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1 inleiding
De	Tilburgse	Kermis	of	Tilburg	Kermis	is	de	grootste	kermis	van	de	Benelux	en	is	gesitueerd	in	de	
Noord-Brabantse	plaats	Tilburg.	Jaarlijks	staan	er	tussen	de	200	en	210	attracties	uit	binnen-	en	
buitenland,	in	een	3,5	kilometer	lang	lint	door	het	centrum	van	Tilburg.	De	kermis	trekt	jaarlijks	
meer	dan	een	miljoen	bezoekers	en	is	daarmee	een	van	de	best	bezochte	evenementen	van	
Nederland.	In	2010	bestond	de	kermis	440	jaar.	Hoewel	de	kermis	met	haar	tijd	is	meegegaan	en	
dus	grotendeels	uit	moderne	attracties	bestaat,	heeft	ook	de	nostalgische	kermis	met	historische	
attracties	een	vaste	plaats	behouden.	

De	gemeente	Tilburg	organiseert	het	evenement,	maar	heeft	zorgen	over	de	toekomst	van	het	
evenement.	De	pachtinkomsten	zijn	de	afgelopen	jaren	teruggelopen	omdat	de	bezoeker	minder	
spendeert.	Deze	tendens	is	ook	landelijk	op	kermissen	merkbaar.	De	concurrentie	om	bezoekers	
is	hevig,	onder	andere	met	festivals	die	de	afgelopen	jaren	enorm	in	trek	zijn.	Niet	minder	be-
langrijk	echter	zijn	de	signalen	van	de	partners	van	de	kermis	die	duiden	op	een	afname	van	de	
betrokkenheid	bij	en	draagvlak	voor	het	evenement.	

Op	basis	van	een	sterkte-zwakte	analyse	“Inventarisatie	toekomstperspectief	Tilburgse	Kermis”	
van	maart	2015	is	naar	voren	gekomen	dat	de	gemeente	Tilburg	met	de	kermis	goud	in	handen	
heeft	en	het	fundament	van	de	kermis	goed	is,	maar	dat	kermis	een	nieuw	elan	nodig	heeft.	

De	gemeente	Tilburg	heeft	de	vraag	gesteld	hoe	de	kermis	succesvoller	gemaakt	kan	worden,	
waardoor	zowel	de	kermiswereld,	de	stakeholders	als	de	bezoeker	weer	enthousiast	worden	
over	het	product	de	Tilburgse	kermis,	zodat	de	toekomst	van	de	kermis	is	gewaarborgd.

Opdracht aan Dreamport Leisure: naar een nieuw elan voor de Tilburgse Kermis  
Aan	Dreamport	Leisure	Consultants	BV	is	gevraagd	een	strategische	visie	op	te	stellen	en	daar-
voor	een	aantal	scenario’s	te	schetsen	op	basis	waarvan	het	gemeentebestuur	een	keuze	kan	
maken.	

Dit	hebben	we	in	twee	stappen	gedaan:	
Eerst	is	op	basis	van	onderzoek	en	met	de	input	van	stakeholders	een	aanzet	gemaakt	voor	het	
kermisconcept	nieuwe	stijl	(Bouwsteen	Strategische	visie	van	oktober	2015).	Vervolgens	hebben	
we	dat	verder	uitgewerkt	en	geconcretiseerd	in	een	businessplan.	
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Het	businessplan	is	het	resultaat	van	de	verkregen	input	in	de	samenwerking	met	de	(hiertoe	ge-
formeerde)	kermiswerkgroep	stakeholders	(hierna	te	noemen	KWS)	bestaande	uit	kermisbonden,	
horeca,	winkeliers,	bewoners,	overige	partijen	en	de	gemeente	Tilburg.	Dreamport	Leisure	
Consultants	BV	heeft	voorts	de	keuze	geschetst	tussen	bestendigen	of	een	extra	kwaliteitsimpuls	
in	een	minimum	en	maximumvariant	waarbij	het	wenkend	perspectief	voor	de	Tilburgse	Kermis	
is	uiteengezet.	Hiervoor	zijn	de	te	nemen	acties	op	de	belangrijkste	inhoudelijke	thema’s	van	de	
kermis	beschreven	als	ook	het	financieel	perspectief	per	scenario.	

Op	basis	hiervan	bereidt	de	gemeente	Tilburg	de	bestuurlijke	besluitvorming	voor	en	maakt	haar	
keuze	op	basis	waarvan	zij	de	uitvoering	ter	hand	neemt.
Met	ingang	van	de	kermis	2017	wordt	vervolgens	gebouwd	aan	dit	toekomstperspectief.	

Leeswijzer
In	hoofdstuk	2	staan	we	stil	bij	de	visie	&	strategie	van	de	Tilburgse	Kermis	2020,	met	daarin	de	
doelstelling,	het	nieuwe	belevingsconcept	en	de	strategie.	
In	hoofdstuk	3	beschrijven	we	de	scenario’s	van	het	businessplan	die	de	basis	vormen	voor	de	
uiteindelijke	uitvoering.	Vervolgens	in	hoofdstuk	4	tot	en	met	9	lichten	we	aan	de	hand	van	de	
belangrijkste	thema’s	van	de	Tilburgse	Kermis	de	scenario’s	verder	uit.	In	hoofdstuk	10	volgt	het	
financieel	perspectief	per	scenario	en	hoofdstuk	11	tenslotte	vergelijken	we	de	scenario’s	‘in	één	
oogopslag’.			
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2 De Tilburgse Kermis in 2020: een completere beleving
  
“De Tilburg Kermis is een bruisend evenement met problemen’’, wordt gemeld in het rapport 
Bouwsteen voor de strategische visie 2020 (juli, 2015) dat in opdracht van de gemeente Tilburg is 
opgesteld. De gemeente Tilburg streeft er naar om in 2020 een toekomstbestendig kermisconcept te 
hebben ontwikkeld met een hoge mate van gastvrijheid en betrokkenheid onder alle stakeholders 
en bezoekers. 

Doelstelling

De	gemeente	Tilburg	heeft	zich	als	doel	gesteld	om	de	kermis	richting	2020	op	een	succesvolle	
wijze	te	ontwikkelen,	waarbij	de	kermiswereld,	overige	stakeholders	en	bezoekers	enthousiast	
gemaakt	worden	over	het	product	de	Tilburgse	Kermis,	zodat	de	toekomst	van	de	kermis	is	
gewaarborgd.	

Met	de	ontwikkeling	van	een	toekomstbestendige	kermis	wordt	een	bijdrage	
geleverd	aan	een	financieel	gezonde	(kostendekkende)	kermis.	Investeren	

in	de	toekomst	van	de	kermis	is	essentieel	om	te	voorkomen	dat	de	gemeente	Tilburg	in	de	
toekomst	steeds	meer	middelen	in	de	kermis	moet	investeren.	Daarnaast	betekent	investeren	
in	de	Tilburgse	Kermis	ook	een	investering	in	de	profilering	van	de	stad	Tilburg.	De	kermis	is	een	
feest	voor	bewoners	van	de	stad	en	de	regio,	het	imago	en	de	naamsbekendheid	van	Tilburg	
worden	versterkt	en	er	zijn	positieve	economische	impulsen	voor	lokale	ondernemers.	In	2020	
wil	de	Tilburgse	Kermis	enkele	meerjarige	strategische	partners	en	sponsoren	aan	zich	heb-
ben	verbonden	die	een	bijdrage	leveren	aan	het	genereren	van	extra	bekendheid	op	regionaal,	
nationaal	en	internationaal	niveau.

Regionaal	en	landelijk	moet	de	kermis	zich	ontwikkelen	tot	een	toonaangevend	evenement	dat	
de	concurrentie	aangaat	met	soortgelijke	evenementen.	De	Tilburgse	Kermis	moet	tot	de	top	
van	Europese	kermissen	gaan	behoren.	Daarnaast	kan	de	kermis	een	podium	bieden	om	de	
positioneringen	van	Tilburg	en	Brabant	(meest	gastvrije	en	innovatieve	regio	van	Europa)	te	
versterken.

De Tilburgse Kermis: een compleet belevingsproduct voor diverse doelgroepen

Op	basis	van	gedegen	onderzoek	en	uit	een	exercitie	met	stakeholders	in	het	ecosysteem	van	de	
kermis	en	andere	experts	op	het	terrein	van	beleving	is	naar	voren	gekomen	dat	de	Tilburgse	
Kermis	moet	worden	neergezet	als	compleet	belevingsproduct	voor	diverse	doelgroepen.	

De	attracties	van	de	binnenstad	zijn	en	blijven	de	kern	met	een	hoog	showcase-gehalte,	maar	
daarom	heen	gaan	we	meer	laten	zien	wat	we	in	huis	hebben	en	bieden	zo	voor	elk	wat	wils.	Tilburg	
is	rijk	aan	thema’s	en	talenten	die	we	kunnen	gebruiken	om	de	Tilburgse	kermis	weer	een	onder-
scheidend	evenement	te	maken	en	de	kermis	te	verbinden	aan	de	positie	van	de	stad.		

Kortom;	we	boren	nieuwe	doelgroepen	aan,	we	verbinden	de	kermis	aan	de	
positie	van	de	stad	en	we	verbreden	de	omvang	van	de	kermis.	

2.1

2.2
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Tien dagen plezier
De	kermis	vindt	gedurende	tien	dagen	plaats,	op	allerlei	verschillende	locaties	in	de	binnen-
stad.	De	kermis	biedt	meer	dan	kermisattracties	alleen.	De	kermis	wordt	een	totaalbeleving,	met	
verschillende	onderdelen	die	met	elkaar	worden	verbonden.	De	kermis	wordt	een	showcase,	
een	dagje	uit	met	pretgarantie	en	zet	Tilburg	op	de	kaart.	We	zetten	vol	
in	op	gastvrijheid	en	klantgerichtheid.	We	gaan	de	band	die	bezoekers	
van	de	kermis	met	Tilburg	hebben	verder	uitdiepen,	we	gaan	bezoekers	
binden	aan	de	stad:	“Welkom	in	Tilburg”.	De	sfeer,	omvang,	uitstraling,	
beleving	en	gastvrijheid	is	typisch	Tilburgs.

Van alles te doen
Er	is	van	alles	te	doen	–	cultuur,	muziek,	sport,	circus,	leisure,	food,	kunst,	theater	en	relaxen.	
Bijvoorbeeld	vind	je	er	een	talentenpodium	van	de	rock	en	dans	academie,	een	food	court	en	truck	
plein,	illusionisten	en	een	freak	house,	straatartiesten	op	rustpunten	(á	la	Ramblas),	een	experience	
lab	á	la	TU/e,	verschillende	parades,	kermisattracties,	nostalgische	kermis	en	een	kermis	expo,	ver-
maakcentra,	rustpunten,	horeca	side-events,	culturele	activiteiten	in	samenwerking	met	Fairfest	en	
Fontys.	We	maken	de	combinatie	tussen	de	creatieve	voorhoede	en	het	fenomeen	kermis	en	maken	
het	bijzondere	creatieve	aanbod	in	Tilburg	zichtbaar.	We	zoeken	de	samenwerking	met	kennisinstel-
lingen	en	collectieven.	Vanuit	een	strak	overzicht	en	doorlopende	programmering	trekt	de	Tilburgse	
kermis	elk	jaar	een	groot	aantal	(verschillende)	bezoekers(groepen).	Experiment	en	vernieuwing	zijn	
belangrijke	elementen	van	de	programmering.

Een unieke setting
De	Tilburgse	kermis	presenteert	een	unieke	setting.	Er	is	van	alles	te	doen	in	de	binnenstad,	
bijvoorbeeld	in	de	Piushaven,	de	Spoorzone	en	013.	Er	zijn	diverse	locaties	met	een	eigen	
identiteit	en	thematiek.	De	tien	dagen	van	de	Tilburgse	kermis	is	een	periode	waarvan	alles	in	
de	stad	gebeurt,	te	vergelijken	met	De	Gentse	Feesten.	De	regisseur	van	de	kermis	voert	een	
strakke	regie	op	de	programmering.	Er	is	een	duidelijke	rode	draad	door	het	programma	heen,	
met	bijzondere	onderdelen	en	rituelen.	Vanuit	de	historie	en	de	tradities	bouwen	we	voort.	We	
laten	zien	wat	Tilburg	in	huis	heeft.	We	beogen	om	de	band	die	bezoekers	hebben	met	Tilburg	
(verder)	te	verdiepen,	mensen	te	binden	aan	onze	unieke	stad.	

De	kermisattracties	op	de	Tilburgse	Kermis	vormen	de	kern	van	het	tiendaagse	evenement.	
Daar	is	Tilburg	groot	mee	geworden.	Tien	dagen	lang	neemt	de	kermis	bezit	van	de	Tilburgse	
binnenstad.	Een	deel	van	het	centrum	wordt	getransformeerd	tot	een	groot	kermisterrein,	waar	
de	hoge	attracties	de	Tilburgse	skyline,	die	tot	in	de	verre	omgeving	is	te	zien,	bepalen.
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Een bouwplaat
Het	concept	van	de	Tilburgse	Kermis	stellen	we	op	hoofdlijnen	vast.	We	timmeren	het	niet	
helemaal	dicht.	Het	is	een	‘casco’,	waar	in	de	komende	jaren	verder	aan	gebouwd	kan	worden.	
Daartoe	nodigen	we	ook	nadrukkelijk	lokale	en	regionale	partners	uit	(ook	landelijke	en	interna-
tionale	partners).	Daarbij	zoeken	wij	aansluiting	bij	het	nieuwe	College-Akkoord	op	het	onder-
werp	cultuur:	“Het	experiment	mag	ook	in	de	toekomst	niet	in	onze	stad	ontbreken.	Sterker	
nog,	hierdoor	kunnen	we	de	broedkamer	van	de	cultuursector	in	de	toekomst	worden.	We	
gaan	hierbij	ook	expliciet	op	zoek	naar	nieuwe	en	creatieve	verbindingen	met	de	regio.	Door	de	
kunstvakopleidingen,	een	geschikt	vestigingsklimaat	voor	kunstenaars	en	creatieve	industrie,	de	
verschillende	podia	en	de	mogelijkheden	voor	festivals,	is	hier	een	voedingsbodem	voor	cultuur	
ontstaan.	Deze	voedingsbodem	moet	continu	versterkt	worden	om	in	Brabantstad	en	heel	
Nederland	zichtbaar	te	blijven.”	

