticipeerd kan worden. Deze voordelen en nadelen zijn te vinden 
in figuur 1.9 
 

 Positief Negatief 

Economisch effect Meer bestedingen 
Meer werkgelegenheid 

Prijsverhogingen 

Toeristisch/commercieel 
effect 

Verbetering imago 
Ontwikkeling nieuwe voorzieningen 

Verslechtering imago 
(bijvoorbeeld als gevolg van 
gestegen prijzen) 

Fysiek effect Nieuwe en/of verbeterde infrastructuur, 
faciliteiten en voorzieningen 

Milieuschade 
Schade aan erfgoed 
Architectonische vervuiling 

Sociaal-cultureel effect Toename van participatie en integratie 
van burgers 
Versteviging lokale tradities 

Commercialisering en/of 
aanpassing van lokale cultuur 
en tradities  

Psychologisch effect Verbetering gemeenschapszin 
Groeiende trots onder burgers 

Territoriumafbakening door 
burgers 
Vijandschap tussen burgers en 
bezoekers 

Politiek effect Internationale aandacht en waardering Groeiende kloof tussen burgers 
en politiek 

Figuur 1.9 Mogelijke positieve en negatieve effecten van evenementen (Mulder, 2014) 

 
Er zijn verschillende definities van ‘evenement’ te vinden.  
“Tijdelijke (her)ingerichte locatie met als mogelijk hoofddoel vermaak, lichamelijke in- of 
ontspanning, kunstzinnige vorming of educatie” (Mulder, 2014). 
“Een georganiseerde gebeurtenis waar een vooraf bepaalde inhoud op een doordachte wijze wordt 
aangeboden aan een uitgekozen publiek, dat daarmee deelnemer aan deze gebeurtenis is geworden” 
(Kuiper, 2008). 
 “Een evenement is een speciale, tijd- en plaatsgebonden gebeurtenis die door een initiatiefnemer 
(individu, groep of organisatie) bewust is gepland en die gericht is op een bepaalde doelgroep om met 
een bewust gekozen vorm een bepaald doel te realiseren” (Verhaar & Eshel, 2014). 
In alle bovenstaande definities wordt gewezen op tijdelijkheid, wat een belangrijk kenmerk van een 
evenement is. 
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Evenementen in Oss  
Centrummanagement Oss en Gemeente Oss delen de mening dat de laatste jaren de functie van het 
stadscentrum verandert. Winkelen is niet meer genoeg om de binnenstad aantrekkelijk te houden, 
waardoor er ingezet dient te worden op andere functies van een centrum. Zo wordt in 2019 ingezet 
op groei van het horeca-aanbod, maar ook op leren, wonen, ontmoeten, verrast worden, plezier 
hebben. Onderdeel hiervan zijn evenementen (Stichting Centrummanagement Oss, 2018). 
Ook in Oss zijn evenementen dus belangrijk voor het stadscentrum. “Evenementen dragen bij aan 
een levendige gemeente, een positief imago van de stad en stimuleren de economie” (Gemeente Oss, 
2014). Er worden veel evenementen georganiseerd in het Osse centrum. De organisatie van 
evenementen draagt bij aan het behouden en vergroten van de aantrekkelijkheid van het centrum en 
dus aan de doelstellingen van Centrummanagement Oss. Daarnaast stimuleert het de economie en 
verbetert het imago van de stad Oss, wat aansluit bij de doelstellingen van Gemeente Oss.   
 
In 2018 is er een toename van het aantal initiatieven voor evenementen geconstateerd. Deze 
toename komt onder andere vanuit verenigingen, organisatiebureaus, culturele instellingen, goede 
doelen en onderwijs. Centrummanagement Oss is positief over deze toename en stimuleert de 
organisatie van evenementen vanwege hun bijdrage aan een multifunctionele binnenstad (Stichting 
Centrummanagement Oss, 2018). 
 
Centrummanagement Oss geeft echter aan dat er recent geen onderzoek uitgevoerd is met 
betrekking tot evenementen in het centrum. Onder het motto “In Oss is iets voor iedereen” wordt er 
gestreefd naar het organiseren van evenementen voor een zo breed mogelijk publiek. Echter is er 
geen goed inzicht in hoeverre er daadwerkelijk voor alle doelgroepen iets georganiseerd wordt.  
Centrummanagement Oss heeft het gevoel dat er voldoende activiteiten en evenementen 
georganiseerd worden om voor ieder wat wils te bieden, maar ervaart desondanks een flink aantal 
negatieve reacties zoals in de aanleiding en het managementprobleem gesteld is. Deze reacties 
ontvangt Centrummanagement Oss zowel op sociale media als mondeling.  
 
Gelukkig zijn er ook positieve uitspraken over het Osse centrum te vinden. Zo wordt er gereageerd 
met “Onzin! Oss is leuk!” op een negatieve recensie over het centrum van Oss. Ook wordt 
bijvoorbeeld het centrum aangeraden aan anderen, maar met het advies om ook te zorgen voor iets 
leuks voor de oudjes van Oss. Tevens wordt opgemerkt dat er minder leegstand is in de stad en 
wordt er aangegeven dat men hoopt dat het centrum nog verder gaat groeien. Een aantal 
voorbeelden van deze reacties zijn te vinden in bijlage 2.  
 
Uit onderzoek naar het gebruik van consumentenreviews bij aankopen, uitgevoerd in opdracht van 
Autoriteit Consument & Markt, is gebleken dat online reviews vaak niet doorslaggevend zijn voor de 
aankoopbeslissing of in dit geval de keuze tot gedrag; het bezoeken van het centrum van Oss. De 
doorslaggevendheid van reviews is echter groter bij het afwijzen van een product of dienst, oftewel: 
negatieve reviews hebben een sterker effect op het gedrag van mensen dan positieve reviews 
(Königs & Moha, 2017). Door negatieve reacties kan een organisatie imagoschade oplopen 
(Brightsocial, z.d.). 
Centrummanagement Oss vreest dat de negatieve reacties op sociale media en mondeling leiden tot 
imagoschade en het uitblijven van gedrag: het bezoeken van het Osse centrum. Minder bezoekers in 
het centrum heeft een negatief effect op de bestedingen bij horeca-eigenaren en winkeliers. Dit 
benadeelt het economisch functioneren van het stadscentrum. Ook zal de ontevredenheid bij de 
horeca-eigenaren en winkeliers toenemen en hier mogelijk Centrummanagement Oss op aankijken. 
Tevens zal het slechter economisch functioneren van het centrum een negatief effect hebben op het 
aantrekken van nieuwe ondernemers, oftewel het vestigingsklimaat verslechtert. Ook kan de 
verblijfsduur van de bezoeker afnemen vanwege het minder levendige centrum: het verblijfsklimaat 
verslechtert. Kortom, het heeft een negatief effect op alles waarvan Centrummanagement Oss in 
haar missie aangeeft aan te werken. 
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Gezien het feit dat evenementen bijdragen aan een levendig stadscentrum en de negatieve reacties 
voornamelijk van inwoners van gemeente Oss zelf zijn, is het nuttig om meer kennis te vergaren over 
wat de inwoners graag willen met betrekking tot evenementen in het centrum. Dit kan bijdragen aan 
tevredenheid van de bezoekers, imagoverbetering voor het centrum en daarmee een bruisend 
stadshart. Kortom, het draagt bij aan de missie van Centrummanagement Oss: versterken 
economisch functioneren van het centrum en verbeteren vestigings- en verblijfsklimaat. Tevens 
draagt het bij aan de doelstellingen van de gemeente om de stad op een positieve manier te 
positioneren en draagt het bij aan de economie. Een hogere tevredenheid en imagoverbetering leidt 
tot positievere reacties. Het onderzoek kan op deze manier bijdragen aan het oplossen van het 
managementprobleem.  
 
Behoeften, motieven, wensen, middelen en beperkingen 
Om meer informatie te verkrijgen over wat de inwoner van gemeente Oss graag wil met betrekking 
tot evenementen is het belangrijk om onderzoek te doen naar de behoeften en wensen van de 
bezoeker ten aanzien van evenementen in het centrum. Hierin dienen ook de middelen en 
beperkingen die de bezoeker kan ervaren meegenomen te worden, omdat deze van invloed zijn op 
de wensen.  
 
Behoeften, motieven en wensen 
“Een behoefte is het idee van een individu dat het hem aan iets ontbreekt” (Kotler, 2009). Er is sprake 
van een ongewenste situatie. Behoeften kunnen op verschillende manieren worden getypeerd. 
Mensen hebben primaire en secundaire behoeften, objectieve en subjectieve behoeften en latente 
en manifeste behoeften (Nederstigt & Poiesz, 2018). Verdere toelichting vind je terug in hoofdstuk 2, 
theoretisch kader.  
 
De begrippen behoeften en motieven liggen dicht bij elkaar. “Motivatie is de beweegreden of 
drijfveer om gedrag te vertonen. Motivatie ontstaat omdat door middel van gedrag een doel kan 
worden bereikt waarmee een behoefte kan worden vervuld” (Verhage, 2013). Omdat deze begrippen 
zo nauw verbonden zijn met elkaar, worden motieven niet los meegenomen in het onderzoek. 
 
“Wensen zouden we concretiseringen van behoeften kunnen noemen” (Nederstigt & Poiesz, 2018). 
Nadat je je bewust bent geworden van een behoefte, wordt er een voorkeur ontwikkeld voor een 
bepaald product of dienst, dit is wat je wenst (Verhage, 2013).   
 
Omdat wensen specifieker zijn dan behoeften, worden deze meegenomen in het onderzoek. Op die 
manier kan er specifieke informatie worden verstrekt aan Centrummanagement Oss. De informatie 
over waar de inwoner van gemeente Oss behoefte aan heeft en welke wensen hieruit volgen, kan 
input bieden voor de invulling van evenementen.   
 
Middelen en beperkingen 
“Vrijetijdsgedrag is wat we willen, afhankelijk van wat we kunnen en wat we mogen” (Mulder, 2014). 
‘Wat we willen’ gaat over behoeften en wensen zoals bovenstaand toegelicht. Middelen en 
beperkingen hebben betrekking op het tweede gedeelte van bovenstaande quote: wat we kunnen en 
wat we mogen.  
Het al dan niet bezitten van een aantal kapitalen, zowel materieel als immaterieel, is van invloed op 
gedrag, dus ook op de keuze om een evenement in het Osse centrum wel of niet te bezoeken. Er zijn 
vier soorten kapitalen: economisch kapitaal, cultureel kapitaal, sociaal kapitaal en fysiek kapitaal.  
Ook omgevingsfactoren zoals geografische, fysiologische kenmerken en tijdruimtelijke factoren 
kunnen een beperking vormen. Hierop heeft de consument geen invloed (Mulder, 2014). 
Verdere toelichting vind je terug in hoofdstuk 2, theoretisch kader.  
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Het is belangrijk om de middelen en beperkingen mee te nemen in het onderzoek, omdat deze van 
invloed zijn op het gedrag en de voorkeuren van de consument. Informatie over het bezitten van 
bijvoorbeeld economisch kapitaal kan duidelijkheid geven over de mogelijkheid tot het betalen van 
een bepaalde toegangsprijs. Hierop kan Centrummanagement Oss invloed uitoefenen. Informatie 
over sociaal kapitaal kan bijvoorbeeld nuttig zijn om een beeld te schetsen van wie de bezoekers 
voor evenementen zijn. Vervolgens kan er een evenwichtig aanbod van evenementen voor 
verschillende doelgroepen geboden worden. 
 

Evenementen zorgen voor verlevendiging maar produceren ook geluid  
In het huidige evenementenbeleid opgesteld door de Gemeente Oss worden er drie categorieën 
geluidsbelasting als gevolg van evenementen aangeduid. De eerste categorie is de categorie 
geluidsbelasting laag, waarbij de overlast verwaarloosbaar is. Hieronder vallen bijvoorbeeld markten 
en braderieën, waarbij er sprake is van achtergrondmuziek of niet elektronisch versterkte muziek 
zoals straatmuzikanten.  
De tweede categorie is de categorie geluidsbelasting midden. Hieronder vallen bijvoorbeeld 
tentfeesten zoals tijdens de kermis in verschillende omliggende dorpen. De laatste categorie betreft 
geluidsbelasting hoog. Dit zijn de grotere muziekevenementen zoals podia in het centrum tijdens 
Koningsdag.  
Omdat evenementen van belang zijn voor de levendigheid in het centrum, is het belangrijk dat de 
belangen van alle belangengroepen goed afgewogen worden door de gemeente. In het belang van 
de bewoners van het centrum is er in het huidige evenementenbeleid gekozen voor een beperking 
van het aantal geluidbelastende evenementen in de avonduren. In onderstaand figuur 1.10 is het 
toegestane aantal evenementendagen per locatie per geluidscategorie te vinden. Van de categorie 
hoog zijn per locatie al 7 dagen gereserveerd voor de kermis, waardoor er nog 3 evenementendagen 
voor deze categorie per locatie overblijven (Gemeente Oss, 2014). Voor de categorie geluidsbelasting 
laag zijn in het evenementenbeleid geen restricties opgelegd. 
 

 
Figuur 1.10 Toegestane aantal evenementendagen per locatie per geluidscategorie (Gemeente Oss, 2014) 

 
In 2019 wordt het evenementenbeleid herzien door de Gemeente Oss. Om deze reden is er besloten 
om bovenstaande restricties niet op te nemen in het onderzoek. Het onderzoek draait om de 
werkelijke behoeften en wensen van de inwoner van gemeente Oss en het opleggen van 
beperkingen daarin geeft geen representatief beeld van wat zij willen. De uitkomsten van dit 
onderzoek kunnen er mogelijk toe bijdragen dat bovenstaande beperkingen worden heroverwogen. 
Bij herziening van het evenementenbeleid zal een nieuwe afweging worden gemaakt van de 
belangen van alle belangengroepen. Het in kaart brengen van alle belangen en de afweging die wordt 
gemaakt, is een taak van de Gemeente Oss. De bijdrage die Centrummanagement Oss kan leveren, is 
een beeld van waar de inwoner van gemeente Oss behoefte aan heeft met betrekking tot 
evenementen. Vandaar dat het onderzoek hierop gericht wordt. 
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1.4 Probleemstelling 
Uit de probleemanalyse volgt de probleemstelling. Dit is de centrale vraagstelling binnen dit 
onderzoek:  
Wat zijn de behoeften en wensen van de inwoners van gemeente Oss met betrekking tot 
evenementen in het Osse centrum? 
 

1.5 Onderzoeksdoelstelling  
De onderzoeksdoelstelling van dit onderzoek is: 
 
Inzicht verkrijgen in de behoeften en wensen van de inwoner van gemeente Oss met betrekking tot 
evenementen ten einde aanbevelingen te geven over hoe Centrummanagement kan zorgen dat de 
evenementen het beste aansluiten op de behoeften en wensen van de inwoners, wat uiteindelijk bij 
kan dragen aan imagoverbetering van het centrum.  
 

1.6 Onderzoeksvragen  
Om uiteindelijk de probleemstelling te kunnen beantwoorden, zijn er onderzoeksvragen 
geformuleerd. 
 
❖ Welke behoeften hebben de inwoners van gemeente Oss bij het bezoeken van evenementen in 

het Osse centrum? 
❖ Welke wensen hebben de inwoners van gemeente Oss met betrekking tot evenementen in het 

Osse centrum? 
❖ Welke invloed hebben middelen en beperkingen op de wensen van inwoners van gemeente Oss 

met betrekking tot evenementen in het centrum? 
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Hoofdstuk 2: Theoretisch kader  
In dit hoofdstuk worden theorieën en modellen beschreven die van toepassing zijn op het onderzoek. 
Deze informatie gaat uiteindelijk helpen bij het beantwoorden van de onderzoeksvragen en 
probleemstelling. Tevens is aan het eind van het hoofdstuk een conceptueel model te vinden waarin 
de relevante theorieën en modellen samenkomen.  
 

2.1  Typeringen behoeften 
“Een behoefte is het idee van een individu dat het hem aan iets ontbreekt” (Kotler, 2009).  
Behoeften kunnen op verschillende manieren getypeerd worden. Mensen hebben primaire en 
secundaire behoeften. De primaire behoeften zijn nodig om te kunnen overleven. Dit zijn 
aangeboren, fysiologische behoeften, dus de behoefte aan eten en drinken bijvoorbeeld. De 
secundaire behoeften zijn aangeleerd door referentiegroepen. Deze variëren bijvoorbeeld per 
cultuur of persoon. Denk hierbij aan behoefte aan vriendschap of prestatie (Nederstigt & Poiesz, 
2018). 
 
Volgens psycholoog Maslow bestaat er een hiërarchie in de behoeften van de mens. Deze heeft hij 
beschreven in de behoeftenpiramide (1972). In de hiërarchie geldt dat de behoeften van een bepaald 
niveau moeten zijn vervuld, voordat men streeft naar de behoeften van het volgende niveau.  
Onderaan de piramide staan de fysiologische behoeften, ook wel de primaire behoeften genoemd. 
De rest van de piramide bestaat uit secundaire behoeften. De volgende stap is de behoefte aan 
zekerheid, zoals veiligheid. Vervolgens streven mensen naar sociale acceptatie; het verkrijgen van 
affectie en vriendschap. Hierna volgt de behoefte aan waardering, ook wel de egobehoeften 
genoemd. Deze zijn gericht op het verkrijgen van status en aanzien. Als laatste streeft de mens naar 
zelfontplooiing, waarbij men vanuit intrinsieke motivatie bepaalde idealen probeert te bereiken 
(Nederstigt & Poiesz, 2018). 
 
Wetenschappers Ragheb en Beard hebben vrijetijdsmotieven gekoppeld aan de behoeftenpiramide 
van Maslow. Zij onderscheiden vier dimensies: 

• Stimulusvermijdende dimensie: deze dimensie is gekoppeld aan de fysiologische behoeften. 
Vrijetijdsgedrag is vaak gericht op het ontsnappen uit dagelijkse beslommeringen en het 
vermijden van dagelijkse stimuli en prikkels. 

• Sociale dimensie: deze dimensie is gekoppeld aan de sociale acceptatie. Men deelt graag hun 
vrije tijd met anderen. 

• Prestatiemotivatiedimensie: deze dimensie is gekoppeld aan de behoefte aan waardering. In 
vrije tijd staat uitdaging vaak centraal. Het bereiken van een bepaald doel, met als gevolg het 
krijgen van waardering.  

• Intellectuele dimensie: deze dimensie is gekoppeld aan de behoefte aan zelfontplooiing. Men 
ontwikkelt zich graag, wil slimmer worden.  

Aan de behoefte zekerheid is geen dimensie gekoppeld, omdat dat een voorwaarde is voor 
vrijetijdsgedrag en geen directe oorzaak. In figuur 2.1 komen de behoeftenpiramide van Maslow en 
de vrijetijdsmotieven van Ragheb en Beard samen (Beunders & Boers, 2007). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 2.1 Behoeftenpiramide Maslow en vrijetijdmotieven Ragheb en Beard (Beunders & Boers, 2007) 
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Bij de theorie van Maslow zijn echter kritische kanttekeningen te plaatsen. Er is geen enkel 
wetenschappelijk bewijs voor de veronderstelde hiërarchie in dit model. Uit onderzoek van de 
Amerikaanse psychologen blijkt dat er geen aanwijzingen zijn dat men eerst fysiologische behoeften 
moet vervullen voordat er naar andere behoeften gestreefd kan worden (De Ridder, 2017). De 
behoefteprioriteit is afhankelijk van de persoon en de situatie. Wanneer er sociale afkeuring dreigt, 
kan men behoefte aan erkenning voor laten gaan op behoefte aan eten bijvoorbeeld.  
Daarnaast geeft de behoeftenpiramide van Maslow een typisch westers denkbeeld weer. De 
volgorde van behoeften kan per cultuur verschillen. Ook kan de definitie van behoeften anders zijn. 
Zo levert het ‘onderscheiden van de rest’ in sommige culturen juist geen waardering op (Nederstigt & 
Poiesz, 2018). Bij het toepassen van deze theorie is dus enige nuance geboden. Maslows 
behoeftenpiramide moet niet als absolute waarheid worden gepresenteerd, maar geeft wel een 
goede basis als behoeften theorie.  
 
Een andere manier om behoeften te typeren is objectieve versus subjectieve behoeften. Objectieve 
behoeften betekenen voor iedereen hetzelfde en zijn vrij specifiek. Het is voor iedereen duidelijk wat 
wel of niet in die behoefte kan voorzien. ‘Iets hartigs eten’ is hiervan een voorbeeld. 
Subjectieve behoeften hebben echter niet voor iedereen dezelfde betekenis. Deze zijn minder 
algemeen geldend omdat ze voor iedereen een persoonlijke betekenis hebben. Denk aan de 
behoefte ‘gezelligheid’ (Nederstigt & Poiesz, 2018). 
 
Een laatste tweedeling is latente behoeften versus manifeste behoeften. Het onderscheid zit in het 
feit of de consument zich bewust is van het bestaan van de behoefte. Een latente (onbewuste) 
behoefte wordt pas manifest (bewust) wanneer de consument op het bestaan van de behoefte 
gewezen wordt. Bijvoorbeeld wanneer iemand een scène uit een film ziet, wordt hij zich bewust van 
de behoefte om naar de bioscoop te gaan (Nederstigt & Poiesz, 2018). 
 
Voor dit onderzoek zijn waarschijnlijk de fysiologische behoeften en de behoefte aan zekerheid in de 
behoeftenpiramide van Maslow minder interessant. Deze behoeften dienen al vervuld te zijn voordat 
de inwoner van gemeente Oss een bezoek brengt aan evenementen in het centrum. De 
stimulusvermijdende dimensie die Ragheb en Beard hieraan gekoppeld hebben, is echter wel 
interessant voor het onderzoek, omdat hierin het ontsnappen uit de dagelijkse beslommeringen en 
ontspanning terugkomt. Hieraan kan de inwoner van gemeente Oss behoefte hebben tijdens 
evenementen. De behoeften sociale acceptatie, waardering en zelfontplooiing uit de piramide en de 
daaraan gekoppelde dimensies zijn van de grootste toegevoegde waarde voor het onderzoek. 
Er wordt voornamelijk onderzoek gedaan naar manifeste behoeften. De respondenten zullen 
namelijk uit zichzelf geen behoeften noemen, waarvan zij zich niet bewust zijn. Het is in het 
onderzoek minder relevant om onderscheid te maken tussen objectieve en subjectieve behoeften. Er 
wordt namelijk ook onderzoek gedaan naar de wensen van de inwoner van gemeente Oss, welke de 
concretiseringen van behoeften zijn. Hierdoor wordt er meer informatie verkregen over de invulling 
van subjectieve behoeften, waardoor het verschil tussen objectieve en subjectieve behoeften in dit 
onderzoek minder belangrijk is.  
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2.2  Verklaringsmodel voor vrijetijdsgedrag 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 2.2 Verklaringsmodel voor vrijetijdsgedrag (Mulder, 2014) 
 

Bovenstaand model (Mulder, 2014) geeft een verklaring voor vrijetijdsgedrag. Het model geeft dus 
ook indirect een verklaring voor bepaalde behoeften en wensen. Wensen zou je namelijk de 
concretisering van behoeften kunnen noemen (Nederstigt & Poiesz, 2018). 
Binnen onze vrije tijd hebben we niet de volledige keuzevrijheid. Je persoonlijke voorkeur wordt 
medebepaald door de sociale omgeving: de maatschappelijke cultuur en subculturen waartoe je 
behoort. “Een maatschappelijke cultuur omvat alle materiële en immateriële elementen die door de 
mensen binnen die samenleving voortgebracht zijn en overgedragen worden op volgende generaties” 
(Mulder, 2014). Subcultuur wordt gedefinieerd als: “een cultuur die in bepaalde opzichten afwijkt 
van, maar in andere opzichten overeenkomt met het grote culturele geheel waarbinnen de subcultuur 
van een bepaalde groepering in de samenleving voorkomt” (Mulder, 2014). Samen met de 
persoonskenmerken van het individu vormt dit de basis voor de persoonlijke voorkeur. 
 
Daarnaast zijn omgevingsfactoren van belang. Dit zijn factoren waar mensen geen invloed op 
hebben. Er zijn er een aantal te onderscheiden: 

• Geografische, fysiologische (omgevings)kenmerken en tijdsorde 
Vrijetijdsgedrag is afhankelijk van het weer, de aanwezigheid van bijvoorbeeld stranden om 
te genieten van de zon en de tijdsorde. De tijdsorde houdt de ordening van onze tijd in, dus 
dag/nacht en de seizoenen.  

