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Voorwoord
Schoenen, we denken er nauwelijks over na maar ze zijn een groot deel van 
ons dagelijks leven. Echte schoenenliefhebbers hebben er heel wat geld 
voor over en zijn maar al wat blij met een nieuwe schoen voor hun collectie. 
Sommigen zien het als noodzaak en hebben maar twee paar in hun kast 
staan. In beide gevallen onderschatten mensen vaak hoe afhankelijk we 
eigenlijk zijn van onze schoenen. Dit klinkt gek, maar stel je voor dat je geen 
schoenen zou hebben. Heb je daar wel eens over nagedacht? Je voeten zou-
den binnen mum van tijd aan flarden zijn en zo niet, dan zouden ze zeker 
onwijs onderkoeld zijn en pijn doen.  
Schoenen doen meer voor ons dan we ons beseffen. Ze beschermen onze 
voeten die we dagelijks zo vaak gebruiken. Schoenen zorgen ervoor dat onze 
voeten niet overbelast raken. Ze zijn meer dan een modestatement of een 
leuk item in je kast.  
Dit is waarom het soms best eens goed is om stil te staan bij hoe jouw 
schoenen nou eigenlijk worden gemaakt. Er zijn namelijk miljoenen men-
sen  op de wereld die dagelijks werken om te zorgen dat jij droge, warme en 
beschermde voeten hebt. Hoe mooi is dat?!
En als je nu nog steeds niet overtuigd bent van het belang van schoenen 
en schoenenmakers, willen wij je uitdagen om een dag zonder schoenen te 
leven, geloof me, dan onderschat je hen nooit meer....

Rona Boezelijn, Floor Dirkx, Christianne van Dubbelden, Tessa 
van Huigenvoort, Evy van Ommen en Nadia van Straatten. 
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Het oude Schoenenmuseum heeft in het verleden haar deuren moeten sluiten van-
wege de afname in interesse onder de beoogde doelgroep. Daarnaast zijn er enkele 
bedrijfsmatige fouten gemaakt en vanuit politiek oogpunt had het Schoenenmuse-
um het lastig. Vandaar dat er gekozen is om tijdelijk het museum te sluiten en na te 
denken over een nieuw concept.

Het Nieuwe Schoenenmuseum heeft als ambitie een succesvol nieuw museum te 
openen waar veel verschillende mentaliteitsgroepen welkom zijn en waar focus 
ligt op het creëren van beleving. Het Schoenenmuseum heeft op het moment geen 
duidelijk idee van welke mentaliteitsgroep zij wil aanspreken en wat voor concept 
bij deze mentaliteitsgroep past (Van Ommen, 2019). De probleemstelling is daarom  
‘’het Schoenenmuseum heeft geen duidelijk focuspunt van het museum’’. Van-
daar dat onder andere de hulp van International Lifestyle studenten aan de Fontys 
Tilburg is ingeschakeld voor het bieden van inspiratie. Dit doen zij aan de hand van 
het ontwikkelen van een lifestyleconcept. De doelstelling luidt “het opleveren van 
een organisatorisch en economisch haalbaar concept dat het Nieuwe Schoenenmu-
seum kan toepassen binnen haar nieuwe identiteit.

Voor het ontwikkelen van het lifestyleconcept, zijn er onderzoeksvragen opgesteld 
waarbij de doelgroep, opdrachtgever, trends, sector (DOTS) en de Quality of Life 
centraal staan. De context van de vier onderzoeksvragen bestaat uit de DOTS. Bij 
de doelgroep (D) is er gekeken naar welke waarden en behoeften en pains en gains 
de mentaliteitsgroepen ‘aankomende professionals’ en ‘ontmoetingen’ ervaren.  De 
opdrachtgever (O), oftewel het Nieuwe Schoenenmuseum, is onderzocht door te kij-
ken naar wat zijn positie is binnen de sectoren met de focus op identiteit en concur-
rentie. Daarnaast zijn er relevante trends (T) op macroniveau geclusterd die invloed 
hebben op het lifestyleconcept. Ten slotte is er gekeken welke ontwikkelingen binnen 
de sectoren (S) invloed hebben op de opdrachtgever en doelgroep (Sutmuller & van 

Belkom, 2014).

Inleiding
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Figuur 1: roze VANS met achtergrond



Samenvatting
Aan de hand van verschillende kansen uit de valuefit, is het concept Het Schoenenreisje uitgewerkt. Dit 
houdt in dat de mentaliteitsgroep ‘ontmoetingen’ zich in twee- of drietallen kan inschrijven voor een uit-
daging waarbij materialen en kennis verzameld worden voor het maken van een schoen. 

Bij aanvang van het museum, krijgen de deelnemers instructies en een plattegrond mee. Vervolgens speelt 
het verzamelen zich af in winkels en bedrijfspanden in Waalwijk waarmee het Nieuwe Schoenenmuseum 
een samenwerking heeft. Het is het idee dat deelnemers dit te voet doen. Ze krijgen restmateriaal mee dat 
anders weggegooid zou worden. Wanneer de deelnemers terug bij het museum aankomen, worden zij ge-

koppeld aan een persoon uit de mentaliteitsgroep (aankomende) professionals/vak-
genieters om de schoen samen daadwerkelijk te produceren. 
Wanneer beide partijen tevreden zijn over de schoen, mogen ze de overblijfselen op 
de omtrekvorm van de kurkmuur prikken. Alle materialen die op deze omtreklijn 

geprikt worden, vormen samen een kunstwerk waar constante verandering 
in zit. Als je het kunt gebruiken, mogen ook stoffen van de muur afge-
haald worden. 
Hierna gaan de deelnemers en (aankomende) professionals/vakgenie-
ters met de schoen op de foto
Omdat de verzamelde materialen altijd anders zijn, vormt Het Schoe-
nenreisje een uitdaging voor beide mentaliteitsgroepen. De groep 
‘ontmoetingen’ probeert het proces aan de makers uit te leggen aan 
de hand van de verzamelde kennis, waardoor de maker creatief wordt 
uitgedaagd om hier met een frisse blik tegenaan te kijken. Dit kan tot 
nieuwe mogelijkheden en inzichten leiden en beide groepen behalen 
winst op gebied van activiteiten/ontwikkelingen in het Quality of Life 
model (Felce & Perry, 1995). 

Waar Het Schoenenreisje ook aan bijdraagt, is het fysieke welzijn. De deelnemers die deze mogelijkheid 
hebben, leggen de afstanden te voet af en zijn daarom op een speelse en onbewuste manier aan het 
bewegen. Bovendien biedt de samenwerking die plaatsvindt tussen deelnemers, maar ook tussen deelne-
mers en makers, voordelen op gebied van sociaal welzijn. 

Het gebruik van restmaterialen is natuurlijk duurzaam, maar met de kurkmuur speelt Het Schoenenreisje 
zelfs in op de macrotrend Sustainable Growth, waarin sustainability staat voor meer. Meer als in groei: de 
groei van een product, dienst of ruimte waardoor er langer plezier aan kan worden beleefd. 

Om dit alles te realiseren, moeten activiteiten plaatsvinden op gebied van organisatie, fysieke omgeving, 
materialisatie, communicatie en netwerken. Voor een deel van de benodigde materialen, kan een beroep 
gedaan worden op de bezittingen van het Nieuwe Schoenenmuseum, maar voor het andere deel moeten 
extra kosten gemaakt worden. Deze zijn opgenomen in de begroting. Naar verwachting wordt het break-
even punt bereikt bij de verkoop van 466 tickets. 
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Voor het ontwikkelen van het concept is onderzoek gedaan naar de DOTS, oftewel, Doelgroep, 
Opdrachtgever, Trends en Sector. De belangrijkste uitkomsten van dit onderzoek worden nu kort 
behandeld. Dit schetst een beeld waar bepaalde keuzes binnen het concept vandaan komen. 