De	kermis	wordt	een	bouwplaat	waarop	verschillende	Tilburgse	partijen	laten	zien	wat	ze	in	huis	
hebben	met	als	doel	om	de	beleving	van	de	bezoeker	te	verhogen.	Bij	de	nieuwe	invulling	van	de	
kermis	staat	samenwerking	voorop.	Samenwerking	in	de	uitvoering	van	de	kermis,	maar	ook	in	
de	ontwikkelfase	en	bouwfase.	De	kermis	wordt	een	multi-stakeholder	business	model	en	een	
multi-party	evenement.	Vele	stakeholders	zijn	bij	de	kermis	betrokken,	in	hun	eigen	rol,	ontwik-
keling	en	uitvoering.

Zelf meedoen
Ten	aanzien	van	het	concept	en	positionering	van	de	Tilburgse	Kermis	bewaakt	de	gemeente	de	
lijn	en	voert	de	regie,	maar	stimuleert	anderen	om	er	mee	aan	de	gang	te	gaan.	Het	streven	om	
de	veranderingen	op	de	kermis	beter	te	laten	beklijven	bij	de	betrokkenen	partijen	sluit	goed	aan	
bij	het	college,	dat	de	ruimte	wil	geven	aan	Tilburgers	met	eigen	plannen	en	ideeën,	waarbij	het	
uitgangspunt	is,	of	initiatieven	toegevoegde	waarde	leveren	voor	de	stad	en	de	buurt.
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De strategie: vernieuwen, verbinden en verbreden

Voor	het	nieuwe	belevingsconcept	van	de	kermis	leggen	we	de	focus	op	drie	pijlers:	vernieuwen,	
verbinden	en	verbreden.	Dit	is	in	lijn	met	de	strategie	van	Marketing	Tilburg.	

Vernieuwen
Het	belevingsconcept	omvat	meer(dere)	momenten,	belevingen	en	thematieken	die	toegankelijk	zijn	
voor	een	breder	publiek.	De	kermis	biedt	een	schaal	van	amusement,	leren,	esthetiek	en	ontsnap-
pen	(de	vier	domeinen	van	de	belevenis,	uit	De	beleveniseconomie,	Pine	&	Gilmore,	2000)	
–	onderdelen	die	de	hedendaagse	bezoeker	aanspreken.	Mede	hierdoor	wordt	de	kermis	aantrek-
kelijker	voor	nieuwe	doelgroepen.	

Verbinden 
De	positie	van	de	kermis	wordt	verbonden	aan	de	stad	Tilburg.	Deze	positie	moet	aansluiten	bij	de	
status	van	Tilburg	als	creatieve	broedplaats.	Jaarlijks	is	de	kermis	het	podium	voor	alles	wat	Tilburg	als	
stad	te	bieden	heeft.	De	kermis	is	een	belangrijk	onderdeel	van	de	stad	en	versterkt	de	positi(on)e(ring)	
van	Tilburg.	De	kermis	is	het	visitekaartje	van	de	stad	Tilburg.	

Verbreden 
De	omvang	van	de	kermis	wordt	verbreed,	door	de	pret	door	te	vertalen	naar	andere	domeinen	
en	gebieden	in	de	stad.	De	kermis	wordt	(georganiseerd)	verspreid	over	de	binnenstad	van	Tilburg.	
Zo	wordt	de	kermis	een	bouwplaat	van	samenwerkingsverbanden	waarop	verschillende	Tilburgse	
partijen	kunnen	laten	zien	wat	ze	in	huis	hebben,	met	als	doel	de	beleving	van	de	bezoeker	te	ver-
sterken.	Samenwerking	tussen	(horeca)ondernemers,	winkeliers,	exploitanten,	studenten,	bewoners	
en	andere	mogelijke	stakeholders	rondom	de	kermis	moet	leiden	tot	de	ontwikkeling	van	innova-
tieve	projecten	en	initiatieven.	Het	toekomstige	succes	van	de	Tilburg	Kermis	wordt	in	belangrijke	
mate	bepaald	door	het	succes	van	de	samenwerking.	Door	stakeholders	aan	elkaar	te	verbinden	en	
krachtige	product-markt-combinaties	te	ontwikkelen,	met	als	doel	de	beleving	van	de	bezoeker	te	
verhogen.	Samenwerking	staat	voorop	bij	de	nieuwe	invulling	van	de	kermis.

De	kermis	wordt	een	multi-stakeholder	business	model	en	een	multi-party	evenement.	Meerdere	
stakeholders	(bedrijfsleven,	kennisinstellingen,	cultuursector	en	overheden)	worden	bij	de	ontwik-
keling	van	de	Tilburgse	Kermis	betrokken	in	hun	eigen	rol,	ontwikkeling	en	uitvoering.	De	Tilburgse	
Kermis	streeft	er	naar	om	in	2020	meerdere	strategische	en	operationele	samenwerkingspartners	
te	binden.	De	kermis	moet	zich	ontwikkelen	tot	een	aantrekkelijk	evenement	voor	het	bedrijfsleven	
en	sponsoren.	

2.3
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3 De Tilburgse Kermis op weg naar 2020 
De afgelopen maanden is gewerkt aan de invulling van het nieuwe kermisconcept met een werk-
groep, waarin diverse stakeholders een actieve rol hebben vervuld in de planvorming voor de 
Tilburgse Kermis 2020. Met deze werkgroep (KWS) is een eerste actieve stap gezet richting het 
verbinden, verbreden en vernieuwen van de kermis. 

Om	hier	een	vervolg	aan	te	kunnen	gaan	geven	hebben	we	het	perspectief	van	de	Tilburgse	Kermis	
in	een	aantal	scenario’s	uitgewerkt,	variërend	tussen	de	ontwikkeling	van	het	concept	binnen	de	
bestaande	uitgangspunten	tot	een	extra	kwaliteitsimpuls	en	dus	meer	inzet.	Hiervoor	onderscheiden	
we	twee	varianten:	de	minimum	variant	waarmee	we	de	kermis	weer	up	to	date	brengen	en	de	maxi-
mumvariant	waarin	we	Tilburg	als	kermishoofdstad	van	Europa	positioneren.	

Afhankelijk	van	de	gemaakte	keuze	hierin	kan	het	plan	in	uitvoering	worden	genomen	en	de	
verandering	met	ingang	van	de	kermis	2017	doorgevoerd	worden.

Wat	de	scenario’s	met	elkaar	gemeen	hebben,	is	dat	zij	voortbouwen	op	de	samenwerking	van	
stakeholders	die	is	ontstaan.	Als	gevolg	daarvan	verkrijgt	de	Tilburgse	Kermis	in	meer	of	mindere	
mate	het	karakter	van	een	multi-stakeholders-businessmodel,	waarmee	de	kermis	niet	langer	
gezien	kan	worden	als	een	ding	van	de	gemeente	of	een	kapstok	voor	losse	activiteiten,	maar	een	
evenement	dat	de	partijen	in	de	stad	verbindt.	Essentieel	voor	de	toekomst	van	het	evenement!

De scenario’s op een rij

Bestaande uitgangspunten bestendigen 
Dit	scenario	gaat	uit	van	de	uitgangspunten	van	de	huidige	begroting	hetgeen	betekent	dat	de	op-
brengsten	minimaal	gelijk	zijn	aan	de	uitgaven	voor	de	kermis.	Meeropbrengsten	vloeien	terug	naar	
de	algemene	dienst.	We	borduren	voort	op	de	werkzaamheden	die	het	afgelopen	jaar	zijn	uitgevoerd,	
waaronder	de	opbouw	van	de	strategische	visie,	gesprekken	met	stakeholders	en	werkzaamheden	
binnen	het	KWS.	Het	KWS	fungeert	als	adviesorgaan	voor	de	gemeente	Tilburg	en	helpt	bij	het	leggen	
van	verbindingen.	Op	weg	naar	2020	zorgt	dit	scenario	voor	weinig	veranderingen	in	het	huidige	beleid	
en	concept.	We	sluiten	aan	bij	de	positionering	van	Marketing	Tilburg	(1+1=13)	en	zetten	in	op	de	tot	
dusver	gemaakte	samenwerkingen.	De	kermis	wordt	sterker	gepositioneerd	als	regionaal	evene-
ment	voor	Tilburgers	en	Brabanders.

Dit	minimumscenario	legt	het	accent	op	verbinden.	En	hoewel	uit	de	verbinding	mooie	dingen	tot	
stand	komen,	biedt	het	-	in	ieder	geval	op	korte	termijn	-	weinig	perspectief	op	merk-	en	zicht-
bare	verandering,	laat	staan	een	nieuw	elan.
Daarbij	kleeft	er	een	risico	aan	dat	de	kermis	vanuit	het	principe	stilstand	is	achteruitgang	in	een	
negatieve	spiraal	belandt	als	blijkt	dat	de	opbrengsten	niet	meer	opwegen	tegen	de	kosten,	en	
het	budget	voor	de	kermis	naar	beneden	bijgesteld	wordt.	

3.1
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Kwaliteitsimpuls minimum  
In	dit	scenario	zetten	we	de	samenwerking	met	de	stakeholders	en	Marketing	Tilburg	voort,	maar	
zetten	we	zwaarder	in	op	de	ontwikkeling	van	nieuwe	samenwerkingen	en	de	versterking	van	de	
regionale	en	nationale	positionering	van	Tilburg	via	het	bedrijfsleven	en	sponsoren.	We	trekken	
meer	budget	uit	voor	marketing	&	promotie	en	de	programmering	op	en	rond	de	kermis	en	gaan	
aan	de	slag	met	het	ontwikkelen	van	een	nieuw	verpachtingssysteem.

Naast	verbinden	biedt	dit	scenario	veel	aanknopingspunten	tot	het	vernieuwen	van	de	kermis,	als	
ook	het	verbreden	van	de	basis	en	daarmee	het	aantrekken	van	nieuwe	doelgroepen	en	extra	
bestedingen	in	de	stad.

Kwaliteitsimpuls maximum 
Bij	dit	scenario	waarbij	we	een	kwaliteitsimpuls	aan	de	kermis	geven,	is	ook	een	plusvariant	mogelijk,	
waarbij	we	als	Tilburg	kiezen	voor	een	internationale	positionering	van	de	Tilburgse	Kermis	als	ker-
mishoofdstad	van	Europa	en	dus	nog	een	stap	verder	gaan	dan	in	de	minimumvariant.	We	sluiten	
internationale	samenwerkingsverbanden	en	zoeken	nieuwe,	spannende		attracties	voor	de	kermis	
die	uniek	zijn	in	Europa.	Net	als	in	de	minimumvariant	biedt	dit	scenario	aanknopingspunten	voor	
verbinden,	vernieuwen	en	verbreden,	zij	het	in	een	groter	en	internationaal	perspectief.	Als	je	jezelf	
tot	kermishoofdstad	van	Europa	profileert	moet	je	je	in	dat	speelveld	begeven,	zonder	daarbij	de	
lokale	verbinding	uit	het	oog	te	verliezen.	

De thema’s maken het verschil  

Om	de	verschillen	in	richting	en	aanpak	te	kunnen	duiden	onderscheiden	we	een	aantal	thema’s	
die	bepalend	zijn	voor	de	Tilburgse	Kermis.	Hierin	zitten	populair	gezegd	de	knoppen	waaraan	
gedraaid	kan	worden	en	het	verschil	maakt	in	de	ambitie.			

 Positionering van de kermis
 Verpachting
 Programmering
 Kermisterrein 
 Kwaliteit
 Marketing

In	de	hoofdstukken	4	t/m	9	gaan	we	per	thema	in	op	de	scenario’s.	Het	scenario	van	bestendiging	
vormt	daarbij	steeds	het	vertrekpunt	en	dit	bouwt	steeds	verder	op.	

3.2
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4 positionering 
De positionering van de Tilburgse Kermis zegt iets over de wijze waarop de kermis zich manifesteert 
bij de doelgroep ten opzichte van andere evenementen. De Tilburgse Kermis is - dankzij Roze 
Maandag - weliswaar landelijk bekend, maar in werkelijkheid trekken we met de kermis vooral de 
lokale en regionale bevolking aan. 

Bestendigen: aansluiten bij positionering Marketing Tilburg

De	positionering	van	de	kermis	blijft	lokaal	en	regionaal	en	sluit	aan	bij	de	positionering	van	
Marketing	Tilburg	(1+1=13).	Een	van	de	belangrijkste	uitgangspunten	hierin	is	de	inzet	van	
strategische	en	operationele	samenwerkingsverbanden	ten	bate	van	de	kermis.	De	opgebouwde	
samenwerking	van	stakeholders	in	het	KWS	is	daar	een	goed	voorbeeld	van.	

Verdere verbinding via Marketing Tilburg
We	werken	een	verdere	samenwerking	uit	met	Marketing	Tilburg,	waarin	de	positionering	
1+1=13	en	de	kernwoorden	experimenteel,	tegendraads,	rauw,	humor,	daadkrachtig	en	sociaal	
centraal	staan.	Er	liggen	grote	kansen	op	het	gebied	van	een	gezamenlijke	positionering	om	
zo	de	benoemde	doelstellingen	te	behalen.	Marketing	Tilburg	wordt	onderdeel	van	KWS	en	
helpt	zo	het	KWS	en	de	gemeente	Tilburg	de	verbinding	te	maken	met	niet-kermis	gerelateerde	
organisaties	en	partijen	in	Tilburg.	De	verbreding	van	de	Tilburgse	Kermis	naar	de	gehele	stad,	
met	activiteiten	die	weinig	tot	geen	natuurlijke	verbinding	hebben	met	de	kermis,	kunnen	we	
realiseren	doordat	Marketing	Tilburg	deze	organisaties	kan	enthousiasmeren	om	de	kermis	te	
gebruiken	als	podium	voor	hun	expertises,	producten,	diensten,	kwaliteiten	et	cetera.	Belangrijk	
is	dat	aanvullingen	op	het	kermisproduct	vanuit	de	samenleving	zelf	moeten	komen	en	ook	
gerealiseerd	worden.	Het	KWS	speelt	daarin	een	onmisbare	rol.