• Tijdruimtelijke beperkingen en infrastructuur 
Hiermee wordt de verhouding tussen de benodigde tijd en afgelegde afstand bedoeld. 
Ondanks de sterke infrastructuurverbetering, zowel digitaal als fysiek, zijn er nog steeds 
tijdruimtelijke beperkingen.  

• Toevalligheden 
Ondanks dat deze factor discutabel is vanwege het feit dat het moeilijk te omschrijven, 
voorspellen en af te bakenen is, spelen toevalligheden een grote rol in ons gedrag, dus mag 
deze niet ontbreken in het overzicht.  

Omgevingsfactoren bepalen mede de persoonlijke voorkeur van de consument. De persoonlijke 
voorkeur geeft weer wat een individu graag wil (Mulder, 2014). 
 
Het is bij vrijetijdsgedrag niet alleen belangrijk om te weten wat iemand wil, maar ook wat iemand 
kan. Dit wordt bepaald door de middelen en beperkingen. Deze bestaan uit de bovengenoemde 
omgevingsfactoren, maar ook uit het bezitten of juist missen van bepaalde kapitalen. Deze kapitalen 
zijn zowel materieel als immaterieel. Er zijn vier soorten kapitalen:  
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• Economisch kapitaal 
Dit betreft je eigendommen, zowel financiële middelen als je bezittingen. 

• Cultureel kapitaal 
Dit betreft individuele kennis. Dit is het best meetbaar aan de hand van opleidingsniveau. 

• Sociaal kapitaal 
Dit betreft het geheel aan sociale relaties.  

• Fysiek kapitaal 
Dit betreft alle kenmerken van een individu: levensfase, lichamelijke conditie, sekse, IQ, 
emotie, etc. (Mulder, 2014). 

 
Daarnaast is in het model de factor ‘aanbod’ opgenomen. De persoonlijke voorkeur en middelen en 
beperkingen vormen samen de ‘vraag’ in dit model. Er bestaat een wisselwerking tussen vraag en 
aanbod. Nieuw aanbod kan leiden tot bepaalde vraag, maar bepaalde vraag kan ook leiden tot nieuw 
aanbod. Beide beïnvloeden dus gedrag.  
 
Tot slot wordt gedrag beïnvloed door de overheid. De overheid heeft drie belangrijke functies:  
De allocatiefunctie waarmee het aanbod wordt beïnvloed. Denk aan subsidies voor bedrijven of 
maatregelen die autorijden onaantrekkelijker maken. De herverdelingsfunctie waarmee de overheid 
streeft naar meer inkomensverdeling. En de stabilisatiefunctie waarmee de overheid de effecten van 
de schommeling tussen laag- en hoogconjunctuur wil verkleinen. In vrijetijd is de allocatiefunctie van 
de overheid het meeste zichtbaar (Mulder, 2014).  
 
Het verklaringsmodel voor vrijetijdsgedrag is nuttig om te verklaren wat de inwoner van gemeente 
Oss wil. Er kan worden gesteld dat hierin de behoeften en wensen van de consument terugkomen. 
Dit komt voort uit de invloed van de maatschappij, subcultuur, het individu zelf en de 
omgevingsfactoren. Voor het onderzoek is het interessant om te kijken naar de invloed van de 
maatschappij, subcultuur en kenmerken van het individu. De omgevingsfactoren zijn niet relevant in 
het onderzoek omdat hierop geen invloed uitgeoefend kan worden door Centrummanagement Oss.  
 
Daarnaast biedt het handvatten om te kijken wat de consument kan. Door de verschillende kapitalen 
te meten, kan worden vastgesteld in hoeverre wensen worden beïnvloed door middelen en 
beperkingen. Hierbij zijn het economisch kapitaal, cultureel kapitaal en fysiek kapitaal het meest 
relevant. Door de invloed van economisch kapitaal vast te stellen, kan er bijvoorbeeld een beeld 
gevormd worden van de mogelijkheid en bereidheid tot het betalen van een bepaalde entreeprijs. 
Het cultureel kapitaal is interessant omdat het bijvoorbeeld wat zegt over het opleidingsniveau, wat 
mogelijk gekoppeld kan worden aan bepaalde behoeften en wensen. Het fysiek kapitaal kan een 
beeld geven de mogelijkheid en bereidheid tot het bezoeken van evenementen in het centrum.  
 
De factoren aanbod en overheid zijn niet interessant tijdens het onderzoeksproces. Het aanbod is de 
factor waarover uiteindelijk aanbevelingen worden gedaan: welk aanbod ziet de inwoner van 
gemeente Oss graag m.b.t. evenementen in het centrum? Voor wat betreft de factor overheid, kan 
er in gemeente Oss gedacht worden aan het evenementenbeleid. Hierin worden subsidies bepaald 
en regels vastgelegd. Zoals eerder vermeld wordt dit beleid vernieuwd en de beperkingen daarvan 
dus niet meegenomen in het onderzoek. 
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2.3  ASE-model  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 2.3 ASE-model (De Vries, 1988) 

Een ander model voor het verklaren van gedrag is het ASE-model (De Vries, 1988), zichtbaar in figuur 
2.3. In dit model wordt ervan uit gegaan dat de intentie tot gedrag leidt tot het daadwerkelijk 
vertonen van gedrag. Als je de intentie tot gedrag hebt, ben je gemotiveerd om je op een bepaalde 
(nieuwe) manier te gaan gedragen. 
 
Helemaal links in het model worden de ‘externe variabelen’ genoemd. Dit zijn gegevens als geslacht, 
leeftijd, opleidingsniveau en sociaaleconomische status. “De sociaaleconomische status (SES) staat 
voor de positie van mensen op de maatschappelijke ladder” (Kompas Volksgezondheid, z.d.). Dit 
wordt gebaseerd op materiële bezittingen, vaardigheden, kennis en je sociale netwerk waarbij status 
en macht belangrijk is.  De externe variabelen hebben indirect invloed op je (intentie tot) gedrag. 
 
De intentie tot gedrag wordt gevormd door de attitude van de consument, de sociale invloed van de 
omgeving en de eigen effectiviteit.  
Attitude 
Mulder (2014) omschrijft attitude als: “een geheel van kennis en gevoelens over een object, persoon 
of onderwerp dat van invloed is op je gedrag.” Attitudes leiden niet direct tot gedrag. Je kunt een 
positieve attitude over bijvoorbeeld dagelijks sporten hebben, maar het niet doen. Attitudes komen 
tot stand door ervaringen uit het verleden. Daarnaast zijn ze gebaseerd op gewoonten en 
overtuigingen: beliefs. Er zijn drie soorten beliefs te onderscheiden: 

- Cognitieve beliefs: betreft kennis (sporten is gezond) 
- Affectieve beliefs: betreft gevoel en emotie (sporten is leuk) 
- Conatieve beliefs: betreft gedrag (sporten is een gewoonte) 

 
Sociale invloed 
Attitude betreft onze eigen mening. De sociale omgeving gaat over de meningen van anderen. Niet 
alleen de werkelijke meningen van de omgeving, maar ook wat we denken dat de omgeving vindt, is 
van invloed op gedrag. De sociale omgeving beïnvloedt op verschillende manieren: 

- Subjectieve norm: verwachtingen van de omgeving over gedrag 
- Sociale steun: wanneer je gesteund wordt, wordt gedrag eerder vertoond dan wanneer 

gedrag afgekeurd wordt. 
- Sociale druk: wanneer je druk ervaart, vertoon je eerder gedrag dat je anders misschien niet 

zou vertonen. 
- Modelling: het overnemen van gedrag van rolmodellen 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.kvnog.nl/component/seoglossary/3-begrippen/sociaaleconomische-status
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Eigen effectiviteit 
Naast de attitude en sociale omgeving beïnvloedt de eigen-effectiviteit de intentie tot gedrag. Hierbij 
gaat het om wat we denken te kunnen in plaats van om wat we daadwerkelijk kunnen. Hierbij kan 
onderscheid worden gemaakt in control beliefs (hebben we genoeg capaciteiten voor het gedrag?) 
en power of control (kan ik als persoon deze factoren beïnvloeden? Zoals meer kennis opdoen 
bijvoorbeeld.) Iemand kan bijvoorbeeld denken dat hij/zij het niet een uur volhoudt in de 
sportschool, terwijl dit praktisch gezien daadwerkelijk mogelijk is. Dit geeft het verschil weer tussen 
het daadwerkelijk kunnen en denken te kunnen. 
 
Wanneer de intentie tot gedrag er is, kan het voorkomen dat het gedrag niet echt uitgevoerd wordt. 
Dit wordt beïnvloed door de vaardigheden en barrières die de laatste stap vormen voor het 
werkelijke gedrag. Hierbij kun je denken aan een ouder persoon die de intentie heeft om te gaan 
wandelen, maar dat is fysiek niet mogelijk. Een barrière kan zijn dat je graag wil squashen maar dit 
nergens in de regio aangeboden wordt. Een intentie leidt door het missen van vaardigheden en 
andere barrières wellicht niet tot gedrag. 
Leidt de intentie wel tot gedrag, dan doet de consument nieuwe ervaringen op. Deze ervaringen 
dienen weer als input voor bijvoorbeeld de vorming van de nieuwe intentie tot gedrag 
(Kenniscentrum Sport, 2018). 
 
Voor het onderzoek is de attitude en sociale invloed het meest relevant. Dit leidt tot de intentie. Dit 
is vergelijkbaar met de persoonlijke voorkeur in het verklaringsmodel voor vrijetijdsgedrag, wat 
gevormd wordt door de maatschappij, subcultuur en individu. Ook de externe variabelen zijn 
interessant in het onderzoek omdat ze van invloed zijn op de intentie tot gedrag en er mogelijk 
verschillen zitten tussen welke intentie iemand heeft en de verschillende externe variabelen. Dit 
samen geeft een beeld van de behoeften en wensen van de inwoner van gemeente Oss met 
betrekking tot evenementen. Ook de vaardigheden en barrières zijn relevant. Dit kun je vergelijken 
met de middelen en beperkingen in het verklaringsmodel van vrijetijdsgedrag. Dit is nuttig bij het 
beantwoorden van de derde onderzoeksvraag: in hoeverre worden wensen beïnvloed door middelen 
en beperkingen? 
 

2.4  Interactive Experience Model  
Het Interactive Experience Model (Falk & Dierking, 1992) gaat ervan uit dat belevingen persoonlijk 
zijn voor individuele consumenten. De beleving wordt bepaald door de persoonlijke, sociale en 
fysieke context. Het model biedt de mogelijkheid verschillende onderdelen van een beleving te 
analyseren. Ondanks dat er geen onderzoeksvragen gericht zijn op beleving is dit model weldegelijk 
interessant. Er kan onderzocht worden wat de ideale invulling is van de contexten volgens de 
consumenten. Hierin komen behoeften en wensen naar voren.  
 
De persoonlijke context is het geheel van verwachtingen en beoogde 
voordelen. Dit is afhankelijk van eerdere ervaringen, kennis en 
ervaring ten aanzien van de belevenis en het beoogde doel.  
De sociale context heeft betrekking op de mensen waarmee een 
vrijetijdsactiviteit beleefd wordt. Welke personen, maar ook hoeveel 
personen er om je heen zijn, is van invloed op je beleving. De 
verschillen in sociale context zijn nuttig bij het onderscheiden van 
verschillende groepen bezoekers. 
De fysieke context bestaat uit verschillende elementen. Ten eerste is 
de vormgeving en architectuur van de omgeving belangrijk. Zo voert 
Disney een complete droomwereld consequent door. Thematisering 
is in dit element belangrijk.  

       Figuur 2.4 Interactive Experience  
       Model (Falk & Dierking, 1992) 
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Ten tweede is de lay-out van de omgeving van belang. Denk aan horecavoorzieningen op een 
centrale plaats waardoor de verblijfsduur wordt verlengd.  
Ten derde is het gevoel dat een omgeving oproept bij een individu van belang. Denk bijvoorbeeld aan 
een historische woning met glas-in-lood, wat een authentiek gevoel oproept. Ten vierde spelen de 
aanwezige objecten en activiteiten een rol; van bewegwijzering tot de programmering van een 
festival (Houbaer, 2012). 
  
Ondanks dat een beleving volgens het model voor ieder individu anders is, kan er gezocht worden 
naar overeenkomsten en kunnen bepaalde doelgroepen gevormd worden. Dit is interessant voor 
Centrummanagement Oss om de evenementen in het centrum af te stemmen op de behoeften en 
wensen van de inwoner van gemeente Oss. Wat zijn de wensen per context en hoe vormen deze 
samen de optimale beleving voor de bezoeker? 
 

2.5  Het EVENTS-model 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 2.5 EVENTS-model (Gerritsen & Van Olderen, 2013) 

 
Het EVENTS-model is afgeleid van de Plan-Do-Check-Act-cyclus. Dit geeft het sturingsproces in vier 
stappen weer.  
In de PLAN-fase zijn de vier deelgebieden van event-marketing te zien. Door middel van het vertalen 
van de strategie naar een concept wordt er overgegaan naar de do-fase.  
De DO-fase is voor het onderzoek het meest interessant. Hierin wordt het evenement gerealiseerd 
en vindt de beleving plaats voor de bezoeker. Deze fase bestaat uit drie delen: de pre-, direct- en 
post-exposure fase, wat staat voor de fases voorafgaand, tijdens en na de beleving. Binnen deze 
fasen bevinden zich diverse touchpoints. Over deze fases en touchpoints volgt later in deze paragraaf 
meer informatie. In dit onderzoek worden de behoeften en wensen van de bezoeker in de DO-fase 
onderzocht. 
De CHECK-fase bestaat uit effectmetingen en evaluatie. De resultaten hiervan worden in de ACT-fase 
meegenomen, waarna het proces weer opnieuw begint. 
In de buitenschil is de macro- en meso-omgeving te vinden. Hierin bevinden zich allerlei partijen die 
invloed uitoefenen op de organisatie (Gerritsen & Van Olderen, 2013). 
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In de DO-fase van het EVENTS-model 
bevinden zich diverse touchpoints. 
Deze bevinden zich in zowel de pre-, 
direct- en post-exposure fase. 
“Touchpoints zijn raakvlakmomenten 
waarop een bezoeker of klant letterlijk 
in aanraking komt met een 
onderneming” (Gerritsen & Van 
Olderen, 2013). Deze 
raakvlakmomenten beïnvloeden de 
beeldvorming, tevredenheid en 
loyaliteit van de bezoeker en hebben 
dus een positief of negatief effect op 
de beleving van het event en relatie 
met de organisatie.  
Touchpoints kunnen in kaart worden 
gebracht met het touchpointmodel 
van Remmers (2008). Het idee achter 
dit model is dat een organisatie een 
aantal waarden vertegenwoordigt en 
deze door touchpoints over probeert 
te brengen aan de gast. Zo wordt de 
optimale bezoekersbeleving 
gerealiseerd (Gerritsen & Van Olderen, 2013).                 Figuur 2.6 Touchpointmodel vakbeurs  

                                  (Gerittsen & Van Olderen, 2013) 

In figuur 2.6 is het touchpointmodel 
ingevuld vanuit het perspectief van de 
organisatie van een vakbeurs. In het 
midden bevinden zich waarden van de 
organisatie. De schil hierna is opgedeeld 
in de pre-, direct- en post-exposurefase. 
In de volgende laag wordt per fase 
aangegeven welke bouwstenen 
belangrijk zijn, met in de buitenste schil 
de bijbehorende concrete touchpoints.  
 
In figuur 2.7 is het touchpointmodel 
ingevuld met betrekking tot de 
evenementen in het centrum van Oss. 
Dit touchpointmodel is gemaakt uit 
organisatieperspectief, in samenwerking 
met Bianca Hoegée, 
evenementencoördinator bij 
Centrummanagement Oss (persoonlijke 
communicatie, B. Hoegée, 12 maart 
2019). De bouwstenen en touchpoints in 
dit model vormen belangrijke input voor 
de onderwerpen die besproken worden 
in de interviews en de enquête.  

                                   Figuur 2.7 Touchpointmodel evenementen  
                                                                Osse centrum  (eigen ontwerp) 
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Een ander model voor het regisseren van een 
beleving is het Guest Experience Model (Van 
Wijngaarden, 2006). Dit model is gericht op het 
bewust regisseren van een klantbeleving. Ook in dit 
model vind je de touchpoints terug.   
Het model is opgebouwd als een huis. In het 
fundament bevinden zich de visie, missie, waarden 
en belevingsconcept van de organisatie. Daarnaast 
bevat het model drie pijlers, ook wel de drie 
dragende muren van het gebouw.  
People staat voor de mensen die onderdeel 
uitmaken van de beleving. Het personeel moet 
gedrag passend bij de behoeften van de klant 
vertonen. De organisatie dient hen te trainen en 
ontwikkelen hierin.  
Setting staat voor de fysieke en virtuele omgeving. 
Hiertoe behoort bijvoorbeeld het decor, de 
aanwezige communicatie-uitingen, maar ook de 
website.  
Proces wordt door Gerritsen en Van Olderen (2013) 
beschreven als “de interactie tussen de bezoeker                    Figuur 2.8 Guest Experience Model 
en organisatie, nodig om het event te faciliteren,      
al dan niet via personen.” Denk hierbij aan een reserveringssysteem of de wachtrijen voor attracties.  
In alle drie de pijlers bevinden zich touchpoints. Deze vormen samen de gastbeleving.  
Het geheel dat gevormd wordt door het fundament, de pijlers en de touchpoints kan beïnvloed 
worden door leiderschap. Deze dient te inspireren en bij te sturen waar nodig (Van Wijngaarden, 
2016).  
Het Guest Experience Model is relevant voor het onderzoek omdat er per pijler onderzocht kan 
worden wat de wensen met betrekking tot die pijler zijn. Hierdoor kan er een beeld gevormd worden 
van wat inwoners van gemeente Oss belangrijk vinden en wat samen de optimale beleving voor hen 
vormt.  
 

2.6  Conceptueel model 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 2.9 Conceptueel model (eigen ontwerp) 
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In figuur 2.9 is het conceptueel model te vinden. Hierin zijn verschillende modellen en theorieën 
zoals beschreven in het theoretisch kader samengebracht. Er zijn verbanden aangegeven tussen de 
begrippen. Tevens is aangegeven welke modellen en theorieën gaan helpen bij het beantwoorden 
van de onderzoeksvragen.  
Bovenaan in het model zie je de externe variabelen en kenmerken van het individu. Dit zijn factoren 
die van invloed zijn op zowel behoeften als wensen. Vervolgens is zichtbaar dat de wensen 
voortkomen uit de behoeften. Om de onderzoeksvraag met betrekking tot behoeften te 
beantwoorden, wordt er gebruik gemaakt van de behoeftenpiramide en de vrijetijdsmotieven. Voor 
de onderzoeksvraag over wensen betreft dit het touchpointmodel, Guest Experience Model en 
Interactive Experience Model.  
Onderaan in het model bevinden zich de middelen en beperkingen, tevens een onderzoeksvraag. Zij 
hebben invloed op zowel behoeften als wensen. Deze middelen en beperkingen bestaan uit de vier 
kapitalen uit het verklaringsmodel voor vrijetijdsgedrag en de vaardigheden en barrières uit het ASE-
model en de invloed van de maatschappij/subcultuur ofwel sociale invloed. 
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Hoofdstuk 3: Methoden van onderzoek  
In dit hoofdstuk wordt de methodologie toegelicht. Na de keuze voor de vorm van het onderzoek, 
wordt de onderzoekspopulatie besproken. Hierna volgt de dataverzameling, onderzoeksethiek, 
betrouwbaarheid en validiteit. Ook wordt de steekproeftrekking en manieren van data-analyse 
toegelicht. Ten slotte worden de methoden geëvalueerd. 
 

3.1  Kwalitatief en kwantitatief onderzoek 
Kwalitatief  
Ben Baarda (2014) definieert kwalitatief onderzoek als: “Kwalitatief onderzoek is onderzoek waarbij 
problemen in en van situaties, gebeurtenissen en personen beschreven en geïnterpreteerd worden 
met behulp van gegevens van kwalitatieve aard, zoals belevingen, ervaringen, betekenisverleningen 
die verzameld zijn via open interviews en/of participerende observatie en/of bestaande documenten.” 
Bij kwalitatief onderzoek wordt gezocht naar diepgaande informatie. Er wordt ingegaan op 
achterliggende behoeften, meningen, eisen, verwachtingen en drijfveren van de 
onderzoeksdoelgroep (Customeyes, 2016). Kwalitatief onderzoek is voornamelijk geschikt voor het 
beantwoorden van open onderzoeksvragen (Baarda, 2014). 
Binnen kwalitatief onderzoek kan onderscheid worden gemaakt tussen beschrijvende/verkennende 
surveys en handelingsonderzoek. “Een survey is een onderzoeksmethode gericht op het verzamelen 
van gegevens over kenmerken van eenheden, met als doel die kenmerken te beschrijven of verbanden 
tussen die kenmerken te ontdekken” (Baarda, 2014). Een bekende vorm is het diepte-interview, maar 
er zijn nog veel meer vormen zoals de casestudie, etnografisch onderzoek, focusgroepen, delphi-
onderzoek en discourse-/conversatieonderzoek.  
Bij handelingsonderzoek, ook wel actieonderzoek genoemd, draait het niet om beschrijven of 
verkennen, maar het tot stand brengen van een verandering tijdens het proces. De respondenten zijn 
in het proces ook onderzoekers (Baarda, 2014). 
 
Kwantitatief  
“Kwantitatief onderzoek is onderzoek waarbij het onderzoeksmateriaal bestaat uit cijfermatige 
gegevens, die statistisch geanalyseerd worden om antwoord te geven op de onderzoeksvraag” 
(Baarda, 2014). Vragenlijsten zijn gestandaardiseerd. De groep respondenten is bij kwantitatief 
onderzoek groter dan bij kwalitatief onderzoek (Irvani, 2018). Kwantitatief onderzoek is voornamelijk 
geschikt voor het beantwoorden van gesloten onderzoeksvragen (Baarda, 2014). 
Ook voor kwantitatief onderzoek zijn meerdere onderzoeksmethoden geschikt. Denk aan enquêtes, 
telefonisch of online onderzoek, steekproef, cross-sectioneel onderzoek en experimenteel onderzoek 
(Swaen, 2019). 
 
Karakter van het onderzoek  
Naast het onderscheid in kwalitatief en kwantitatief is er ook onderscheid te maken in beschrijvend, 
explorerend/verkennend en verklarend/toetsend onderzoek.  
“Beschrijvend onderzoek is onderzoek waarbij het gaat om registratie en systematische ordening van 
wat zich voordoet op een bepaald gebied, waarbij niet wordt gestreefd naar de ontwikkeling van een 
theorie of het formuleren van een hypothese” (Baarda, 2014). Het gaat om kwantitatieve 
frequentievragen.  
“Explorerend/verkennend onderzoek is onderzoek dat frequenties, samenhangen en verschillen 
exploreert met als doel om tot een theorie te komen” (Baarda, 2014). Wanneer je nog geen goed 
beeld hebt van de mogelijke factoren die het probleem beïnvloeden, kan er kwalitatief verkennend 
onderzoek uitgevoerd worden.  
“Toetsend onderzoek is onderzoek waarin je toetst of je steun kunt vinden voor een van tevoren 
geformuleerde verwachting, meestal een hypothese gebaseerd op een theorie” (Baarda, 2014). Bij 
verklarend/toetsend onderzoek worden hypotheses getoetst die voortkomen uit het kwalitatieve 
verkennend onderzoek of bestaande theorieën (Baarda, 2014).  
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Gekozen vorm onderzoek  
Bij dit onderzoek is ervoor gekozen om verschillende methoden te combineren. Er is kwalitatief 
verkennend onderzoek en kwantitatief verklarend onderzoek uitgevoerd. Deze keuze is gemaakt 
omdat de probleemstelling een open vraag is. Kwalitatief onderzoek is geschikt om behoeften en 
wensen in kaart te brengen omdat je de mogelijkheid hebt diepgaande informatie te achterhalen. 
Tevens waren de grootte van de onderzoekspopulatie (ruim 70.000) en de diversiteit van de 
inwoners belangrijke redenen voor het combineren van kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Bij het 
kwantitatief onderzoek was het aantal respondenten groter, waardoor er eerder een representatief 
beeld van de behoeften en wensen van de inwoners van gemeente Oss met betrekking tot 
evenementen geschetst kon worden. Omdat er nog geen enkel inzicht was in de behoeften en 
wensen van de inwoners van gemeente Oss was het niet mogelijk een gestandaardiseerde vragenlijst 
op te stellen waarin objectieve antwoordmogelijkheden opgenomen waren die aansloten op de 
mogelijke behoeften en wensen van de inwoners. Door middel van kwalitatief verkennend 
onderzoek zijn deze behoeften en wensen in kaart gebracht, zodat deze als uitgangspunt konden 
dienen voor het kwantitatieve verklarende onderzoek. De behoeften en wensen die voortkwamen uit 
het kwalitatief verkennende onderzoek werden getoetst door middel van het kwantitatieve 
onderzoek.  
 