Belangrijkste uitkomstem
Van het onderzoek

Doelgroep

Trends

Het Nieuwe Schoenenmuseum geeft aan dat zij zowel makers als bezoekers die komen voor ontmoe-
tingen aan wil trekken. Beide doelgroepen geven aan dat er bepaalde factoren vereist zijn om langs te 
willen komen bij het museum. Zo geven de makers aan dat er graag vertrouwen ervaren wordt onder 
de makers en dat de aanwezigheid van de andere makers ervoor kan zorgen dat kennis, gedachten en 
advies kunnen worden uitgewisseld. Binnen de groep ‘ontmoetingen’ doet zich een soortgelijk feno-
meen voor. Deze groep geeft aan hier graag anderen te ontmoeten om gedachten mee uit te wisselen. 
De ontmoetingsplek moet daarom beschikken over een divers karakter waar veel verschillende soorten 
mensen terecht kunnen. Er moet ruimte zijn voor zowel werkers als mensen die gewoon ‘een kopje koffie 
komen drinken’. Het wordt belangrijk gevonden dat er een informele, gemoedelijke, laagdrempelige sfeer 
hangt om contacten te leggen.
 
Factoren die bij beide mentaliteitsgroepen als negatief beschouwd worden, zijn geluidsoverlast en hec-
tiek. Er moet niet te veel informatie op iemand af komen tijdens het uitstapje naar het Nieuwe Schoe-
nenmuseum. Hierbij wordt dus wederom gesproken van de laagdrempelige, maar informatieve sfeer.
 
De makers en ontmoeters geven beide aan dat er interesse is in het proces van schoenen maken en dat 
hier graag meer informatie over verkregen wordt. Een educatief concept over het maken van schoenen 
zal dus beide doelgroepen trekken. Het wordt in ieder geval gewaardeerd dat de ontmoetingsplek en 
het lab bij elkaar in de buurt liggen en dat hier gemakkelijk doorheen kan worden gelopen. De groep 
‘ontmoetingen’ heeft immers aangegeven dat ze graag meer ziet van de makers. De maker kan hierbij 
nieuwe inzichten opdoen en nieuwe contacten leggen.

De trend ‘Sustainable Growth’ laat zien dat 
sustainability niet alleen zit in het minderen 
van producten of activiteiten, maar dat sus-
tainability ook zit in meer. Meer als in groei, 
de groei van een product, dienst of ruimte 
waardoor er langer plezier van kan worden 
beleefd. Als men wil dat iets gaat groeien, 
moet de omgeving zich hier ook op gaan 
aanpassen, zodat die er zo lang mogelijk is 
en ook zo blijft. Dit is één van de belangrijk-
ste onderdelen binnen Sustainable Growth.  
Voor het Nieuwe Schoenenmuseum biedt 
dit een kans om te kijken naar welke materi-
alen er al in huis zijn die Sustainable Growth 
kunnen faciliteren.

Het mentale vlak wordt niet alleen door het zitgedrag 
beïnvloed, maar ook deels door de mentale druk van so-
cial media en technologie. Hierdoor is er steeds minder 
real life contact. De psychologische gezondheid wordt 
beïnvloed door ideale plaatjes op social media (Maat-
schappijWij, 2019). 
De rol van sociale en mentale gezondheid in de samen-
leving neemt toe. Door de focus te leggen op de sociale 
en mentale gezondheid, word je fysiek ook weerbaarder 
en dat voorkomt ziekte (MaatschappijWij, 2019).
De focus bij de sectoranalyse Leisure wordt gelegd op 
de demografische ontwikkelingen, economische, soci-
aal-culturele en technologische ontwikkelingen
De wijze waarop vrije tijd ingedeeld wordt is drastisch 
veranderd. Dit komt door de toename mate waarin naar 
een scherm gestaard wordt. Nu wordt vrijwel de gehele 
vrije tijd besteed aan op een scherm kijken, waardoor er 
weinig tijd overblijft voor andere activiteiten (El Oia-
mari, 2019). Omdat mensen meer op een scherm kijken, 
worden er ook vaker producten online besteld. Daardoor 
komen er steeds meer panden leeg te staan (Slim Beleg-
gen, 2019).
Steeds meer consumenten nemen niet meer genoegen 
met enkel een aankoop, maar zijn op zoek naar een hele 
beleving. Deze beleving wordt gecreëerd door de aan-
bieder en ervaren door de consument. Het is belangrijk 
om bij die belevenis meerwaarde en een ‘funfactor’ te 
creëren, omdat consumenten dan sneller iets kopen. De 
belevenis vertaalt zich in een economisch goed en op 
deze manier ontstaat een beleveniseconomie (Roden-
burg & Van Tellingen, 2018). 

In de sectoranalyse Health ligt de focus 
op het sociale welzijn en het psycholo-
gische welzijn van de mens.
Nederlanders zitten te veel, waardoor er 
een hoger risico is op lichamelijke ziek-
tes zoals hart- en vaatziekten, kanker 
en diabetes. Daarnaast heeft het ook 
gevolgen voor de mentale gezondheid, 
namelijk een slechtere concentratie (RTL 
Nieuws, 2019).

Sector
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Opdrachtgever
Het Nieuwe Schoenenmuseum is gelegen in een oude schoenenfabriek in Waalwijk (VisitBrabant, 
z.d.), waar momenteel gewerkt wordt aan een grote verbouwing. Er is een ontwerpvisie gecreëerd 
waarmee het museum moet veranderen in een concept waar historie en moderniteit nog steeds 
centraal staan, maar waar veel meer focus ligt op ontmoeten en interactie. Creatieve betrokken-
heid van bezoekers wordt gestimuleerd en er wordt gestreefd naar het creëren van een community. 

Het museum moet routevrij worden en zal bestaan uit drie niveaus, met op iedere verdieping een 
verschillend thema: bewonderen, ontmoeten en maken. Deze thema’s uiten zich in verschillende 
vormen. Zo zijn er bijvoorbeeld een leer- en schoenenatelier, een kenniscentrum, een café en een 
lab aanwezig. 

Waar het oude museumconcept op is stukgelopen, is de internationale focus, de ‘het gaat nooit 
wat worden cultuur’ binnen de gemeente, de drukkende concurrentie en de lastige nichemarkt 
waarin het museum zich bevindt, laat het museum weten in de briefing op Fontys ACI. De kans 
om bezoekers meerdere malen of zelfs regelmatig tot het museum te trekken werd tijdens deze 
briefing al genoemd (Van Ommen, 2019). 

Echter liggen er meer kansen in de visie voor het nieuwe museum. In de raadspresentatie van 
Tinker Imagineers en de ontwerpvisie staan namelijk bijna veertig waarden/begrippen waarop het 
museum wil inspelen. Dat maakt het moeilijk om eenheid uit te stralen. Vandaar dat er een kans 
ligt om hierin keuzes te maken. Een andere kans is het verminderen van de concurrentie door iets 
aan het concept aan te brengen dat strek onderscheidend is, bijvoorbeeld in het café. Het Nieuwe 
schoenenmuseum is niet het enige museum omtrent schoenen, maar ook vooral niet het enige 
museum dat innovatieve productieprocessen en materiaalgebruik toont. Bovendien bieden (eet)
cafés en restaurantjes in de omgeving dezelfde ervaring als het café in het museum. 

12 13
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Megatrend Megatrend Microtrend kaartTrend
Op deze trendkaart worden de belangrijkste 
trends die van invloed zijn op het concept 
weergegeven. 
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Doelgroep
Het concept Het Schoenenreisje illustreert de weg die een schoen aflegt in het 
productieproces. Hierbij worden diverse mensen en locaties betrokken, zodat de 
bezoeker een soort speurtocht-idee krijgt. Tijdens deze speurtocht trekken groepjes 
van zo’n twee á drie personen door het centrum van Waalwijk om te zoeken naar de 
benodigdheden die uiteindelijk in het lab van belang zullen zijn. Deze benodigdhe-
den kunnen staan voor zowel producten als kennis. 

Om aan deze benodigdheden te komen, kan bijvoorbeeld gedacht worden aan 
samenwerking met een schoenenwinkel of een stoffenwinkel. De bezoeker zal bij 
deze uitgekozen locaties bepaalde (rest)materialen kunnen halen. Er zal ook een 
mogelijkheid zijn voor mensen om zelf een paar materialen mee te nemen, vanuit 
huis. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan stoffen die niet meer in huis 
gebruikt worden. Dit creëert bewustwording voor het tegengaan van verspilling.