Kwaliteitsimpuls minimum: intensivering samenwerking Marketing Tilburg

Het	scenario	van	bestendigen	ligt	hieraan	ten	grondslag.	Dat	betekent	dus	het	voortzetten	van	het	
KWS.	Waar	bij	bestendigen	besloten	wordt	om	tezamen	met	Marketing	Tilburg	te	werken	aan	een	
consistent	verhaal	(o.b.v.	1+1=13),	zet	dit	scenario	in	op	het	samenvoegen	en	efficiënt	regelen	van	
de	promotionele-	en	marketingactiviteiten	van	zowel	Marketing	Tilburg	als	de	gemeente	Tilburg.	

Inzetten op regionale én landelijke positionering in een samenwerkingsverband met Marketing Tilburg 
Het	ontwikkelen	van	programma	en	intensiveren	van	de	marketing-	en	promotieactiviteiten	zijn	de	
belangrijkste	pijlers.	Dit	doen	we	door	in	samenwerking	met	Marketing	Tilburg	naar	een	regionale	
positionering	ook	sterk	in	te	zetten	op	de	landelijke	positionering	van	zowel	Tilburg	als	de	Tilburgse	
Kermis.	

De	Tilburgse	Kermis	geldt	in	2020	als	podium	voor	overige	Tilburgse	initiatieven,	ontwikkelingen	
en	creaties,	denk	bijvoorbeeld	aan	culturele	en	creatieve	partijen.	We	doen	dit	door	het	contact	
te	zoeken	met	deze	partijen	en	meerdere	activiteiten	en	evenementen	te	organiseren,	aanvul-
lend	op	de	kermis.

4.1

4.2
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Hierbij	kan	gedacht	worden	aan	het	betrekken	van	de	8	deelgebieden	in	Tilburg	(o.a.	Dwaalgebied,	
Piushaven,	Spoorzone)	en	de	eigentijdse	identiteit	van	deze	gebieden	aan	een	groot	publiek	tentoon	
te	stellen	gedurende	de	kermis.	Door	een	samenwerkings-	verband	tussen	de	gemeente	Tilburg	en	
Marketing	Tilburg	op	te	zetten,	kunnen	we	stakeholders	en	mogelijke	partners	in	en	rondom	Tilburg	
enthousiasmeren	om	hun	steentje	bij	te	dragen	en	zo	nieuwe	doelgroepen	aantrekken.

Kwaliteitsimpuls maximum 

Zowel	het	scenario	van	bestendigen	als	dat	van	de	minimale	kwaliteitsimpuls	focust	in	de	positionering	
voornamelijk	op	de	regio	Brabant	en	Nederland.	De	ambitie	binnen	de	maximum	variant	gaat	verder	
dan	de		landsgrenzen	en	focust	zich	op	een	internationale	toppositie	als	kermishoofdstad	van	Europa.	
De	Tilburgse	Kermis	wil	de	traditionele	topkermissen	in	Europa	in	München	(16	dagen,	6	mio	
bezoekers,	500+	attracties)	en	Düsseldorf	(10	dagen,	4	mio	bezoekers,	350	attracties)	overtreffen.	

Inzetten op internationale positionering: zelfstandige marketing
In	2020	kent	de	Tilburgse	Kermis	aanzienlijk	meer	internationale	bezoekers	en	is	de	kermis	een	
evenement	met	aanzien	in	Europa.	We	stellen	onszelf	als	doel	om	dé	Kermishoofdstad	van	Europa	
te	zijn,	waarmee	we	grote	en	bekende	kermissen	o.a.	in	Duitsland	voorbij	streven.	De	Tilburgse	
Kermis	heeft	en	behoudt	een	sterke	mix	van	traditionele	attracties	en	heftige	attracties	met	een	
‘wow-effect’.	De	gemeente	stelt	alles	in	het	werk	om	die	topattracties	naar	de	Tilburgse	kermis	te	
halen.		

We	gaan	op	zoek	naar	sterke,	internationale	partners	die	ervoor	kunnen	zorgen	dat	er	aanvullen-
de	bezoekersstromen	naar	de	Tilburgse	Kermis	ontwikkeld	worden.	Sterke	internationale	partners	
leveren	een	bijdrage	aan	de	internationale	bekendheid	van	de	kermis.	Met	de	ontwikkeling	van	
diverse	arrangementen	met	partners	gesegmenteerd	op	kansrijke	doelgroepen	proberen	we	
Europese	bezoekers	naar	de	kermis	en	Tilburg	te	halen.	Dit	vraagt	naast	marketing,	ook	behoorlijk	
wat	inzet	op	de	programmering	ten	behoeve	van	een	internationale	bekendheid.	

4.3
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5 Verpachtingssysteem
De verpachting van de Tilburgse Kermis gebeurt grotendeels via een systeem van openbare ver-
pachting, waarbij de hoogte van de inschrijving bepalend is voor een plaats. De consumptieve 
zaken als ook de nostalgische kermis zijn de afgelopen jaren aan dit systeem onttrokken en worden 
op basis van gesloten verpachting uitgezet. In zogenaamde groene zones wordt de plek onder-
hands vergeven. Andere aspecten zoals kwaliteit en publieke aantrekkingskracht spelen daarbij een 
belangrijker rol.  

Bestendigen

In	geval	van	bestendigen	wijken	we	niet	af	van	het	huidige	openbare	verpachtingssysteem,	waarbij	
de	hoogste	inschrijving	bepalend	is.	

Binnen	dit	scenario	zijn	-	naast	de	bestaande	groene	zones	-	weinig	(financiële)	mogelijkheden	
aanwezig	om	actief	interessante	en	innovatieve	attracties	aan	te	trekken,	noch	op	kwaliteit	te	
sturen.	

Kwaliteitsimpuls minimum: intensivering samenwerking Marketing Tilburg

Uit	de	Bouwsteen	naar	een	strategische	visie	2020	en	gesprekken	met	het	KWS	is	naar	voren	
gekomen	dat	er	kritiek	is	op	het	huidige	verpachtingssysteem	omdat	het	enkel	uitgaat	van	maxi-
malisatie	van	de	opbrengsten.	De	exploitanten	krijgen	daardoor	geen	binding	met	de	Tilburgse	
Kermis	en	voelen	zich	niet	verantwoordelijk	voor	het	geheel.	

Nieuw verpachtingssysteem geënt op verhogen kwaliteit en betrokkenheid 
Ingeval	van	een	kwaliteitsimpuls	starten	we	in	2016	met	de	ontwikkeling	van	een	nieuw	ver-
pachtingssysteem.	Beide	kermisbonden	staan	positief	tegenover	de	ontwikkeling	van	een	nieuw	
systeem	mits	transparantie	en	zorgvuldigheid	gewaarborgd	worden.	Het	KWS	geeft	een	advies	
over	de	kaders	aan	de	gemeente	Tilburg	en	de	implementatie	van	het	te	ontwikkelen	ver-
pachtingssysteem.	Het	streven	is	om	het	nieuwe	verpachtingssysteem	met	ingang	van	2017	te	
implementeren.	

Jaarlijks een reuzenrad als het ultiéme kermissymbool
Een	reuzenrad	is	bij	uitstek	hét	ultieme	kermissymbool.	Toch	kampt	de	Tilburgse	Kermis	
al	enige	jaren	met	problemen	om	een	exploitant	met	reuzenrad	naar	de	kermis	te	krijgen.	
Gelukkig	is	het	voor	de	kermis	2016	weer	gelukt.	Met	ingang	van	2017	is	een	reuzenrad	een	
must-have	op	de	kermis:	de	bezoekers	zien	de	kermis	van	veraf	al	in	de	skyline	van	Tilburg	
verschijnen.	De	gemeente	spant	zich	extra	in	om	dit	jaarlijks	te	realiseren.	

5.1

5.2
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Kwaliteitsimpuls maximum 

De	maximum	variant	gaat	op	dezelfde	wijze	als	de	minimum	variant	werken	aan	de	ontwikkeling	
van	een	nieuw	verpachtingssysteem	omwille	van	de	kwaliteit	en	betrokkenheid.	

Volop ruimte voor de topattracties
Met	oog	op	de	internationale	positionering	heeft	de	kermis	meer	en	betere	publiekstrekkers	
nodig	dan	momenteel	het	geval	is.	De	topattracties	van	de	kermiswereld	moeten	aanwezig	zijn	
in	Tilburg.	De	gemeente	moet	hiervoor	alles	in	het	werk	stellen		om	dit	mogelijk	te	maken	zoals	
bijvoorbeeld	het	beschikbaar	stellen	van	een	premie	of	aangepaste	pachtprijzen.	Op	deze	wijze	
moeten	innovatieve	en	vernieuwende	attracties	in	Tilburg	geplaatst	worden,	waarbij	de	kermis	
financieel	aantrekkelijk	is	voor	de	exploitanten	en	zo	gewerkt	wordt	aan	een	positieve	verstand-
houding	tussen	exploitant,	bezoekers	en	gemeente.	Het	aanbieden	van	aangepaste	pachtprijzen	
voorkomt	dat	exploitanten	te	hoge	ritprijzen	moeten	aanhouden	om	hun	kosten	te	dekken.	Om	
ruimte	te	creëren	voor	grotere,	innovatieve	attracties	moet	het	kermislint	vergroot	worden	en	of	
het	aantal	gokattracties	gehalveerd. 

5.3
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“Nieuwe verpachtingssysteem in een notendop”

Doelstelling: 
Nieuw	systeem	draagt	bij	aan	de	verhoging	van	de	kwaliteit	van	de	attracties	en	draagvlak	en	
betrokkenheid	bij	de	exploitanten.	

Uitgangspunten: 
Reguleren kwaliteit 
Een	gunning	wordt	toegekend	op	basis	van	(op	te	stellen	meetbare)	voorwaarden	die	de	kwaliteit	
ten	goede	komen.	
betaalbaarheid van de kermis
Rit-	en	deelnameprijzen	en	prijsuitgifte	op	een	acceptabel	niveau	krijgen	voor	zowel	bezoekers	als	
exploitanten.	Diverse	onderzoeken	hebben	uitgewezen	dat	de	huidige	kermis	wordt	aangemerkt	
als	‘te	duur’.	Een	nieuw	verpachtingsysteem	moet	zorg	dragen	dat	de	kermis	weer	betaalbaar	
wordt	voor	bezoekers.	
stimuleren van innovaties en investeringen 
Exploitanten	die	innoveren	en	investeren	in	de	attracties	komen	eerder	in	aanmerking	voor	een	
gunning.	De	kermisbonden	stimuleren	hun	achterban	daarin.
Meer betrokkenheid en binding van de exploitant aan de Tilburgse kermis
Binding	en	betrokkenheid	exploitanten	vergroten;	bijvoorbeeld	door	samenwerking	tussen	horeca	
en	kermis	te	ontwikkelen	of	meerjarige	contracten	uit	te	geven	voor	die	attracties	die	echt	een	
toegevoegde	waarde	hebben	voor	de	kermisopstelling.

Uitvoering:
De	gemeente	speelt	zelf	een	actieve	rol	in	het	‘werven’	van	exploitanten	en	attracties,	oftewel	de	
exploitanten	worden	uitgenodigd	voor	een	plek	op	de	Tilburgse	Kermis.	De	hoogte	van	de	biedingen	
zijn	niet	alleen	meer	doorslaggevend	in	de	keuze	voor	een	exploitant	/	attractie.
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6 Programmering 
Belangrijke smaakmakers van de Tilburgse Kermis zijn de randactiviteiten. Vorig jaar is het 25-jarig 
jubileum van ‘roze maandag’ gevierd dat in Tilburg is bedacht en op vele kermissen navolging heeft 
gekregen. Ook andere activiteiten en rituelen bepalen de beleving van de kermis en geven de kermis 
haar karakter. We slagen er tot nog toe niet in meer diversiteit te bieden. Door veel van hetzelfde 
te programmeren raakt de balans met de kermis zoek maar bereiken we ook geen nieuwe doel-
groepen.

Bestendigen

Vanuit	het	KWS	stimuleert	de	gemeente	Tilburg	het	ontstaan	van	nieuwe	samenwerking	bij	stake-
holders.	Het	enthousiasme	van	het	KWS	heeft	de	afgelopen	maanden	op	deze	wijze	al	vruchten	
afgeworpen.	De	afgevaardigden	van	de	kermisbonden	en	de	horeca	in	Tilburg	zijn	voornemens	
om	gezamenlijke	activiteiten	te	organiseren,	bijvoorbeeld	in	de	vorm	van	een	kroegen-	en	
proeventocht	waarbij	grote	groepen	een	bezoek	brengen	aan	verschillende	kroegen	én	attracties.	
Dit	enthousiasme	en	het	gevoel	dat	er	op	een	positieve	wijze	gewerkt	wordt	aan	verbeteringen	
laten	zien	dat	er	mogelijkheden	liggen	voor	nieuwe	initiatieven.	We	onderscheiden	in	dit	scenario	
de	volgende	activiteiten:

De evenementenmatrix: horeca en kermis beter in balans
Horeca	en	kermis	zijn	onlosmakelijk	met	elkaar	verbonden.	De	combinatie	van	evenementen	
georganiseerd	door	de	horeca	en	externe	organisatoren	en	de	aantrekkingskracht	van	de	kermis	
maken	het	een	compleet	en	aantrekkelijk	evenement.	De	afgelopen	jaren	is	er	kritiek	gekomen	
van	kermisexploitanten	op	de	hoeveelheid	evenementen	georganiseerd	door	de	horeca.	Daaren-
tegen	zijn	deze	evenementen	in	de	binnenstad	steeds	meer	een	belangrijke	publiekstrekker.