3.2  Onderzoekspopulatie 
De respondenten van zowel het kwalitatief verkennende onderzoek als het kwantitatieve 
verklarende onderzoek waren de inwoners van de gemeente Oss. In december 2018 telde de 
gemeente 91.445 inwoners (Gemeente Oss, z.d.-a). Om zo goed mogelijk ingevulde respons te 
mogen ontvangen, werden de leeftijdscategorieën 0 t/m 14 jaar en 80+ niet meegenomen in het 
onderzoek. Bij deze leeftijdscategorieën is de kans groter dat zij minder goed in staat zijn een 
enquête volledig en goed in te vullen. Tevens participeren de tachtigplussers minder in de 
evenementen in het centrum. De behoeften en wensen van de leeftijdscategorie 0 t/m 14 jaar 
worden in grote mate bepaald door de ouders. Daarom was dit ook minder relevant om mee te 
nemen in het onderzoek. 
Dit betekende dat de onderzoekspopulatie verminderde met 18.242, waardoor deze bestond uit 
73.203 inwoners van gemeente Oss (Gemeente Oss, z.d.-a). 
 

3.3  Dataverzameling 
In het kwalitatief verkennend onderzoek werden de data verzameld door middel van 
semigestructureerde interviews. Dit houdt in dat er een interviewschema was met vrij algemeen 
geformuleerde vragen waarvan afgeweken mocht worden voor bijvoorbeeld doorvragen 
(Dingemanse, 2018). Hierdoor kon diepgaandere informatie over de behoeften en wensen van de 
respondenten achterhaald worden. De respondenten werden geworven vanuit het netwerk van de 
onderzoeker. Er zijn vijf semigestructureerde interviews afgenomen waarvan de duur varieerde 
tussen 13 en 54 minuten. De interviews hebben plaatsgevonden tussen 20 en 26 maart met 
respondenten uit de leeftijdscategorieën 15 t/m 22 jaar, 22 t/m 29, 30 t/m 49 en 50+. Uit de 
leeftijdscategorie 22 t/m 29 jaar zijn twee respondenten geïnterviewd: één met kinderen en één 
zonder kinderen. Uit de andere categorieën is telkens één respondent geïnterviewd. 
Hoewel deze interviews zelf niet representatief zijn, hebben zij wel een goed eerste beeld gegeven 
van de behoeften en wensen met betrekking tot evenementen in het centrum van Oss. 
 
In het kwantitatief verklarend onderzoek werd de data verzameld door middel van een enquête. 
Deze werd verspreid onder de inwoners van de gemeente Oss van 15 tot en met 80 jaar. De enquête 
is gedurende drie weken uitgezet. Dit betrof 2 april 2019 t/m 21 april 2019. 
 
Zowel de interviews als de enquêtes hebben bijgedragen aan het beantwoorden van iedere gestelde 
onderzoeksvraag. 
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De enquête werd via verschillende kanalen uitgezet om 
een zo hoog mogelijke respons te ontvangen. In figuur 
3.1 is de visual te zien die bij de enquête geplaatst werd 
om meer op te vallen op sociale media. 
 
Online 
De enquête werd verspreid via de profielen van de 
onderzoeker op sociale mediakanalen. Op Facebook was 
deze direct zichtbaar voor 434 directe volgers, op 
LinkedIn voor 344 directe volgers en op Instagram 319 
volgers. Het bericht werd openbaar geplaatst waardoor 
het bereik werd vergroot. In het bericht werden volgers 
opgeroepen de enquête in te vullen en te delen met hun 
netwerk. Hierdoor werden meer mensen bereikt. De 
directe volgers zijn echter niet allemaal woonachtig in 
gemeente Oss, waardoor niet iedereen geschikt is als 
respondent. Bovendien zijn het niet allemaal unieke 
volgers. Verschillende volgers komen op verschillende 
sociale mediakanalen voor, terwijl zij maar één 
respondent zijn. Vandaar dat alleen op deze manier de 
enquête verspreiden niet voldoende was. 

Figuur 3.1 Visual voor bij verspreiding enquête 

Aanvullend werd dezelfde oproep redactioneel geplaatst op de Facebookbedrijfspagina van 
Centrummanagement Oss, genaamd ‘Het Osse Centrum’. Deze pagina telde in februari 2019 bijna 
8000 volgers. De post heeft via deze pagina op een organische manier 2584 mensen bereikt. 
Daarnaast werd het bericht gesponsord uitgezet, wat betekent dat er betaald werd om het bericht 
extra onder de aandacht te brengen. “Het grote verschil met een ‘gewone’ advertentie is dat een 
‘promoted post’ verschijnt in de tijdlijn van de Facebookgebruiker tussen alle andere berichten en niet 
ergens in de marge” (Businessinsider, 2013). Hierdoor zijn nog eens 3010 personen bereikt. 
Ook is de enquête verspreid via de Twitterpagina van de centrummanager, Jack van Lieshout. Deze 
pagina telde 1423 volgers in februari 2019. 
 
Daarnaast werd er een oproep geplaatst op de homepage van de website van Centrummanagement 
Oss: www.centrummanagementoss.nl. Ook werden de ondernemers van het centrum via een 
WhatsApp groepsgesprek door Jack van Lieshout verzocht de enquête in te vullen.   
 
Offline 
Voor het geval dat er te weinig respons ontvangen werd van de online kanalen, werden er twee 
offline opties achter de hand gehouden. Zo bestond de mogelijkheid een advertentie in te kopen bij 
Weekblad Regio Oss. Dit is een nieuwsblad met het regionale nieuws, maar ook sport, cultuur, 
nieuws voor ouderen en biedt een activiteitenagenda. Wekelijks wordt dit nieuwsblad bij 45.500 
huizen bezorgd (Uitgeverij Talvi, z.d.). Tevens werd er een flyer ontwikkeld met de oproep om de 
enquête in te vullen. Deze zou gedrukt worden als er na drie weken onvoldoende respons was op de 
enquête en verspreid worden tijdens de Oranjefeesten in het centrum van Oss. Beide opties zijn niet 
in praktijk gebracht omdat de gewenste steekproefgrootte al behaald werd tijdens de eerste dag 
online. 
 
 
 
 
 

http://www.centrummanagementoss.nl/
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Incentive 
Een manier om een grotere respons te krijgen is het koppelen van een incentive aan de enquête. De 
kans op een prijs is een goede extra stimulans om de enquête in te vullen. Door aan het begin van de 
enquête te vermelden dat alleen volledig ingevulde enquêtes in aanmerking komen voor de prijs, 
verklein je tevens de kans dat mensen tijdens het invullen afhaken (CheckMarket, 2008). Aan het 
einde van de enquête kunnen de respondenten hun e-mailadres opgeven om kans te maken op de 
prijs. 
 
De prijs die gekoppeld was aan de enquête betrof een dinerbon t.w.v. € 100,- voor een restaurant in 
het centrum van Oss. De winnaar mocht kiezen naar welk restaurant hij/zij graag zou willen. Dit 
maakte het voor de potentiële respondenten interessant omdat de prijs aansloot bij hun wensen. 
 

3.4  Steekproeftrekking, onderzoeksethiek, betrouwbaarheid en validiteit 
Steekproeftrekking 
Omdat de onderzoekspopulatie te groot was om alle eenheden van de populatie in het onderzoek te 
betrekken, is er een steekproef getrokken. “Als de streekproef voldoende groot is, kun je in 
kwantitatief onderzoek redelijk nauwkeurige voorspellingen doen over wat er in de populatie aan de 
hand is” (Baarda, 2014). Zoals in paragraaf 3.2 genoemd bestond de onderzoekspopulatie uit 73.203 
personen. Met een betrouwbaarheidspercentage van 95% en nauwkeurigheidsmarge van 5% gaf dit 
een steekproefgrootte van 383 voor het kwantitatief verklarend onderzoek.  
Uiteindelijk hebben er 668 respondenten deelgenomen aan de enquête, waardoor een 
betrouwbaarheidspercentage van 99% en nauwkeurigheidsmarge van 5% behaald is.  
 
Er was sprake van een selecte kwantitatieve steekproef. Dat houdt in dat de respondenten 
geselecteerd zijn aan de hand van bepaalde eigenschappen. Zij bepaalden vervolgens zelf of ze 
deelnamen aan de steekproef. (Baarda, 2014). De respondenten dienden tussen de 15 en 80 jaar en 
woonachtig in gemeente Oss te zijn. Tevens dienden zij gebruik te maken van in ieder geval één van 
de in paragraaf 3.3 genoemde communicatiekanalen om op de hoogte te zijn van de enquête.   
 

Voor het kwalitatief verkennende onderzoek is gebruik gemaakt van een doelgerichte steekproef. Er 
werden interviews gehouden met vrij homogene groepen (Baarda, 2014). In dit onderzoek werden 
respondenten gezocht die woonachtig zijn in gemeente Oss, tot op zekere hoogte bekend zijn met 
het centrum en de evenementen en tot verschillende leeftijdscategorieën behoren. 
 
Onderzoeksethiek 
Voorafgaand aan het onderzoek is er gekeken of het ethisch verantwoord is om het onderzoek uit te 
voeren (Baarda, 2014). In dit onderzoek deden zich hierin geen problemen voor.  

o De respondent bepaalde zowel bij de interviews als de enquêtes om wel of niet deel te 
nemen. 

o Aan het begin van het interview en de enquête werd toegelicht wat het doel van het 
onderzoek was en hoe het onderzoek zou verlopen. 

o De respondenten zijn anoniem gebleven. De e-mailadressen die opgegeven konden worden 
aan het einde van de enquête zijn uitsluitend gebruikt om de winnaar van de prijs op de 
hoogte te stellen. De e-mailadressen worden niet gedeeld met Centrummanagement Oss of 
andere partijen.  

o De uitkomsten van het onderzoek hebben geen nadelige effecten voor de respondenten.  
o Het onderzoek is op een eerlijke en objectieve manier uitgevoerd.  
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Betrouwbaarheid 
“Betrouwbaarheid is de mate waarin een meting onafhankelijk is van toeval” (Baarda, 2014). Dit 
houdt in dat je het onderzoek onder dezelfde omstandigheden opnieuw uit zou moeten kunnen 
voeren en dat hieruit dezelfde resultaten voort zouden komen. Het onderzoek is dan in grote mate 
onafhankelijk van toeval. Toeval kan verschillende oorzaken hebben. Het kan namelijk voortkomen 
uit het gebruikte instrument; mogelijk zijn niet alle vragen of begrippen eenduidig verwoord. Ook de 
fysieke en mentale gesteldheid van de respondent, de omgeving waarin de respondent zich bevindt 
en de onderzoeker zelf kunnen van invloed zijn op toeval (Baarda, 2014).  
In dit onderzoek is bij het kwantitatief verklarend onderzoek een betrouwbaarheidspercentage van 
99% behaald. Dit betekent dat als het onderzoek 100 keer opnieuw uitgevoerd wordt, er 99 keer 
dezelfde resultaten uitkomen. Er is een nauwkeurigheidsmarge van 5% aangehouden. De 
nauwkeurigheidsmarge geeft de afwijking van de steekproef ten opzichte van de werkelijkheid weer 
(Allesovermarktonderzoek, 2017). 
Bij het kwalitatief onderzoek is saturatie belangrijk. “Saturatie betekent dat je in kwalitatief 
onderzoek net zolang doorgaat met de dataverzameling, totdat zich geen nieuwe informatie 
aandient” (Baarda, 2014). In dit onderzoek is het kwalitatief onderzoek echter verkennend 
uitgevoerd, waardoor de resultaten geen representatief beeld hoeven te geven en daardoor 
saturatie minder van belang was.  
 
In paragraaf 3.3 is beschreven dat de enquête via diverse kanalen verspreid is. Deze diversiteit 
bevorderde de betrouwbaarheid van het onderzoek, omdat hierdoor zoveel mogelijk mensen van 
verschillende leeftijdsgroepen benaderd werden via verschillende online kanalen. Hierdoor was de 
kans op een representatieve steekproef groter. 
Ondanks dat de verkennende interviews op zichzelf geen representatief beeld hoefden te geven van 
de populatie, werden de respondenten geworven uit verschillende leeftijdscategorieën en 
gezinssamenstelling. Dit heeft de betrouwbaarheid vergroot. 
 
Tevens is de enquête opgesteld met behulp van diverse theorieën en modellen. Deze zijn beschreven 
in het theoretisch kader. Door het gebruik van deze theorieën is de betrouwbaarheid gewaarborgd 
omdat alle relevante onderdelen uit de theorieën zijn bevraagd. 
 
Vanwege de incentive die verbonden was aan de enquête bestond de kans dat mensen de enquête 
meerdere keren invulden om hun kans te vergroten. Het databestand is gecheckt op dubbele e-
mailadressen, waarna dubbele respondenten zijn verwijderd. Hierdoor is de betrouwbaarheid van 
het onderzoek vergroot. 
 
Validiteit  
“De validiteit van een onderzoek vertelt iets in hoeverre de vragen die gesteld zijn meten wat ze 
moeten meten” (De Grauw, z.d.) Dit is zowel bij het kwalitatief als kwantitatief onderzoek van belang.  
Doordat de vragen van de interviews en de enquête gebaseerd zijn op literatuuronderzoek, 
verbeterde de validiteit. Hiervoor was een operationaliseringsschema nuttig. “Operationaliseren is 
het vertalen van abstracte begrippen in meetbare termen” (Baarda, 2014). De operationalisatiematrix 
is te vinden in bijlage 3. Door te operationaliseren is de enquête opgesteld. In de verkennende 
interviews werden de vragen van de enquête voorgelegd aan de respondent zonder dat deze 
antwoordmogelijkheden zag. De resultaten van deze interviews vormden input om de enquête aan 
te vullen en te verbeteren. Zo werd de validiteit van de enquête verbeterd.  
 
Ook werd de validiteit van de interviews verbeterd door de semigestructureerde opzet. Hierdoor was 
er de mogelijkheid om door te vragen om daadwerkelijk te weten te komen wat onderzocht werd. De 
eerste versie van de enquête vormde de basis voor de interviews. Deze versie is te vinden in  
bijlage 4. In bijlage 5 is de definitieve enquête te vinden.  
Tevens werd de validiteit vergroot door de enquête voor te leggen aan testpersonen. Tijdens het 
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testen van de enquête mocht de testpersoon hardop denken en werd het duidelijk of er 
interpretatieverschillen mogelijk waren in de vragen (De Grauw, z.d.). In dit onderzoek werden 
testrondes uitgevoerd voordat de enquête gepubliceerd werd. Bovendien werd de validiteit vergroot 
door de audio van interviews op te nemen met een spraakrecorder en later te transcriberen. 
Hierdoor kon het interview teruggeluisterd en teruggelezen worden, wat de kans op 
interpretatieverschillen verminderde. 
 

3.5  Data-analyse  
Voor het kwalitatief verkennend onderzoek zijn interviews afgenomen. Deze interviews zijn 
opgenomen met een spraakrecorder en getranscribeerd. Vervolgens zijn relevante woorden, 
zinsgedeelten, zinnen en gespreksgedeelten gemarkeerd. De gemarkeerde stukken zijn gelabeld, wat 
ook wel coderen wordt genoemd. Dit coderen gebeurde vanuit een open kader, dit houdt in dat er 
zonder theoretisch of conceptueel model aangegeven is wat interessant was. De keuze in relevantie 
is altijd subjectief, maar door niet vast te houden aan deze theorieën behoud je enige mate van 
objectiviteit. Je staat namelijk open voor nieuwe theorieën en inzichten (Van Wijngaarden, 2015).  
De codes zijn geordend en samengevoegd en sommige codes werden weggegooid. De belangrijke 
codes werden geïdentificeerd. Een hulpmiddel in het coderingsproces is de folio-analyse. Hierin komt 
alle informatie over de respondenten en de verschillende items samen. Op deze manier kan 
gemakkelijk een conclusie getrokken worden per item en een totaalconclusie (Van Wijngaarden, 
2015). De uitgewerkte folioanalyse is te vinden in bijlage 6. Alle transcripten van het verkennende 
interviews zijn te vinden in bijlage 7. 
 
Voor het kwantitatief verklarend onderzoek zijn enquêtes uitgezet. De verkregen data is 
geanalyseerd door middel van statistisch programma SPSS. “SPSS helpt je bij het verzamelen, 
invoeren, lezen, bewerken en/of analyseren van gegevens” (Swaen, 2018). SPSS biedt de mogelijkheid 
resultaten op eenvoudige manieren te visualiseren. Hierdoor was het mogelijk om resultaten op 
begrijpelijke wijze te presenteren (Swaen, 2018). De resultaten worden gepresenteerd in hoofdstuk 4 
aan de hand van cirkeldiagrammen en staafdiagrammen. De bijbehorende SPSS-data zoals de 
kruistabellen en Chi Square Tests zijn te vinden in bijlage 8 tot en met 11. 
 

3.6  Evaluatie 
Het is een goede keuze geweest om kwalitatief en kwantitatief onderzoek te combineren. Hierdoor is 
de representativiteit van het onderzoek vergoot. De interviews hebben een goed beeld gegeven van 
de behoeften en wensen van de respondenten met betrekking tot evenementen in het centrum. 
Hierdoor kon de enquête uitgebreid en verbeterd worden. Van de vijf respondenten van interviews 
waren echter vier respondenten vrouwelijk. Hierin had een betere verdeling gemaakt kunnen 
worden om ook meer inzicht te krijgen in de wensen van de mannen.   
De verspreiding van de enquête verliep soepel. Via sociale mediakanalen werd de enquête verspreid, 
waarna er direct veel geliket, gereageerd en gedeeld werd. Hierdoor werd het bereik steeds groter. 
De gewenste steekproefgrootte werd ruim gehaald op de eerste dag. Omdat er snel een hoge 
respons was, werden de offline kanalen voor verspreiding niet meer ingezet. Achteraf gezien had dit 
beter wel uitgevoerd kunnen worden, omdat uit het onderzoek blijkt dat ouderen liever via huis-aan-
huisbladen geïnformeerd worden. Wellicht waren er dan meer respondenten van 65 jaar en ouder 
geweest. Al met al is er wel meer dan voldoende respons ontvangen, waardoor er zelfs een 
betrouwbaarheidspercentage van 99% gerealiseerd is in plaats van 95%.  
De enquête is gepubliceerd in dezelfde week dat bekend werd dat de parkeertarieven in het centrum 
verhoogd worden per 1 juli 2019. Geen €2,50 per dag, maar €4,- per dag. Mogelijk is dit van invloed 
geweest op de resultaten van het onderzoek doordat dit top-of-mind was bij de respondenten. 
De instrumenten hebben voldoende resultaten opgeleverd om de onderzoeksvragen en 
probleemstelling te kunnen beantwoorden. Ook gaf het voldoende input om gepaste aanbevelingen 
te kunnen geven. De instrumenten waren geschikt en passend voor dit onderzoek.   
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Hoofdstuk 4: Resultaten 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek besproken. In de eerste paragraaf wordt 
ingegaan op de resultaten van het kwalitatief verkennend onderzoek. Hierna wordt ingegaan op de 
data-inspectie die uitgevoerd is, waarna de resultaten van het kwantitatief verklarend onderzoek 
weergegeven worden. 
 

4.1 Resultaten kwalitatief verkennend onderzoek 
Voorafgaand aan de enquête zijn er vijf semigestructureerde interviews afgenomen met 
respondenten uit verschillende leeftijdscategorieën. In deze paragraaf wordt een samenvatting 
gegeven van de resultaten. Voor de complete folio-analyse verwijs ik naar bijlage 6. De resultaten 
van de interviews zijn gebruikt ter uitbreiding en controle van de enquête. De resultaten zijn op 
zichzelf niet representatief voor de onderzoekspopulatie.  
 
Het aantal bezoeken dat de respondenten per jaar brengen aan evenementen in het centrum van 
Oss varieert tussen de vijf keer per jaar en dertig keer per jaar.   
De respondenten geven aan behoefte te hebben aan gezelligheid. De evenementen worden gezien 
als middel om samen te zijn met mensen, zowel met bekenden als met nieuwe contacten. Tevens 
worden de evenementen bezocht om tijdelijk te ontsnappen uit de dagelijkse werkzaamheden en om 
nieuwe dingen te ontdekken. De respondenten wensen dat er evenementen voor verschillende 
leeftijden en culturen georganiseerd worden. “Als daar dan mensen van verschillende culturen 
rondlopen, dan vind ik dat alleen maar een goed beeld van hoe mensen met elkaar samen zouden 
moeten leven” (Bijlage 7, respondent 1). Daarnaast vinden zij het belangrijk dat evenementen leuk 
zijn voor ouders en kind. Kinderen moeten onbezorgd kunnen spelen. “Als de kindjes blij zijn, dan zijn 
de ouders ook blij” (Bijlage 7, respondent 3). Muziek wordt gewaardeerd tijdens evenementen, maar 
er wordt meer diversiteit in muziekstijlen gewenst. Vooral de aanwezigheid van muziekbands wordt 
genoemd als een wens. Ook zien de respondenten graag evenementen die verdeeld zijn over 
verschillende locaties, waarbij een combinatie is gemaakt tussen horeca en winkels. Als geschikte 
locaties worden De Heuvel, Walplein, Terwaenen en in de toekomst het WalKwartier genoemd. 
 
De respondenten geven aan dat aankleding tijdens een evenement van belang is. Over de 
aanwezigheid van een thema zijn de meningen verdeeld. Of het evenementen in de open lucht of 
overdekt is, maakt voor de respondenten geen verschil. Alleen praktische bewegwijzering tijdens een 
evenement wordt belangrijk gevonden.  
Over de houding en het gedrag van het personeel zijn de meningen verdeeld. Een deel van de 
respondenten verwacht dat het personeel enkel hun werk doet. Ze hoeven niet overdreven aanwezig 
te zijn. Het andere deel van de respondenten wenst enthousiasme en behulpzaamheid en er mag 
vaker persoonlijk contact gezocht worden.  
De respondenten willen het liefst geïnformeerd worden over evenementen via Facebook, website 
van het evenement, één overkoepelende website van alle evenementen, huis-aan-huisbladen en 
regionale televisie. Ook de verspreiding van flyers huis-aan-huis wordt genoemd.  
 
Het grootste deel van de respondenten ervaart geen beperkingen door financiële status, sociale 
contacten of lichamelijke gesteldheid.  Echter blijkt een deel van de respondenten zich niet veilig te 
voelen tijdens evenementen in het centrum. Dit wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van 
intimiderende groepen en de landelijke terrorismedreiging. “Er is altijd zo’n bepaalde groep bij 
waarvan je denkt van: oh, die staan daar weet je wel, daar moet je geen problemen mee zoeken” 
(Bijlage 7, respondent 2).  
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Er worden diverse ideeën voor evenementen geopperd. Zo wordt een braderie/markt genoemd. Ook 
wordt een tweedehands kinderspullenbeurs genoemd, gecombineerd met kinderactiviteiten. 
Daarnaast wordt er gevraagd om meer variatie in muziekstijlen, waarbij hiphop, techno en 
elektronische muziek als voorbeelden worden genoemd. Ten slotte wordt een Rock ‘n Roll festival of 
60’s/70’s festival genoemd. De muziek gecombineerd met aankleding in het thema van die tijd.  
 
Vertaalslag naar enquête  
De uitkomsten van de kwalitatieve verkennende interviews hebben bijgedragen aan het uitbreiden 
en verbeteren van de enquête.  
Zo bleek uit de interviews dat de respondenten behoefte hebben aan nieuwe dingen ontdekken 
tijdens evenementen. Dit kon toegevoegd worden aan de vraag over behoeften. Ook bleek ‘een 
breed of smal aanbod’ verschillend interpreteerbaar en is dit uiteindelijk in de enquête uitgesplitst in 
het aantal evenementen dat in het algemeen georganiseerd wordt en het aantal activiteiten dat 
georganiseerd wordt voor de doelgroepen kinderen, jeugd, volwassenen en ouderen.  
 
Daarnaast bleek ‘sfeer’ moeilijk onder woorden te brengen tijdens de interviews en kwam het besef 
dat dit waarschijnlijk in een enquête interpretatieverschillen op kan leveren. Deze stelling is om die 
reden uit de enquête gehaald.  
De respondenten gaven aan dat er te weinig variatie in muziekstijlen is. Dit is een factor die hun 
attitude beïnvloedt en is daarom opgenomen in de enquête. Ook gaven de respondenten aan 
evenementen te wensen die voor zowel ouders als kinderen leuk zijn. Deze wens kon dus 
toegevoegd worden aan de enquête om te testen of er momenteel reeds voldoende van dit soort 
evenementen zijn of niet.  
 