Wanneer het twee- of drietal bij alle bedrijven of winkels is langsgegaan, zijn alle 
materialen bij elkaar gespaard om een schoen te kunnen maken in het lab in het 
Nieuwe Schoenenmuseum. Er zal een maker klaarstaan die ondersteuning biedt 
tijdens het maken van de schoen. Echter heeft de bezoeker de regie tijdens het crea-
tieproces van de verzonnen schoen. De enige voorkennis is de kennis die opgedaan 
is tijdens de speurtocht. Aan de hand van de kennis die de bezoeker nu bezit, zal 
een schoen gemaakt moeten worden. De bezoeker legt hierbij het proces uit aan 
de maker. Op deze manier zal de maker ook creatief uitgedaagd worden om anders 
tegen het proces van schoenen maken aan te kijken. Van belang is dat enkele basi-
selementen zoals zolen, mallen en veters worden verzorgd door het museum. 

Het Schoenenreisje
WAT?

 De eindproducten zullen tentoongesteld worden in het Nieuwe Schoenenmuseum. Er 
zullen een aantal beste schoenen in de buurt van het lab worden gepresenteerd, om te 
illustreren wat de bezoeker zou kunnen bereiken met het eindproduct.
 
Overige stoffen en materialen die de bezoeker nog bezit na afloop van het proces van 
schoenen maken kunnen naar de grote kurkmuur gebracht worden die in de hal geëxpo-
seerd wordt. Op deze kurkmuur zal een omtrekvorm aanwezig zijn waar alle stoffen met 
een punaise in gepind kunnen worden. Er zal dus een kunstwerk ontstaan dat constant 
in verandering is. Het kunstwerk is representatief voor het Nieuwe Schoenenmuseum en 
laat zien dat er gedacht wordt aan hergebruik.
 
Het gehele proces symboliseert uiteindelijk het proces van verzamelen tot ambacht en 
uiteindelijk presenteren van de gemaakte schoen. De bezoeker weet nu meer over het 
proces van schoenen maken in plaats van dat er enkel gekeken wordt naar de huidige 
expositie. Tevens zal er verbinding ontstaan tussen de makers in het lab en de bezoekers 
van het Nieuwe Schoenenmuseum.
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De reis van een schoen
Customer Journey

18 19

1

Emma komt tijdens het winkelen in Den Bosch een 
poster tegen van het Nieuwe Schoenenmuseum. Ze heeft 
nog nooit van dit museum gehoord. Nieuwsgierig checkt 
ze haar facebook en haar instagram om te kijken wat het 
museum te beden heef.t. Ze vindt het nameijk wel leuk 
om af en toe een museum te bezoeken

2

1

Ze ziet een post van Het 
Nieuwe Schoenenmu-
seum op instagram. Ze 
raakt nieuwsgierig naar 
de ‘reis’ waar het muse-
um het over heeft. Een 
reis in een museum? 
Langzaamaan raakt ze 
steeds geinteresseerder 
in dit museum. 

3

Ze besluit op de website van het Neuwe Schoe-
nenmuseum een kaartje te kopen. Ze is be-
nieuwd naar de collectie maar vooral ook heel 
enthousiast om, zoals de site aangeeft, “zelf aan 
de slag te gaan”. 

Eenmaal aangekomen bij het NIeuwe Schoenenmu-
seum wordt Emma gekoppeld aan Bella, een Amfi 
student die het leuk vindt om haar eigen kleding te 
maken.

45

Bella en Emma gaan bezoeken samen verschil-
lende locaties in Waalwijk om stoffen en materi-
alen op te halen. Vervolgens gaan ze samen aan 
de slag met het maken van hun schoen. 

6
Als de schoen af is 
deelt ze hem op Insta-
gram. Haar vrienden 
reageren super enthou-
siast en zouden ook 
wel eens zelf een eigen 
schoen willen gaan 
maken. Zelf gaat Emma 
met een tevreden ge-
voel naar huis. En Bella 
heeft weer wat prak-
tijkervaring opgedaan!
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WIE?
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Het concept is ontwikkeld voor de mentaliteitsgroepen professionele kledingmakers en 
mensen die op zoek zijn naar een ontmoetingsplek. Hier wordt toegelicht hoe het concept 
aansluit op deze twee mentaliteitsgroepen. Vervolgens worden er 2 persona’s afgebeeld die 
weergeven met wat voor soort mensen we te maken hebben en hoe zij zich verhouden in 
relatie tot het nieuwe concept. 

Het Nieuwe Schoenenmuseum geeft aan dat zij zowel (aankomende) professionals/vakge-
nieters als bezoekers die komen voor ontmoetingen aan wil trekken. Deze twee mentali-
teitsgroepen zijn daarom onderzocht aan de hand van interviews. Onderstaande informatie 
is daaruit afkomstig. 

Beide doelgroepen geven aan dat er bepaalde factoren vereist zijn om langs te willen komen 
bij het museum. Zo geven de makers aan dat er graag vertrouwen ervaren wordt onder 
de makers en dat de aanwezigheid van de andere makers ervoor kan zorgen dat kennis, 
gedachten en advies kunnen worden uitgewisseld. Binnen de mentaliteitsgroep ‘ontmoe-
tingen’ doet zich een soortgelijk fenomeen voor. Deze groep geeft aan graag anderen te 
ontmoeten in het museum om gedachten met elkaar uit te wisselen. De ontmoetingsplek 
moet daarom beschikken over een divers karakter waar veel verschillende soorten mensen 
terecht kunnen. Er moet ruimte zijn voor zowel werkers als mensen die gewoon ‘een kopje 
koffie komen drinken’. Het wordt belangrijk gevonden dat er een informele, gemoedelijke, 
laagdrempelige sfeer hangt om contacten te leggen.
 
Factoren die bij beide mentaliteitsgroepen als negatief beschouwd worden, zijn geluids-
overlast en hectiek. Er moet niet te veel informatie op iemand af komen tijdens het uit-
stapje naar het Nieuwe Schoenenmuseum. Hierbij wordt dus wederom gesproken van de 
laagdrempelige, maar informatieve sfeer.

 

De makers en ontmoeters geven beide aan dat er interesse is in het proces van 
schoenen maken en dat hier graag meer informatie over verkregen wordt. Een 
educatief concept over het maken van schoenen zal dus beide doelgroepen trek-
ken. Het wordt in ieder geval gewaardeerd dat de ontmoetingsplek en het lab bij 
elkaar in de buurt liggen en dat hier gemakkelijk doorheen kan worden gelopen. 
De groep ‘ontmoetingen’ heeft immers aangegeven dat ze graag meer ziet van 
de makers. De maker kan hierbij nieuwe inzichten opdoen en nieuwe contacten 
leggen.

Door middel van de koppeling van de twee soorten doelgroepen ontstaat een 
bepaalde transparantie in het proces van schoenen maken. De makers zullen 
uitgedaagd worden om anders te denken en zullen tevens in een zekere mate hun 
attributen moeten uitlenen. De bezoeker van de ontmoetingsplek die tevens in het 
lab iets wil maken, zal zelf contact moeten zoeken met omliggende bedrijven die 
betrokken zijn in het concept van het schoenenreisje. Door de bezoeker op iedere 
plek hartelijk te ontvangen en te woord te staan, zal de bezoeker zich op zijn of 
haar gemak voelen en meer motivatie krijgen om een schoen te komen maken en 
tentoon te laten stellen. Er zal dus sprake moeten zijn van een wederzijds vertrou-
wen, wat gebaseerd is op vriendelijkheid en behulpzaamheid. Geduld is een factor 
die aanwezig moet zijn bij zowel kledingmakers als bij de meewerkende winkeliers. 
De bezoeker weet immers veel minder van het proces van schoenen maken en is 
aanwezig bij het museum en de opdracht om hier iets van te leren. De algehele 
communicatie van het Nieuwe Schoenenmuseum is dus van groot belang wanneer 
gewenst is dat de bezoeker terug zal komen. De bezoeker moet zich welkom voelen 
tijdens het gehele proces dat doorlopen wordt binnen het concept “het schoenen-
reisje”.