Het	is	dan	ook	van	belang	dat	op	weg	naar	2020	een	balans	gevonden	wordt	waarin	beide	
partijen	elkaar	én	de	kermis	weten	te	versterken.	Het	KWS	adviseert	dat	het	herstellen	van	de	
balans	duidelijkheid	creëert	en	zorgt	voor	verbindingen	die	de	algehele	kwaliteit	en	uitstraling,	
de	sfeer	en	beleving	van	de	kermis	een	nieuwe	impuls	geven.	In	de	gesprekken	binnen	het	KWS	
is	door	zowel	de	horeca	als	de	exploitanten	aangegeven	dat	ze	open	staan	voor	samenwerking	
en	verbinding	om	de	kermis	te	versterken.	Om	de	ontwikkeling	van	een	gezonde	balans	tussen	
horeca	en	kermis	te	stimuleren	en	om	wildgroei	aan	grote	evenementen	te	voorkomen,	stelt	de	
gemeente	-	op	advies	van	het	KWS	-	een	evenementenmatrix	op	voor	2017	en	verder,	waarbij	de	
evenementen	op	het	kermisterrein	getoetst	worden	op	een	aantal	criteria,	waardoor	een	goede	
balans	en	meer	spreiding	kan	ontstaan.	Bijvoorbeeld	locatie	(buiten/binnen),	tijd	(dag/avond),	
thema	(wel/niet),	doelgroep,	dag	(piek-	en	daldagen)

Creëren van rustpunten
Er	zijn	relatief	weinig	locaties	op	het	kermislint	waar	bezoekers	rustig	kunnen	zitten	en	eigen	
meegebrachte	consumpties	mogen	nuttigen.	In	dit	scenario	wordt	gewerkt	aan	een	balans	in	de	
hoeveelheid	vierkante	meter	terras	die	de	horeca	mag	gebruiken.	Meerdere	stakeholders	heb-
ben	de	nadrukkelijke	behoefte	uitgesproken	aan	rustpunten	zonder	consumptieverplichting	op	
de	kermis.	

6.1
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Bij	de	indeling	van	het	kermislint	moet	een	evenwichtige	verdeling	gemaakt	worden	tussen	
horecaterrassen	en	openbare	zitplekken.	Momenteel	worden	alle	vrije	ruimten	aan	het	kermis-
lint	in	gebruik	genomen	als	terras.	Met	ingang	van	de	kermis	2017	wordt	bij	het	verlenen	van	de	
kermis	terrasvergunningen	op	ieder	kermisterrein	een	juiste	verdeling	gemaakt	tussen	openbare	
rustplekken	en	terrassen	voor	de	horeca	ondernemers.	

Kermiscamping Tilburg
In	2016	wordt	de	kermiscamping	toegevoegd,	een	particulier	initiatief	van	Stadscamping	Tilburg.	
Er	is	reeds	toestemming	gegeven	voor	de	organisatie	van	een	pop-up	kermiscamping	nabij	de	
binnenstad.	De	camping	wordt	in	een	knusse	setting	neergezet,	met	verhuur	van	slaapgele-
genheden.	Bezoekers	hebben	de	keuze	uit	tenten	of	flexhotels	(voor	meerdere	personen).	De	
maximale	capaciteit	van	de	kermiscamping	bedraagt	(650	tot)	1.000	personen.	Om	de	kermis-
camping	definitief	door	te	zetten,	zijn	minimaal	100	gasten	nodig	om	de	exploitatie	te	dekken.	
De	organisatie	draait	volledig	op	circa	80	vrijwilligers	en	er	zijn	geen	kosten	aan	verbonden	voor	
de	gemeente	Tilburg.	Stadscamping	Tilburg	beschikt	over	een	eigen	boekingssysteem	en	vraagt	
alleen	om	medewerking	in	het	promoten	van	de	kermiscamping	door	contact	te	zoeken	met	de	
VVV	en	Marketing	Tilburg.	

Kwaliteitsimpuls minimum  

Om	de	thema’s	verbinden,	verbreden	en	vernieuwen	te	realiseren	binnen	de	Tilburgse	Kermis	
is	het	van	belang	dat	flink	geïnvesteerd	wordt	in	de	activiteiten	en	evenementen	die	aanvullend	
op	de	kermis	worden	georganiseerd.	Om	dit	te	realiseren	wordt	het	KWS	behouden	als	advies-
orgaan	en	verantwoordelijk	gemaakt	voor	het	leggen	van	verbindingen	met	de	achterban	en	het	
bedenken	van	nieuwe	initiatieven	en	het	enthousiasmeren	van	stakeholders	hiervoor.

KWS als aanjager voor nieuwe Product-Markt-Partner-Combinaties
Binnen	het	KWS	sturen	we	aan	op	het	leggen	van	onderlinge	verbindingen,	het	enthousiasmeren	
van	de	achterban	en	het	bedenken	van	nieuwe	initiatieven.	Dit	leidt	tot	de	ontwikkeling	van	nieuwe	
Product-Markt-Partner-Combinaties	(PMPC’s),	waarbij	sprake	is	van	samenwerking	tussen	twee	
of	meerdere	partijen,	die	een	vrijetijdsproduct	ontwikkelen	voor	een	(specifieke)	doelgroep.	Goed	
ontwikkelde	PMPC’s	verhogen	de	kwaliteit	van	het	aanbod,	wat	resulteert	in	meer	bezoekers	en	
hogere	bestedingen	op	de	kermis	en	in	de	stad.	Activiteiten	vinden	plaats	in	een	nauwere	samen-
werking	met	Marketing	Tilburg	dan	in	het	scenario	van	bestendigen	het	geval	is.	In	plaats	van	de	
gezamenlijke	positionering	(1+1=13)	te	verspreiden,	trekken	we	in	dit	scenario	daadwerkelijk	samen	
op.	Marketing	Tilburg	helpt	mee	om	connecties	en	verbindingen	te	leggen	met	ondernemers,	orga-
nisaties	en	kansrijke	initiatieven	in	Tilburg	die	bijdragen	aan	het	verbinden	van	de	kermis	met	de	
stad.	In	de	gesprekken	die	Marketing	Tilburg	voert	met	‘de	stad’	nemen	zij	de	kermis	mee	als	belan-
grijk	en	kansrijk	evenement	voor	initiatieven	om	zich	te	profileren	en	te	ontplooien.	Het	KWS	brengt	
advies	uit	aan	de	gemeente	Tilburg	over	de	ontstane	initiatieven,	waarna	het	kermisteam	beslist	om	
wel	of	geen	gehoor	te	geven	aan	het	initiatief.	

6.2
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De	werkzaamheden	en	activiteiten	van	de	afgelopen	maanden	hebben	tot	op	heden	geleid	tot	
meerdere	ideeën	vanuit	het	KWS	of	de	achterban	van	de	stakeholders.	Hieronder	volgt	een	
opsomming	van	mogelijke		initiatieven	in	de	programmering:	

Kinder- en seniorenmiddag
De	kinder-	en	seniorenmiddag	wordt	georganiseerd	in	samenwerking	met	basisscholen	en	
verzorgingstehuizen.	Relatief	rustige	dagen	op	de	kermis	zijn	uitermate	geschikt	om	te	vullen	
met	activiteiten	speciaal	voor	kinderen	en	senioren,	bijvoorbeeld	aansluitend	op	het	evenement	
‘Eet	met	je	hart’.	In	2015	betaalden	restaurantbezoekers	gedurende	de	kermis	1	euro	extra	en	
leverden	daarmee	een	bijdrage	aan	sociale	ontmoetingen	van	kwetsbare	ouderen	in	Tilburg.	Het	
opgehaalde	bedrag	kwam	100%	ten	goede	van	de	Tilburgse	(gemeentelijke)	kwetsbare	ouderen.	
Een	variant	voor	kinderen	is	voorstelbaar.	Kinderen	kunnen	bijvoorbeeld	voor	een	gereduceerd	
tarief	in	de	attracties	en	ontvangen	een	kermispresentje.	De	gemeente	Tilburg	legt	ook	een	
verbinding	tussen	de	kermis	en	senioren	door	op	een	rustige	plek	op	het	kermislint	een	picknick	
te	organiseren	en	vanaf	daar	een	wandeling	over	de	kermis	te	maken.	

Extra eindshows
Met	ingang	van	de	kermis	2017	organiseren	we	dagelijks	een	extra	eindshow	op	dagen	die	nu	
nog	geen	afsluiting	hebben.	De	eindshows	zijn	dusdanig	aantrekkelijk	en	spraakmakend	dat	we	
er	voor	zorgen	dat	bezoekers	hun	verblijf	verlengen	en	de	kermis	niet	voortijdig	verlaten.	De	
eindshow	kan	ook	een	bijdrage	leveren	aan	de	verbinding	met	de	stad	door	deze	op	andere	
locaties	in	de	binnenstad	te	organiseren,	bijvoorbeeld	in	het	Dwaalgebied	samen	met	Marketing	
Tilburg.	We	zoeken	op	deze	manier	direct	de	connectie	met	aanvullende	gebieden	in	Tilburg.	

Culturele activiteiten: Circus op het Willemsplein en een kermisparade van inwoners
Een	van	de	ideeën	om	culturele	activiteiten	toe	te	voegen	is	een	circus,	waarbij	studenten	van	
Fontys	-	wellicht	samen	met	ondernemers	-	een	programma	samenstellen	en	op	gezette	tijden	
voorstellingen	geven.	De	eerste	gesprekken	met	Fontys	Hogeschool	worden	gevoerd,	maar	het	
is	nog	een	pril	idee.	Willemsplein	is	genoemd,	maar	ander	locaties	zijn	ook	denkbaar.	Ook	is		
geopperd	een	kermisparade	in	de	stad	te	organiseren.	Via	buurt-	en	sportverenigingen	kunnen	
bewoners	van	Tilburg	ideeën	en	input	aandragen	in	de	vorm	van	verhalen,	optredens,	praalwa-
gens	en	kunstwerken	die	voor	hen	de	Tilburgse	Kermis	symboliseren.	Gemeente	coördineert	en	
organiseert	en	stelt	een	bijdrage	beschikbaar	voor	deelname	aan	de	parade.

Betrekken andere gebieden zoals Piushaven en Dwaalgebied
In	de	Piushaven	zitten	tal	van	ondernemers	en	liggen	diverse	kansen	om	meerdere	activiteiten	
te	organiseren	rondom	de	kermis	en	het	gebied	te	betrekken.	Activiteiten	met	een	opvallend	
karakter	zoals	(een	deel	van)	de	haven	omtoveren	tot	grote	kermisvijver	om	eendjes	te	vissen	kan	
zorgen	voor	veel	publiciteit	en	aanvoer	van	bezoekers	die	het	event	niet	willen	missen.		Als	alter-
natief	hiervoor	kan	ook	de	“Rubber	Duck”	van	kunstenaar	Florentijn	Hofman	naar	de	Piushaven	
gehaald	worden.	De	grote	rubberen	eend	van	de	Nederlandse	kunstenaar	is	wereldwijd	meer-
dere	keren	tentoongesteld	in	grote	havens.	Elke	locatie	krijgt	een	andere	eend	met	een	andere	
afmeting	en	grootte.	
Het	Dwaalgebied;	een	prachtig,	eigentijds	en	authentiek	deel	van	Tilburg	en	voor	velen	buiten	
Tilburg	onbekend.	Ook	daar	liggen	kansen	voor	verbinding	met	de	kermis.
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De	werkzaamheden	en	activiteiten	van	de	afgelopen	maanden	hebben	tot	op	heden	geleid	tot	
meerdere	ideeën	vanuit	het	KWS	of	de	achterban	van	de	stakeholders.	Hieronder	volgt	een	
opsomming	van	mogelijke		initiatieven	in	de	programmering:	

Het	opzetten	van	een	kermisbraderie	op	zondag	naar	het	idee	van	de	zondagsmarkt	(Dwalerij)	
met	een	kermistintje:	uiteenlopende	marktkraampjes	passend	bij	de	kermis	gecombineerd	met	
kramen	van	de	vele	speciaalzaken	en	hippe	conceptstores	die	het	gebied	rijk	is.	De	bezoekers	
kunnen	genieten	van	een	van	de	vele	marktkraampjes	waarin	verschillende	producten	te	koop	
zijn.	Denk	aan	kleding,	mode	en	accessoires,	sieraden,	lederwaren,	maar	ook	feestartikelen	en	
merchandise	uit	de	rijke	Tilburgse	(kermis)historie.	Ook	voor	een	eigentijds	Tilburgse	lekkernij	is	
de	bezoeker	op	de	kermisbraderie	aan	het	juiste	adres.	
Voor	beide	gebieden	geldt	dat	het	initiatief	tot	betrekken	en	verbinden	ligt	bij	gemeente.

Kwaliteitsimpuls maximum

Met	dit	scenario	gaan	we	net	weer	een	stap	verder	en	zorgt	dit	-	bovenop	het	hiervoor	gestelde	-	
voor	spectaculair	vermaak	waar	men	in	Nederland	en	Europa	niet	meer	omheen	kan.	Het	achter-
liggende	doel	is	om	spraakmakende	activiteiten	te	ontplooien	die	zorgen	voor	veel	exposure,	
promotie	én	nieuwe	bezoekers.	

Kermisparade
We	investeren	in	de	ontwikkeling	van	een	grootse	kermisparade,	georganiseerd	door	de	gemeente	
Tilburg.	Een	parade	is	vergelijkbaar	met	het	niveau	in	Disneyland	Parijs.	Met	een	magische	mix	
aan	grote	praalwagens,	vele	(dans)	optredens,	kostuums,	muziek	en	belevingen.	De	kermisparade	
is	een	waanzinnige	en	spectaculaire	beleving	voor	alle	zintuigen,	die	wervelt	door	de	straten	van	
Tilburg.	Denk	aan	rijdende	kermiswagens	en	praalwagens	die	zijn	opgemaakt	met	de	sfeer	van	de	
vroegere	Tilburgse	kermis	(bijvoorbeeld	rond	1900).	De	gemeente	Tilburg	neemt	het	initiatief	tot	
de	organisatie	en	financiering	van	de	kermisparade.	

Permanent reuzenrad
Een	reuzenrad	is	hét	ultieme	kermissymbool	en	Tilburg	is	de	enige	echte	kermisstad.	Daarom	
plaatsen	we	een	permanent	reuzenrad	op	een	goed	zichtbare	locatie	in	de	stad	met	een	prachtig	
uitzicht	over	de	stad.	De	kermis	is	op	deze	wijze	te	allen	tijde	verbonden	en	bezoekers	kunnen	
altijd	een	bezoek	brengen	aan	het	symbool	van	de	stad.	