De vraag over het gewenste gedrag van de mensen die betrokken zijn bij de evenementen kon het 
meest uitgebreid worden door de interviews. De respondenten droegen vakbekwaamheid, enkel 
noodzakelijk contact of ook niet-noodzakelijk contact en enthousiasme aan als extra opties. 
 
Tot slot konden kleine veranderingen doorgevoerd worden zoals een extra communicatiekanaal 
(flyerverspreiding), voorkeur voor dagen en dagdelen in plaats van enkel dagen, Terwaenen 
toegevoegd als keuzemogelijkheid voor voorkeurslocatie, overige familieleden als mogelijk 
gezelschap en thuiswonend bij ouder(s) om respondenten met alleenstaande of gescheiden ouders 
ook een antwoordmogelijkheid te bieden.  
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4.2 Resultaten kwantitatief verklarend onderzoek 
In deze paragraaf worden de resultaten van de enquête besproken. De paragraaf is opgebouwd aan 
de hand van een aantal thema’s waarover vragen zijn gesteld in de enquête. De thema’s betreffen: 
algemeen, behoeften, wensen, middelen en beperkingen en overig. 
 

4.2.1 Kwaliteit en kwantiteit van de data 
Na het sluiten van de enquête is er een data-inspectie uitgevoerd. Dit is een inspectie voorafgaand 
aan het analyseren van de data die gericht is op missende en extreme waarden. Ook worden er 
eventueel hercoderingen toegepast.  
 
Tijdens de data-inspectie zijn alle enquêtes waarbij respondenten voortijdig zijn gestopt, verwijderd 
uit het databestand. Hiervoor is gekozen omdat het gebruik van enkel volledig ingevulde enquêtes 
ten goede komt aan de betrouwbaarheid van het onderzoek.  
De onderzoekspopulatie betreft alle inwoners van gemeente Oss van 15 tot en met 80 jaar oud. De 
respondenten die jonger of ouder waren of niet woonachtig waren in gemeente Oss zijn uit het 
databestand verwijderd. 
Vervolgens zijn de antwoorden van een aantal respondenten verwijderd omdat deze extreem 
afweken van de overige antwoorden.  Zij hadden bijvoorbeeld alle vragen op de negatiefst mogelijke 
manier ingevuld en gebruikte de open vragen voornamelijk om frustraties te uiten in plaats van het 
geven van feedback. Ook is er gekeken naar de tijdsduur waarin de respondenten de enquête 
ingevuld hebben. De enquêtes die in een extreem korte tijd ingevuld zijn, zijn verwijderd. Hierbij 
bestaat namelijk de kans dat de antwoorden niet de gewenste kwaliteit hebben omdat de enquête 
enkel door de respondent ingevuld is om kans te maken op de incentive (dinerbon t.w.v. €100,-).  
Na de data-inspectie bestond de steekproef uit 668 respondenten, ook wel N genoemd. 
 
Hercoderingen 
De vraag over de gezelschappen waarmee respondenten vaak evenementen in het centrum van Oss 
bezoeken, bevatte de mogelijkheid ‘anders, namelijk…’. De antwoorden bij deze optie zijn bekeken 
en gehercodeerd naar bestaande variabelen. De opties die aangedragen werden vielen namelijk 
allemaal binnen de antwoordmogelijkheden die reeds bestonden. Ditzelfde geldt voor de ‘anders, 
namelijk…’ optie bij de vraag over de gezinssamenstelling van de respondenten.  
 
De variabele ‘leeftijd’ is gehercodeerd. Er zijn leeftijdscategorieën gemaakt voor de ingevulde 
leeftijden variërend tussen 16 en 78 jaar oud. Deze categorieën betreffen: < 18, 19-25 jaar, 26-35 
jaar, 36-45 jaar, 46-55 jaar, 56-65 jaar en > 65. Hiervoor is gekozen omdat het werken met losse 
leeftijden te veel waarden in een kruistabel oplevert en de betrouwbaarheid van de Chi-Square Test 
afneemt. Tevens mag de kruistabel met Chi-Square Test vaak niet geïnterpreteerd worden doordat er 
zich te veel lage waarden bevinden in de kruistabel. 
Om dezelfde reden zijn de postcodes waarin de respondenten woonachtig waren gehercodeerd. 
Allereerst werden deze teruggebracht naar de woonplaats van de respondent. Hieruit volgden alsnog 
erg veel variabelen met lage waarden. Daarom is er gekozen voor een hercodering naar woonachtig 
in Oss of de omliggende dorpen behorend bij gemeente Oss. 
 
Verder zijn de vragen waarbij de respondent helemaal eens, eens, oneens, helemaal oneens kon 
antwoorden, gehercodeerd naar oneens/eens. Deze hercodering werd gebruikt om samenhang te 
checken met andere variabelen. Dit betreffen de stellingen over de omgeving van het evenement en 
over de sociale invloed.  
 
Tot slot bevatte de enquête twee ranking vragen. Eén over de voornaamste redenen voor het 
bezoeken van evenementen in het centrum (behoeften) en één over de factoren waarnaar de 
voorkeur uitgaat bij het bezoeken van evenementen in het centrum (wensen). Om conclusies te 
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trekken over samenhang tussen deze behoeften en wensen en overige variabelen zijn de 
onderwerpen uit deze vragen gehercodeerd naar wel of niet opgenomen in de ranking. Door de 
vraagstelling zit er qua interpretatie een groot verschil tussen of iemand iets niet kiest, of dat men 
het wel op plek 1 t/m 4 of 5 zet. Voor SPSS zijn al deze antwoordopties echter evenredig belangrijk of 
interessant. Om de betrouwbaarheid van de Chi-Square Test te vergroten is de hercodering naar wel 
of niet in de ranking toegepast. 
 

4.2.2 Algemeen  
In deze subparagraaf worden verschillende kenmerken van de respondenten besproken. Voor een 
volledig overzicht van de bijbehorende tabellen verwijs ik naar bijlage 8.  
 
In totaal hebben 668 respondenten deelgenomen aan de enquête. Van deze deelnemers is 67,8% 
vrouwelijk en 32,2% mannelijk (bijlage 8, figuur B8.1). 
De gemiddelde leeftijd van de 666 respondenten die zijn of haar leeftijd genoteerd hebben, is 42 jaar 
oud (bijlage 8, figuur B8.2). De enquête is door respondenten uit veel verschillende 
leeftijdscategorieën ingevuld. In figuur 4.1 is te zien hoeveel procent van de respondenten zich in 
elke leeftijdscategorie bevindt. De jongste respondent is 16 jaar oud en de oudste respondent is 78 
jaar oud (bijlage 8, figuur B8.2). 
 
De enquête is voornamelijk ingevuld door de inwoners van Oss. Van de respondenten is 84,8%  
woonachtig in de stad. De overige 15,2% van de respondenten is woonachtig in de omliggende 
dorpen behorende bij de Gemeente Oss. De woonplaatsen van de respondenten zijn zichtbaar in 
figuur 4.2. Voor de specifieke aantallen respondenten per woonplaats verwijs ik naar bijlage 8, figuur 
B8.3. 
 
Het opleidingsniveau van de respondenten is verschillend. Van de respondenten is 43,9% in het bezit 
van een HBO/WO (HTS, HEAO) diploma. Voor het opleidingsniveau MBO (MTS, MEAO) betreft dit 
percentage 32,5%. Zij vormen samen het grootste deel van de respondenten. De overige 23,6% van 
de respondenten is in het bezit van een VMBO/MAVO/LBO of HAVO/VWO (HBS, MMS) diploma of 
hebben geen onderwijs of basisonderwijs gevolgd (bijlage 8, figuur B8.4).   

     
Meer dan de helft van de respondenten blijkt samenwonend/gehuwd met kinderen, namelijk 51,1%. 
Hierna volgen samenwonend/gehuwd zonder kinderen met 20,5%, alleenstaand zonder kinderen 
met 11,8%, thuiswonend bij ouder(s) met 9,4% en alleenstaand met kinderen met 7,0% (bijlage 8, 
figuur B8.5). 
 

 
Figuur 4.1 Staafdiagram leeftijdscategorieën     Figuur 4.2 Cirkeldiagram woonplaats 
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In figuur 4.3 is het aantal bezoeken per jaar aan 
evenementen in het centrum van Oss te zien. Uit de 
cirkeldiagram blijkt dat 70,3% van de respondenten 
één tot tien keer per jaar evenementen in het Osse 
centrum bezoekt. Met 99% betrouwbaarheid kan 
gesteld worden dat in werkelijkheid 65,3% tot en met 
75,3% van de inwoners van Gemeente Oss één tot 
tien keer per jaar evenementen in het Osse centrum 
bezoeken. Daarin wordt de grootste groep gevormd 
door de inwoners die één tot vijf keer per jaar 
bezoeken, namelijk 35,4% tot en met 45,4% van de 
Osse inwoners.  
Van de respondenten heeft 16,2% aangegeven tussen 
de elf en twintig bezoeken per jaar te brengen,    Figuur 4.3 Aantal bezoeken per jaar 
6,4% tussen de 21 en 30 en 6,1% meer dan dertig bezoeken per jaar. Ten slotte geeft 
0,9% van de respondenten aan nooit evenementen in het centrum van Oss te bezoeken.  
             
In de kruistabel in figuur 4.4 zijn de gegevens van het aantal bezoeken afgezet tegen het feit of de 
respondenten woonachtig zijn in Oss of omliggende dorpen van de Gemeente Oss. De percentages 
geven per categorie aan hoeveel procent van de inwoners die categorie gekozen heeft.  
Hierin is te zien dat het grootste deel van de inwoners van de omliggende dorpen één tot vijf keer 
per jaar evenementen in het centrum van Oss bezoekt. Dit percentage is groter dan het deel van de 
inwoners van Oss dat eveneens één tot vijf bezoeken brengt (59,4% ten opzichte van 37,1%).  
De percentages bij de categorieën zes tot elf keer, elf tot twintig, 21 tot dertig keer en meer dan 
dertig keer, zijn echter hoger bij de inwoners van Oss (3,8% hoger; 11,0% hoger; 5,1% hoger en 1,4% 
hoger). Hier kan uit opgemaakt worden dat de inwoners van Oss vaker een bezoek brengen aan de 
evenementen in het centrum van Oss dan inwoners van de omliggende dorpen.  
 
Uit de Chi-Square Test blijkt dat er samenhang is tussen deze twee variabelen. Dit blijkt uit de 
Asymptotic Significance van 0,000. Er is sprake van significatie wanneer deze lager is dan 0,05. De 
Cramer’s V geeft de mate van samenhang aan. Hoe dichter bij 0, hoe zwakker de samenhang en hoe 
dichter bij 1, hoe sterker de samenhang. In dit geval is de Cramer’s V 0,183, wat betekent dat er een 
zwakke samenhang is. 
In het vervolg worden de kruistabellen met Chi-Square Tests in de bijlagen weergegeven.  
 

 
 
 

Figuur 4.4 Kruistabel aantal bezoeken & woonplaats 
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4.2.3 Behoeften 
In deze subparagraaf worden de resultaten met betrekking tot behoeften besproken. 
 
Tijdens het onderzoek is aan de respondenten gevraagd een top vier te maken van de belangrijkste 
redenen om evenementen in het centrum van Oss te bezoeken. Zij hadden hierbij keuze uit tien 
verschillende redenen. In figuur 4.5 zijn alle tien redenen te vinden. Per reden is te zien hoe vaak 
deze genoemd is door de respondenten en hoe vaak zij deze reden op de eerste plaats, tweede 
plaats, derde plaats en vierde plaats in hun top vier hebben ingedeeld.  
 
Op de eerste plaats in de top vier van de respondenten is het vaakst de reden ‘om samen te zijn met 
mijn vrienden’ genoemd.  Hierna volgt ‘om te ontspannen’ als reden om evenementen in het 
centrum van Oss te bezoeken.  
Om te ontspannen is ook het vaakst genoemd op de tweede plaats van de top vier. Hierna is ‘om 
even te ontsnappen uit de dagelijkse werkzaamheden’ het vaakst op de tweede plaats genoemd. 
Dit zijn tevens de redenen die het vaakst voorkomen op de derde plaats in de top vier. Hier is echter 
de reden ‘om even te ontsnappen uit dagelijkse werkzaamheden’ vaker genoemd dan ‘om te 
ontspannen’.  
Op de vierde plaats hebben de respondenten het vaakst ‘om nieuwe/andere mensen te ontmoeten’ 
geplaatst. Ook ‘om even te ontsnappen uit de dagelijkse werkzaamheden’ is hier vaak genoemd. 
                                                                                
Bovendien is in figuur 4.5 te zien dat er een aantal redenen erg weinig in de top vier van de 
respondenten geplaatst zijn. Dit betreft de redenen: ‘om een prestatie te kunnen leveren’, ‘om 
creatief bezig te kunnen zijn’, ‘om iets te kunnen leren’ en ‘om waardering te krijgen van anderen’.  
Voor de exacte aantallen horend bij figuur 4.5 verwijs ik naar bijlage 9, figuur B9.1. Tevens is figuur 
4.5 in een grotere weergave te vinden in bijlage 9, figuur B9.2. 
 
 

Figuur 4.5 Top 4 redenen bezoek 
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Aan de hand van de exacte aantallen 
horend bij figuur 4.5 kan achterhaald 
worden hoe vaak elke reden door de 
respondenten opgenomen is in de top vier. 
De resultaten hiervan zijn te vinden in 
figuur 4.6. De resultaten zijn in de 
staafdiagram geordend op basis van het 
aantal keer dat deze redenen genoemd zijn 
door de respondenten. In het figuur is te 
zien dat de reden ‘om te ontspannen’ door 
de respondenten het vaakst opgenomen is 
in de top vier, namelijk door 600 van de 
668 respondenten (89,9%). Hierna volgt 
‘samenzijn met vrienden’, die 550 keer 
opgenomen is in de top vier             Figuur 4.6 Aantal keer opgenomen in top 4 
(door 82,3% van de respondenten). Ook wordt als reden voor het bezoeken van evenementen in het 
centrum van Oss het ‘ontsnappen uit dagelijkse werkzaamheden’ vaak genoemd, namelijk 473 keer 
(door 70,8% van de respondenten). Met een 99% betrouwbaarheid kan er dus gesteld worden dat 
voor 84,9% tot en met 94,9% van de inwoners van gemeente Oss ontspannen één van de drie 
voornaamste redenen is om evenementen in het centrum te bezoeken. Voor 77,3% tot en met 87,3% 
van de Ossenaren is samenzijn met vrienden één van de drie voornaamste redenen. Voor 65,8% tot 
en met 75,8% van de inwoners van Gemeente Oss is dit ‘ontsnappen uit de dagelijkse 
werkzaamheden’.  
Daarnaast zijn er nog drie redenen die redelijk hoog scoren (tussen de 321 (48,1%) en 288 (43,1%) 
keer genoemd), namelijk ‘nieuwe dingen ontdekken’, ‘nieuwe/andere mensen ontmoeten’ en 
‘samenzijn met familie’. De redenen ‘creatief bezig zijn’, ‘iets willen leren’, ‘een prestatie kunnen 
leveren’ en ‘waardering van anderen krijgen’ scoren laag.  
 
Uit de kruistabel met de reden ‘samenzijn met familie’ en de gezinssamenstelling van de 
respondenten (bijlage 9, figuur B9.3) blijkt dat respondenten uit de categorie samenwonend/gehuwd 
met kinderen het vaakst deze reden opgenomen hebben in hun top vier, namelijk door 51,9% van de 
respondenten uit deze categorie. Dit wordt gevolgd door thuiswonenden bij ouder(s), 46,0% van 
deze categorie nam ‘samenzijn met familie’ op in hun top vier. Opvallend is dat alleenstaanden, 
zowel met als zonder kinderen, deze reden minder vaak opgenomen hebben in hun ranking (27,7% 
en 25,3%). Samenwonenden/gehuwden zowel met als zonder kinderen en thuiswonenden bij ouders 
vinden het 'samenzijn met familie’ een belangrijke reden om evenementen in het centrum te 
bezoeken. Er is hierbij sprake van een significante, maar zwakke samenhang (Cramer’s V = 0,208; p = 
0,000). Tevens blijkt uit de kruistabel tussen de reden ‘samenzijn met familie’ en de 
leeftijdscategorieën van de respondenten (bijlage 9, figuur B9.4) dat 26 tot 45-jarigen en 
respondenten jonger dan 18 jaar het vaakst deze reden opgenomen hebben in hun top vier (51,5%; 
55,9%; 60,0%). Er is hierbij sprake van een zwakke significante samenhang (Cramer’s V = 0,190; p = 
0,001).   
 
Uit de kruistabel tussen de reden ‘nieuwe mensen ontmoeten’ en de leeftijdscategorieën van de 
respondenten (bijlage 9, figuur B9.5) blijkt dat voornamelijk de respondenten van 46 jaar en ouder 
deze reden opgenomen hebben in hun top vier, namelijk door 53,2% en 55,7%. Er is hierbij sprake 
van een zwakke significante samenhang (Cramer’s V = 0,146; p = 0,027). Bovendien blijkt uit de 
kruistabel tussen de reden ‘nieuwe mensen ontmoeten’ en gezinssamenstelling (bijlage 9, figuur 
B9.6) dat voornamelijk alleenstaanden, zowel met als zonder kinderen, behoefte hebben aan het 
ontmoeten van nieuwe mensen tijdens evenementen, namelijk 63,8% en 58,2% van de 
respondenten uit deze categorieën. Er is sprake van een zwakke significante samenhang (Cramer’s V 
= 0,148; p = 0,006).  
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4.2.4 Wensen 
Deze subparagraaf staat in het teken van wensen van de inwoners van Oss met betrekking tot 
evenementen. Deze wensen hebben betrekking op verschillende onderwerpen die met 
evenementen te maken hebben. 
 
Positief/negatief gevoel & oorzaken 
In de enquête kregen de respondenten de stelling 
voorgelegd: “Als ik op dit moment denk aan 
evenementen in het centrum, krijg ik een positief 
gevoel.” Zij mochten aangeven in welke mate zij het 
hiermee eens of oneens waren. Hierna volgden een 
aantal tegenovergestelden (stellingen) waarover de 
respondent aan mag geven welke het meest voor hen 
van toepassing is. In figuur 4.7 is te zien dat 64,7% van 
de respondenten het eens is met de stelling dat zij een 
positief gevoel krijgen wanneer zij op dit moment 
denken aan evenementen in het centrum. 16,9% van de 
respondenten geeft zelfs aan het helemaal eens te zijn. 
Slechts 16,3 en 2,1% van de respondenten is het oneens 
of helemaal oneens.                                  Figuur 4.7 Staafdiagram stelling positief gevoel 

Met 99% betrouwbaarheid kan gesteld worden dat 77% tot en met 87% van de inwoners van 
Gemeente Oss een positief gevoel heeft over evenementen in het Osse centrum.  
 
Uit de kruistabel met de stelling over een positief gevoel en het geslacht van de respondenten 
(bijlage 10, figuur B10.1) blijkt dat vrouwen over het algemeen positiever zijn over de evenementen 
in het centrum van Oss dan mannen. 83,4% van de vrouwen geeft namelijk aan het eens of helemaal 
eens te zijn met de stelling, in tegenstelling tot 77,6% van de mannen. Wat echter ook opvalt, is dat 
wanneer de mannen wel positief zijn (eens of helemaal eens) zij positiever zijn dan de vrouwen. Zij 
geven namelijk vaker aan dat zij het helemaal eens zijn (20,9% ten opzichte van 15,0%). Uit de Chi-
Square Test blijkt dat er een zwakke significante samenhang is (Cramer’s V = 0,129; p = 0,011). 
 
Aan de respondenten zijn 
diverse onderwerpen 
voorgelegd die mogelijk een 
verklaring bieden voor het 
positieve of negatieve gevoel 
van de respondent. Per 
onderwerp konden zij een 
tegenovergestelde stelling 
kiezen, waardoor het 
uiteindelijk duidelijk wordt of 
de onderwerpen voldoende 
of onvoldoende scoren. 
In figuur 4.8 zijn de 
bevraagde onderwerpen te 
vinden.  
 
 
 
 

   Figuur 4.8 Oorzaken positief/negatief gevoel 
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Het blijkt dat 82,9% van de respondenten van mening is dat het aantal georganiseerde evenementen 
voldoende is. Het aantal activiteiten voor kinderen onder de 12 jaar en voor volwassenen (18 tot 70 
jaar) scoort voldoende. 71,1% van de respondenten vindt het aantal activiteiten voor kinderen onder 
12 jaar voldoende en 81,6% van de respondenten vindt het aantal activiteiten voor volwassenen 
voldoende. Het aantal activiteiten voor de jeugd (12 tot 17 jaar) en voor ouderen (70+) scoort echter 
onvoldoende. 69,0% van de respondenten vindt het aantal activiteiten voor de jeugd onvoldoende 
en 59,3% vindt dit voor de ouderen. Dit betekent dat met 99% betrouwbaarheid gesteld kan worden 
dat in werkelijkheid 64,0% tot en met 74,0% van de inwoners van Oss van mening is dat er een 
onvoldoende aantal activiteiten is voor de jeugd en 54,3% tot en met 64,3% dit vindt met betrekking 
tot het aantal activiteiten voor ouderen. 
Tot slot voelt 88,5% van de respondenten zich veilig tijdens evenementen in het centrum. 80,8% van 
de respondenten vindt dat er voldoende variatie in muziekstijlen geboden wordt. En ten slotte vindt 
77,2% van de respondenten dat er een voldoende aantal evenementen georganiseerd wordt die leuk 
zijn zowel ouders als kind. Voor de exacte aantallen per onderwerp verwijs ik naar bijlage 10, figuur 
B10.2. 
 
Voor de twee onderwerpen waarvan meer dan de helft van de respondenten van mening is dat deze 
onvoldoende scoren werd bekeken of deze samenhang hebben met andere variabelen. Hiervoor is 
per onderwerp door middel van een kruistabel en de Chi-Square Test bekeken of er samenhang is 
met het geslacht van de respondenten, de leeftijdscategorieën, woonplaats (Oss of omliggende 
dorpen), opleidingsniveau of de gezinssamenstelling. 
 
Uit de kruistabel met het aantal activiteiten voor de jeugd (12-17 jaar) en het geslacht van de 
respondenten (bijlage 10, figuur B10.3) blijkt dat vrouwen negatiever zijn over dit onderwerp. 72% 
van de vrouwen is van mening dat er een onvoldoende aantal activiteiten is voor de jeugd, ten 
opzichte van 62,8% van de mannen. Er is bij deze variabelen sprake van een zwakke significante 
samenhang, omdat de p-waarde (Asymptotic Significance) 0,017 is, wat kleiner is dan 0,05 en omdat 
de Cramer’s V 0,093 betreft. 
Tevens blijkt dat er een zwakke significante samenhang (Cramer’s V = 0,090; p = 0,021) is tussen de 
mening over het aantal activiteiten voor de jeugd en de woonplaats van de respondenten (Oss of 
omliggend dorpen). Dit is te zien in de kruistabel in bijlage 10, figuur B10.4. De respondenten uit de 
omliggende dorpen zijn positiever over het aantal activiteiten voor de jeugd dan de respondenten uit 
Oss. 40,6% van de respondenten uit de omliggende dorpen vindt het aantal activiteiten voor de 
jeugd voldoende, ten opzichte van 29,1% van de respondenten uit Oss. 
Uit de kruistabel met het aantal activiteiten voor ouderen (70+) en het geslacht van de respondenten 
(bijlage 10, figuur B10.5) blijkt dat ook over dit onderwerp de vrouwen negatiever zijn dan de 
mannen. 62,0% van de vrouwen is van mening dat er een onvoldoende aantal activiteiten voor 
ouderen is ten opzichte van 53,5% van de mannelijke respondenten. De p-waarde van 0,036 geeft 
aan dat deze samenhang significant is en de Cramer’s V waarde van 0,081 stelt dat er een zwakke 
samenhang is. 
Daarnaast is de mening over het aantal activiteiten afgezet tegenover de gezinssamenstelling van de 
respondenten (bijlage 10, figuur B10.6). Opmerkelijk is dat de thuiswonenden het negatiefst zijn over 
dit onderwerp, namelijk 73% van de respondenten uit deze categorie geeft aan dat er een 
onvoldoende aantal activiteiten voor ouderen is. Daarnaast blijkt dat de alleenstaanden (zowel met 
als zonder kinderen) negatiever zijn dan de samenwonende/gehuwde respondenten. Bij deze 
variabelen is er sprake van een zwakke significante samenhang (Cramer’s V = 0,130; p = 0,024). 
Tevens is er sprake van een zwakke significante samenhang (Cramer’s V = 0,143; p = 0,034) tussen de 
mening over het aantal activiteiten voor ouderen en de leeftijd van de respondenten (bijlage 10, 
figuur B.10.7). Opvallend is dat de 19 tot 25-jarigen negatiever zijn over het aantal activiteiten voor 
ouderen dan de 65-plussers (75,9% ten opzichte van 44,4%). Met 99% betrouwbaarheid kan gesteld 
worden dat 50,6% tot en met 60,6% van de 65-plussers in Gemeente Oss van mening is dat er 
voldoende activiteiten voor ouderen zijn.  
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Bovenstaand zijn diverse onderwerpen besproken die het positieve of negatieve gevoel van de 
respondenten mogelijk veroorzaakt. De respondenten hadden echter ook de mogelijkheid om zelf 
oorzaken op te geven. Voor alle onderwerpen en citaten verwijs ik naar bijlage 12. 
In figuur 4.8 is te zien dat 83% van de respondenten, dus 78% tot en met 88% van de inwoners van 
Gemeente Oss, van mening is dat er een voldoende aantal evenementen georganiseerd wordt. Een 
aantal respondenten hebben dit nog extra bevestigd door zelf tekst toe te voegen: “Er is een hele 
mooie brede waaier van activiteiten voor iedereen van jong tot oud” (bijlage 12).  
De optie om zelf redenen toe te voegen, is voornamelijk gebruikt door respondenten die iets missen 
in het aanbod van evenementen in het centrum of verbetersuggesties hebben.  
 