Hoe bouw je een goede klantenrelatie op? 

Doelgroep



Persoonlijke info Houdt van...
Creatief bezig zijn

Musea

Kleding maken in haar 
atelier

22 jaar

Den Bosch

Studeert aan amfi 

Persoonlijkheid
HulpbehoevendZelstandig

OnzekerZelfverzekerd

PassiefLeergierig

“Ik ben een beetje bang voor het principe van delen van mijn materialen. Ik ben bang dat iemand 
anders mijn naaimachine stuk maakt of op de verkeerde instellingen zet, waardoor ik zelf iedere keer 
weer iets aan moet gaan passen.
Ik wil graag bij het Nieuwe Schoenenmuseum in het lab komen zitten, maar ik vraagt wel een 
bepaalde geruststelling betreffende haar persoonlijke eigendommen. 
Tot slot zoek ik ook echt een reden waarom het werken bij het nieuwe Schoenenmuseum beter werkt 
dan in mijn eigen atelier. Ik kan wel een paar redenen bedenken, maar ik heb graag die bevestiging.”

Bella van Ooijen
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Persoonlijke info Houdt van...
Fotografie

Koffie

Musea 

23 jaar

Eindhoven

NHA fotografie 

Persoonlijkheid
IntrovertExtravert

VerstandGevoel

AfwachtendInitiatief nemen

“Naast het bezoeken van museums, trek ik mezelf het liefst terug in de museale 
omgeving omdat ik hier inspiratie op kan doen en tot rust kan komen met een heer-
lijke bak koffie. Die mogelijkheid om te werken binnen museale omgevingen vindt ik 
erg prettig, aangezien mijn broertje erg druk is waardoor ik me thuis niet goed kan 
concentreren. Dit is voor mij een win-win situatie omdat ik zo een 
combinatie kan maken tussen een gezellig dagje uit en werk. Daarnaast wil ik hier 
graag anderen treffen om mijn netwerk te vergroten.”

Emma van der Wiel
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Conceptdragers
De conceptdragers zijn de verschillende elementen die het concept “dragen”. Ze 
zorgen er voor dat het concept sterk is. Er zijn verschillende soorten conceptdra-
gers. Ze worden hier stuk voor stuk behandeld. 

HOE?

Het concept zal op verschillende manieren en via verschillende media overgebracht worden
op de mentaliteitsgroep(en). Het Nieuwe Schoenenmuseum heeft verschillende (social) mediakanalen.

Instagram en facebook
Ten eerste zal het concept aangekondigd worden op sociale media.
Op sociale media zal ten eerste een soort aankondiging verschijnen om potentiele bezoekers
nieuwsgierig en enthousiast te maken. Er wordt aangeraden een instagram account aan te
maken voor het Nieuwe Schoenenmuseum. Instagram is tegenwoordig onder de
leeftijdscategorie tot 44 jaar erg populair Het is onder jongeren tot 25 jaar zelfs het populairste sociale me-
dium (Adformatie, 2019) . Binnen Instagram worden er stories en posts geplaatst. Een story verdwijnt na 24 
uur en een post blijft op het persoonlijk profiel staan. De posts worden gebruikt om de kijker enthousiast en 
nieuwsgierig te maken over het concept. Er wordt elke week rond dezelfde standaardtijd een foto geplaatst 
met een van de locaties waar de deelnemers van de Schoenenreis materialen kunnen ophalen en het onder-
schrift in de trant van “Waar denk jij dat deze foto is gemaakt?”. Het is een locatie in Waalwijk, wat het voor 
de nieuwsgierige potentiele bezoekers leuk maakt omdat zij de locatie kunnen herkennen. Zij zullen zich dan
afvragen wat zich op die locatie zal afspelen en waarom ze daar heen zouden moeten. Zo wek je dus het 
enthousiasme op van de potentiele bezoekers. Dit zal ook zo gaan op facebook. Ook win je hiermee reacties, 
want naar verwachting zullen mensen elkaar gaan taggen, onder de foto reageren waar zij denken dat de 
foto is gemaakt en wat ze daar zouden moeten doen. Na afloop van het Schoenenreisje kunnen de deelne-
mers de zelfgemaakte schoen fotografen en posten op insta en de beste en mooist gemaakte schoen wordt 
uiteindelijk tentoongesteld in het museum. 

Youtube
Youtube is ook een belangrijk medium om in te zetten, zeker omdat Youtube het op een na
grootste social media platform is in Nederland (Adformatie, 2019).
Op youtube kan de Schoenenreis door de deelnemers zelf op vrijwillige basis worden
vastgelegd. Hier wordt een winactie aan verbonden. Wie de leukste vlog maakt wint een
(limited edition) paar schoenen van het Schoenenmuseum. Per maand wordt er dan een
winnaar gekozen. Dit spoort de bezoekers aan om gratis reclame te maken voor het
Schoenenmuseum. De hele reis wordt vastgelegd en dit maakt andere potentiele bezoe-
kers die dit zien vervolgens weer enthousiast om ook te komen. 

Poster
Er wordt een poster gemaakt om het concept te verspreiden door Waalwijk. Er zijn uiter-
aard ook mensen die social media over het hoofd zullen zien of zich niet vaak op social 
media bevinden. Daarom is het een goed idee om folders en posters te verspreiden door 
heel Waalwijk. De poster wekt nieuwsgierigheid op, omdat hij in weze vertelt wat het 
concept inhoudt maar heel cryptisch, bijna niet te raden. De poster zal er ook weer voor 
zorgen dat het Nieuwe Schoenenmuseum opgezocht wordt op Instagram en Facebook, wat 
dan dus weer een kettingreactie oplevert. Een poster is ook duurzamer dan bijvoorbeeld 
een folder, omdat een poster kan worden hergebruikt en een folder wordt vaak na een keer 
kijken weggegooid.

Communicatie
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Op welke manier het vervoer geregeld wordt, is aan de deelnemer zelf en deze kosten zitten niet bij de prijs 
inbegrepen. Het wordt wel aangeraden om Het Schoenenreisje te voet te doen, omdat het goed is voor de fysieke 
gezondheid, maar tussen sommige locaties zit een grotere afstand. Er kan dus ook een keuze gemaakt worden 
welke winkels en locaties wel worden bezocht en welke niet. De weg die afgelegd wordt, heeft geen vaste route, 
maar om toch een impressie te geven, is er een scenario geschetst. 

Ten eerste worden er, indien gewenst, patronen verzameld. Met deze patronen wordt een schoen getekend in de 
gewenste vorm. Ten tweede is er een optie om garen op te halen. Door met naald en draad bezig te zijn, komt 
de oude ambacht terug in een modern uitvoering, maar er is ook een mogelijkheid om de schoen te maken met 
een elektronische naaimachine waar een DC-motor in zit. Dat mag de deelnemer zelf invullen, aangezien het zijn 
of haar eigen proces is. Ten derde worden er mogelijk stoffen opgehaald. Deze stoffen verschillen van aard. De 
deelnemer mag zelf een keuze maken in de talrijke stoffen die gebruikt worden in het maken van een schoen. Dit 
past bij de waarde inspiratie, waar het schoenenmuseum op in wil spelen. Hiervoor is ook een schaar nodig die 
bij verschillende locaties kan worden verkregen. Als laatste kan men de schoen verfraaien met lint, kant, gespen 
enzovoorts. De voorkeur ligt hier weer bij de deelnemer en zijn of haar visie. Overige materialen kunnen ook 
verzameld worden, zolang het binnen de samenwerking met de bedrijven en winkels valt. Als dit niet het geval is, 
zijn de kosten voor de deelnemer zelf.

De deelnemers komen binnen bij het Nieuwe Schoenenmuseum. Hier wordt er verteld wat de bedoeling is en 
daarna is het tijd om zelf op pad te gaan. Er ligt een plattegrond klaar om mee te nemen per groepje. Op deze 
plattegrond zijn de locaties gemarkeerd. De eerste stap in Het Schoenenreisje is om materialen en stoffen op te 
halen bij verschillende locaties en bedrijven in Waalwijk. Deze zijn overgebleven en dus restmateriaal (verdere 
uitleg bij conceptdrager netwerk) of zelf meegenomen door de deelnemers.