Waterdruppel kunstwerk
Bij	de	ingang	van	de	kermis	plaatsen	we	het	kunstwerk	BIT.FALL	van	Julius	Pop	voor	extra	interactie.	
In	dit	kunstwerk	vormen	waterdruppels	woorden	die	naar	beneden	vallen	en	gedurende	een	
fractie	van	een	seconde	leesbaar	zijn.	BIT.FALL	is	zo	geprogrammeerd	dat	het	online	woorden	
kiest	die	op	dat	moment	het	meest	voorkomen	op	de	Nederlandse	nieuwswebsites.	Hiermee	
wordt	een	besef	gekweekt	van	de	snel	veranderende	datastromen	waar	we	mee	in	aanraking	
komen.	Daarnaast	activeren	we	bezoekers	vanaf	de	entree	om	online	kenbaar	te	maken	dat	zij	
aanwezig	zijn	op	de	Tilburgse	Kermis	en	zo	de	kermis	op	het	kunstwerk	zichtbaar	te	krijgen.	Het	
werk	was	eerder	te	zien	in	New	York	en	boven	de	Thames	in	Londen.

6.3
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7 Kermisterrein 
Het kermislint is het terrein dat de gemeente ter beschikking kan stellen voor het plaatsen van 
attracties. Vanaf het Besterdplein aan de noordkant tot en met het Koningsplein aan de zuidkant 
slingert het lint door de binnenstad. Grenzend aan het huidige kermislint zijn geen uitbreidingsmo-
gelijkheden aanwezig. Met kermisterrein bedoelen we die delen van de (binnen)stad waar ook de 
sfeer van de kermis geproefd kan worden en dus - zonder dat er attracties staan - verbonden zijn 
aan de kermis. 

Bestendigen

Er	worden	geen	wijzigingen	doorgevoerd	in	het	kermislint	de	komende	jaren.	Afhankelijk	van	
het	succes	van	de	Spoorzone	en	het	Koningsplein	wordt	bij	de	evaluatie	kermis	2016	besloten	
om	de	Spoorzone	wel	of	niet	definitief	toe	te	voegen	aan	het	kermislint.	

De	kermis	wordt	met	ingang	van	2016	verder	verspreid	door	de	stad,	door	toevoeging	van	de	
Kermiscamping	als	onderdeel	van	de	randactiviteiten	/	programmering.	Hierdoor	wordt	de	
kermis	ook	buiten	het	lint	duidelijker	zichtbaar.	

Kwaliteitsimpuls minimum

Ook	hier	geldt	dat	er	geen	wijzigingen	doorgevoerd	worden	in	het	kermislint	de	komende	jaren.	
Afhankelijk	van	het	succes	van	de	Spoorzone	en	het	Koningsplein	wordt	in	2016	besloten	om	de	
Spoorzone	wel	of	niet	definitief	toe	te	voegen	aan	het	kermislint.

Door	de	ontwikkeling	van	diverse	randactiviteiten	en	evenementen	zoeken	we	de	verbinding	met	
de	acht	deelgebieden	in	de	binnenstad.	Met	name	in	de	Piushaven	en	het	Dwaalgebied	liggen	
kansen	en	wordt	sterk	de	combinatie	gezocht	met	ondernemers	om	deze	gebieden	te	betrekken	
bij	de	kermis.	

Kwaliteitsimpuls maximum

De	ambitie	om	in	2020	kermishoofdstad	van	Europa	te	zijn,	heeft	gevolgen	voor	het	kermislint	de	
komende	jaren.	Om	ruimte	te	maken	voor	extra	publiekstrekkers	vindt	de	kermis	niet	alleen	in	de	
binnenstad	plaats,	maar	zoeken	we	de	verbinding	met	andere	locaties	in	de	stad.	Zo	kunnen	we	
ook	op	andere	locaties	attracties	plaatsen	die	bijvoorbeeld	meer	ruimte	nodig	hebben	en	daar-
door	momenteel	niet	geplaatst	kunnen	worden.	

7.1

7.2

7.3
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8 Kwaliteit 
Onder de kwaliteit van de kermis vallen meerdere ‘intangible’ onderdelen, zoals gastvrijheid, sfeer, 
beleving en uitstraling. Verschillende factoren zijn daarop van invloed. Meest in het oog springend 
zijn de attracties; zowel de uitstraling ervan als de gastvrijheid van het bijbehorende personeel. 
Dit geldt ook voor de horeca aan het kermislint. Ook de programmering rondom de kermis kan 
positief bijdragen aan de kwaliteit van de beleving. Kwaliteit is een samenspel van factoren en 
afhankelijk van de regie daarop.   

Bestendigen

De	afgelopen	maanden	hebben	de	diverse	stakeholders	in	de	kermiswerkgroep	stakeholders	(KWS)	
al	met	elkaar	gediscussieerd	en	samengewerkt	aan	de	toekomst	van	de	kermis.	Hierdoor	is	weder-
zijds	begrip	voor	elkaar	ontstaan	en	inzicht	verkregen	in	elkaars	belangen.	Voorheen	vonden	ook	
gesprekken	en	discussies	plaats,	maar	iedereen	vanuit	zijn	eigen	belang,	zonder	gezamenlijk	te	
kijken	naar	wat	het	beste	is	voor	de	kwaliteit	van	de	kermis.	De	gemeente	Tilburg	was	in	die	situatie	
al	snel	de	schuldige	en	een	daadwerkelijke	oplossing	voor	allen	bleef	uit.	Zo	bezien	is	dit	traject	al	
pure	winst.	

Samenwerking tussen stakeholders (KWS) voortzetten 
Gezien	de	inspanningen	en	resultaten	die	het	KWS	in	korte	tijd	met	elkaar	behalen,	is	het	zaak	de	
samenwerking	met	een	dergelijke	werkgroep	voort	te	zetten.	Binnen	de	KWS	zal	ook	de	gemeente	
een	actieve	rol	innemen.	De	KWS	is	verantwoordelijk	voor	het	leggen	van	nieuwe	contacten	die	
ten	goede	van	de	kermis	kunnen	komen,	bijvoorbeeld	binnen	het	Brabantse	bedrijfsleven.	Bin-
nen	de	achterban	van	de	stakeholders	is	het	hun	taak	om	te	zorgen	voor	draagvlak	en	waar	no-
dig	ondersteuning.	Daarnaast	fungeert	het	KWS	ook	als	adviesorgaan.	De	gemeente	houdt	regie	
en	blijft	uiteindelijk	de	beslisser,	maar	neemt	het	advies	van	de	KWS	mee	in	haar	besluitvorming.

Op	dit	moment	is	Marketing	Tilburg	de	missende	schakel	in	het	KWS.	Gezien	de	vele	kansen	die	
samenwerking	met	Marketing	Tilburg	biedt,	is	het	van	essentieel	belang	dat	Marketing	Tilburg	
vertegenwoordigd	wordt	in	het	KWS.	Daarnaast	moet	het	KWS	geleid	worden	door	een	onafhan-
kelijk	voorzitter,	waardoor	de	gemeente	niet	als	boosdoener	neergezet	kan	worden.	Het	bekende	
gezegde	‘vreemde	ogen	dwingen’,	heeft	de	afgelopen	maanden	absoluut	bijgedragen	in	de	posi-
tieve	verandering	in	bereidheid,	initiatief	en	houding	van	alle	stakeholders.	

Het	gemeentelijk	kermisteam	wordt	vervolgens	de	komende	jaren	verantwoordelijk	gesteld	voor	
de	uitrol	en	implementatie	van	het	uitvoeringsplan,	het	leggen	van	verbindingen	en	connecties	
en	het	activeren	van	de	Tilburgers	als	ambassadeurs	van	de	kermis.

8.1
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Geen aanvullende investeringen in kwaliteit
Er	wordt	niet	aanvullend	geïnvesteerd	om	de	kwaliteit	van	de	kermis	te	verbeteren.	De	
gemeente	Tilburg	heeft	weinig	invloed	op	de	kwaliteit	van	de	attracties,	mede	door	het	open-
bare	verpachtingssysteem.	De	nostalgische	kermis,	consumptieve	zaken	en	zogenoemde	groene	
zones	zijn	onttrokken	aan	de	openbare	verpachting.	Op	deze	gebieden	is	dus	niet	alleen	de	
hoogte	van	de	pachtsom	van	belang,	maar	spelen	andere	aspecten	zoals	kwaliteit	en	publieke	
aantrekkingskracht	ook	een	rol.	Overige	attracties	worden	geselecteerd	op	de	hoogte	van	de	
pachtsom.	Dit	heeft	als	gevolg	dat	er	geen	(harde)	eisen	gesteld	kunnen	worden	aan	de	kwaliteit	
van	de	attracties.	

Kwaliteitsimpuls minimum

Samenwerking tussen stakeholders voortzetten
Ook	in	dit	scenario	is	de	samenwerking	van	de	stakeholders	bepalend	voor	de	mate	waarin	we	
de	kwaliteit	regisseren	en	organiseren.	Een	verbeterde	sfeer,	beleving,	uitstraling	en	gastvrijheid	
geven	de	kermis	direct	een	kwaliteitsimpuls.	Het	KWS	adviseert	gemeente,	maar	staat	ook	aan	de	
lat	om	andere	onderdelen	op	een	hoger	plan	te	tillen.	

Introductie nieuw verpachtingssysteem
Met	de	introductie	van	een	nieuw	verpachtingssysteem	beogen	we	een		enorme	kwaliteitsimpuls	
op	het	gebied	van	attracties	en	uitstraling	op	de	kermis	te	realiseren.	Het	zorgt	voor	verbonden-
heid	van	de	exploitant	met	de	Tilburgse	Kermis	en	biedt	meer	sturing	op	bijv.	gastvrijheid.	Binnen	
een	nieuw	systeem	gaat	de	gemeente	Tilburg	zelf	actief	op	zoek	naar	aantrekkelijke	attracties	en	
nodigt	de	exploitant	ervan	uit	voor	een	plek	op	de	Tilburgse	Kermis.	Spectaculair	groot	vermaak	
zorgt	direct	voor	aantrekkingskracht	en	uitstraling	van	de	kermis,	daarnaast	is	het	input	voor	de	
promotie	van	de	kermis.

Gastvrijheid exploitanten
Belangrijk	aspect	in	de	beleving	voor	de	bezoeker	is	de	mate	van	gastvrijheid	bij	exploitanten.	In	
eerdere	kermisedities	werd	deze	als	te	laag	ervaren.	Met	ingang	van	het	nieuwe	verpachtings-
systeem	in	2017	werkt	de	gemeente	aan	een	verbetering	van	de	gastvrijheid.	In	het	nader	vast	
te	stellen	nieuwe	verpachtingssysteem	kunnen	gastvrijheid	en	klantvriendelijkheid	opgenomen	
worden	als	een	van	de	selectiecriteria	voor	exploitanten.	Het	terugbrengen	van	een	goede	prijs/
kwaliteitsverhouding	draagt	ook	bij	aan	de	gastvrijheid	en	beleving	van	de	kermis.

Uitstraling horecatenten
Naast	het	aantrekken	van	zeer	extreme	attracties	hebben	we	in	2020	in	samenwerking	met	
horeca	ondernemers	een	alternatief	gevonden	voor	de	huidige	witte	tenten	in	het	straatbeeld	
gedurende	de	kermis.	De	gemeente	Tilburg	neemt	initiatief	om	gezamenlijk	toe	te	werken	naar	
een	consistente	en	kwalitatieve	uitstraling	van	de	horecazaken.	

Sfeer, beleving en uitstraling versterken via marketing & promotie
De	kwaliteit	van	de	kermis	verbeteren	gaat	hand	in	hand	met	een	impuls	op	de	sfeer,	beleving	
en	uitstraling	van	de	kermis.	In	de	Bouwsteen	naar	de	strategische	visie	2020	kwam	naar	voren	
dat	de	kermis	groot	is	en	veel	bezoekers	trekt,	maar	te	weinig	beleving	en	vernieuwing	biedt	voor	
haar	bezoekers.

8.2
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Door	te	investeren	in	de	marketing,	promotie	en	citydressing	rondom	de	kermis	wordt	een	
kwaliteitsimpuls	gerealiseerd	op	gebied	van	sfeer,	beleving	en	uitstraling.	Meer	daarover	is	te	
lezen	in	hoofdstuk	9.

Kwaliteitsimpuls maximum

In	aanvulling	op	de	voorgaande	scenario’s	zetten	we	sterker	in	op	het	versterken	van	gastvrijheid	
op	de	Tilburgse	Kermis.	In	2020	is	Tilburg	niet	alleen	de	kermishoofdstad	van	Europa,	maar	de	
Tilburgse	Kermis	is	ook	de	meest	gastvrije	kermis	van	Europa.

Gastvrijheidscampagne 
We	ontwikkelen	een	grootscheepse	gastvrijheidscampagne,	waarin	alle	betrokkenen	van	de	
kermis	(ondernemers,	exploitanten	etc.)	een	intensieve	training	wordt	aangeboden	op	het	gebied	
van	gastvrijheid	en	klantbeleving.	

De	gastvrijheidscampagne	omvat	onder	andere	training	op	diverse	thema’s	gerelateerd	aan	
klantbeleving	en	ervaringen	en	hoe	deze	middels	kleine	veranderingen	snel	geoptimaliseerd	
kunnen	worden.	Voorbeelden	van	thema’s	die	opgenomen	kunnen	worden	zijn	‘entree-	en	exit	
management’,	‘routing’,	‘ambassadeurs	van	de	kermis’	en	‘stimulering	herhaalbezoek’.	

Binnen	de	campagne	wordt	het	horecapersoneel	getraind	om	ook	gedurende	grote	drukte	de	
persoonlijke	beleving	niet	uit	het	oog	te	verliezen	en	gastvrij	te	blijven	werken.	Ook	informatie-	
voorziening	rondom	het	evenement	middels	een	hashtag	en	duidelijke	afspraken	omtrent	
reactietermijnen	kunnen	een	bijdrage	leveren.	De	informatiebehoefte	bij	bezoekers	én	stakeholders	
wordt	verder	in	kaart	gebracht,	zodat	op	de	juiste	wijze	gewerkt	wordt	aan	verbetering	van	de	infor-
matievoorziening.	Het	KWS	kan	hier	een	rol	in	spelen	door	diverse	partners	met	elkaar	in	verbinding	te	
brengen.	