Een veelgenoemd onderwerp is het aanbod van evenementen en activiteiten voor de jeugd. Dit is de 
leeftijdsgroep van 12 tot en met 17 jaar. Uit figuur 4.8 bleek al dat 64% tot en met 74% van de 
inwoners van Gemeente Oss van mening is dat er een onvoldoende aantal activiteiten voor de jeugd 
georganiseerd wordt. Als voorbeeld worden de activiteiten rondom carnaval genoemd: “Het carnaval 
voor 16 jaar en ouder is erg waardeloos in Oss. Het is te triest voor woorden dat ze allemaal naar 
Berghem, Geffen, Heesch e.d. moeten gaan tijdens zulke dagen omdat Oss niks te bieden heeft” 
(bijlage 12).  
 
Voor wat betreft het inhoudelijke aanbod van evenementen wordt het onderwerp muziek vaak 
genoemd. Meerdere malen wordt aangegeven dat meer variatie in muziekstijlen gewenst is. In figuur 
4.8 bleek dat 19% van de respondenten vindt dat er onvoldoende variatie in muziekstijlen is. Een 
groot deel van die groep respondenten heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid tekst toe te 
voegen en suggesties gedaan. Citaten van de respondenten zijn: “Ik denk dat gezien de vele stijlen die 
er in Oss zijn, er meer zou moeten zijn dan dat er nu is. Stijlen als blues, rock en roll, Jazz mogen in 
mijn ogen ook aan de beurt komen” (bijlage 12) en “Zet tijdens OSS on classic Wheels het centrum vol 
met rock n roll/ rockabilly bandjes. Er zijn heel veel liefhebbers in Oss en de regio” (bijlage 12). 
Over vernieuwing verschillen de meningen. “Wat vernieuwing/innovatie/verrassing is wel welkom. 
Het blijven herhalen van concepten werkt op den duur niet meer” (bijlage 12). Echter wordt er ook 
gevraagd om minder vernieuwing: “De feesten zoals kermis, Koningsdag, klunen moeten blijven zoals 
‘t was” (bijlage 12). 
 
Tevens blijkt dat de rechtszaken over geluidsoverlast en een verlaagd toegestaan aantal decibels een 
negatieve invloed heeft op het gevoel van de respondenten met betrekking tot evenementen in het 
centrum. “Het negatieve gevoel krijg ik het meeste van de Osse kermis feesten, Muziekboulevard 
etc... zo jammer dat die mooie feesten niet meer door kunnen gaan op de Eikenboomgaard! Hoop op 
een goede oplossing voor de aankomende feesten, Oss gaat zo helemaal kapot! Heel erg jammer 
want het was altijd zo leuk!” (bijlage 12). Ook de negatieve berichtgeving over het centrum en 
negatieve houding van verschillende inwoners heeft een negatieve invloed op het gevoel van de 
respondenten.  
 
Daarnaast wordt genoemd dat evenementen oneerlijk verdeeld zijn over het centrum. “Altijd op 
dezelfde plekken terwijl er nog meer leuke straatjes zijn” (bijlage 12). Ook de invloed van bepaalde 
horeca-eigenaren wordt benoemd. Er wordt gepleit voor meer samenwerking tussen diverse 
partijen, zowel horeca als winkels. Tevens wordt aangegeven dat er gemengde gevoelens zijn over de 
veiligheid tijdens evenementen en worden entreegelden en overige prijzen tijdens evenementen als 
hoog ervaren. Hierover volgt in paragraaf 4.2.5 middelen en beperkingen meer.  
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Verwachtingen, beoogde voordelen en beoogde doel 
De respondenten zijn 
gevraagd een top 5 te 
maken van de belangrijkste 
factoren waarvoor zij 
evenementen in het 
centrum van Oss bezoeken. 
Zij hadden keuze uit tien 
verschillende factoren, 
welke te zien zijn in figuur 
4.9. Per factor is te zien hoe 
vaak deze door de 
respondenten opgenomen 
is in hun top 5 en op welke 
plaats deze is gezet. 
Op de eerste plaats in de 
top vijf is het vaakst de 
factor ‘ik wil kunnen 
genieten van muziek’ genoemd.                         Figuur 4.9 Factoren bezoek evenementen 
Hierna volgen ‘ik wil iets ontdekken op het gebied van cultuur of kunst’ en ‘ik wil dat mijn kinderen 
onbezorgd kunnen spelen’ het vaakst op de eerste plaats. 
‘Ik wil kunnen genieten van muziek’ en ‘ik wil iets ontdekken op het gebied van cultuur of kunst’ zijn 
ook op de tweede plaats het vaakst genoemd. Hier wordt echter ‘ik wil graag iets eten bij een 
horecagelegenheid die niet vast in het centrum aanwezig is’ ook vaak genoemd. 
Op de derde en vierde plaats wordt ‘ik wil verbaasd worden door iets’ vaak genoemd, samen met ‘ik 
wil iets ontdekken op het gebied van cultuur of kunst’ en ‘ik wil iets eten bij een horecagelegenheid 
die niet vast in het centrum aanwezig is’. Op de vijfde plaats in de top vijf wordt ‘ik wil iets kunnen 
leren’ het vaakst genoemd.   
Ook is te zien dat er een aantal factoren weinig in de top vijf van de respondenten geplaatst zijn. De 
twee factoren die het minst genoemd zijn, zijn ‘ik wil mee kunnen doen aan een wedstrijd’ en ‘ik wil 
kunnen sporten’, gevolgd door ‘ik wil kunnen kijken naar anderen die sporten’ en ‘ik wil creatief bezig 
kunnen zijn’. 
Voor de exacte aantallen horend bij figuur 4.9 verwijs ik naar bijlage 10, figuur B10.8. Tevens is figuur 
4.9 in een grotere weergave te vinden in bijlage 10, figuur B10.9. 
 
In figuur 4.10 is te zien hoe vaak elke factor 
opgenomen is in de top vijf van de 
respondenten. De staafdiagram is geordend 
op basis van het aantal keer dat deze factoren 
genoemd zijn door de respondenten. In het 
figuur is te zien dat de factor ‘genieten van 
muziek’ door de respondenten het vaakst 
opgenomen is in de top vijf van de 
respondenten, namelijk door 639 van de 668 
respondenten (95,6%). Hierna volgt ‘verbaasd 
worden’, die 596 keer genoemd is in de top 
vijf (door 89,2% van de respondenten). 
Ook de factor ‘ontdekken cultuur/kunst’ 
wordt vaak genoemd, namelijk 501 keer  
(door 75,0% van de respondenten).         Figuur 4.10 Aantal keer opgenomen in top 5 
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Met 99% betrouwbaarheid kan gesteld worden dat voor 90,6% tot en met 100% van de inwoners van 
gemeente Oss genieten van muziek één van de drie belangrijkste factoren is om evenementen in het 
centrum te bezoeken. Voor 84,2% tot en met 94,2% van de Ossenaren is ‘verbaasd worden’ één van 
de drie belangrijkste factoren. Voor 70,0% tot en met 80,0% van de inwoners van gemeente Oss is dit 
‘ontdekkingen doen op het gebied van cultuur of kunst’.  
 
Er is een kruistabel gemaakt tussen de factor ‘ontdekken cultuur/kunst’ en de leeftijdscategorieën 
waarin de respondenten zich bevinden. Hierbij is gekeken hoe vaak de respondenten van 
verschillende leeftijden deze reden opgenomen hebben in hun top vijf.  Uit deze kruistabel (bijlage 
10, figuur B10.10) blijkt dat deze factor het vaakst opgenomen is in de ranking door respondenten 
van 56 jaar en ouder (90,9% en 96,3%). Vanaf 19 jaar oud geldt: hoe ouder de respondent, hoe meer 
geïnteresseerd in cultuur en kunst tijdens evenementen in het centrum van Oss. Hierbij is sprake van 
een zwakke significante samenhang (Cramer’s V = 0,275; p = 0,000).  
Ook toonde deze factor samenhang met de locatie Sint Barbarapark. Uit deze kruistabel (bijlage 10, 
figuur B10.11) dat respondenten die graag cultuur en kunst tijdens evenementen in het Osse 
centrum zien, het Sint Barbarapark geschikt vinden voor evenementen. Er is hierbij sprake van een 
zwakke significante samenhang (Cramer’s V = 0,143; p = 0,000).  
 
Omgeving van het evenement 
De respondenten kregen verschillende 
stellingen voorgelegd met betrekking 
tot de omgeving van een evenement, 
de fysieke context.  
De resultaten van deze stellingen zijn 
samengevat in figuur 4.11. Voor de 
exacte aantallen verwijs ik naar bijlage 
10, figuur B10.12.  
In het figuur is te zien dat een kleine 
meerderheid heeft aangegeven dat zij 
zich in een andere wereld wil wanen 
tijdens evenementen. Er is namelijk 
429 keer eens of helemaal eens 
geantwoord, wat goed is voor 64,2% 
van alle respondenten.  
Een groter deel van de respondenten 
geeft aan een evenement zonder 
aankleding of versiering niet compleet 
te vinden. 536 respondenten hebben 
eens of helemaal eens geantwoord op                               Figuur 4.11 Stellingen fysieke context 
deze stelling, wat 80,2% van de respondenten betekent. Er kan met 99% betrouwbaarheid dus 
gesteld worden dat 75,2% tot en met 85,2% van de inwoners van Gemeente Oss graag 
aankleding/versiering wenst tijdens evenementen.  
 
Uit de kruistabel met de meningen over aankleding en leeftijdscategorieën (bijlage 10, figuur B10.13) 
blijkt dat 19 tot 35-jarigen aankleding het belangrijkste vinden (88,0% en 86,9% van de respondenten 
beantwoordde helemaal eens of eens (in de kruistabel geclusterd tot eens). Deze samenhang tussen 
leeftijd en de mening over aankleding is significant (p=0,038). Met een Cramer’s V waarde van 0,142 
is er sprake van een zwakke samenhang.  
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Tevens geeft 66,3% van de respondenten aan dat de aanwezigheid van een thema tijdens een 
evenement het aantrekkelijker maakt om het centrum te bezoeken. 50,7% van de respondenten 
antwoordde hier met ‘eens’ en 15,6% zelfs met ‘helemaal eens’.  
Uit de kruistabel met de meningen over de aanwezigheid van een thema en de leeftijdscategorieën 
(bijlage 10, figuur B10.14) blijkt dat er een zwakke significantie samenhang is tussen deze variabelen 
(Cramer’s V = 0,153; p = 0,016). Een thema wordt voornamelijk aantrekkelijk gevonden door de 
leeftijdscategorieën jonger dan 18 jaar en 46 jaar en ouder. 
Bovendien blijkt uit de kruistabel met de meningen over de aanwezigheid van een thema en het 
opleidingsniveau van respondenten (bijlage 10, figuur B10.15) dat hier samenhang tussen is. Het 
betreft een zwakke significante samenhang (Cramer’s V = 0,238; p = 0,000). De aanwezigheid van een 
thema wordt het aantrekkelijkst gevonden door de respondenten die geen/basisonderwijs en 
VMBO/MAVO/LBO hebben. 83,3% en 86,1% van de respondenten uit deze categorieën hebben met 
eens of helemaal eens geantwoord. Hierna volgen respondenten met MBO (MTS, MEAO) en 
HAVO/VWO (HBS,MMS) als hoogst behaalde opleidingsniveau (71,4% en 75,3%). Het minst 
aantrekkelijk wordt een thema gevonden door de respondenten met HBO/WO (HTS, HEAO) als 
opleiding, namelijk slechts 54,6% van de respondenten antwoordde met eens of helemaal eens.  
 
Daarnaast is in figuur 4.11 te zien dat slechts een klein deel van de respondenten aangegeven heeft 
liever overdekte evenementen te bezoeken dan evenementen in de open lucht. 73,1% antwoordde 
oneens op de stelling en 10,9% antwoordde helemaal oneens. Met 99% betrouwbaarheid kan 
gesteld worden dat 79,0% tot en met 89,0% van de inwoners van gemeente Oss niet per definitie 
eerder overdekte evenementen bezoekt dan evenementen in de open lucht.  
Uit de kruistabel met de meningen over overdekte of open lucht evenementen en de 
gezinssamenstelling (bijlage 10, figuur B10.16) blijkt dat samenwonende/gehuwde (zowel met als 
zonder kinderen) en alleenstaanden met kinderen het oneens zijn met de stelling ‘ik bezoek eerder 
overdekte evenementen dan evenementen in de open lucht’. Respondenten die thuiswonend bij 
ouder(s) zijn en alleenstaanden zonder kinderen geven minder vaak aan het oneens te zijn. 66,7% 
van de thuiswonenden en 74,7% van de alleenstaanden zonder kinderen geven aan het oneens te 
zijn met de stelling. Dit is nog steeds het grootste deel van de respondenten uit deze categorieën, 
maar minder overtuigend dan de samenwonende/gehuwde (zowel met als zonder kinderen) en 
alleenstaanden met kinderen. Er is sprake van een zwakke significante samenhang tussen deze 
variabelen (Cramer’s V = 0,192; p = 0,000). 
 
Tevens is in figuur 4.11 te zien dat de respondenten grotendeels eensgezind zijn over de stelling ‘ik 
vind het belangrijk dat ik het programma van het evenement gemakkelijk kan vinden’. 62,7% van de 
respondenten antwoordde met eens en 33,2% met helemaal eens. Samen vormt dit 95,9% van de 
respondenten. Uit de kruistabel tussen deze stelling en het geslacht van de respondenten (bijlage 10, 
figuur B10.17) blijkt dat mannen het iets minder belangrijk vinden om gemakkelijk het programma 
van het evenement te vinden (92,6% van de mannen ten opzichte van 97,6% van de vrouwen). Er is 
sprake van een zwakke significante samenhang tussen deze stelling en het geslacht (Cramer’s V = 
0,119; p = 0,002). 
 
Daarnaast blijkt uit figuur 4.11 dat 69,7% van de respondenten van mening is dat het belangrijk is dat 
er bewegwijzering aanwezig is tijdens evenementen in het centrum. Met 99% betrouwbaarheid kan 
gesteld worden dat in werkelijkheid 64,9% tot 74,9% van de inwoners van gemeente Oss graag 
bewegwijzering zien tijdens evenementen in het centrum. 
Voor de stelling met betrekking tot bewegwijzering tijdens evenementen zijn diverse kruistabellen 
gemaakt, namelijk met het geslacht van de respondenten, het opleidingsniveau en de leeftijd (bijlage 
10, figuur B10.18, B10.19 en B10.20). Uit deze kruistabellen blijkt dat vrouwen bewegwijzering 
belangrijker vinden dan de mannen. 72,2% van de vrouwelijke respondenten vindt het belangrijk dat 
bewegwijzering aanwezig is in tegenstelling tot 64,7% van de mannelijke respondenten. Er is hierbij 
sprake van een zwakke significante samenhang (Cramer’s V = 0,077; p = 0,048).  
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Tevens blijkt dat de respondenten met geen/basisonderwijs en VMBO/MAVO/LBO opleidingsniveau 
bewegwijzering het belangrijkst vinden (100,0% en 81,0%). Ook hierbij is sprake van een zwakke 
significante samenhang (Cramer’s V = 0,134; p = 0,017) Bovendien blijken respondenten jonger dan 
18, alsmede respondenten van 56 jaar en ouder de bewegwijzering belangrijker te vinden dan 19 tot 
55-jarigen. Er is sprake van een zwakke significante samenhang (Cramer’s V = 0,145; p = 0,030). 
 
Gezelschap  
Aan de respondenten is gevraagd met welke gezelschappen zij evenementen in het centrum van Oss 
bezoeken. Hierbij waren meerdere antwoorden mogelijk. In figuur 4.12 zijn alle antwoordopties te 
zien. Voor de exacte getallen verwijs ik naar bijlage 10, figuur B10.21. In figuur 4.12 is te zien dat 
respondenten het vaakst aangegeven hebben dat zij evenementen in het centrum met vrienden 
tussen 18 en 50 jaar bezoeken, namelijk 62,3% van de respondenten. Hierna volgt met partner van 
18 tot 50 jaar, welke door 35,9% van de respondenten geantwoord is. Hierna worden evenementen 
in het Osse centrum het vaakst bezocht met het gezin met kinderen onder 12 jaar, namelijk door 
26,9% van de respondenten. Met 99% betrouwbaarheid kan gesteld worden dat 57,3% tot en met 
67,3% van de inwoners van gemeente Oss evenementen in het centrum bezoeken met vrienden 
tussen 18 en 50 jaar oud, dat 30,9% tot en met 40,9% deze bezoekt met hun partner van 18 tot 50 
jaar en 21,9% tot en met 31,9% van de inwoners van gemeente Oss de evenementen bezoekt met 
hun gezin met kinderen onder 12 jaar oud.  
 
Het meest genoemde gezelschap, met vrienden tussen 18 en 50 jaar, is getest op samenhang. 
Hiervoor zijn kruistabellen gemaakt met het gezelschap en het opleidingsniveau van de 
respondenten, de gezinssamenstelling en de leeftijd van de respondenten (bijlage 10, figuur B10.22, 
B10.23 en B10.24). Respondenten met HBO/WO (HTS, HEAO) opleidingsniveau geven het vaakst aan 
dat zij met vrienden tussen 18 en 50 evenementen in het centrum bezoeken (72,4%). Van MBO (MTS, 
MEAO) en HAVO/VWO (HBS, MMS) geeft iets meer dan de helft van de respondenten dit aan. Voor 
geen/basisonderwijs en VMBO/MAVO/LBO liggen deze percentages lager. Er is sprake van een 
zwakke significante samenhang (Cramer’s V = 0,216; p = 0,000). Tevens blijkt dat thuiswonenden bij 
ouder(s) en alleenstaanden zonder kinderen vaker aangeven met dit gezelschap evenementen in het 
centrum te bezoeken dan de alleenstaanden met kinderen en samenwonenden/gehuwden (zowel 
met als zonder kinderen). Ook hierbij is sprake van een zwakke significante samenhang (Cramer’s V = 
0,246; p = 0,000). Daarnaast blijkt dat respondenten van 19 tot 35 jaar het vaakst in gezelschap van 
vrienden tussen 18 en 50 jaar evenementen in het centrum van Oss bezoeken. Hierbij is sprake van 
een sterke significante samenhang (Cramer’s V = 0,506; p = 0,000).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 4.12 Gezelschappen 
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Voorkeur dag(deel) 
In figuur 4.13 is te zien welke dag van de week 
en welk deel van de dag (ochtend/middag of 
avond) de respondenten het geschiktst vinden 
voor evenementen in het centrum.  Voor de 
exacte aantallen verwijs ik naar bijlage 10, 
figuur B10.25. Het meest genoemd is hier 
zondagochtend/middag. Met 99% 
betrouwbaarheid kan gesteld worden dat 
88,4% tot en met 98,4% van de inwoners van 
gemeente Oss zondagochtend/middag een 
geschikt moment vindt voor evenementen in 
het centrum. Hierna volgen zaterdagavond 
(90,0% van de respondenten) en 
zaterdagochtend/middag (87,3% van de respondenten).           Figuur 4.13 Voorkeur dag(deel) 
Bij maandag tot en met donderdag vallen de woensdagochtend/ middag en donderdagavond op. Een 
mogelijke verklaring hiervoor is dat woensdagmiddag basisschoolkinderen vrij zijn en 
donderdagavond koopavond is.  
Er blijkt samenhang te zijn tussen zowel de keuze voor zondagochtend/middag en het 
opleidingsniveau van de respondenten als de keuze voor zondagochtend/middag en de 
gezinssamenstelling van de respondenten. Uit de kruistabellen (bijlage 10, figuur B10.26 en B10.27) 
blijkt dat voornamelijk respondenten met MBO (MTS, MEAO), HAVO/VWO (HBS, MMS) en HBO/WO 
(HTS, HEAO) dit een geschikt moment vinden. Er is hierbij sprake van een zwakke significante 
samenhang (Cramer’s V = 0,185; p = 0,000). Tevens blijkt dat de categorie thuiswonend bij ouder(s) 
minder vaak dan de andere categorieën aangegeven heeft zondagochtend/middag een goed 
moment te vinden voor evenementen in het centrum (82,5%). Ook hierbij is sprake van een zwakke 
significante samenhang (Cramer’s V = 0,144; p= 0,008). 
 
Voorkeurslocaties 
Aan de respondenten is de meerkeuzevraag 
gesteld welke locaties zij het geschiktst vinden 
voor evenementen. De resultaten hiervan zijn te 
vinden in figuur 4.14. De Heuvel en het Jan 
Cunen Park blijken hierbij het geschiktst 
gevonden te worden (door 91,6% en 64,1% van 
de respondenten).  
Jan Cunen Park blijkt het meest aantrekkelijk 
voor 46 tot 55-jarigen en ouder dan 65 jaar 
(bijlage 10, figuur B10.28). Er is hierbij sprake 
van een zwakke significante samenhang 
(Cramer’s V = 0,146; p = 0,027). Locatie 
Eikenboomgaard wordt het geschiktst gevonden 
door mannen. 59,1% van de mannelijke 
respondenten gaf dit als een geschikte locatie 
aan ten opzichte van 48,1% van de vrouwen 
(bijlage 10, figuur B10.29). Er is hierbij               Figuur 4.14 Voorkeurslocatie 
sprake van een zwakke significante samenhang (Cramer’s V = 0,102; p = 0,008). 
Opvallend is dat de locatie Eikenboomgaard vaker geschikt wordt gevonden door de inwoners van 
omliggend dorpen, dan de inwoners van Oss zelf: 62,4% ten opzichte van 49,8% van de respondenten 
(bijlage 10, figuur B10.30). Er is sprake van een zwakke significante samenhang (Cramer’s V = 0,090; p 
= 0,020). Daarnaast wordt er gevraagd naar een spreiding van evenementen door het centrum en 
wordt het toekomstige Wal Kwartier als geschikte locatie aangewezen. 
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Gedrag van mensen betrokken bij evenement 
Aan de respondenten is gevraagd 
wat zij belangrijk vinden met 
betrekking tot het gedrag van de 
mensen die betrokken zijn bij de 
evenementen. Hierbij kan gedacht 
worden aan personeel, acts, 
beveiliging, etc. In figuur 4.15 zijn 
de resultaten hiervan te vinden. 
Voor de exacte aantallen verwijs ik 
naar bijlage 10, figuur B10.31. Het 
meest belangrijk vinden de 
respondenten behulpzaamheid en 
enthousiasme. Vakbekwaamheid 
en kennis over het evenement 
scoren ook hoog. Uit de kruistabel 
tussen behulpzaamheid en 
geslacht (bijlage 10, figuur B10.32) 
blijkt dat een zwakke significante 
samenhang is (Cramer’s V = 0,096; 
p = 0,013). Vrouwen vinden 
behulpzaamheid nog net iets belangrijker       Figuur 4.15 Gedrag mensen betrokken bij evenement 

dan mannen (90,7% ten opzichte van 84,2%).            
 