Poster
Er wordt een poster gemaakt om het concept te ver-
spreiden door Waalwijk. Er zijn uiteraard ook mensen 
die social media over het hoofd zullen zien of zich 
niet vaak op social media bevinden. Daarom is het 
een goed idee om folders en posters te verspreiden 
door heel Waalwijk. De poster wekt nieuwsgierigheid 
op, omdat hij in weze vertelt wat het concept inhoudt 
maar heel cryptisch, bijna niet te raden. De poster zal 
er ook weer voor zorgen dat het Nieuwe Schoenenmu-
seum opgezocht wordt op Instagram en Facebook, wat 
dan dus weer een kettingreactie oplevert. Een poster is 
ook duurzamer dan bijvoorbeeld een folder, omdat een 
poster kan worden hergebruikt en een folder wordt 
vaak na een keer kijken weggegooid.

Conceptdragers

Attributen 
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Als de verzameling van stoffen en materialen compleet 
is, gaan de deelnemers weer terug naar het museum. 
De plattegrond wordt weer ingeleverd, zodat deze her-
gebruikt kan worden. In het museum wordt de deelne-
mer gekoppeld aan de maker. Samen nemen ze plaats 
aan de ronde tafel. Een ronde tafel creëert een betere 
samenwerking, omdat het een gelijkwaardig contact 
bevordert. Daardoor voelen de deelnemers zich op 
hun gemak.  Tenslotte is het voor hen ook een dag 
om plezier te beleven en hun kennis over schoenen te 
verbreden. 
Om te beginnen met het maken van de schoen, zijn 
er in het schoenenmuseum al producten te vinden 
waarmee de basis voor een schoen wordt gelegd. Deze 
producten zijn zolen, mallen, veters en leesten, scha-
ren, schoenenlijm, tape, schuurpapier en naalden. Dit 
omdat het concept anders meer tijd in beslag neemt 
dan men heeft om in het museum te zijn. Ook is de 
focus vooral gelegd op creativiteit en innovatie en niet 
op het maken van de basiselementen van een schoen. 
De schoen wordt gemaakt met een schoenreparatie-
machine, die al aanwezig is in het schoenenmuseum. 
Met deze machine neemt het maken van de schoen 
minder tijd in beslag en is het ook leerzaam voor de 
deelnemer om te zien hoe zo’n machine werkt. De 
schoenmaker en deelnemer gaan samen aan de slag 
tot er een bevredigend resultaat is bereikt.

Voor de ontwerp- en expositieruimte zullen er tafels en stoelen van duurzaam hout worden neergezet. 
Duurzaam hout betekent dat het hout wordt gekapt uit duurzaam beheerde bossen. In deze bossen 
wordt selectief gekapt en voor elke omgehakte boom wordt er een nieuwe boom neergezet (Milieucen-
traal, z.d.). 
Als de bezoeker bezig is met het spel, worden er stoffen verzameld. De stoffen zullen bestaan uit verschil-
lende materialen, afhankelijk van de keuze van de bezoeker. Ook is er een muur aanwezig. Deze muur is 
gemaakt van kurk. Er is voor dit materiaal gekozen, omdat het milieuvriendelijk en recyclebaar is: waar-
den die voor het schoenenmuseum van belang zijn en waar het schoenenmuseum graag een steentje aan 
bijdraagt. Samen met de overige stoffen die op deze muur blijven hangen, vormt het een vertaalslag naar 

Conceptdragers
De schoen wordt tentoongesteld in het Nieuwe Schoe-
nenmuseum in combinatie met de andere schoenen 
die dezelfde dag zijn ontworpen. Het Nieuwe Schoe-
nenmuseum heeft al witte, rechthoekige tafels in 
het ontwerp staan. Deze kunnen hiervoor gebruikt 
worden. Er zijn ook een aantal schoenen die het beste 
concept hebben neergezet. Deze schoenen komen 
het beste naar voren door uitgelicht te worden in een 
vitrine. Een vitrine heeft de waarde exclusiviteit, omdat 
er vaak kostbare producten in tentoongesteld staan. 
Hierdoor worden de deelnemers nog meer getriggerd 
om het beste concept tot stand te brengen. 
Bij Het Schoenenreisje is er tevens een muur geplaatst 
die bestemd is voor de overgebleven stoffen. Deze 
muur zal een vertaling zijn van de trend Sustainable 
Growth, omdat de overige stoffen opnieuw gebruikt 
kunnen worden in een andere schoen. In de muur zijn 
punaises geprikt waarmee het stuk reststof opgehan-
gen kan worden. Door dit te doen, worden mensen 
bewust gemaakt  om thuis ook te kijken naar wat nog 
bruikbaar is en het minder snel weg te gooien.

Materialisatie 

Netwerk
Voor het museum is het belangrijk dat het netwerk groter wordt, zodat het meer bezoekers inspireert om 
er naartoe te gaan. Om het netwerk te vergroten, wordt er met het spel een samenwerking tussen het 
Nieuwe Schoenenmuseum en andere locaties/winkels in Waalwijk gecreëerd. De schoenenindustrie in 
Waalwijk is erg aanwezig. Met het spel neemt de naamsbekendheid van de stad Waalwijk met betrekking 
tot schoenen toe en worden alle partijen onderling in het spel beschouwd als een geheel. Dit leidt tot een 
verbinding die laagdrempelig is, maar toch heel effectief. Daarnaast werken de ontmoeter en de schoen-
maker samen, waardoor er een nieuwe professionele verbinding ontstaat. Hiermee leert de bezoeker tech-
nieken van de schoenmaker en de schoenmaker leert op een innovatieve, creatieve manier schoenen te 
maken. De schoenmaker weet namelijk van te voren niet met wat voor materiaal er gewerkt wordt, maar 
pas op de dag zelf.
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Conceptdragers
Potentiele samenwerkingspartners 

Schoenfabriek H. Greve B.V 
Hoogeinde 64a, 5142 GD Waalwijk 
hier te verkrijgen: Overgebleven stoffen, schoen patronen, schoenen lijm  (Openingstijden, z.d.).

Gouden naald  
Stationsstraat 107, 5141 GD Waalwijk  
0416 – 341590  info@goudennaaldwaalwijk.nl  
hier te verkrijgen: Naaigaren en draad, stoffen, schaar (De Gouden Naald Waalwijk, z.d.). 

Action   
De Els 46c, 5141 GJ Waalwijk  
hier te verkrijgen: Verfraaiing zoals lint, kant enz (de Els- Action, z.d.).

McFlek Service Point
De Els 16,5141 HH Waalwijk  
0416 – 342551 waalwijk@mcflek.com 
hier te verkrijgen: Overgebleven Materialen van oude kapotte schoenen (de els-Mcflek Service Point, 
2020).

Wildeman Waalwijk BV
van Hilststraat 1, 5145RK Waalwijk  
+31 (0) 416 333 651 info@wildeman-waalwijk.nl
hier te verkrijgen: Stoffen, tape, gespen, klittenband, ringen, schuurpapier (van leeuwen leder, z.d.).

Douma Naaimachines
Wilhelminastraat 17, 5141 HJ Waalwijk 
0416-341247 info@douma.nl 
hier te verkrijgen: Borduurbenodigdheden, borduurgaren, naaigaren, naalden, folie, scharen, materiaal 
om ogen te maken voor de veters, schoenen lijm (Oits, z.d.).

Van den Assem 
Stationsstraat 22, 5141 GE Waalwijk   
0416-335512  
hier te verkrijgen: Overgebleven stoffen (van den Assem, z.d.).
 
Van haren  
Stationsstraat 10 5141 GE Waalwijk  
0416 560955 klantenservice@vanharen.nl  
hier te verkrijgen: Inspiratie, eventuele extra zool (Van Haren, z.d.).