Centrale muziek op de kermis
Overal	op	de	kermis	wordt	dezelfde	muziek	gedraaid,	vanuit	een	gemeenschappelijke	verbinding	
en	uitzending.	Dit	draagt	bij	aan	het	terugdringen	van	ontevredenheid	van	omwonenden	over	het	
geluidsniveau	gedurende	de	kermis.	Daarnaast	voorkomt	de	gemeente	Tilburg	dat	kermisexploi-
tanten	ongemerkt	de	muziek	harder	zetten	en	‘tegen	elkaar	gedraaid’	wordt.	Om	centrale	muziek	
te	realiseren	zal	de	gemeente	Tilburg	moeten	investeren	in	het	aanleggen	van	de	benodigde	
infrastructuur	die	gekoppeld	kan	worden	aan	de	installaties	van	de	exploitanten	en	Kermis	FM.	

8.3



26

9 Marketing
Met behulp van marketing kunnen we inspelen op de behoeften van de bezoeker aan de Tilburgse 
Kermis. De invulling hiervan is dan ook zeer bepalend voor het succesvolle ontwikkeling van het 
evenement. Op dit moment blijft marketing en promotie beperkt tot het informeren en enthousias-
meren van (potentiele) bezoekers in de regio. Er is geen onderscheid in doelgroepen, laat staan dat 
we met de Tilburgse Kermis gericht inspelen op verschillende behoeften of die beïnvloeden. 

Bestendigen

Er	is	weinig	financiële	ruimte	voor	investeringen	die	ten	goede	komen	aan	de	marketing	en	promotie	
van	de	kermis.	De	marketing	wordt	voornamelijk	georganiseerd	en	versterkt	vanuit	nieuwe	samen-
werkingsverbanden,	waarmee	voornamelijk	ingezet	wordt	op	het	genereren	van	free	publicity.	

(Visuele) identiteit van de kermis
De	huidige	visuele	identiteit	van	de	kermis		bestaat	een	aantal	jaren.	Het	woordmerk	draagt	in	
onvoldoende	mate	bij	aan	de	verbinding	van	de	kermis	met	de	stad	Tilburg.	Een	goed	ontwikkeld	
beeldmerk	zorgt	voor	meer	herkenbaarheid	dan	een	woordmerk.	Een	duidelijke	keuze	in	kleur	
bepaalt	daarnaast	de	emotie	die	het	beeldmerk	oproept.	

Begin	2016	is	gestart	met	de	ontwikkeling	van	een	nieuwe	visuele	identiteit,	met	onder	andere	
een	beeldmerk,	vorm-	en	beeldtaal	en	huisstijl.	Met	frisse	moed	en	een	nieuw	jasje	leggen	we	
de	basis	voor	de	Tilburgse	Kermis	om	zich	de	komende	jaren	zowel	nationaal	als	internationaal	
sterk	te	profileren.	In	de	aansluiting	met	Marketing	Tilburg	moet	het	beeldmerk	de	kernwaarden	
‘vernieuwen,	verbinden	en	verbreden’	vertegenwoordigen,	naast	1+1=13.	

Kermis FM
Kermis	FM	is	een	multimediaal	platform	gedurende	de	kermis	met	uitzendingen	via	televisie,	radio	
en	een	website	met	het	laatste	kermisnieuws.	Kermis	FM	zet	zich	in	om	de	naamsbekendheid,	de	
impact	van	Dé	Tilburgse	Kermis	te	vergroten	en	meer	bezoekers	naar	de	kermis	te	trekken.	Kermis	
FM	is	een	professioneel	opgezette	organisatie	met	vele	mogelijkheden	voor	de	promotie	van	de	
kermis.	De	afgelopen	jaren	hebben	ze	vele	fans	en	een	trouwe	schare	luisteraars	opgebouwd,	waar-
mee	Kermis	FM	een	uitermate	geschikt	medium	is	om	in	te	zetten	ten	behoeve	van	communicatie	
en	promotie	van	de	kermis.	Momenteel	wordt	er	nog	te	weinig	gebruik	gemaakt	van	dit	communica-
tiekanaal	en	daarmee	kansen	gemist.	

De	organisatie	van	Kermis	FM	en		de	gemeente	Tilburg	werken		samen	aan		de	inhoud	en	program-
mering	om	een	win-win	situatie	te	creëren.	Door	gezamenlijk	na	te	denken	over	de	ontwikkeling	en	
verspreiding	van	content	en	beeldmateriaal,	stemmen	de	gemeente,	Marketing	Tilburg	en	Kermis	
FM	de	promotie	van	de	kermis	en	randactiviteiten	op	elkaar	af.	Zo	wordt	voorkomen	dat	dubbel	
werk	verricht	wordt	en	ontstaat	er	een	werkwijze	die	elkaar	versterkt.	

9.1
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Social media
Momenteel	heeft	De	Tilburgse	Kermis	bijna	21.000	volgers	op	Facebook	en	ongeveer	4.500	
volgens	op	Twitter.	Op	alle	social	media	kanalen	liggen	mogelijkheden	om	de	sociale	impact,	het	
aantal	volgers	en	het	bereik	te	vergroten.	De	teaser,	verspreid	via	Facebook	en	YouTube,	is	28.385	
keer	bekeken	op	Facebook	en	4.476	keer	op	Youtube.

Op	de	Facebook	pagina	wordt	wekelijks	een	bericht	gepubliceerd	over	de	kermis.	In	het	vervolg		
onderhouden	we	ook	na	afloop	van	de	kermis	contact		met	de	volgers	op	social	media.	Interactie	
met	de	volgens	is	dan	cruciaal.	Op	dit	moment	wordt	er	nog	te	weinig	gevraagd	naar	ervaringen,	
verhalen,	belevenissen	van	bezoekers,	Tilburgers,	exploitanten	en	bewoners.	

Het	beeldmateriaal	(foto’s/video’s)	dat	wordt	gepubliceerd	voorzien	we	van	een	heldere	look-
en-feel	of	herkenbaar	element,	denk	aan	een	kader,	logo	of	pay-off	–	passend	bij	de	vernieuwde	
visuele	identiteit.	We	versterken	hiermee	de	herkenbaarheid	en	zichtbaarheid	van	de	Tilburgse	
Kermis.	

Citydressing
De	huidige	zichtbaarheid	en	aankleding	voor,	tijdens	en	na	het	evenement	voldoet	nog	niet	aan	
wensen	van	de	stakeholders	en	de	gemeente	Tilburg.	Het	KWS	stimuleert	de	achterban	om	te	
investeren	in	nieuwe	aankleding	passend	bij	de	nieuwe	visuele	identiteit	van	de	kermis.	Daarbij	
wordt	nadrukkelijk	vermeld	dat	dit	zowel	ten	goede	komt	van	de	uitstraling	van	de	stakeholders	
als	voor	de	kermis.	

Website
We	blijven	werken	met	de	huidige	website	en	zullen	hier	slechts	de	benodigde	en	meest	essentiële	
aanpassingen	in	doorvoeren.	De	nieuwe	visuele	identiteit	wordt	–	zodra	bekend	–	overgenomen	in	
het	design	van	de	website.	Er	moeten	mogelijkheden	tot	interactie	toegevoegd	worden,	zodat	de	
bezoeker	een	vraag	kan	stellen,	extra	informatie	aanvragen	c.q.	downloaden	of	zich	aanmelden	voor	
een	periodieke	nieuwsbrief.	De	bezoeker	die	op	zoek	is	naar	extra	informatie	wordt	nu	niet	gevraagd	
om	persoonlijke	gegevens	achter	te	laten,	bijvoorbeeld	bij	het	downloaden	van	de	kortingsbonnen	
of	het	kermismagazine.	Door	wel	te	vragen	naar	persoonlijke	gegevens	bij	een	download	wordt	data	
verzameld	van	de	bezoeker,	die	later	weer	ingezet	kan	worden	om	de	bezoeker	te	activeren	naar	de	
kermis	te	gaan.

Kwaliteitsimpuls minimum

Ook	in	dit	scenario		werken	we	met	een	nieuw	beeldmerk.	De	inspanningen	om	bezoekers	te	trekken	
worden	meer	gericht	op	de	behoefte	van	diverse	doelgroepen	waarin	de	Tilburgse	Kermis	voorziet.	
Of	het	nu	gaat	om	spanning	&	sensatie,	elkaar	ontmoeten,	proeven,	zien	&	gezien	worden,	relaxen	of	
nieuwsgierigheid.		

Doelgroepsegmentatie
In	2020	draait	alles	om	de	relatie	door	middel	van	marketing	op	maat.	De	relatie	met	de	bezoeker,	de	
inwoners	van	Tilburg,	exploitanten,	ondernemers	en	partners	moet	versterkt	worden	door	marketing	
en	promotie	in	te	zetten	op	basis	van	hun	eigen	(latente)	behoefte.	In	de	marketing	draait	alles	om	
de	consument,	met	haar	eigen	gedrag	en	wensen.	Het	is	daarom	van	essentieel	belang	dat	aandacht	
wordt	besteed	aan	het	verder	uitdiepen	van	de	diverse	doelgroepen	van	de	kermis.
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De	bestaande	doelgroepen	–	zoals	beschreven	in	de	Bouwsteen	naar	een	strategische	visie	
2020	–	worden	verder	gesegmenteerd	aan	de	hand	van	het	BSR-model.	Aan	de	hand	van	het	
BSR-model	worden	de	doelgroepen	uitvoeriger	beschreven	dan	alleen	qua	levensfase,	leeftijd	en	
afkomst.	Het	gedrag,	de	wensen	en	behoeften	van	leden	van	de	doelgroep	bepalen	immers	sterk	
op	welke	wijze	ze	benaderd	willen	worden.	De	Tilburgse	kermis	richt	zich	in	de	toekomst	op	de	
leefstijlen	Uitbundig	Geel,	Ingetogen	Aqua,	Gezellig	Lime	en	in	aanvullende	mate	op	Creatief	en	
Inspirerend	Rood.	Voor	meer	informatie	en	argumentatie	verwijzen	we	naar	de	bijlage	(toelicht-
ing	doelgroepen	Tilburgse	Kermis).		

Social media
Door	de	grote	hoeveelheden	content	die	mensen	dagelijks	onder	ogen	krijgen,	is	het	belangrijk	
om	te	kiezen	voor	kwaliteit.	Het	gaat	erom	dat	hetgeen	wát	je	communiceert	van	belang	is	voor	
de	ontvanger.	Een	belangrijke	aanpassing	is	het	verminderen	van	puur	informatieve	info.	Met	
het	gebruik	van	Social	media	ga	je	een		dialoog	aan	en	daarom	is	het	is	belangrijk	om	te	luisteren	
naar	je	volgers,	hun	wensen,	hun	vragen	en	hun	verhalen.	Welke	informatie	zoekt	de	volger	op	
Facebook?	Social	media	fungeren	steeds	meer	als	graadmeter	van	de	interesses	van	mensen.	

De	Tilburgse	Kermis	is	een	evenement	met	een	rijke	historie.	Zeker	voor	de	Tilburgers	is	De	
Tilburgse	Kermis	een	plek	vol	herinneringen	en	verhalen.	Al	deze	herinneringen	en	ervaringen	
vertegenwoordigen	een	beleving	van	bezoekers,	ze	vertellen	een	verhaal.	De	social	media	kanalen	
moeten	een	podium	zijn	voor	al	deze	verhalen	om	verteld	te	worden.	Vraag	mensen	naar	hun	
mooiste	herinnering	en	deze	te	delen.	
Daarnaast	zetten	we		ook	in		op	(live)	visuele	content.	Sinds	Facebook	in	2014	video	sterk	heeft	
geïntegreerd	in	het	medium,	heeft	video	content	in	2015	enorme	sprongen	gemaakt.	Video’s	zijn	
een	uitstekend	middel	om	in	een	kort	tijdsbestek	veel	informatie	kwijt	te	kunnen	of	een	beleving	
te	laten	zien.	Dé	Tilburgse	Kermis	kan	door	middel	van	video’s	haar	volgers	onderdeel	laten	zijn	
van	de	beleving	en	sfeer	in	de	stad.	

Belangrijk	uitgangspunt	is	dat	videocontent	niet	alleen	door	de	organisator	van	de	Tilburgse	
Kermis	gemaakt	of	aangestuurd	moet	worden.	Visuele	content	gemaakt	door	(potentiële)	
bezoekers	heeft	een	grote	meerwaarde	en	komt	geloofwaardiger	over	dan	branded	content.	
Het	uitdragen	van	een	authentiek	en	aansprekend	visueel	verhaal	kan	gefaciliteerd	worden	door	
meerdere	social	media	influencers	(bloggers,	kermisvloggers	etc.)	te	betrekken	bij	de	Tilburgse	
Kermis.	We	benaderen	creatievelingen	die	het	leuk	vinden	om	gedurende	de	kermis	te	schrijven	
of	te	filmen	over	hun	ervaringen	en	belevenissen.	De	bloggers	en	vloggers	die	meewerken	aan	
de	kermis	moeten	zich	in	diverse	doelgroepen	bevinden	(leeftijd,	lifestyle),	waardoor	we	zorgen	
voor	verbreding	van	de	doelgroep	die	we	bereiken.	Ook	de	doelgroep	zelf	zetten	we	in	beweging	om	
content	te	maken.	We	vragen	bezoekers	via	social	media	en	schermen	op	het	kermislint	om	zijn	
of	haar	bijzondere	momenten	op	de	Tilburgse	Kermis	te	delen	op	social	media	met	een	gerela-
teerde	hashtag	zoals	#Beleefdetilburgsekermis.	Op	deze	wijze	wordt	de	doelgroep	geactiveerd,	
ontstaat	meer	interactie	en	wordt	meer	zichtbaarheid,	naamsbekendheid	en	online	bereik	
gecreëerd.