Grootte evenementen 

Ook de voorkeur voor de grootte van de evenementen 
werd bevraagd in de enquête. Hierbij kon een keuze 
gemaakt worden uit grote evenementen, kleine 
evenementen en de optie dat beide evenveel 
aanspreken. In de cirkeldiagram in figuur 4.16 zijn de 
resultaten hiervan te zien. Een kleine meerderheid geeft 
aan dat zowel groot en klein hen aanspreekt. Daarna 
worden grote evenementen het vaakst genoemd. 
Opvallend is dat de respondenten die bij hun ouder(s) 
thuis wonen zich vaker aangesproken voelen door grote 
evenementen (bijlage 10, figuur B10.33). 77,8% van de 
respondenten uit deze categorie gaf dit namelijk aan, 
terwijl bij de andere categorieën van 
gezinssamenstelling rond de 40% van de respondenten 
het liefst grote evenementen ziet. Hierbij is sprake van 
een zwakke significante samenhang (Cramer’s V = 0,164; 
p = 0,000).  
Tevens blijken respondenten uit Oss het vaakst aan  
te geven dat zowel grote als kleine evenementen hen        Figuur 4.16 Grootte evenementen 

aanspreken (53,0%), terwijl respondenten uit de omliggende  
dorpen het meest aangesproken worden door grote  
evenementen (49,5%) (bijlage 10, figuur B10.34). Er is  
sprake van een zwakke significante samenhang  
(Cramer’s V =0,110; p = 0,018). 
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Ticketverkoop 
Ook de voorkeuren met betrekking tot 
ticketverkoop zijn in kaart gebracht. De resultaten 
zijn zichtbaar in figuur 4.17. Voor de exacte 
aantallen verwijs ik naar bijlage 10, figuur B10.35.  
71,4% van de respondenten heeft aangegeven 
graag tickets te kopen via online voorverkoop. 
Daarnaast geeft meer dan de helft van de 
respondenten aan ticketverkoop bij de ingang van 
het evenementen te willen. 
 
Respondenten met HAVO/VWO (HBS, MMS) en 
HBO/WO (HTS, HEAO) als opleidingsniveau hebben 
het vaakst aangegeven tickets graag in online 
voorverkoop te kopen (>75%) (bijlage 10, figuur 
B10.36). Voor geen/basisonderwijs ligt dit 
percentage een stuk lager, namelijk slechts 16,7%.      Figuur 4.17 Ticketverkoop 
Er is hierbij sprake van een zwakke significante samenhang (Cramer’s V = 0,215; p = 0,000).  
Tevens blijkt dat 19 tot 25-jarigen het meest enthousiast zijn over voorverkoop online (bijlage 10, 
figuur B10.37). 92,8% van de respondenten uit die leeftijdscategorie heeft deze optie aangevinkt. 
Respondenten uit de categorieën 56 tot 65 en ouder dan 65 vinden voorverkoop online minder 
geschikt. Slechts 48,9% en 48,1% van deze doelgroepen heeft deze optie aangevinkt. Hoe ouder de 
respondent, hoe minder geschikt online voorverkoop is. Er is sprake van een zwakke significante 
samenhang (Cramer’s V = 0,273; p = 0,000). 
 
Communicatiekanalen 
Aan de respondenten is 
gevraagd via welke 
communicatiekanalen zij graag 
geïnformeerd worden over 
evenementen in het centrum. 
Hierbij waren meerdere 
antwoorden mogelijk. De 
resultaten hiervan zijn de zien in 
figuur 4.18. Te zien is dat 84,1% 
van de respondenten het liefst 
geïnformeerd wordt via 
Facebook. Hierna volgt een 
overkoepelende website voor 
alle evenementen in Oss met 
45,8% en de website van het 
evenement met 44,9%. 39,1% 
van de respondenten wordt 
graag geïnformeerd via huis-aan-
huisbladen of de krant. 
             Figuur 4.18 Communicatiekanalen 

Uit de kruistabel tussen ‘huis-aan-huisbladen/krant’ en de leeftijdscategorieën van de respondenten 
(bijlage 10, B10.38) blijkt dat hoe ouder de respondent, hoe liever zij geïnformeerd worden door 
huis-aan-huisbladen. Voor de leeftijdscategorie 46 tot 55 jaar is dit 50,0%, voor 56 tot 65 is het 52,3% 
van de respondenten uit die groep en voor 65 jaar en ouder is het 70,4% van de respondenten uit die 
groep. Er is hierbij sprake van een matige significante samenhang (Cramer’s V = 0,311; p = 0,000).  
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4.2.5 Middelen en 
beperkingen 
De respondenten kregen 
een drietal stellingen 
voorgelegd over 
beperkingen op het gebied 
van lichamelijke 
gesteldheid, sociale 
contacten en financiële 
status. Zij konden 
aangeven of zij het 
helemaal oneens, oneens, 
eens of helemaal eens 
waren met de stelling. Een 
overzicht hiervan is te 
vinden in figuur 4.19. Voor 
de exacte cijfers verwijs ik 
naar bijlage 11, figuur 
B11.1. 91,7% van de 
respondenten voelt zich 
niet beperkt door hun 
lichamelijke gesteldheid. 
50,1% van hen antwoordde zelfs  
met ‘helemaal oneens’.     Figuur 4.19 Lichamelijke, sociale en financiële beperking  

 

Bij beperking door het missen van sociale contacten ligt dit percentage iets lager, namelijk 85,2%.  
Het meest beperkt worden de respondenten door financiële status. 23,7% van de respondenten 
voelt zich daardoor beperkt.  
Uit de kruistabel tussen beperking door sociale contacten en het geslacht van de respondenten 
(bijlage 11, figuur B11.2) blijkt dat vrouwen zich beperkter voelen door het missen van sociale 
contacten dan mannen. 2,9% van de vrouwen vulde ‘helemaal eens’ in ten opzichte van 0,9% van de 
mannen. 13,7% van de vrouwen vulde ‘eens’ in ten opzichte van 10,2% van de mannen. Er is sprake 
van een zwakke significante samenhang (Cramer’s V = 0,111; p = 0,043). 
 
Uit de kruistabel tussen beperking door financiële status en geslacht (bijlage 11, figuur B11.3) blijkt 
dat vrouwen zich beperkter voelen door financiële status dan mannen. 21,0% van de vrouwen vulde 
‘eens’ in ten opzichte van 18,1% van de mannen. 4,6% van de vrouwen vulde ‘helemaal eens’ in ten 
opzichte van 1,4% van de mannen. Er is hierbij sprake van een zwakke significante samenhang 
(Cramer’s V = 0,109; p = 0,047). Tevens blijkt dat alleenstaanden, zowel met als zonder kinderen, 
meer beperkt worden door financiële status dan de respondenten met andere gezinssamenstellingen 
(bijlage 11, figuur B11.4). Dat verschil is het duidelijkst te zien bij de antwoordmogelijkheid ‘helemaal 
eens’. 12,7% van de alleenstaanden zonder kinderen en 12,8% van de alleenstaanden met kinderen 
hebben dit antwoord aangevinkt, ten opzichte van gemiddeld 1,5% van de respondenten met andere 
gezinssamenstellingen. Er is sprake van een zwakke significante samenhang (Cramer’s V = 0,168; p = 
0,000). 
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Sociale invloed 
In de enquête waren een viertal stellingen opgenomen met betrekking tot sociale invloed uit de 
omgeving. De resultaten hiervan zijn zichtbaar in figuur 4.20. Voor de exacte aantallen verwijs ik naar 
bijlage 11, figuur B11.5.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 4.20 Sociale invloed 
 
Te zien is dat positieve reacties van de omgeving een grote invloed hebben. 80,4% van de 
respondenten hebben aangegeven het hier (helemaal) mee eens te zijn. Ook bezoeken de 
respondenten evenementen omdat hun vrienden of familie dit graag willen, namelijk 68,4% van de 
respondenten. Ook speelt de aanwezigheid van een bepaalde vriend of familielid een rol voor 61,3% 
van de respondenten. Daardoor bezoeken zij dat evenement ook. De verwachtingen van familieleden 
en vrienden spelen echter een kleine rol. Slechts 12,4% van de respondenten vulde hierbij eens of 
helemaal eens in.  
 
De verwachtingen van familie en vrienden, waar het in de eerste stelling over gaat, spelen voor 
thuiswonenden de grootste rol (bijlage 11, figuur B11.6). 28,6% van de respondenten uit deze 
categorie gaf namelijk aan het (helemaal) eens te zijn. Van de alleenstaanden zonder kinderen was 
dit 16,5% en van de andere categorieën slechts ongeveer 10,0%. Er is sprake van een zwakke 
significante samenhang (Cramer’s V = 0,170; p = 0,001). 
 
Daarnaast blijkt er sprake van een zwakke significante samenhang tussen de invloed door een 
bepaalde vriend of familielid (vierde stelling) en de leeftijdscategorieën waarin de respondenten zich 
bevinden (bijlage 11, figuur B11.7) (Cramer’s V = 0,140; p = 0,043). De invloed van zo’n ‘rolmodel’ is 
het grootst voor respondenten jonger dan 18 jaar en 26 tot 35-jarigen. Hoe ouder de respondent 
wordt, hoe minder invloed de aanwezigheid van een bepaalde vriend of familielid heeft, Van de 56 
tot 65-jarigen en respondenten ouder dan 65 heeft namelijk 56,8% en 44,4% aangegeven het 
(helemaal) eens te zijn met de stelling.  
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Tevens blijkt deze stelling samenhang te hebben met de behoeften van de respondenten aan het 
samenzijn met vrienden (bijlage 11, figuur B11.8). Voor 64,2% van de respondenten die samenzijn 
met vrienden opgenomen hebben in hun ranking, geven aan dat een rolmodel voor hen een rol 
speelt en dus evenementen bezoeken wanneer bepaalde vrienden of familieleden deze bezoeken. Er 
is hierbij sprake van een zwakke significante samenhang (Cramer’s V = 0,124; p = 0,001).  
Ook blijkt er samenhang tussen de invloed door een bepaalde vriend of familielid en de stelling 
betreffende de invloed van de omgeving door positieve reacties (tweede stelling). Een groot deel van 
de respondenten die aangegeven hebben evenementen eerder te bezoeken bij positieve reacties uit 
de omgeving, geven ook aan evenementen te bezoeken als bepaalde familieleden of vrienden gaan, 
namelijk 65,7% (bijlage 11, figuur B11.9). Ook hierbij is sprake van een zwakke significante 
samenhang (Cramer’s V = 0,181; p = 0,000). 
Dezelfde zwakke significante samenhang vind je terug tussen de invloed door een bepaalde vriend of 
familie en dat men voor een familielid of vriend meegaat naar een evenement, zonder het zelf 
aantrekkelijk te vinden (bijlage 11, figuur B11.10). Respondenten die meegaan voor anderen, gaan 
ook wanneer een bepaalde vriend of familielid gaat (66,7%). Hierbij is sprake van zwakke significante 
samenhang (Cramer’s V = 0,162; p = 0,000).  
 
Daarnaast konden respondenten aangeven of er nog andere zaken zijn die hen beperken in het 
bezoeken van evenementen in het centrum van Oss. Voor alle onderwerpen met bijbehorende 
citaten verwijs ik naar bijlage 13. 
 
Veel genoemde onderwerpen zijn entreegelden en consumptieprijzen. Respondenten vinden het 
jammer dat er bij veel evenementen entree betaald moet worden en vinden deze entreeprijs ook te 
hoog. “Neem bijv. klunen of het carnaval in de tent........ Worden belachelijk hoge entreegelden 
gevraagd waardoor het niet meer voor iedereen toegankelijk is. Boek dan geen dure artiesten, 
bewaar dat voor specifieke feestjes maar niet voor een algemeen feest als carnaval.” Ook de 
consumptieprijzen worden als prijzig ervaren.  
 
Ook wordt verschillende keren genoemd dat respondenten zich niet veilig voelen tijdens 
evenementen. Overlast door hangjongeren wordt hier vaak bij genoemd. “Er loopt te weinig 
beveiliging in tegenstelling tot het schorem wat zich op evenementen vertoont.” 
Tevens voelen diverse mindervalide respondenten zich beperkt om evenementen te bezoeken in het 
centrum van Oss. Aanleiding hiervoor is het ontbreken van invalidetoiletten, niet rolstoeltoegankelijk 
entree, grind in het Jan Cunen Park waar met de rolstoel niet doorheen te ploeteren valt en het niet 
bereikbaar zijn van invalideparkeerplaatsen. “Vaak is parkeren een probleem, omdat door de 
evenementen gehandicaptenparkeerplaatsen niet bereikbaar zijn. Helaas worden er dan geen 
tijdelijke parkeerplaatsen gerealiseerd, wat mij en vele andere gehandicapten weerhoudt om het 
evenement te bezoeken.” 
Niet alleen mindervaliden blijken beperkt te worden in het parkeren, ook overige respondenten 
kaarten dit onderwerp vaak aan. Hierbij worden zowel een parkeerplek vinden als de parkeerkosten 
genoemd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 60   
                                                                                                                                                                     

4.2.6 Overig  
Door respondenten bedachte evenementen 
Respondenten hadden in de enquête de mogelijkheid zelf een evenement te bedenken. Hier zijn veel 
verschillende reacties op gekomen. In bijlage 14 zijn alle ideeën onderverdeeld in onderwerpen terug 
te vinden.  
 
De meeste geopperde ideeën hadden met muziek te maken. Uit figuur 4.9 in paragraaf 4.2.4 bleek al 
dat het kunnen genieten van muziek tijdens evenementen belangrijk wordt gevonden door de 
inwoners van gemeente Oss. Dit blijkt tevens uit de bedachte evenementen. Veel ideeën voor 
evenementen zijn gericht op livemuziek of bands. Er wordt hierbij gevraagd om een gevarieerd 
aanbod. Muziekstijlen die hierbij meermaals genoemd worden, zijn jazz, rock, Nederlands, Rock ’n 
Roll en 80’s/90’s. Tijdens de muziekevenementen zien de respondenten het liefst podia verdeeld 
door het hele centrum. “Een evenement voor groot en klein, zoals Fantastival, maar dan op muzikaal 
gebied. Overal even stoppen, kijken, luisteren en misschien zelfs meedoen” (bijlage 14).  
Ook wordt er gevraagd te investeren in top acts als echte publiekstrekkers. Tot slot wordt regelmatig 
een meezingfestijn als idee geopperd.  
 
Daarnaast bestonden veel bedachte evenementen uit een combinatie van verschillende activiteiten. 
Een veelgenoemde combinatie is muziek en eten. Het blijkt echter ook dat respondenten graag meer 
activiteiten daarnaast zien. Als voorbeeld wordt Come Out & Play genoemd: je hebt buiten het 
luisteren van muziek en eten om, ook de mogelijkheid om andere dingen te doen zoals het bouwen 
van een Jenga toren en schommelen” (bijlage 14). Daarnaast worden onder andere kunst, foodtrucks, 
workshops, modeshows en films genoemd als ideeën voor evenementen waarin verschillende 
activiteiten gecombineerd worden.  
Een thema dat vaak terugkwam bij bovengenoemde evenementen is een zomerthema. “Caribisch 
zomerfestival met livemuziek afgewisseld met dj. Grote dansvloer met open tent i.v.m. Hollands weer. 
Salsa workshops voor beginners. Demo's gegeven door gevorderden. Latin food trucks met terrassen 
eromheen. Leuke aankleding d.m.v. palmbomen, verlichting, personeel in bij passende outfits. 
Wauw!. Als ik dit intik heb ik al zin om te gaan!!!” (bijlage 14). Naast de zomerfestivals wordt ook 
vaak een markt genoemd in bijpassend thema.  
Een ander thema dat vaak terugkomt in evenementen waarin meerdere activiteiten gecombineerd 
worden, is kunst en cultuur. Hierbij wordt zowel het samenbrengen van verschillende culturen als 
kunstvormen zoals theater genoemd. Het samenbrengen van culturen kan op verschillende 
manieren: “Multicultureel met eten, muziek en dans” (bijlage 14). Ook voor het uiten van 
kunstvormen zijn diverse ideeën, zoals: “Een mix van lokale kunstenaars, bands, filmmakers, etc. 
Kunstzinnig festival waarin het publiek workshop kan volgen bijvoorbeeld en exposities door heel de 
stad” (bijlage 14). Daarnaast worden diverse thema’s geopperd die geschikt zijn voor evenementen 
gericht op kunst en cultuur, zoals Hippies, Dickens, fantasie en oude ambachten.  
Daarnaast wordt vaak gevraagd naar braderieën met muziek en verschillende activiteiten. Ook de 
rommelmarkt en de kerstmarkt zijn populair. Ook wordt regelmatig genoemd dat evenementen 
mensen bij elkaar kan brengen, zowel van verschillende leeftijden als culturen. “Iets waar onbekende 
Ossenaren hun talenten mogen laten zien. Of het nu lopen op een bal is of praten voor een groep. Of 
je 3 jaar bent of 89. Ik denk dat het mensen verbindt en kinderen zo dingen van de ouderen kunnen 
leren en zeker ook nog andersom” (bijlage 14).  
 
Daarnaast hebben de respondenten diverse evenementen opgegeven waarin eten en drinken de 
basis van het evenement is. Denk hierbij aan een foodtruckfestival en bierfestival.  Ook worden 
proeverijen veel genoemd. “Kroegentocht in de zomer met overal een hapje. Elke horecazaak in een 
ander thema/land en dan ook andere hapjes die erbij horen” (bijlage 14). Ook zijn er creatieve ideeën 
geopperd zoals: “Osse messentrekkers!!!  (klinkt gevaarlijk, maakt nieuwsgierig ): Culinair eetfestijn 
met veel vlees” (bijlage 14).  
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Ook voor kinderactiviteiten zijn diverse ideeën opgegeven. Hierbij worden speeltoestellen, 
springkussens en speurtochten vaak genoemd. Ook zijn er diverse creatieve ideeën ingestuurd, zoals: 
“Een lange survivalbaan voor kinderen. Beginnend op de Heuvel. Dan door naar de Burgwal over de 
Walstraat door naar het Walplein en dan over de Heuvelstraat terug. Dit laten begeleiden per 
obstakel. Zodat de kinderen ongestoord hun ronde kunnen maken. Wissel de obstakels af met een 
pauze voor limonade en wat creatief knutselen zodat de tijd wordt gerekt. Laat de kinderen ook 
samen een opdracht uitvoeren om zo verder te komen. Als de kinderen dan 1.5 uur tot 2 uur bezig zijn 
kunnen de ouders die tijd besteden in het centrum. De winkeliers zouden dan speciale acties kunnen 
houden. De kinderen kunnen lekker spelen en de ouders in alle rust winkelen of lekker op het terras 
zitten. De kinderen geef je allemaal een bandje waar de ouders hun telefoonnummers op kunnen 
zetten. Mocht er dan iets zijn kan er altijd contact gelegd worden.  Op het einde een verzamelplek 
met vermaak waar zij dan weer kunnen worden opgehaald” (bijlage 14). Daarnaast horen de 
respondenten graag muziek die geschikt is voor jong en oud tijdens evenementen, zodat het voor 
iedereen leuk is.  
 
Dat het voor iedereen leuk moet zijn, komt regelmatig terug in de antwoorden van de respondenten. 
De respondenten geven regelmatig aan dat evenementen voor alle leeftijden geschikt moeten zijn. 
Ook is het wenselijk dat de evenementen door iedereen bezocht kunnen worden, ongeacht inkomen. 
“Met muziek voor alle leeftijden. Beginnend met voor de ouderen om 10.00 uur met een ontbijt met 
bijvoorbeeld klassieke muziek of volksdans.  Daarna omstreeks 12 uur voor de kids: clown, muziek 
voor kids ... spelletjes etc. Daarna muziek voor de leeftijd tussen 18 en 60 jaar. Met muziek van de 
jaren 60 .70 80 90 en heden!! Een dag vol muziek en bv straat theater ...” (bijlage 14).  
 
Tot slot zijn sporten en goede doelen thema’s die door verschillende respondenten genoemd zijn. 
“Heel Oss bakt ... Iets voor een goed doel. Een goed doel binnen de regio” (bijlage 14). Voor sporten 
worden een cityrun, beachvolleybal toernooi, wielerronde en zeskamp genoemd. “Heel lang geleden 
is er wel eens een 6 kamp georganiseerd, dat zou ook weer leuk zijn” (bijlage 14). 
 
Overige opmerkingen 
Tot slot konden respondenten overige opmerkingen plaatsen. Deze mogelijkheid is door veel mensen 
gebruikt om complimenten te geven over de evenementen in het centrum. “Veel waardering voor de 
harde werkers die geweldige evenementen mogelijk maken” (bijlage 15). 
 
Diverse opmerkingen hebben betrekking op de marketing en communicatie van de evenementen. 
Respondenten geven aan niet altijd op de hoogte te zijn van de evenementen. Er wordt gevraagd om 
het communiceren via verschillende kanalen, zoals sociale media, flyers, wegborden en duidelijke 
websites. “Er zijn genoeg evenementen. Probeer de bevolking via meerdere kanalen te bereiken. 
Groots communiceren !!!” (bijlage 15).  
 
Een ander veel besproken onderwerp is de ophef rondom overlast voor buurtbewoners en daaruit 
voortkomende geluidsbeperkingen tijdens evenementen. Respondenten geven meerdere malen aan 
het jammer te vinden dat de kermisfeesten op de Eikenboomgaard niet doorgegaan zijn. “Het moet 
gewoon weer gezellig worden en dan doel ik in het bijzonder op de kermisfeesten!” (bijlage 15).  
Ook de aangepaste geluidsnorm tijdens andere evenementen wordt als beperkend ervaren. “Ik blijf 
het jammer vinden van de geluidsnormen, dat is in Oss echt een dingetje” (bijlage 15). 
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Daarnaast worden zorgen geuit met betrekking tot beveiliging tijdens evenementen. Dit blijkt uit 
bijvoorbeeld de volgende uitspraak: “Allemaal best goed geregeld, af en toe mag er wel meer 
gecontroleerd worden op illegale situaties en mag er wat meer beveiliging rondlopen. Bij Absolute 
Orange vorig jaar liep bijvoorbeeld nauwelijks security rond” (bijlage 15). En: “Vaak na afloop van 
evenementen is er veel overlast.  Wildplassen, vandalisme, afval en lastiggevallen worden” (bijlage 
15).  
 
Ook wordt gevraagd naar het bundelen van evenementen. “Probeer evenementen die een relatie 
hebben met elkaar zoveel mogelijk te clusteren. Teveel verschillende (niet gerelateerd aan elkaar) 
evenementen op 1 dag vind ik niet fijn” (bijlage 15). Anderzijds wordt het idee geopperd om niet-
gerelateerde evenementen samen te brengen: “Ik hoor soms weleens dat het wat veel is, vooral 
zodra het buiten weer mooier weer wordt. Misschien is het een idee om sommige evenementen 
activiteiten te bundelen/op hetzelfde moment plaats te laten vinden, waardoor er mensen met meer 
verschillende interesses en/of verschillende leeftijden naar het centrum kunnen komen. Bijv. Oss on 
Classic Wheels in combinatie met Korenfestival” (bijlage 15). 
Ook wordt er opgeroepen om samen te werken aan de organisatie van evenementen. “Hef de 
voorkeurpositie op voor een paar horeca-eigenaren” (bijlage 15). “Ik vind dat het Osse centrum goed 
aan de weg timmert. Laat het wel een participatie zijn van zo’n groot mogelijke groep ondernemers 
zodat iedereen een graantje mee kan pikken en het evenement niet te commercieel wordt 
uitgemolken” (bijlage 15). Hiermee wordt ook gedoeld op de locatie van evenementen in het 
centrum: “Denk aan de hele stad, de stad bestaat uit meer dan de Heuvel” (bijlage 15). 
 
Tot slot worden eerder besproken onderwerpen nogmaals genoemd. Zo vinden respondenten de 
entreegelden en consumptieprijzen hoog. “Zorg ervoor dat het voor iedereen betaalbaar is” (bijlage 
15). Ook wordt aangegeven dat er meer toiletgelegenheden voor dames gewenst worden. 
Ook blijkt opnieuw dat mindervaliden beperkt worden.  “Minder validen worden bv gehinderd door 
kermis toebehoren en met de verbouwing van de Peperstraat is spijtig genoeg helemaal geen 
rekening gehouden met minder validen. Zorg dat zij ook naar het toilet kunnen en voor veilige 
vluchtroutes etc.” (bijlage 15). Daarnaast worden diverse doelgroepen genoemd waarvoor volgens de 
respondenten nog niet voldoende georganiseerd wordt. Hier komen echter geen nieuwe resultaten 
uit naar voren. Ten slotte wordt het parkeerbeleid genoemd en gepleit voor gratis parkeren tijdens 
evenementen. 
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Hoofdstuk 5: Conclusies 
In dit hoofdstuk worden de onderzoeksvragen en probleemstelling beantwoord aan de hand van de 
resultaten en informatie uit het theoretisch kader. 
 