Pronty 
Industrieweg 58, 5145PW, Waalwijk   
http://www.pronty.nl/consument/product-info/  
hier te verkrijgen: Verschillende soorten decoratie (Pronty. (sd). 
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Het Schoenenreisje bestaat uit een aantal onderdelen van organisatie, omdat het zowel buiten plaats-
vindt (tijdens de speurtocht) als binnen (bij het productieproces van de schoen). Om de benodigdheden 
tijdens de speurtocht te bemachtigen, worden er samenwerkingen gesloten tussen het Nieuwe Schoe-
nenmuseum en winkels en/of bedrijven. Om te kunnen deelnemen, zal er enkele dagen voor de speur-
tocht een inschrijving plaatsvinden zodat de partners (winkels en/of bedrijven) tijdig worden ingelicht 
wanneer er een groep langskomt. De speurtocht zal drie keer per week plaatsvinden op woensdagmid-
dag, zaterdag en zondag. 

Wanneer de materialen en kennis zijn verzameld, kan de binnenactiviteit van start gaan. Elk groepje zal 
één maker ter beschikking krijgen die ondersteuning biedt tijdens de productie van de schoen. Er zal 
een samenwerking ontstaan tussen de ontmoeters en makers, waarbij de ontmoeter de regie over het 
productieproces behoudt. Vervolgens zullen de zelfgemaakte schoenen tentoongesteld worden in het 
Nieuwe Schoenenmuseum en op social media. Voor het bijhouden van de communicatiekanalen, zal er 
een HBO-student worden ingezet met een achtergrond in creatieve studies, communicatie of branding.

De grote kurkmuur betreft de volgende fase van Het Schoenenreisje. De overige stoffen en materialen 
van het productieproces kunnen worden verzameld op de grote kurkmuur. Deze muur beschikt over een 
omtrekvorm waar de overige materialen in worden vastgepind. Er ontstaat een kunstwerk met afvalma-
terialen die constant verandert. De grote kurkmuur wordt onderhouden door de makers. 

Het Nieuwe Schoenenmuseum zal als vestiging dienen waarbinnen de deelnemers starten en eindigen. Het lab 
van het Nieuwe Schoenenmuseum, dat gericht is op de makers, zal tevens de ruimte zijn waar het productieproces 
van de schoen plaatsvindt. In deze ruimte staan drie werktafels met daarop drie elektronische naaimachines ge-
vestigd. Elke tafel beschikt over vier stoelen waaraan gewerkt kan worden tijdens het productieproces. Het Nieuwe 
Schoenenmuseum beschikt al over machines voor de productie van de schoen. Deze machines kunnen verplaatst 
worden in ruimte ter efficiëntie.

De grote kurkmuur is te vinden in de hal waarbij er een gedeelte (twee bij twee meter) van de muur volledig uit 
kurk bestaat. Voor de muur wordt er gebruik gemaakt van kurk op rol omdat de rol makkelijk is op te bergen. 

De speurtocht speelt zich af in Waalwijk waarbij er een route wordt afgelegd. Deze routes verschillen in afstand. 
De kortere routes zijn binnen een straal van twee kilometer te bereiken en de langere afstanden binnen een straal 
van zes kilometer. Daarom kunnen sommige afstanden lopend gedaan worden en zullen langere afstanden met 
een voertuig kunnen worden gedaan, bijvoorbeeld een fiets, om beweging nog steeds aan te moedigen. 

Voor de communicatie zal er een HBO-student worden aangenomen die het concept digitaal onder de mensen zal 
brengen. Het proces van verzamelen tot ambacht en duurzaamheid zijn belangrijke uitgangspunten. De doel-
groep komt op verschillende plekken in contact met deze uitgangspunten. Tijdens de zoektocht van materialen en 
kennis en het pinnen van restmaterialen op de grote kurkmuur, komt de doelgroep in contact met de onderdelen 
verzamelen en duurzaamheid. Het onderdeel ambacht is terug te zien tijdens het productieproces van de schoen. 
Eigenlijk is het gehele museum een collectie van verzamelingen en ambacht, wat betekent dat overal in het Nieu-
we Schoenenmuseum de uitgangspunten ervaarbaar zijn.

Organisatie

Conceptdragers

Fysieke omgeving
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HOEVEEL?

Begroting
De prijzen in de begroting zijn exclusief BTW. De begroting betreft de investeringen die gedaan moeten worden 
om het concept op te starten en een jaar lang draaiende te houden. Bezoekers kopen een entreeticket van 12,50 
euro. Met dit bedrag wordt het break-even punt berekend. De maker krijgt een bijdrage van vijftig euro per maand. 
In ruil voor de dienst die de maker levert, krijgt de maker een stuk naamsbekendheid en gratis reclame vanuit de 
social media kanalen van het museum terug. 

Er wordt een stagiaire aangenomen om de communicatie van het concept te onderhouden. Stagevergoeding ligt 
tussen de 136 en de 227 euro per maand voor een HBO-student (Stage.nl, 2020) . Omdat er veel verschillende com-
municatiekanalen moeten worden onderhouden, is het denkniveau van een HBO-student nodig met een achter-
grond in creatieve studies, communicatie of branding. In de begroting is ervoor gekozen om de stagiaire 150 euro 
per maand uit te betalen. De materialen die nodig zijn voor de conceptdragers fysieke om-

geving en materialisatie, worden eenmalig ingekocht. Bovendien 
wordt er beroep gedaan op de materialen die het schoenenmuse-
um al in huis heeft. Dit betreft zolen, veters, mallen en machines 
om schoenen mee te maken. Verder worden stoffen en materialen 
verzameld bij winkels. Deze materialen worden op vrijwillige basis 
gedoneerd omdat het anders afval is. In ruil voor deze gift worden 
de deelnemende bedrijven genoemd in de berichten op social 
media.  

In het Nieuwe Schoenenmuseum zal er een hakken-reparatie-cor-
ner aanwezig zijn. De machines die hier staan, kunnen ook ge-
bruikt worden voor Het Schoenenreisje en worden daarom niet 
meegenomen in de begroting.

Het break-even punt wordt bereikt bij de verkoop van 466 tickets. 
Er wordt geen exploitatiebegroting gemaakt omdat er geen gege-
vens over de verwachte kaartverkoop van het Nieuwe Schoenen-
museum zijn.

Haalbaarheid
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Innovatie Trends QoLLifestyle

Is er in relatie tot de 
doelgroep juist geinnoveerd?

Zijn 

macrotrends 

herkenbaar 

meegenomen?

Is QoL (quality 

of life) 

herkenbaar 

meegenomen?

Is er gebruik gemaakt 
van de juiste waarden?

Er is in de plannen voor 
het Nieuwe Schoenen-
museum wel rekening 
gehouden met de waar-
de innovatie, maar er is 
nog niet precies duide-
lijk wat ermee gedaan 
wordt. Als er wordt 
gekeken naar de vier 
verschillende types van 
innovatie, dan hoort het 
Nieuwe Schoenenmu-
seum bij incrementeel, 
omdat het schoenen-
museum is verbeterd 
maar niet radicaal ver-
andert. Daardoor zal het 
maatschappelijk geen 
grote impact hebben 
en brengt het daardoor 
weinig gedragsverande-
ring met zich mee.

Het Nieuwe Schoenenmu-
seum is op dit moment 
nog bezig met een verbou-
wing, maar er is wel al een 
heldere indeling. Echter 
is het museum nu vooral 
gericht op microtrends. Bij 
de indeling is wel rekening 
gehouden met technolo-
gische ontwikkelingen en 
sociaal-culturele ontwik-
keling, maar niet echt met 
de trends. Bij trends brengt 
het echt een verandering in 
de maatschappij en dat is 
hier niet het geval.

De kwaliteit van leven wordt 
verbeterd op het gebied van 
social welzijn en op het gebied 
van ontwikkelingen en activi-
teiten. Social welzijn doordat er 
meerdere ruimtes zijn waarin 
aandacht is voor netwerken en 
ontmoeten. Een voorbeeld hier-
van is het café. Daarnaast biedt 
het schoenenmuseum ontwik-
kelingen en activiteiten aan 
waarin je jezelf kan ontplooien 
en competenties kan verster-
ken. Dit is vooral te zien in de 
workshopruimte. Echter zijn er 
te veel verschillende mentali-
teitsgroepen die het museum 
wil aanspreken, waardoor de 
koppeling met de Qol lastiger 
vast te stellen is.