Citydressing
Het	nieuwe	beeldmerk	en	de	kleuren	vormen	de	basis	voor	de	citydressing.	Alle	aankleding	ge-
schiedt	in	dezelfde	kleurstelling,	waardoor	overal	dezelfde	sfeer	wordt	gecreëerd.	
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Met	ingang	van	2017	maken	we		de	kermis	door	de	hele	stad	(nog)	beter	zichtbaar;	we	sporen	
bewoners	aan	te	vlaggen	en	ballonnen	op	te	hangen	die	we	ter	beschikking	stellen.	We	willen	er	een	
gewoonte	van	maken	dat	alle	straten,	ramen,	vitrines	et	cetera	gedurende	de	kermis	aangekleed	zijn	
in	de	kermiskleuren	die	passen	bij	de	nieuwe	visuele	identiteit.	Dat	geldt	ook	voor	ondernemers	zij	
het	dat	hiervoor	een	bijdrage	wordt	gerekend.		

In	de	algemene	aankleding	van	de	stad	moet	geïnvesteerd	worden	in:
	 Vlaggen,	banners,	slingers	en	ballonnen
	 Aankleding	voor	plantenbakken,	prullenbakken,	hekwerken
	 Campagnebeelden	voor	op	de	banners;	wat	betekent	Dé	Tilburgse	Kermis	voor	jou?	
	 Informatie-	en	routeborden	door	de	hele	stad	–	ook	aanrijroutes	van	Tilburg
	 Tilburgse	kunst	geïnspireerd	door	de	kermis
	 Building	wraps
	 Lichtstralen	en	sfeerbeelden	op	hoge	gebouwen
	 Billboards
	 Reclame	zuilen
	 Welkomstpoorten	bij	de	belangrijkste	entrees	op	het	kermislint

Slimme website met CMS
We	ontwikkelen	een	interactieve	‘slimme’	website	met	een	Content	Management	Systeem	(CMS)	
waarmee	de	bezoeker	content	op	maat	te	zien	krijgt	op	basis	van	de	reeds	bekende	gegevens,	
gedrag	en	voorkeuren	van	de	bezoeker.	De	toekomstige	bezoeker	van	de	website	ziet	alleen	de	
gepersonaliseerde	content	die	aansluit	bij	zijn	persoonlijke	klantprofiel	en	behoefte.	Gezinnen	
met	kinderen	krijgen	bijvoorbeeld	informatie	te	zien	over	de	nostalgische	kermis	en	kindervermaak,	
terwijl	tieners	echte	‘thrill	seekers’	zijn	en	interesse	zullen	hebben	in	andere	attracties.	Dat	betekent	
ook	dat	wanneer	we	weten	waar	de	interesse	van	de	bezoekers	ligt,	we	persoonlijke	aanbiedingen	
kunnen	doen	om	de	bezoeker	te	verleiden	naar	de	kermis	te	komen.	Uiteindelijk	wordt	gewerkt	aan	
het	opbouwen	van	een	jarenlange	relatie	met	de	bezoeker,	waarin	de	organisatie	steeds	beter	kan	
inspelen	op	de	wensen	van	de	bezoekers.	

Customer journey
Een	customer	journey	is	de	reis	die	de	klant	maakt	in	alle	processen	(oriënteren,	bezoeken,	
aankopen)	en	is	opgebouwd	uit	een	groot	aantal	contactmomenten.	Omdat	De	Tilburgse	
Kermis	te	maken	heeft	met	meerdere	doelgroepen	betekent	dit	ook	dat	er	vele	‘klantreizen’	te	
onderscheiden	zijn.	Denk	bijvoorbeeld	aan	een	customer	journey	na	een	download	van	
kortingsbonnen,	na	een	download	van	de	kermiskrant	of	na	aanmelding	voor	een	nieuwsbrief.	

Met	een	Marketing	Automation	System,	slimme	website	en	een	CMS	worden	het	personaliseren	
van	content	en	het	uitvoeren	van	digitale	customer	journeys	allemaal	automatisch	gefaciliteerd	
en	in	gang	gezet.	Zodra	alle	processen,	contactmomenten	en	customer	journeys	zijn	ingericht	
wordt	de	marketing	op	een	effectieve,	kostenbesparende	wijze	ingevuld.

Kermis app
De	ontwikkeling	van	een	kermis	app	biedt	vele	kansen	om	de	marketing	en	promotie	van	de	
kermis	te	versterken.	Apps	worden	veelvuldig	ingezet	bij	grote	evenementen.	Goed	ontwikkelde	
apps	zijn	handig	en	waardevol	voor	bezoekers	van	grote	evenementen,	alle	informatie	is	binnen	
handbereik.
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Ook	kunnen	diverse	sociale	en	interactieve	functies	toegevoegd	worden	die	de	algehele	beleving	
(user	experience)	van	de	bezoeker	kan	versterken.	

De	voordelen	van	een	app	zijn:
	 Interactie	met	de	bezoeker;	via	pushberichten	worden	bezoekers	op	een	laagdrempelige	wijze		
	 op	de	hoogte	gebracht	van	alle	informatie	rondom	de	kermis.	
	 Bezoekers	hebben	alle	informatie	binnen	handbereik
	 Geen	papier	nodig;	dus	duurzaam	en	efficiënt
	 Geen	internetverbinding	vereist
	 Mogelijkheid	tot	koppelen	aan	CRM-database,	waardoor	veel	informatie	over	bezoekers	wordt		
	 verzameld
	 Draagt	bij	aan	klantenbinding
	 Naamsbekendheid	en	herkenbaarheid	versterken	door	herkenbare	look	&	feel
	 Eenvoudig	actualiseren	van	informatie
	 Ook	in	te	zetten	in	het	kader	van	de	veiligheid	(crowd	management).
	 Partners	en	sponsoren

Een	evenement	met	de	grootte	van	de	Tilburgse	Kermis	is	hoogst	aantrekkelijk	voor	partners	en	
sponsoren	om	te	gebruiken	ter	promotie	van	het	eigen	merk.	Binnen	de	minimumvariant	gaan	
we	op	zoek	naar	regionale	en	nationale	partners	en	sponsoren	die:	
	 hun	naam	verbinden	aan	het	evenement	en	hiervoor	een	financiële	bijdrage	leveren.	
	 een	bijdrage	leveren	in	de	marketing	en	promotie	door	via	de	eigen	kanalen	en	middelen	de		
	 Tilburgse	Kermis	te	promoten.
	 een	bijdrage	leveren	in	de	marketing	en	promotie	door	beleving	toe	te	voegen	aan	het	evene	
	 ment	in	de	vorm	van	experience	marketing,	promotieteams,	acties	op	social	media	en	real		 	
	 time	marketing	activiteiten	als	exit	sampling.	

We	bepalen	welke	partners	geschikt	zouden	kunnen	zijn	en	die	in	samenwerking	met	de	
gemeente	Tilburg	de	kermis	willen	versterken	op	een	van	bovenstaande	manieren.	

Een	voorbeeld	hiervan		is	het	opstarten	van	een	spaaractie	voor	consumenten	en	mogelijke	bezoekers	
van	de	kermis	waarbij	klanten	kunnen	sparen	voor	korting	op	de	kermis.		Als	gevolg	hiervan		zorgen	we	
weken	van	te	voren	dat	de	kermis	begint	te	leven	onder	de	bevolking	en	dat	enthousiasme	ontstaat	
voor	de	kermis.	Of	wat	te	denken	van	het	ontwikkelen	van	arrangementen	(PMPC’s)	met	pretparken	
in	de	omgeving.	Bezoekers	combineren	de	ultieme	beleving	van	een	bezoek	aan	de	grootste	kermis	
van	de	Benelux	met	de	beleving	van	de	Efteling	of	Beekse	Bergen.	Het	arrangement	wordt	aange-
boden	in	combinatie	met	een	overnachting,	toegangskaarten,	vervoer	naar	de	kermis	en	speciale	
aanbiedingen	bij	attracties	en	eet/drinkgelegenheden.	Met	een	speciale	kermis	touringcar	worden	
de	bezoekers	vervoerd	van	de	parken	naar	de	kermis	en	vice	versa.

Met	het	aantrekken	van	sterke	regionale	en	nationale	partners	werken	we	aan	het	verbeteren	van	
het	imago	van	de	kermis	en	zorgen	we	voor	een	impuls	op	gebied	van	zichtbaarheid,	kwaliteit,	
bereik,	beleving	en	sfeer.	Op	deze	wijze	kunnen	promotieteams	bijdragen	aan	de	beleving	van	de	
bezoeker,	maar	kunnen	ook	maatschappelijke	vraagstukken	onder	de	loep	genomen	worden.
Bijvoorbeeld	door	het	inzetten	van	green	teams	op	het	kermislint	die	zich	bezighouden	met	
afvalverwerking	en	–scheiding.	Dit	activeert	bezoekers	onbewust	om	niet	zomaar	afval	op	de	
grond	te	gooien,	maar	dit	netjes	op	te	ruimen.
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Kwaliteitsimpuls maximum 

In	aanvulling	op	de	voorgaande	scenario’s	zetten	we	sterk	in	op	een	internationale	positionering	
van	de	Tilburgse	Kermis	als	kermishoofdstad	van	de	EU.	Ook	sluiten	we	internationale	samen-
werkingsverbanden	en	vinden	we	de	meest	nieuwe,	bizarre,	spannende	attracties	terug	op	de	
kermis	(bijv.	de	Tourbillion).

Social media
Binnen	dit	scenario	draait	alles	om	het	zoveel	mogelijk	boosten	van	activiteiten	op	en	rondom	
de	kermis	op	social	media.	Hiervoor	halen	we	alles	uit	de	kast	en	worden	kosten	nog	moeite	
gespaard.	Voor	het	uitzetten	van	social	media	strategie	wordt	een	expert	aangetrokken	die	
ervaring	heeft	met	grote	marketingcampagnes	op	evenementen	en	social	media.	

Voor	het	vergroten	van	het	bereik	betrekken	we	de	top-influencers	in	Nederland	en	Europa	op	
het	gebied	van	social	media.	We	vragen	Nederlands’	bekendste	vlogger	Enzo	Knol	om	gedurende	
de	week	verslag	te	doen	van	zijn	belevenissen	op	de	Tilburgse	Kermis	op	zijn	YouTube	kanaal.	
Enzo	Knol	is	sinds	2013	actief	als	vlogger	en	heeft	inmiddels	meer	dan	een	miljoen	abonnees	en	
meer	dan	40	miljoen	weergaven	per	maand.	Voor	zijn	grote	schare	fans	organiseert	hij	meetings	
door	heel	Nederland,	de	Tilburgse	Kermis	zou	een	van	de	locaties	kunnen	zijn.	

Om	het	bereik	en	de	impact	te	vergroten	worden	meerdere	arrangementen	en	prijzen	wegge-
geven	via	de	social	media	kanalen.	De	winacties	zijn	ludiek	en	groots	opgezet,	bijvoorbeeld	een	
week	lang	gratis	de	kermis	bezoeken,	een	dag	achter	de	schermen	bij	een	kermisexploitant,	
dineren	in	het	reuzenrad	of	andere	attractie.	Alle	activiteiten	op	social	media	zijn	gebaseerd	op	
het	ontwikkelen	van	interactie	met	de	volgers.	

Gedurende	de	kermis	is	elke	dag	een	social	media	team	aanwezig	op	en	rondom	de	kermis	die	
verslag	uitbrengen	in	blogs,	artikelen	en	(real	time)	video’s.	Zij	maken	sfeerbeelden	van	de	
kermis,	lopen	mee	met	bezoekers	of	interviewen	aanwezigen	over	hun	ervaringen.	

Mobile Payment
Het	gebruikersgemak	van	de	bezoekers	wordt	optimaal	gefaciliteerd	door	de	toevoeging	van	
een	betaalfunctie	aan	de	kermisapplicatie.	Bezoekers	hoeven	zich	niet	meer	druk	te	maken	over	
hoeveelheid	muntjes,	betaalautomaten,	verloren	pinpassen	et	cetera.	Met	de	mobiele	kermisapp	
is	het	mogelijk	om	bij	elke	exploitant	direct	je	toegangsbewijzen	te	betalen,	waarna	de	transacties	
aan	het	einde	van	de	dag	van	de	opgegeven	betaalrekening	wordt	afgeboekt.	

De	gemeente	Tilburg	zorgt	er	voor	dat	elke	exploitant	beschikt	over	de	benodigde	technologie	
om	mobiel	betalen	mogelijk	te	maken.	Zodra	de	transacties	van	de	bezoekers	zijn	ontvangen,	
worden	deze	automatisch	overgeboekt	naar	de	exploitant.	Data	over	het	bezoekersgedrag	wordt	
bijgehouden	in	de	app	en	kan	gebruikt	worden	om	gepersonaliseerde	aanbiedingen	te	doen	om	
de	bezoeker	te	stimuleren	tot	herhalingsaankoop.

Mobiele	betalingen	sluiten	aan	bij	de	wensen	en	behoeften	van	de	jongere,	toekomstige	doel-
groep	van	de	kermis	die	is	opgegroeid	met	een	smartPhone.	Zij	zijn	gewend	om	alles	te	regelen	
via	de	smartPhone,	waaronder	het	doen	van	betalingen.

9.3
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Virtual Reality integratie 
Virtual	Reality	is	dé	trend	van	de	toekomst	als	het	gaat	om	de	gebruikerservaring	vooraf,	tijdens	en	
na	een	evenement.	Virtual	Reality	is	een	met	de	computer	gesimuleerde	ruimte	waarin	bezoekers	
worden	geconfronteerd	met	een	levensechte	ervaring.	De	zintuigen	(zien	en	horen)	worden	geprik-
keld	op	een	manier	waarop	de	bezoeker	denkt	dat	hij	onderdeel	uitmaakt	van	de	omgeving.	De	
meeste	belevingen	zijn	visueel	of	auditief,	bijv.	met	een	speciale	bril	of	headset.