5.1 Behoeften 
In deze paragraaf wordt antwoord gegeven op de onderzoeksvraag: “Welke behoeften hebben de 
inwoners van gemeente Oss bij het bezoeken van evenementen in het Osse centrum?” 
 
Er kan geconcludeerd worden dat inwoners van gemeente Oss grofweg drie verschillende behoeften 
hebben met betrekking tot het bezoeken van evenementen in het centrum. Deze behoeften zijn 
manifest, oftewel de respondenten zijn zich bewust van het bestaan van de behoeften (Nederstigt & 
Poiesz, 2018). Deze behoeften betreffen: ontspanning, samenzijn met vrienden en ontsnappen uit 
dagelijkse werkzaamheden.  
Ontspanning en ontsnappen uit dagelijkse werkzaamheden zijn primaire behoeften. Deze behoren 
tot de fysiologische behoeften in de behoeftenpiramide van Maslow (Nederstigt & Poiesz, 2018). Het 
samenzijn met vrienden is een secundaire behoefte en is onderdeel van de behoefte aan sociale 
acceptatie in de behoeftenpiramide (Nederstigt & Poiesz, 2018). 
 
De manier waarop de behoefte aan sociale acceptatie bevredigd wordt, is afhankelijk van de 
gezinssamenstelling en leeftijd van de inwoners. Zo bezoeken samenwonende/gehuwde inwoners, 
zowel met als zonder kinderen, en thuiswonenden bij ouder(s) evenementen om samen te zijn met 
hun familie. Inwoners van 46 jaar en ouder en alleenstaanden, zowel met als zonder kinderen, 
bevredigen hun behoefte aan sociale acceptatie in de vorm van het ontmoeten van nieuwe mensen.  
 
Inwoners van gemeente Oss bezoeken evenementen om te ontspannen, te ontsnappen uit dagelijkse 
werkzaamheden, samen te zijn met vrienden en familie en nieuwe mensen te ontmoeten. Hieruit is 
te concluderen dat zij evenementen bezoeken met een stimulusvermijdende en sociale 
vrijetijdsmotivatie. 
 
Een voorwaarde voor vrijetijdsgedrag is veiligheid/zekerheid (Beunders & Boers, 2007). Uit het 
onderzoek is gebleken dat er in Oss nog niet volledig voldaan wordt aan deze voorwaarde. 
Respondenten hebben hun twijfels geuit over de beveiliging tijdens evenementen. De kans bestaat 
dus dat de inwoners van gemeente Oss de evenementen niet bezoeken, oftewel geen 
vrijetijdsgedrag vertonen, omdat er aan deze voorwaarde niet volledig is voldaan.  
 

5.2 Wensen 
In deze paragraaf wordt antwoord gegeven op de onderzoeksvraag: “Welke wensen hebben de 
inwoners van gemeente Oss met betrekking tot evenementen in het Osse centrum?” 
 
Attitude 
Inwoners van gemeente Oss hebben een positieve attitude met betrekking tot evenementen in het 
centrum. Inwoners van gemeente Oss blijken positieve gevoelens te hebben over evenementen in 
het centrum. Dit betreft het affectieve element van de attitude.  
Aan het positieve gevoel liggen diverse cognitieve oorzaken ten grondslag. Inwoners van gemeente 
Oss zijn tevreden over het totaal aantal evenementen dat georganiseerd wordt in het centrum. Er 
worden voldoende evenementen georganiseerd in het centrum waaronder voldoende evenementen 
voor kinderen (12-), volwassenen (18-70) en ouder(s) en kind. Tijdens de evenementen is momenteel 
voldoende variatie in muziekstijlen. Er is een tekort aan evenementen voor jeugd (12-17) en ouderen 
(70+). Wanneer er een passend aanbod is voor alle leeftijdscategorieën wordt de attitude van de 
inwoners van gemeente Oss positief beïnvloed, wat kan bijdragen aan het oplossen van het 
managementprobleem.  
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Op dit moment zijn er een aantal factoren die de attitude van inwoners met betrekking tot 
evenementen negatief beïnvloeden. Zo heeft de negatieve berichtgeving over het centrum, zoals 
over rechtszaken omtrent geluidsoverlast tijdens evenementen een negatieve invloed. Ook de 
negatieve houding van een aantal Ossenaren tegenover het centrum beïnvloedt de attitude van 
inwoners. Tot slot wordt de attitude van de inwoners negatief beïnvloed doordat evenementen vaak 
op dezelfde locatie plaatsvinden en een aantal horeca-eigenaren grote invloed uitoefenen op de 
evenementen.  
 
Programmering 
Er kan geconcludeerd worden dat inwoners van gemeente Oss graag genieten van muziek tijdens 
evenementen. Dit is meerdere malen naar voren gekomen in het onderzoek, zowel in de stellingen 
en open vragen bij het kwantitatief verklarend onderzoek als bij het kwalitatief verkennend 
onderzoek. Er is veel vraag naar livemuziek, bands en een gevarieerd aanbod in muziekstijlen. 
Daarnaast worden evenementen waarbij verschillende activiteiten gecombineerd worden 
gewaardeerd. Vaak wordt de basis van deze evenementen gevormd door muziek of eten.  
Daarnaast worden zij graag verbaasd en willen zij ontdekkingen doen op het gebied van cultuur en 
kunst. De wens om ontdekkingen te doen op het gebied van cultuur en kunst is afhankelijk van 
leeftijd. Inwoners van 56 jaar en ouder zijn het meest geïnteresseerd in cultuur en kunst. Het Sint 
Barbarapark is het geschiktst voor culturele, kunstzinnige evenementen, waarbij zowel verschillende 
kunstvormen als verschillende culturen bij elkaar komen. Evenementen kunnen mensen van 
verschillende leeftijden en culturen bij elkaar brengen. Deze wensen vormen samen de persoonlijke 
context, onderdeel van de totale gewenste interactieve beleving. 
 
Aankleding evenementen 
Aankleding wordt door bijna alle inwoners van gemeente Oss als onmisbaar beschouwd tijdens 
evenementen, met in het bijzonder de 19 tot 35-jarigen. De aantrekkelijkheid van een thema tijdens 
evenementen is afhankelijk van leeftijd en opleidingsniveau. Een thema wordt voornamelijk 
gewaardeerd door inwoners jonger dan 18 jaar en 46 jaar en ouder en door laagopgeleiden 
(geen/basisonderwijs) en praktisch opgeleiden (VMBO/MAVO/LBO). Het is niet bij alle evenementen 
noodzakelijk dat bezoekers zich in een andere wereld kunnen wanen. Slechts een kleine meerderheid 
van de inwoners van gemeente Oss wenst dit.  
Er kan geconcludeerd worden dat er geen voorkeur is voor overdekte evenementen. Er kan een mix 
van overdekte evenementen en evenementen in de open lucht gerealiseerd worden.  
Een gemakkelijk vindbaar programma wordt heel belangrijk gevonden door bijna alle inwoners, met 
in het bijzonder de vrouwen. Het is voor Oss dus belangrijk om een helder programma te 
communiceren aan de inwoners.  
Laagopgeleiden (geen/basisonderwijs) en praktisch opgeleiden (VMBO/MAVO/LBO) vinden 
bewegwijzering belangrijk tijdens evenementen. Dit geldt ook voor de jeugd (18-) en 56-plussers. Er 
kan geconcludeerd worden dat het wensen van bewegwijzering opleidingsniveau- en 
leeftijdsafhankelijk is.  
De bovenstaande wensen vormen samen de fysieke context, onderdeel van de totale gewenste 
interactieve beleving. 
 
Gezelschappen 
Inwoners van gemeente Oss bezoeken evenementen in het Osse centrum het vaakst met vrienden 
tussen 18 en 50 jaar, met partner van 18 tot 50 jaar en met het gezin met kinderen onder 12 jaar. 
Deze gezelschappen vormen de sociale context van de totale gewenste interactieve beleving. Op 
deze gezelschappen dient ingespeeld te worden met het aanbod van evenementen om hen te 
behouden als bezoekers van evenementen. Dit is echter ook een aanwijzing dat er voor de andere 
leeftijdscategorieën onvoldoende aanbod is. 
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Tijdstip, locatie en grootte evenement 
De inwoners van gemeente Oss hebben de voorkeur om op vrijdagavond, zaterdag of zondag 
ochtend/middag een evenement te bezoeken. Hieruit kan geconcludeerd worden dat voornamelijk 
weekendevenementen populair zijn onder de inwoners.  
Wat betreft locaties zijn De Heuvel en het Jan Cunen Park het aantrekkelijkst voor evenementen. Het 
Jan Cunen Park is voornamelijk populair bij wat oudere inwoners (46 tot 55 jaar en 65+). De 
Eikenboomgaard wordt het geschiktst gevonden door mannen en inwoners van omliggende dorpen. 
Hiermee kan rekening gehouden worden met het bepalen van de locatie van evenementen.  
Daarnaast kan geconcludeerd worden dat een mix van grote en kleine evenementen en enkel grote 
evenementen het meest in de smaak vallen bij de inwoners van gemeente Oss. De helft van de 
inwoners van gemeente Oss voelt zich aangesproken door zowel grote als kleine evenementen. De 
voorkeur voor grote of een mix van grote en kleine evenementen is afhankelijk van 
gezinssamenstelling en woonplaats. Thuiswonenden bij ouder(s) en inwoners uit omliggende dorpen 
zijn het meest aangesproken door grote evenementen. Afhankelijk van de doelgroep van het 
evenement kan een afweging gemaakt worden voor welke grootte evenement gekozen wordt. 
Deze wensen vormen samen de setting van het evenement. De setting is één van de drie pijlers uit 
het Guest Experience Model waarmee een klantbeleving geregisseerd wordt. 
 
Personeel 
Inwoners van gemeente Oss vinden voornamelijk enthousiasme en behulpzaamheid belangrijk met 
betrekking tot het gedrag van mensen die betrokken zijn bij het evenement. Behulpzaamheid wordt 
door vrouwen belangrijker gevonden dan door mannen. Ook vakbekwaamheid en kennis over het 
evenement zijn belangrijk. Er dienen dus manieren gezocht te worden dat dit te allen tijde op orde is, 
zodat de pijler people van het Guest Experience Model succesvol geregisseerd wordt. 
 
Ticketverkoop 
Er kan geconcludeerd worden dat inwoners van gemeente Oss het liefst tickets voor evenementen 
aanschaffen in een online voorverkoop of bij de ingang gedurende het evenement. Verkoop online 
gedurende het evenement is niet nodig. Een online ticketshop geruime tijd voorafgaand aan het 
evenement biedt hierbij uitkomst. Deze mag van de inwoners van gemeente Oss gesloten worden 
zodra het evenement start. 
De voorkeur voor voorverkoop online is afhankelijk van opleidingsniveau en leeftijd. Hoogopgeleiden 
(HAVO/VWO (HBS, MMS) en HBO/WO (HTS, HEAO)) kopen graag online, terwijl laagopgeleiden 
(geen/basisonderwijs) dit liever niet doen. Tevens kan geconcludeerd worden dat hoe ouder de 
inwoner, hoe minder geschikt online verkoop is. Ouderen wensen dat het mogelijk blijft om bij de 
ingang van het evenement tickets aan te schaffen. 
 
Communicatie  
Inwoners van gemeente Oss worden het liefst geïnformeerd over evenementen via Facebook, een 
overkoepelende website voor evenementen of de website van het evenement zelf. 65-plussers 
worden liever geïnformeerd via huis-aan-huisbladen. Er kan dan ook geconcludeerd worden dat de 
manier van informeren leeftijdsafhankelijk is. Jongeren en volwassenen worden graag via online 
media geïnformeerd waar ouderen beter bereikt kunnen worden door middel van offline media. 
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5.3 Middelen en beperkingen 
In deze paragraaf wordt antwoord gegeven op de onderzoeksvraag: “Welke invloed hebben middelen 
en beperkingen op de wensen van inwoners van gemeente Oss met betrekking tot evenementen in 
het centrum?” 
 
Of iemand vrijetijdsactiviteiten kan ondernemen, is afhankelijk van middelen en beperkingen. Deze 
bestaan uit het bezitten of missen van bepaalde kapitalen: economisch kapitaal, fysiek kapitaal, 
sociaal kapitaal en cultureel kapitaal (Mulder, 2014).  
 
Het economisch kapitaal van de inwoners van gemeente Oss vormt de grootste beperking. Bijna een 
kwart van de inwoners ervaart beperkingen door hun financiële status. Vrouwen voelen zich 
hierdoor vaker beperkt dan mannen. Ook alleenstaanden, zowel met als zonder kinderen, ervaren 
hierdoor beperkingen.  
Entreegelden en consumptieprijzen blijken belangrijke onderwerpen te zijn die beperkingen vormen. 
Het aantal evenementen waarvoor entreegeld betaald moet worden, is te hoog. Hierbij wordt 
Carnaval regelmatig als voorbeeld genomen, wat beschouwd wordt als een algemeen feest dat voor 
iedereen geschikt moet zijn. Hoge entreegelden worden hierbij niet gewaardeerd. Ook worden de 
consumptieprijzen als te hoog ervaren.  
 
Mindervaliden worden beperkt door het ontbreken van invalidetoiletten, een niet 
rolstoeltoegankelijke entree, rolstoelonvriendelijk grind in Jan Cunen Park en het niet bereikbaar zijn 
van invalideparkeerplaatsen tijdens evenementen. Er kan geconcludeerd worden dat mensen zonder 
een lichamelijke beperking zich niet beperkt voelen door fysiek kapitaal. Mensen met een 
lichamelijke beperking voelen zich wel beperkt door hun fysiek kapitaal.  
 
Slechts een klein deel van de respondenten heeft aangegeven dat zij minder evenementen bezoeken 
dan zij wensen, doordat zij niet genoeg sociale contacten hebben. Beperkingen door het missen van 
sociaal kapitaal speelt dus een kleine rol bij inwoners van gemeente Oss. Toch kan er in het aanbod 
van evenementen rekening gehouden worden met deze beperking door te zoeken naar een invulling 
van evenementen waarbij het ook aantrekkelijk is om zonder gezelschap een bezoek te brengen. 
 
Er kunnen geen uitspraken worden gedaan over in hoeverre het missen van cultureel kapitaal een 
beperking vormt voor het bezoeken van evenementen in het centrum van Oss. 
 
Inwoners van gemeente Oss zijn gevoelig voor sociale steun. Evenementen worden namelijk eerder 
bezocht wanneer de omgeving positief reageert.  
Ook blijkt dat sociale druk een grote rol speelt. Inwoners van gemeente Oss bezoeken evenementen 
omdat mensen in hun omgeving dit graag willen, terwijl zij het zelf minder aantrekkelijk vinden.  
Bovendien kan er geconcludeerd worden dat modelling een rol speelt in het gedrag van inwoners van 
gemeente Oss met betrekking tot evenementen. Het gedrag van rolmodellen wordt gekopieerd. 
Evenementen worden bezocht wanneer een bepaalde vriend of familielid deze ook bezoekt. Deze 
invloed wordt kleiner naarmate de respondent ouder wordt. Tevens blijken mensen die tijdens 
evenementen behoefte hebben aan het samenzijn met vrienden gevoelig te zijn voor rolmodellen. 
Mensen die gevoelig zijn voor invloed door sociale steun en sociale druk, zijn ook gevoelig voor 
rolmodellen.  
De subjectieve norm (verwachtingen van mensen uit de omgeving) heeft slechts een beperkte 
invloed op inwoners van gemeente Oss met betrekking tot het bezoeken van evenementen. De 
verwachtingen van familie en vrienden spelen de grootste rol voor thuiswonenden bij ouder(s).  
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Er kan geconcludeerd worden dat sociale invloed een grote rol speelt bij de inwoners van gemeente 
Oss. De omgeving heeft weldegelijk invloed op het gedrag van de inwoners. De bovenstaand 
beschreven sociale invloed is voornamelijk gericht op het wél vertonen van gedrag, waardoor dit 
geen beperking vormt. De kans bestaat echter dat bijvoorbeeld de sociale steun of de aanwezigheid 
van rolmodellen ontbreekt, waardoor evenementen niet bezocht worden. Dit is een uitdaging met 
betrekking tot de marketingcommunicatie van de evenementen om hierop in te spelen. 
 
Tot slot vormt het moeilijk vinden van een parkeerplek tijdens evenementen een beperking voor de 
inwoners van gemeente Oss. Ook de bijkomende parkeerkosten vormen een beperking bij het 
bezoeken van evenementen in het centrum van Oss. 
 

5.4 Beantwoording probleemstelling 
In deze paragraaf wordt antwoord gegeven op de probleemstelling: “Wat zijn de behoeften en 
wensen van de inwoners van gemeente Oss met betrekking tot evenementen in het Osse centrum?” 
 
Inwoners van gemeente Oss hebben grofweg drie behoeften tijdens evenementen: ontspanning, 
ontsnappen uit dagelijkse werkzaamheden en samenzijn met vrienden. Deze behoeften zijn 
onderdeel van fysiologische behoeften en behoefte aan sociale acceptatie in de behoeftenpiramide 
van Maslow (Nederstigt & Poiesz, 2018). De behoefte aan sociale acceptatie wordt op verschillende 
manieren bevredigd: door het samenzijn met vrienden of familie en het ontmoeten van nieuwe 
mensen. Dit is afhankelijk van de gezinssamenstelling en leeftijd van de inwoner. 
Daarnaast kan geconcludeerd worden dat de behoefte aan veiligheid voor inwoners van gemeente 
Oss tijdens evenementen in het centrum nog niet volledig bevredigd is. Als basisvoorwaarde van 
vrijetijdsgedrag dient hier een oplossing voor gezocht te worden. 
  
Over het algemeen hebben inwoners van gemeente Oss een positieve attitude met betrekking tot 
evenementen in het centrum. Er worden voldoende evenementen georganiseerd in het centrum 
waaronder voldoende evenementen voor kinderen (12-), volwassenen (18-70) en ouder(s) en kind. Er 
is een tekort aan evenementen voor jeugd (12-17) en ouderen (70+). 
Noodzaak zit in het stimuleren van positieve berichtgeving over het centrum om negatieve invloeden 
op de attitude van de inwoners te verkleinen. Ook dient er gekeken te worden naar een eerlijke 
verdeling van locaties en wellicht gezocht te worden naar een manier om de invloed van bepaalde 
horeca-eigenaren te verkleinen. 
 
Inwoners van gemeente Oss zien graag evenementen in het centrum van Oss die de mogelijkheid 
bieden te genieten van muziek en eten, verbaasd te worden en dingen te ontdekken op het gebied 
van cultuur en kunst. Tijdens deze evenementen worden verschillende activiteiten gecombineerd. 
Deze evenementen mogen van de inwoners zowel overdekt als in de open lucht plaatsvinden. 
Weekendevenementen zijn het meest populair. Voorkeurslocaties zijn De Heuvel en het Jan Cunen 
Park. De evenementen kunnen zowel groot als klein zijn. Een mix in het aanbod hiervan wordt 
gewaardeerd door de inwoners van gemeente Oss. 
Tickets worden het liefst gekocht in een online voorverkoop of bij de ingang gedurende het 
evenement. Facebook, een overkoepelende website voor evenementen en de websites van 
evenementen zelf worden door de jeugd en volwassenen gezien als geschikte communicatiekanalen 
voor evenementen. Ouderen zien liever communicatie via offline media.  
 
Aankleding wordt door bijna alle inwoners van gemeente Oss als onmisbaar beschouwd tijdens 
evenementen, met in het bijzonder de 19 tot 35-jarigen. Een thema wordt voornamelijk 
gewaardeerd door inwoners jonger dan 18 jaar en 46 jaar en ouder en door laagopgeleiden 
(geen/basisonderwijs) en praktisch opgeleiden (VMBO/MAVO/LBO). 
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Het is belangrijk om tijdens evenementen een helder programma te communiceren met de 
bezoekers. Ook dienen er manieren gezocht te worden om ervoor te zorgen dat het personeel 
enthousiast, behulpzaam en vakbekwaam is en kennis heeft van het evenement.  
 
Inwoners van gemeente Oss worden beperkt door hun financiële status. Gezien het motto “in Oss is 
iets voor iedereen”, moet er een oplossing gezocht worden voor de financiële beperkingen die er 
momenteel ervaren worden met betrekking tot evenementen. Hierbij dient gekeken te worden naar 
het aantal evenementen waarvoor entree betaald moet worden, de hoogte van de entreeprijs en de 
consumptieprijzen. 
Mindervalide inwoners van gemeente Oss voelen zich beperkt door hun lichamelijke gesteldheid. Om 
ook deze inwoners aan te trekken, dient er gezocht te worden naar oplossingen om evenementen 
ook voor hen toegankelijk te maken. 
Tot slot ervaren inwoners van gemeente Oss beperkingen met parkeren tijdens een evenement. Zij 
wensen meer parkeerplaatsen voor minder geld. Om in deze wensen te kunnen voorzien is een 
oplossing voor het parkeerprobleem in het centrum van Oss noodzakelijk. 
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Hoofdstuk 6: Aanbevelingen 
In dit laatste hoofdstuk van het onderzoeksrapport worden de aanbevelingen gepresenteerd.  
 
Geef bezoekers een veilig gevoel 
De allereerste stap die ondernomen dient te worden, is het verbeteren van de veiligheid tijdens 
evenementen. Lang niet alle inwoners van gemeente Oss voelen zich veilig tijdens evenementen in 
het centrum en dit is zoals eerder genoemd een voorwaarde van vrijetijdsgedrag. Als niet voldaan 
wordt aan deze basisvoorwaarde zullen sommige inwoners geen evenementen bezoeken.  
 
Er zijn diverse veiligheidsmaatregelen die getroffen kunnen worden. Zo kan er meer zichtbare 
beveiliging ingezet worden tijdens evenementen. Hiermee wordt het evenemententerrein zelf 
bedoeld, maar ook daarbuiten zoals de wegen naar parkeerplaatsen. Er moet echter wel nader 
bekeken worden bij welk aantal beveiligers het gevoel van veiligheid verhoogd wordt en het niet 
intimiderend en wellicht provocerend overkomt op bezoekers. Hierin hebben beveiligingsbedrijven 
ervaring en het wordt aanbevolen om met hen in gesprek te gaan.  
Ook kan er gedacht worden aan wegblokkades, een strenge toegangscontrole of bijvoorbeeld meer 
(tijdelijke) camera’s in centrum. Om het gevoel van veiligheid voor de inwoners te verbeteren, dient 
Centrummanagement in gesprek te gaan met beveiligingsbedrijven, politie en Gemeente Oss. Zo kan 
de gemeente het vergunningsbeleid aanscherpen en hierin om strenge veiligheidsmaatregelen 
vragen. 
 
Het wordt geadviseerd om niet zomaar allerlei veiligheidsmaatregelen te treffen, maar een 
onderzoek te laten uitvoeren naar dit ‘onveilige gevoel’ van de inwoners van gemeente Oss. 
Waardoor wordt dit gevoel veroorzaakt? Denk aan terroristische dreiging op de wereld, de 
aanwezigheid van bepaalde types of veroorzaakt bijvoorbeeld grote drukte een onveilig gevoel? 
Wanneer er meer inzicht is in de oorzaken van dit onveilige gevoel, kunnen er op een efficiënte en 
effectieve manier veiligheidsmaatregelen getroffen worden. Geadviseerd wordt om hier een 
onderzoeksbureau voor in de arm te nemen om een betrouwbaar onderzoek te laten uitvoeren. 
 
Inspelen op ontspanning en sociaal contact 
Inwoners van gemeente Oss willen ontspannen en even uit de dagelijkse werkzaamheden 
ontsnappen. Dit doen zij graag samen met anderen: met vrienden, familie en nieuwe mensen die 
tijdens de evenementen worden ontmoet. Hierop moet ingespeeld worden tijdens de evenementen.  
Bieden de evenementen voldoende ontspanning en kunnen de bezoekers echt sociaal contact 
hebben? Dit is een overweging die bij elk evenementen gemaakt dient te worden. Dit geldt voor 
zowel de evenementen die georganiseerd worden door Centrummanagement als door externe 
organisatoren. Centrummanagement Oss dient ervoor te zorgen dat de externe 
evenementenorganisatoren op de hoogte zijn van de informatie uit dit onderzoek en de 
bijbehorende aanbevelingen. Hierover volgt later in dit hoofdstuk meer. 
 