Om een precieze doelgroep 
aan te wijzen van het 
BSR-model (Leefstijlvinder, 
z.d.). (zie figuur ..) waar 
het Schoenenmuseum 
nu vooral op inspeelt, is 
lastig. Op dit moment zit 
het tussen de groene en 
gele wereld in. De groene 
wereld staat voor zeker-
heid. Dat zijn de bezoekers 
die traditioneel, maar wel 
sociaalgericht zijn. Dit zie 
je in het Nieuwe Schoenen-
museum in de kamer met 
modegeschiedenis en in 
de ontmoetingsruimte. De 
gele wereld die staat voor 
harmonie en bewust genie-
ten, wordt gerepresenteerd 
door te spelen met inter-
actie binnen het museum. 
Daarbij wordt het contact 
tussen mensen bevorderd. 

Cross-sectoraal

OUDE CONCEPT 

Figuur 4: BSR model
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Is het concept 

cross-sectoraal?

Het Schoenenmuseum 
speelt in op de sectoren 
Appearance, Leisure en 
Living. De overkoepe-
lende gedachte hierbij 
is de beleving vergro-
ten en de vernieuwde 
belangstelling om weer 
terug te gaan naar de 
oude ambacht in een 
moderne versie. Het is 
vooral belangrijk om te 
beseffen dat er meerde-
re sectoren aan te pas 
komen en dat het niet 
alleen te maken heeft 
met appearance, maar 
ook met de vrije tijd en 
de wensen van de con-
sumenten die hier aan 
te pas komen.

International Lifestyle Studies hanteert een aantal focuspunten voor 
een goed concept. Aan hoe meer focuspunten het concept bestaat 
hoe sterker het concept is. Hier wordt het “oude” huidige concept met 
het nieuwe concept vergeleken, zodat duidelijk wordt wat het nieuwe 
concept oplevert voor het Nieuwe Schoenenmuseum.  

Op deze pagina worden de focuspunten van het oude concept behan-
deld. Op de volgende pagina vindt u de focuspunten van het nieuwe 
concept. 

Focuspunten



Innovatie Trends QoLLifestyle

Is er in relatie tot de 
doelgroep juist geinnoveerd?

Zijn 

macrotrends 

herkenbaar 

meegenomen?

Is QoL (quality 

of life) 

herkenbaar 

meegenomen?

Is er gebruik gemaakt 
van de juiste waarden?

Het idee van een door-
braak is bij dit concept 
aanwezig. Door de oude 
ambacht te combineren 
met beleving, wordt 
niet alleen de ervaring 
intenser, maar ook 
de fysieke voordelen 
komen hier aan te pas 
zonder dat je het door 
hebt of er daadwerkelijk 
mee bezig bent.

Bij het concept Het Schoe-
nenreisje worden trends in-
gezet op macroniveau. De 
trend Sustainable Growth 
zorgt namelijk voor een 
verbreding van belang-
stelling in duurzaamheid 
binnen de maatschappij. 
De muur van kurk is hier 
een goed voorbeeld van. 
Als de muur wordt gedeeld 
door meerdere kanalen, 
kan dat ook weer reclame 
opleveren voor het schoe-
nenmuseum.

Er zijn twee duidelijke mentali-
teitsgroepen: de ontmoeters en de 
schoenmakers. Bij beide mentali-
teitsgroepen verbetert het sociaal 
welzijn, emotioneel welzijn en de 
ontwikkeling en activiteiten. Het 
sociaal welzijn neemt toe door de 
interactie tussen de twee men-
taliteitsgroepen wat resulteert in 
verbondenheid en kennis die met 
elkaar gedeeld wordt. Het emoti-
oneel welzijn wordt gestimuleerd 
door een samenwerking waarin 
respect hoog in het vaandel staat, 
ook als de schoen af is. Bij de 
groep ‘ontmoetingen’ wordt ook 
het fysiek welzijn vergroot. Aan-
gezien de materialen en kennis in 
andere locaties/winkels te vinden 
zijn, wordt er onbewust en op 
een aangename manier een grote 
afstand afgelegd. 

Het concept Het Schoe-
nenreisje spreekt zowel 
de rode wereld als de 
gele wereld aan. De 
rode wereld staat voor 
energieke, passievolle 
en relatief jonge men-
sen. Dit zijn de schoen-
makers die hun eigen 
passie kunnen leggen 
in het ontwerpen van 
een schoen. In de gele 
wereld, die staat voor 
gezelligheid en harmo-
nie, worden de men-
sen aangesproken die 
komen voor ontmoetin-
gen. De combinatie van 
de rode en gele wereld 
in Het Schoenenreisje 
zorgt voor een verbin-
ding van twee verschil-
lende leefstijlen.

Cross-sectoraal

In dit overzicht kunt u zien dat het nieuwe concept verbetering heeft 
opgebracht op binnen alle focuspunten. 

NIEUWE CONCEPT

Focuspunten
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Dit concept speelt in 
op Appearance, Leisure 
en Living, maar daar-
naast speelt het ook in 
op Human Movement. 
Met deelname aan Het 
Schoenenreisje, maak 
je onbewust stappen 
die er toe leiden dat je 
meer beweegt. Deze 
toevoeging leidt ook 
tot verbetering van de 

Is het concept 

cross-sectoraal?



Value Framework Hiernaast ziet u het value framework. In het Value Framework wordt er gekeken naar de waar-
decreatie van een bedrijf, product of concept met betrekking tot de stakeholders. Er wordt een 
vergelijking gemaakt tussen het economisch, sociaal, psychologisch en ecologisch domein (Van 
Ouden, 2012).  Binnen deze domeinen wordt er gekeken naar de user, de organisatie, het ecosys-
teem en de maatschappij. Voor Het Schoenenreisje wordt er gekeken naar het ecologische en 
sociale domein omdat dit de twee domeinen zijn waar de meeste waarde in wordt gecreëerd. Er 
wordt niet naar het economisch domein gekeken, omdat het hoofddoel van het concept niet het 
maken van winst is. Het Schoenenreisje staat voor de verbinding tussen makers en ontmoeters 
en richt zich op de verbindingen tussen mensen en niet op het individu zelf. Vandaar dat de keu-
ze is gemaakt om niet te focussen op de psychologie van dit framework. 

Het sociologische domein
De User: men krijgt een community-gevoel bij het delen van de creatie op social media.
Organisatie: de samenwerking die wordt aangegaan tussen makers en ontmoeters creëert een 
sociale verantwoordelijkheid. 
Ecosysteem: het netwerk dat wordt opgezet door Het Schoenenreisje heeft niet alleen voordeel 
voor het museum, maar voor heel Waalwijk.
Maatschappij: de betekenis die het concept creëert, speelt in op het sociale welzijn van de deel-
nemers.

Het ecologische domein
1. User: de deelnemer gaat aan de slag met restmaterialen die anders afval zouden zijn. 
2. Organisatie: door aan de slag te gaan met restmaterialen en oude overschotten van het muse-
um, is het Nieuwe Schoenenmeum eco-efficiënt bezig.
3. Ecosysteem: de trend ‘Sustainable growth’ bevindt zich niet alleen binnen de museummuren, 
maar verspreidt zich door heel Waalwijk.
4. Maatschappij: Omdat Het Schoenenreisje door heel Waalwijk gaat, wordt de leefomgeving 
verbeterd. Op het gebied van duurzaamheid, maar ook wat betreft de leefbaarheid op straat. 

user

organization

ecosystem

society

Economy

ecologysociology

psychology
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Quality of life model 
Felce and Perry Met Het Schoenenreisje worden er meerdere aspecten van de kwaliteit van leven verbeterd. Om deze 

verbeteringen structuur te geven, is het Quality of Life model van Felce en Perry gebruikt.

Een indicator waarop Het Schoenenreisje de kwaliteit van leven verbetert, is de fysieke gezondheid. 
Dagelijks dertig minuten matig intensief bewegen bevordert de gezondheid van de mens. Deze ver-
beteringen zijn zowel fysiek en psychisch als sociaal (CM, z.d.). 

Voor het sociale aspect wordt er voornamelijk gekeken naar het contact tussen deelnemers, de ma-
kers en de bedrijven die deelnemen. De deelnemers kunnen hun band met elkaar tijdens de reis door 
de schoenenwereld van Waalwijk verbeteren, doordat zij samen een challenge aangaan en samen op 
pad gaan. Daarnaast komen alle deelnemers persoonlijk in contact met een schoenmaker. 

Deze schoenmaker zal ze het een en ander leren op het gebied van schoenen. Hierdoor komt het 
materiële aspect naar boven. Door kennis te krijgen van verschillende producten, in dit geval schoe-
nen, krijg je meer voldoening en begrip voor het product. 

Hier sluit de cirkel van het QoL-model. Het fysieke aspect door de beweging, het sociale aspect door 
het contact met de mensen van de reis, het materiële aspect door de kennis over de producten en 
om het af te sluiten door iets geleerd te hebben van de reis door de wereld van de schoen. Hiermee 
ontstaat er een bepaalde voldoening die de kwaliteit van leven verbetert (Felce & Perry, 1995).
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Figuur 6: Quality of Life model Felce & Perry



In de stakeholder map zijn de betrokkenen van het lifestyleconcept Het Schoenenreisje in kaart 
gebracht. Er is gekozen voor een Value Network (waardenetwerk) als stakeholder map omdat het 
Schoenenreisje concept gericht is op de verbinding tussen de organisatie (het Nieuwe Schoenenmu-
seum) en individuen (bezoekers en makers). Hierbij is vooral de communicatie onderling belangrijk 
omdat dit zorgt voor een optimaal resultaat van het concept. Verder zijn de leveranciers niet meege-
nomen in de stakeholder map aangezien deze maar eenmalig zijn (Fontys ACI, 2019). 
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Conclusie

Het Nieuwe Schoenenmuseum heeft in eerste instantie aangegeven dat ze veel verschillende menta-
liteitsgroepen aan wil spreken (Van Ommen, 2019). Aan de hand van het concept Het Schoenenreisje 
kunnen zowel de ontmoeters als aankomende professionals hun creativiteit kwijt. De doelgroep be-
zoekers van de ontmoetingsplek zijn hierbij als uitgangspunt genomen, maar er zijn genoeg andere 
schoenenliefhebbers die binnen het concept van Het Schoenenreisje kunnen passen. Het concept 
geeft dus een breed draagvlak aan mensen een kans om zich op het gebied van schoenen maken te 
ontplooien, op een unieke manier. 

Er zal veel onderling contact zijn tussen de schoenmakers in het lab en de bezoekers die onderdeel 
willen zijn van Het Schoenenreisje. Door de onderlinge communicatie en nieuwe, frisse blik van 
schoenen maken is er sprake van een zekere mate aan transparantie binnen het Nieuwe Schoenen-
museum. Deze transparantie geeft de bezoeker nieuwe inzichten en dat kan weer vertaald worden 
naar nieuwe interesses en een eventuele terugkeer naar het Nieuwe Schoenenmuseum.

Er zullen een aantal dingen geregeld moeten worden om Het Schoenenreisje draaiende te houden. 
Hierbij moet gedacht worden aan het financiële aspect en het leggen en onderhouden van connec-
ties met winkels die in de buurt liggen. De investeringskosten zullen hierbij liggen op een bedrag van 
5.819,19 euro. Met dekking van deze kosten, zijn de ruimte voor het lab en de kurkmuur gereed om 
het concept uitgevoerd te laten worden. Daar stopt het echter nog niet. Er zal meer gebruik gemaakt 
moeten worden van sociale media kanalen om het concept onder de aandacht te brengen van de 
potentiële deelnemers. Dit is een proces dat constant aanwezig zal moeten zijn. Het sociale media 
gedeelte kan echter opgepikt worden door een HBO-student stagiaire, tegen een stagevergoeding. 

Het komt er dus op neer dat er veel regelwerk gedaan moet worden op periodieke basis. Hierbij moet 
gedacht worden aan het regelen van inschrijvingen voor Het Schoenenreisje, de aanwezigheid van 
makers, de aansluiting van winkels, het onderhoud van de kurkmuur en het bijhouden van sociale 
media kanalen. Door een overzichtelijk schema op te stellen, blijft het Nieuwe Schoenenmuseum op 
de hoogte van hun taken en kan alles zo vlekkeloos mogelijk verlopen voor zowel de deelnemers als 
de makers.

48 49



Om de visie en missie van Het Schoenenreisje te bewaren, moeten er enkele grenzen worden 
gesteld. Allereerst is het van belang dat deelname op basis van inschrijving blijft. Zo garandeert 
het Nieuwe Schoenenmuseum de materialen en makers die nodig zijn voor de bezoeker om een 
geslaagde en plezierige dag te beleven. Door te werken met inschrijving, heeft het museum de 
mogelijkheid om de ervaring thuis al te laten starten door een e-mail te sturen met informatie, 
reclame en social media links. 

Ten tweede is het van belang dat de ambacht van de maker gerespecteerd blijft. Een schoen die 
met de hand wordt gemaakt, is niet zo snel klaar als massaproductie. De deelnemers van Het 
Schoenenreisje dienen respectvol om te gaan met het proces en hier rekening mee te houden in 
de planning van de dag. 

Als laatste moet er rekening worden gehouden met de privacy regels die opgesteld zijn vanuit de 
Nederlandse overheid. Het maken van foto’s en video’s en het gebruik hiervan op social media 
moet worden goedgekeurd door de bezoeker. Verder moet de maker akkoord gaan met het ten-
toonstellen van het eindproduct om auteursrechten te beschermen.

Conceptbewaking
Om Het Schoenenreisje tot een goed draaiend concept te brengen, is het van belang dat het 
Nieuwe Schoenenmuseum de kwaliteit en exclusiviteit van het project bewaakt. De samenkomst 
van de bezoeker, materialen en de maker is een unieke kans om een schoen neer te zetten met 
een verhaal. Op het moment dat dit wordt omgezet naar een winstgevend model, zal er een stuk 
authenticiteit en ambacht verdwijnen. 

De maker moet tijd hebben voor de bezoeker maar ook tijd hebben voor eigen projecten, dus 
kunnen er niet meer dan drie bezoekers per week gekoppeld worden aan de maker. Verder moet 
de veiligheid en rust in het lab bewaakt worden. Het is niet de bedoeling dat hele gezinnen onge-
wenst aan de slag gaan met de materialen. 

Belangstelling in Het Schoenenreisje moet zich vooral uiten in de eindproducten die te zien zijn 
in het Museum. Als bezoekers de eindproducten zien in het museum of via social media, kunnen 
ze zich in het museum of online inschrijven om zelf mee te doen aan Het Schoenenreisje. 

VoorwaardenVoorwaarden 
en 

conceptbewaking
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Het advies voor de implementatiefase van het concept betreft dat het Nieuwe Schoenenmuseum 
gebruik moet maken van de uniekheid die bereikt wordt met Het Schoenenreisje. Er moet niet te 
veel gekeken worden naar wat andere musea doen of aanbieden, maar er moet vooral gekeken wor-
den naar wat Het Schoenenreisje het museum kan brengen. 

Als eerste brengt het de deelnemende makers veel naamsbekendheid door social media en 
mond-tot-mondreclame van de deelnemers. Deze naamsbekendheid kan weer gebruikt worden om 
nieuwe bezoekers naar het museum te trekken. 

Verder brengt Het Schoenenreisje niet alleen maar bezoekers naar het museum, maar ook naar heel 
Waalwijk. Het Nieuwe Schoenenmuseum moet haar locatie niet zien als een obstakel, maar als een 
mogelijkheid. Het concept toont aan dat er veel samenwerkingsmogelijkheden zijn met de omge-
ving. Eerder genoemde voorbeelden komen allemaal neer op het feit dat er genoeg ervaring, kennis 
en reclame gehaald kan worden uit de ambacht die schoenen maken heet. 

Advies
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