Voor sociaal contact kan er bijvoorbeeld gedacht worden aan loungegedeelten bij grote 
muziekevenementen. In deze loungegedeelten kunnen bezoekers op een rustige manier sociaal 
contact met elkaar hebben zonder last te hebben van luide muziek maar alsnog de sfeer van het 
evenement mee krijgen. Zo beleven bezoekers samen het evenement. Ook kan er gedacht worden 
aan het samen laten ondernemen van activiteiten. Het toevoegen van spelelementen of workshops 
laat bezoekers echt samen iets beleven. Bovendien kan de setting gecreëerd worden waarin mensen 
elkaar kunnen ontmoeten. Zo hebben inwoners van ouder dan 46 jaar en alleenstaanden behoefte 
aan het ontmoeten van nieuwe mensen. Hierop kan ingespeeld worden met bijvoorbeeld een 
speeddate evenement.  
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Ontspanning dient gerealiseerd te worden op het evenement zelf, maar ook buiten het evenement is 
dit van belang. Bezoekers moeten geen grote inspanningen hoeven te leveren om überhaupt op het 
evenement te komen of deel te kunnen nemen aan het evenement. Dit is negatief voor de beleving 
van het evenement. Er zijn diverse aanbevelingen om te grote inspanningen te voorkomen: 
 

Shuttlebus/trein vanaf parkeerplaats buiten het centrum 
Het moeilijk vinden van een parkeerplek en de bijbehorende parkeerkosten heeft een 
negatief effect op de beleving van het evenement. Dit kan opgelost worden door een 
shuttlebus of treintje te laten rijden vanaf een parkeerplaats buiten het centrum, zoals de 
parkeerplaats bij de Rusheuvel. Dit kan tegen een kleine vergoeding die in ieder geval lager is 
dan de parkeerkosten in het centrum. Op die manier kunnen bezoekers gemakkelijk een 
parkeerplek vinden en tegen lagere kosten de evenementen bezoeken.  
Hiervoor dient Centrummanagement tevens om tafel te gaan met de gemeente. Zij zullen 
waarschijnlijk in eerste instantie niet enthousiast zijn over het stimuleren van parkeren 
buiten het centrum omdat daardoor parkeergelden misgelopen worden. Wanneer de 
opbrengsten van de shuttlebus/trein vanaf de parkeerplaats die in het beheer is van de 
gemeente echter voor de gemeente zijn, wordt daarmee (een deel) van de minder 
ontvangen parkeergelden gecompenseerd. 
 
Communiceren van een programmaoverzicht 
Er dient te allen tijde een helder programmaoverzicht gecommuniceerd te worden, zodat 
bezoekers weten wat het evenement hen te bieden heeft. Dit kan voorafgaand aan het 
evenement via de website van het evenement en tijdens het evenement door het 
verspreiden van flyers.  
Anno 2019 kan dit echter ook op duurzamere manieren. Zo kan er een groot digitaal 
beeldscherm worden geplaatst in het centrum waarop het programma  
weergegeven wordt of het laten rondrijden van digicars. Dit zijn kleine elektrische autootjes 
met een lcd-scherm achterop waar het programma op afgebeeld kan worden.  
 
Bewegwijzering doelgroepsafhankelijk 
Afhankelijk van de doelgroep is bewegwijzering aanbevolen tijdens evenementen. Voor 
evenementen waarbij veel laagopgeleiden (geen/basisonderwijs) en praktisch opgeleiden 
(VMBO/MAVO/LBO) en minderjarigen en 56-plussers komen, is bewegwijzering aanbevolen 
om hen een ontspannen beleving te bieden.  
 
Online ticketshops geruime tijd van tevoren online 
Ook tickets voor evenementen dienen zonder al te veel inspanning verkrijgbaar te zijn. 
Aanbevolen wordt om een online ticketshop geruime tijd voorafgaand aan het evenement 
online te hebben staan. Hierdoor kunnen bezoekers vanuit hun luie stoel hun tickets 
bestellen.  
Voor de oudere doelgroepen dient verkoop bij de ingang van het evenement echter wel 
beschikbaar te blijven, omdat online kopen van tickets voor hen juist extra inspanning is.  
 
Verbeter de toegankelijkheid voor mindervaliden 
Ook voor mindervalide bezoekers moeten evenementen ontspanning bieden. Aanbevolen 
wordt om te zorgen voor voldoende invalide parkeerplekken. Wanneer deze onbereikbaar 
zijn vanwege evenementen, kunnen deze in de nabije omgeving tijdelijk gerealiseerd worden. 
Zo blijft het voor de mindervalide bezoeker mogelijk om dichtbij te parkeren en 
evenementen te bezoeken. Daarnaast wordt aanbevolen om een rolstoelvriendelijk entree 
en invalidetoiletten te realiseren. In het Jan Cunen Park kunnen rijplaten neergelegd worden 
om voor de rolstoelgebruikers een pad te creëren aangezien het grind in het park een 
beperking vormt voor rolstoelers. 
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Training van het personeel 
De mensen die betrokken zijn bij het evenement maken deel uit van de beleving. Om dit een 
positieve bijdrage te laten zijn, wordt geadviseerd het personeel te selecteren op 
enthousiasme en behulpzaamheid, te trainen voor vakbekwaamheid en goede briefings te 
houden zodat ieder personeelslid kennis heeft van het evenement.   

 
Uitbreiden aanbod jeugd en ouderen 
Er worden onvoldoende evenementen georganiseerd voor de jeugd en voor ouderen. Hiermee 
worden 12 tot 17-jarigen en 70-plussers bedoeld. Aanbevolen wordt om het aanbod voor deze 
doelgroepen uit te breiden. 
 
Voornamelijk bij de jeugd is het van belang om in te spelen op recente trends en ontwikkelingen. De 
jeugd is de generatie die het meest gewend is aan de digitalisering en zich hierin interesseert. Er 
wordt gesproken over generatie Z, jongeren geboren tussen 1995 en 2010. Voor deze generatie is 
internet op je telefoon vanzelfsprekend (Delwig, 2018). Er kan tijdens de evenementen aangehaakt 
worden op deze ontwikkeling. Zo kunnen er bijvoorbeeld workshops gegeven worden door bekende 
vloggers: “Hoe maak je de perfecte instagramfoto met je telefoon?” Of betrek een bekende gamer bij 
een evenement gericht op games. Zo is Fortnite bijvoorbeeld razend populair momenteel. Daarnaast 
kan er gedacht worden aan virtual reality of augmented reality.  
Jongeren moeten echter niet als één doelgroep gezien worden. Binnen de ‘jongerenmassa’ bevinden 
zich diverse subculturen met eigen waarden, tone of voice en bepaalde sterren en rolmodellen 
(Delwig, 2018). Aanbevolen wordt om de doelgroep voor een evenement duidelijk te definiëren aan 
de hand van kenmerken van de groep, zoals wat hen bezighoudt. Dan kun je de evenementen het 
beste aan laten sluiten op de interesses van de doelgroep. 
 
Voor wat betreft het aanbod voor ouderen kan er gedacht worden aan oude muziek, 
meezingconcerten of een bingo. Dit zijn simpele, gemakkelijk uitvoerbare ideeën die het aanbod voor 
ouderen uitbreiden. Het kan echter ook moderner. Als voorbeeld kan het Forever Young Festival in 
Almere genomen worden: een festival voor eenzame ouderen met 10.000 bezoekers in 2018. Dit is 
een festival gericht op 65-plussers. Er zijn verschillende optredens, eet- en drinkgelegenheden, een 
reuzenrad, een goochelshow van Hans Kazàn en een bingo met Henny Huisman (Van den Broek & 
Beukers, 2018). Aanbevolen wordt om dit concept op kleine schaal toe te passen in het centrum van 
Oss. 
 
Muziek als belangrijk onderdeel van evenementen 
Aanbevolen wordt om muziek een belangrijk onderdeel te laten zijn van evenementen in het 
centrum van Oss. Hiernaar is veel vraag vanuit de inwoners van gemeente Oss. Muziek hoeft echter 
niet enkel in de vorm van grote muziekevenementen met veel geluid en de daaruit voortkomende 
geluidsoverlast voor buurtbewoners.  
 
Er kunnen diverse kleine podia door het centrum geplaatst worden. Dit kan zowel binnen bij 
horecagelegenheden als buiten op straat. Op deze podia spelen diverse live bandjes en verschillende 
muziekstijlen worden vertegenwoordigd. Hierbij kan ook gedacht worden aan minder vaak 
vertegenwoordigde muziekstijlen zoals rock-’n-roll, jazz, rock, 80’s/90’s en salsa.  
 
Daarnaast kan muziek gecombineerd worden met een evenement dat draait om eten. Een 
evenement waarbij onder het genot van livemuziek diverse hapjes geproefd kunnen worden of 
bijvoorbeeld foodtrucks bezocht kunnen worden. Dit biedt tevens de mogelijkheid om verschillende 
leeftijden en culturen bij elkaar te brengen door bijvoorbeeld hapjes uit verschillende landen te 
serveren en muziek uit verschillende culturen ten gehore te brengen. 
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Een thema waarin muziek ook terugkomt is een zomerthema. Inwoners van gemeente Oss vinden dit 
een wenselijk thema. Denk hierbij aan een markt in zomers thema waar cocktails, Ibiza stijl spullen 
en kleding verkocht worden, salsa workshops gegeven worden, etc. Ook de aankleding is afgestemd 
op het thema. Op deze markt wordt ook zomerse muziek ten gehore gebracht. De combinatie tussen 
een markt/braderie en muziek kan met verschillende thema’s gebruikt worden, zoals bijvoorbeeld 
met een kerstmarkt. 
Ook kan er een combinatie gemaakt worden tussen kunst en cultuur en muziek. Aanbevolen wordt 
om dit in het Sint Barbarapark te realiseren.  
 
Meer promotie van evenementen 
Aanbevolen wordt om meer in de marketing van de evenementen te investeren. Multi-channel 
marketing is hiervoor geschikt. Hierbij worden meerdere kanalen ingezet voor het uitzenden van een 
boodschap (Van Berkum, 2011).   
 
Geadviseerd wordt om de evenementen in het centrum van Oss te promoten via Facebook. Op de 
Facebookpagina van Het Osse Centrum moeten zowel redactionele als gesponsorde posts uitgezet 
worden om inwoners op de hoogte te brengen van het evenement. Als het evenement 
georganiseerd wordt door een externe evenementenorganisatie geldt hetzelfde voor de pagina van 
het evenement zelf. Ook dan kan alsnog de Facebookpagina van Het Osse Centrum ingezet worden 
als kanaal voor extra bereik. Daarnaast moet voor elk evenement een evenementenpagina 
aangemaakt worden. Hierop kan informatie over het evenement gedeeld worden, maar kunnen 
mensen ook aangeven geïnteresseerd te zijn of te gaan en bestaat de mogelijkheid om vrienden uit 
te nodigen.  
 
Oudere inwoners van gemeente Oss kunnen het beste bereikt worden door offline media. De huis-
aan-huisbladen in Oss zijn hiervoor geschikt. Ook kan er gedacht worden aan huis-aan-huis 
flyerverspreiding en reclameborden langs de weg. 
 
Inwoners van gemeente Oss zijn gevoelig voor sociale invloed. De meningen en reacties van de 
omgeving hebben invloed op het gedrag.  Hier kan op ingespeeld worden met de marketing. Denk 
aan het inzetten van viral marketing. Bij viral marketing wordt er een inspirerende, grappige, 
interessante content op sociale media geplaats waarna het zich als een virus verspreidt. Er wordt 
buzz gecreëerd, een soort online mond-tot-mondreclame (marketingtermen.nl, z.d.). Hoe meer 
mensen er in de omgeving over praten, hoe eerder iemand interesse toont voor het evenement 
mede door sociale steun en modelling.  
Ook kan er ingespeeld worden op de sociale invloed door groepsarrangementen aan te bieden of 
bijvoorbeeld winacties die gericht zijn op groepen. 
 
Tot slot wordt geadviseerd om enkel bij grote evenementen de inwoners van omliggende dorpen 
mee te nemen in de communicatiedoelgroep. Zij zijn namelijk enkel geïnteresseerd in grote 
evenementen. Het marketingbudget van kleine evenementen wordt inefficiënt en ineffectief ingezet 
als zij meegenomen worden in de communicatie.  
 
Breng een tipboekje uit  
Niet alle evenementen worden georganiseerd door Stichting Centrummanagement Oss. Diverse 
derde partijen organiseren evenementen in het centrum van Oss. Centrummanagement heeft hierbij 
een adviserende rol. Aanbevolen wordt om vanuit Centrummanagement een tipboekje uit te 
brengen. Hierin wordt de informatie over de behoeften en wensen van de inwoners van gemeente 
Oss met betrekking tot evenementen in het centrum en de bijhorende aanbevelingen kort en bondig 
opgenomen. Op deze manier bereikt deze kennis ook de externe evenementenorganisatoren en 
wordt er door diverse partijen gezorgd dat de evenementen aansluiten op de behoeften en wensen 
van de inwoners. Dit is een oplossing voor op korte termijn. 
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Op lange termijn kan er gedacht worden aan een situatie waarbij Centrummanagement Oss niet  
enkel adviseert en een aantal evenementen organiseert. Centrummanagement kan als hoofdkwartier 
voor de organisatie van evenementen dienen. Denk hierbij aan eisen stellen met betrekking tot 
inhoud, communicatie, beveiliging etc. voorafgaand aan de vergunningsaanvraag. 
Evenementenorganisatoren dienen een plan van aanpak te maken, wat goedgekeurd moet worden 
door Centrummanagement. Hierna kan er pas een vergunning aangevraagd worden bij Gemeente 
Oss. Op deze manier blijft er controle over wat er allemaal georganiseerd wordt in het centrum en 
wordt er gezorgd dat de evenementen aansluiten op de behoeften en wensen van de inwoners van 
gemeente Oss. 
Een ander voordeel van deze structuur is dat er één evenementenkalender ontstaat. Er kunnen 
alleen nog vergunningen aangevraagd worden nadat er goedkeuring is van Centrummanagement. 
Het is niet meer mogelijk om via Gemeente Oss én Centrummanagement een evenement te regelen. 
Deze verandering in functie van Centrummanagement dient in goed overleg met de 
evenementenorganisatoren, ondernemers (zowel horeca-eigenaren als winkeliers) en Gemeente Oss 
te gebeuren.  
 
Stimuleren structurele samenwerking 
Ook wordt geadviseerd om als Centrummanagement samenwerking te faciliteren tussen de 
verschillende ondernemers in het centrum, zowel horeca-eigenaren als winkeliers. Deze 
samenwerking is specifiek gericht op het organiseren van evenementen. Op deze manier worden 
diverse ondernemers betrokken bij de evenementen waardoor de evenementen ook eerlijker 
kunnen worden verdeeld over het centrum. Op die manier wordt voldaan aan de wens van de 
inwoners om niet altijd alle evenementen op dezelfde plekken te laten plaatsvinden. Ook wordt 
hierdoor de invloed van een aantal horeca-eigenaren verkleind, wat tevens een wens is van de 
inwoners van gemeente Oss. 
 
Stimuleren van positiviteit  
Tot slot wordt aanbevolen om positieve berichtgeving over het centrum van Oss te blijven 
stimuleren. Hiervoor is het platform ‘Je treft het in Oss’ sinds februari 2019 gelanceerd. Geadviseerd 
wordt om dit door te zetten en de aandacht hiervoor niet te laten verslappen nu het eenmaal 
gelanceerd is. Zo kan er bijvoorbeeld elke week een positief, persoonlijk verhaal over het centrum 
van Oss gedeeld worden.  
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Kritische reflectie  
In dit onderdeel wordt teruggeblikt op het afstudeerproces. Er wordt toegelicht in welke context het 
afstudeerrapport tot stand is gekomen, hoe het onderzoeksproces verlopen is en in hoeverre het 
ACTIVE-principe is toegepast in het afstudeerproces.  
 
Tijdens het schrijven van mijn afstudeerrapport heb ik bewust gekozen om gebruik te maken van een 
werkruimte bij Centrummanagement. Deze keuze heb ik gemaakt omdat ik hierdoor goed contact 
kon houden met centrummanager Jack van Lieshout en evenementencoördinator Bianca Hoegée. 
Gedurende de eerste weken bleek echter dat ik alsnog weinig contact met hen had. Jack en Bianca 
hadden vaak afspraken buiten de deur en waren dus vaak niet op kantoor. Ook als zij wel op kantoor 
waren, had ik weinig contact met hen doordat ik een andere ruimte zat te werken. Daarom heb ik na 
ongeveer een maand besloten om in de ontvangstruimte van het gebouw te gaan zitten zodat ik 
regelmatiger Jack en Bianca tegen kwam. Als ik vragen had, noteerde ik deze om op een later tijdstip 
te stellen. Hiervoor kon ik altijd bij hen terecht en zij namen de tijd om me te helpen. Ik had het wel 
fijn gevonden om vaker samen de voortgang te bespreken. Ik had niet altijd het gevoel dat zij wisten 
waar ik op dat moment mee bezig was. Hier had ik zelf meer op kunnen aandringen. 
 
Ik heb dit afstudeerrapport zeer zelfstandig geschreven. Aan de ene kant vond ik het een verademing 
om zelfstandig een project uit te voeren, omdat je zelf kan doen hoe je denkt dat het goed is en je 
eigen tempo aan kan houden. Ook biedt het een uitdaging omdat je zaken die voor jou niet helemaal 
duidelijk zijn niet af kan schuiven op een groepsgenoot, wat in eerdere jaren wel eens gebeurde. Aan 
de andere kant is die uitdaging ook wat ik soms lastig vond. Je kunt niet met je groepsleden 
overleggen. Gelukkig heb ik wel veel steun gehad aan een aantal medestudenten. Met drie 
studenten vormden we een groepsapp omdat wij allen een behoeften- en wensenonderzoek deden. 
We hebben elkaar goed geholpen in het afstudeerproces. Ook kon ik altijd met vragen terecht bij 
mijn docentbegeleider Paulien Oerlemans.  
 
Ik ben blij dat ik zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek heb kunnen uitvoeren in mijn 
afstudeerproces. Mijn voorkeur lag bij kwantitatief onderzoek, maar tijdens het schrijven van mijn 
onderzoeksvoorstel kwam ik erachter dat een combinatie van kwalitatief en kwantitatief meer en 
betrouwbaardere informatie op zou leveren.  
Ik vond het lastig om de eerste versie van de enquête op te stellen. Hierin werd een vertaling 
gemaakt van de theorieën naar echte vragen door middel van operationaliseren. Dit viel me erg 
tegen. Uiteindelijk heb ik hier een goede vertaling van kunnen maken en herkende mijn 
docentbegeleider goed de theorieën erin terug. De eerste versie diende als itemlijst voor de 
interviews van het kwalitatief onderzoek. Ik heb hier veel informatie over behoeften en wensen uit 
kunnen halen, maar wat betreft middelen en beperkingen was het vrij beperkt. Ik heb tijdens de 
interviews de stellingen die voortkwamen uit de verschillende kapitalen voorgelegd aan de 
respondenten, maar had beter met open vragen over beperkingen kunnen komen. Wellicht had ik 
hierover dan meer op kunnen nemen in mijn definitieve enquête. 
Ik ben van mening dat ik uiteindelijk een complete enquête gepubliceerd heb, die begrijpelijk was 
voor iedereen in de onderzoekspopulatie en voldoende informatie opleverde voor het 
beantwoorden van de onderzoeksvragen. Desondanks zaten er toch kleine foutjes in waar ik achter 
kwam bij het analyseren van de data. Zo had ik het gevoel van veiligheid van respondenten tijdens 
evenementen opgenomen in een stelling over wensen, terwijl dit beter bij behoeften zou passen. 
Ook heb ik bijvoorbeeld bekeken of er voldoende activiteiten voor alle leeftijdscategorieën zijn. Deze 
stellingen moesten echter door iedereen beantwoord worden, terwijl niet iedereen inzicht heeft in 
het aanbod voor doelgroepen waartoe zij niet behoren. Hierin had ik bijvoorbeeld de optie ‘weet ik 
niet’ toe moeten voegen. Ook heb ik twee fouten gemaakt in het hercoderen van data. Ik heb 
leeftijdscategorieën gemaakt waarbij gestart werd met jonger dan 18 en vervolgens 19 tot 25 jaar. 
Hierbij mis je 18-jarigen. Ook is als leeftijdscategorie 65+ opgenomen, terwijl in de enquête een 
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stelling stond over het aanbod voor ouderen (70+). Ik had beter dezelfde indeling aan kunnen 
houden. Verder is het onderzoeksproces wel gelopen zoals gepland. De werkelijke respons lag zelfs 
hoger dan gedacht. Ik had er in het voorstel al rekening mee gehouden dat ik niet via enkel mijn 
kanalen voldoende respondenten kon werven en had daarom direct afspraken gemaakt over het 
gebruiken van het grote netwerk van centrummanager Jack van Lieshout. Dit is ook zeker een slimme 
zet geweest.  
 
Tijdens het afstuderen heb ik veel kennis opgedaan over marketing. Ik heb me tijdens dit onderzoek 
verdiept in hoe behoeften en wensen ontstaan. Het is me duidelijk geworden welke factoren hier van 
invloed op zijn. Helder is geworden hoe het willen van vrijetijdsgedrag ontstaat, maar ook hoe dit 
afhankelijk is van wat we kunnen. Door deze kennis en de informatie die tijdens het onderzoek op 
basis van deze kennis verzameld is, was het mogelijk om hierop in te spelen in het productaanbod en 
marketinginspanningen. De aanbevelingen die gedaan worden in het onderzoeksrapport zijn erg 
operationeel gericht naar mijn mening. Hier was vanuit Centrummanagement specifieke vraag naar. 
Zelf had ik graag wat dieper ingegaan op een strategische aanpak. Momenteel is hiervan maar 
beperkt sprake. Voor wat betreft de onderzoeksmethoden zou ik een vergelijkbare opdracht 
hetzelfde aanpakken. Ik denk dat dit een goede en betrouwbare combinatie is geweest. 
 
Onderstaand worden de diverse onderdelen van het ACTIVE-model beschreven met betrekking tot 
het afstudeerproces. 
Appreciative - Tijdens mijn afstudeerproces heb ik me gericht op mijn kwaliteiten. Zo heb ik gekozen 
voor een marketing gerelateerd onderzoek omdat ik tijdens mijn studie ontdekt heb me hierin te 
interesseren en ook in de toekomst me hier graag op wil richten. Ondanks dat het 
managementprobleem negatieve reacties was, heb ik het onderzoek positief ingestoken. Ik heb 
besloten niet de oorzaak van negatieve reacties te achterhalen, maar onderzoek te doen naar 
behoeften en wensen om te zorgen dat de evenementen goed aansluiten op wat de inwoners willen 
en daarmee negatieve reacties tegen te gaan. In het onderzoek zijn wel beperkingen meegenomen 
omdat deze van invloed zijn op behoeften en wensen maar hier is niet de nadruk op gelegd. 
Co-creative - Ik heb voor de verspreiding van de enquête nauw samengewerkt met centrummanager 
Jack van Lieshout. Zijn netwerk kon ingezet worden om meer respons te krijgen en hij had hier baat 
bij omdat hij samen met Bianca aan de slag gaat met de informatie die voortkomt uit het onderzoek. 
Ook komt co-creative terug in de aanbeveling om structurele samenwerking tussen ondernemers te 
stimuleren en faciliteren.  
Transformative en imaginative - Op basis van de resultaten en conclusies van het onderzoek heb ik 
aanbevelingen gedaan over punten waarop verandering mogelijk is en hoe dit een positieve bijdrage 
levert aan de evenementen in het centrum. Hiermee wil ik stimuleren tot verandering. Om deze 
aanbevelingen kracht bij te zetten heb ik diverse voorbeelden en mogelijke manieren genoemd om 
dit uit te voeren. Hierdoor spreken de aanbevelingen meer tot de verbeelding.  
Values based - Tijdens het afstudeerproces heb ik in de werkomgeving gewerkt volgens mijn eigen 
waarden en deze ook uitgestraald. Ik heb hard gewerkt, maar ook zeker momenten genomen voor 
persoonlijk informeel contact.  
In de achtergrondinformatie zijn de waarden van het centrum van Oss beschreven. Deze zijn 
meegenomen in het touchpointmodel dat samen met evenementencoördinator Bianca Hoegée is 
opgesteld. Dit model is gebruikt als input voor de enquête. Hierin zijn echter de waarden op de 
achtergrond geraakt, waardoor deze later niet meer terugkomen. Hierin hadden kansen gelegen. 
Experience focused - In het onderzoek is aandacht besteed aan de behoeften en wensen met 
betrekking tot evenementen in het centrum. Om dit in kaart te brengen is gebruik gemaakt van 
modellen gericht op beleving, zoals o.a. het Guest Experience Model en het Interactive Experience 
Model. Hierdoor worden wensen op verschillende gebieden in kaart gebracht om uiteindelijk de 
gewenste beleving te kunnen regisseren. 