Naast	het	ontwikkelen	van	een	real	time	evenement	beleving,	is	virtual	reality	ontzettend	interessant	
voor	kermisexploitanten.	Bezoekers	krijgen	vooraf	aan	hun	bezoek	de	mogelijkheid	om	alvast	een	
voorproefje	te	nemen	op	hoe	een	ritje	of	bezoek	aan	een	attractie	eruit	komt	te	zien.	Bijvoorbeeld	
door	een	impressie	van	een	paar	seconden,	waarbij	de	bezoeker	het	gevoel	heeft	al	in	de	attractie	
te	zitten.	Dit	verhoogt	het	verlangen	van	de	bezoeker	om	een	bezoek	aan	de	kermis	te	brengen	en	
attracties	uit	te	proberen.
 
Citydressing
Citydressing	zetten	we	in	zoals	hiervoor	omschreven,	met	dit	verschil	dat	de	gemeente	Tilburg		
de	citydressing	volledig	voor	rekening	neemt	en	beschikbaar	stelt	aan	bewoners,	stakeholders,	
ondernemers	en	andere	belangstellenden.	

Partners en sponsoren
Ook	in	dit	scenario	zoeken	we	geschikte	regionale	en	landelijke	partners	en	sponsoren	op.	
Gelet	op	de	ambitie	internationaal	de	concurrentie	aan	te	gaan	moet	ook	daarin	partners	en	
sponsoren	gezocht.	Een	goed	voorbeeld	daarvan	is	het	een	interrail	arrangement.	Jaarlijks	
reizen	vele	duizenden	jongeren	en	(jong)volwassenen	in	de	zomer	per	trein	door	Europa.	
Gedurende	deze	reis	doen	ze	vele	hotspots	aan,	waar	ze	enkele	dagen	blijven	en	vervolgens	
weer	verder	trekken.	Allen	op	zoek	naar	de	ultieme	mix	van	belevingen	in	steden,	festivals,	
evenementen,	stranden	en	bezienswaardigheden.	Interrail	biedt	de	Tilburgse	Kermis	aan	als	
must-see	evenement	in	Nederland	op	de	website.	Interrailers	die	op	zoek	gaan	naar	beziens-
waardigheden	in	Nederland	zien	naast	hotspots	in	Amsterdam,	de	Waddeneilanden	en	de	
Keukenhof	de	kermishoofdstad	van	Europa	vermeld	staan.	
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10 Financiën 
Momenteel heeft de gemeente voor de organisatie van de Tilburgse kermis een bedrag in de be-
groting opgenomen ter grootte van ca. 1,2 mln euro. Dit is afdoende om de kermis in de huidige 
opzet te organiseren. Tegenover deze lasten staan ook baten. Tot de baten van de kermis in finan-
ciële zin rekenen we de pachtopbrengsten incl. de promotiebijdrage van exploitanten. Het resultaat 
op de kermis valt in het positieve geval terug in de algemene dienst; in het negatieve geval moet 
tekort daar worden opgevangen. In dit hoofdstuk beschrijven we op hoofdlijnen de financiële gevol-
gen van de scenario’s ten opzichte van de huidige situatie zoals wij die verwachten.  

Bestendigen

Kosten 
Beperkt extra middelen
We	borduren	voort	op	de	werkzaamheden	die	het	afgelopen	jaar	zijn	uitgevoerd,	waaronder	
de	opbouw	van	de	strategische	visie,	gesprekken	met	stakeholders	en	werkzaamheden	binnen	
het	KWS.	Op	weg	naar	2020	zorgt	dit	scenario	voor	weinig	veranderingen	in	het	huidige	beleid	
en	concept.	We	sluiten	aan	bij	de	positionering	van	Marketing	Tilburg	(1+1=13),	pakken	wat	
eenvoudige	marketingactiviteiten	op	en	zetten	in	op	de	tot	dusver	gemaakte	samenwerkingsver-
banden.	De	extra	middelen	zijn	beperkt	tot	hooguit	€	50.000,-	en	voornamelijk	incidenteel	voor	
marketing	&	promotie	beeldmerk,	social	media,	website	en	citydressing.

Verder	zijn	er	geen	aanvullende	investeringen	om	de	kwaliteit,	sfeer	en	uitstraling	van	de	Tilburgse	
Kermis	een	impuls	te	geven.	

Dekking
Pachtopbrengsten stabiliseren
Binnen	dit	scenario	is	het	niet	aannemelijk	dat	de	pachtopbrengsten	merkbaar	zullen	toenemen	
omdat	het	concept	te	weinig	vernieuwing	krijgt	en	de	kwaliteitsimpuls	te	veel	van	het	toeval	zal	
afhangen.	Vasthouden	aan	het	huidige	systeem	betekent	dat	daar	ook	nauwelijks	sturing	aan	
gegeven	kan	worden.	Gezien	de	ontwikkeling	van	de	pachtopbrengsten	de	afgelopen	jaren,	de	
economische	crisis	die	de	exploitanten	hard	heeft	getroffen	en	teruglopende	bezoekersaantallen	
op	de	kermis	zelf,	is	een	verdere	daling	van	de	opbrengst	niet	uitgesloten,	al	ligt	juist	vanwege	de	
gezamenlijke	focus	en	marketinginspanningen	in	dit	scenario	een	stabilisering	van	de	opbreng-
sten	rond	de	huidige	1,2	mln	euro	eerder	in	de	lijn	der	verwachting.	

Wanneer	de	verpachtingsopbrengsten	toch	dalen,	bestaat	de	kans	op	een	structureel	financieel	
tekort	in	de	exploitatie	en	organisatie	van	de	kermis.	Het	realiseren	van	een	kostendekkende	
kermis	is	daarmee	in	gevaar.	Indien	dit	het	geval	is,	zal	de	gemeente	Tilburg	moeten	gaan	be-
zuinigen,	waarmee	het	risico	ontstaat	dat	dit	ten	koste	gaat	van	de	zichtbaarheid,	uitstraling	en	
kwaliteit	van	de	kermis	en	deze	in	een	negatieve	spiraal	belandt.

Intensiveren promotiefonds
De	kermisexploitanten	betalen	reeds	jaarlijks	€	250,-	per	exploitant	aan	de	gezamenlijke	promo-
tiekosten.	Met	een	gemiddeld	aantal	van	150	exploitanten	levert	dat	jaarlijks	een	bedrag	op	van	
€	37.500,-.

10.1
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Aangezien	de	eenduidige	marketing	en	promotie-activiteiten	ook	in	het	belang	en	ten	goede	van	de	
ca.	60	horeca-ondernemers	aan	het	lint	komen	breiden	we	dit	uit	en	richten	daarvoor	een	promo-
tiefonds	in.	Ook	zij	betalen	ieder	€	250,-	hetgeen	neerkomt	op	totaal	€	15.000,-.	Het	promotiefonds	
omvat	daarmee	ca.	50.000	euro	per	jaar	en	komt	ten	goede	van	citydressing	en	promotie.	

Kwaliteitsimpuls minimum 

Kosten
Extra middelen voor ontwikkeling en behoud  
De	kwaliteitsimpuls	die	we	hier	voorstaan	betekent	een	extra	inzet	op	met	name	de	programmering	
en	marketing	&	promotie.	Ook	houden	we	rekening	dat	een	en	ander	in	de	organisatie	extra	capaciteit	
vraagt.	Dit	betekent	zowel	incidenteel	als	structureel	extra	kosten.	Eenmalig	gaat	het	om	ca.	
€	600.000,-	die	nodig	is		om	het	nieuwe	belevingsconcept	te	ontwikkelen,	maar	ook	dient	om	kansrijke	
initiatieven	vanuit	bewoners	en	ondernemers	die	een	positieve	impuls	aan	de	kermis	kunnen	geven	te	
ondersteunen.

Structureel	gaat	het	om	€	250.000,-	voor	de	instandhouding	van	het	concept	als	ook	extra	capaciteit.	

Dekking 
Pachtopbrengsten in stijgende lijn
Als	gevolg	van	het	nieuwe	verpachtingsysteem	-	waarbij	het	uitgangspunt	blijft	optimalisatie	van	
de	opbrengst	-	is	de	verwachting	dat	de	pachtopbrengst	het	eerste		jaar		gelijk-	of	iets	achterblijft.	
Een	nieuwe	situatie	heeft	gewenning	nodig.	We	hebben	dat	ook	gezien	bij	de	verpachting	van	de	
consumptieve	zaken.	De	verwachting	echter	is	dat	juist	de	kwaliteitsimpuls	voor	de	kermis	in	com-
binatie	met	de	betere	vermarkting	tot	gevolg	zal	hebben	dat	de	opbrengsten	weer	gaan	stijgen.	
De	Tilburgse	Kermis	die	mag	je	niet	missen!	Geenszins	vergelijkbaar	met	de	opbrengsten	van	vorig	
decennium	omdat	we	nu	eenmaal	in	een	andere	tijd	en	werkelijkheid	leven.	Maar	wel	voldoende	om	
de	extra	(structurele)	kosten	terug	te	verdienen.	Richting	2020	gaan	we	uit	van	1,5	tot	2	ton	extra.

Intensiveren promotiefonds
De	extra	inzet	op	marketing	&	promotie	van	de	kermis	vraagt	ook	een	grotere	bijdrage	van	
kermisexploitant	en	horeca-ondernemers	dan	in	het	geval	van	bestendigen.	Op	basis	van	een	
bedrag	van	€	500,-	ontstaat	een	fonds	van	ruim	€	100.000,-	dat	inzetbaar	is	voor	dit	type	
activiteiten.	Dat	is	bijna	€	70.000,-	meer	ten	opzichte	van	de	huidige	situatie.

Sponsoring 
Een	deel	van	de	activiteiten	binnen	de	programmering	en	ook	de	promotie	inzet	hoeft	niet	vanuit	
de	gemeente	Tilburg	te	komen.	Sterker	nog	als	dat	volledig	voor	rekening	van	de	gemeente	komt	
is	er	geen	verdienmodel	en	dus	ook	weinig	toegevoegde	waarde.	We	zullen	ons	wel	hard	maken	
voor	de	initiatieven	of	ideeën	die	het	concept	ondersteunen	en	waar	nodig	helpen	bij	het	zoeken	
van	sponsoring.	

10.2
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Kwaliteitsimpuls maximum 

Kosten
Bereiken en behouden van de top vraagt dito inzet
Om	de	beschreven	activiteiten	in	het	maximale	variant	te	bekostigen	is	een	groter	aanvullend	
budget	nodig.	

Geschat	wordt	dat	hiervoor	eenmalig	€	1,5	mln	benodigd	is	en	structureel	
zelfs	datzelfde	bedrag	of	iets	meer.	Dit	wordt	aangewend	om	grote	wijzigingen	door	te	voeren,	
onder	andere	de	ontwikkeling	van	een	gastvrijheidscampagne,	het	realiseren	van	centrale	muz-
iek	op	de	kermis,	aantrekken	van	kunstwerken	en	het	plaatsen	van	een	permanent	reuzenrad	in	
Tilburg.	Maar	ook	de	extra	capaciteit	in	de	vorm	van	extra	handjes	en	een	eigen	marketeer.

Dekking 
Prognoses pachtopbrengsten 
Het	nieuwe	verpachtingssysteem	waarmee	gestuurd	wordt	op	kwaliteit	leidt	op	enig	moment	tot	
een	stijging	van	de	pachtopbrengsten.	De	realiteit	is	dat	het	effect	op	de	opbrengsten	niet	veel	
groter	is	dan	in	het	minimumscenario.	We	houden	rekening	met	een	lichte	stijging	van	1,5	tot	2	ton.	

Intensiveren promotiefonds
Voor	de	maximumvariant		ofwel	de	top	off	the	bill	is	ook	een	bijdrage	van	de	kermisexploitant	
en	horeca-ondernemers	in	de	gezamenlijke	marketing	en	promotie	niet	opportuun.	Deze	is	ook	
weer	groter	dan	in	het	minimumvariant		en	gaat	uit	van	€	750,-	elk.	Het	promotiefonds	bestaat	
dan	in	totaal	uit	€	157.500,-	en	dat	is	€	120.000,-	meer	ten	opzichte	van	de	huidige	situatie.			

Sponsoring 
Ook	in	deze	situatie	gaan	we	ervan	uit	dat	een	deel	van	de	invulling	van	programma	als	ook	de	marketing	
zonder	gemeentelijke	inzet	of	geld	wordt	gerealiseerd.	Omdat	het	niveau	dat	we	nastreven	behoorlijk	
hoog	ligt	verwachten	we	ook	meer	interesse	voor	sponsoring.	Dat	laat	onverlet	dat	deze	ambitie	en	
het	vasthouden	daarvan	tot	gevolg	heeft	dat	een	aanzienlijk	deel	voor	rekening	van	gemeente	komt	en	
blijft.	

10.3
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11 De scenario’s vergeleken  
Op basis van voorgaande informatie zijn de positieve en/of negatieve gevolgen van de benoemde 
scenario’s in onderstaande tabel per thema toegelicht en  vergeleken en beoordeeld ten opzichte 
van de huidige situatie op de kermis. In de beoordeling is gebruik gemaakt van onderstaande 
kwalificatie:

-/- zeer negatief 
- negatief
+/- geen wijziging neutraal
+ positief 
++ zeer positief

Kermis 2020

Bestendigen

Onderdelen

Positionering

Verpachtings-
systeem

Kermisterrein

Randactiviteit

Kwaliteit

Marketing

Financieel

Gevolg 
t.o.v. 
huidige 
situatie

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

Toelichting

Geen	wijzigingen	in	het	huidige	beleid.	
Wel	door	middel	van	samenwerking	met	
stakeholders	bouwen	aan	de	kermis.
Regionale	positionering	

Geen	wijzigingen	in	het	huidige	beleid.

Geen	wijzigingen	in	zowel	het	kermislint	als	
de	kermisterreinen

Zeer	weinig	wijzigingen;	zullen	geen	verschil	
gaan	maken	ten	opzichte	van	de	huidige	
situatie.

Geen	investeringen	ten	goede	van	de	
kwaliteit	behoudens	de	samenwerking	met	
stakeholders.

Geen	investeringen	ten	goede	van	de	
marketing	en	promotie	van	de	kermis.

Kosten	worden	afgedekt	door	de	inkomsten	
Risico	op	negatief	resultaat.	
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Kwaliteitsimpuls 
minimum

Kwaliteitsimpuls 
maximum

Positionering

Verpachtings-
systeem

Kermisterrein

Randactiviteit

Kwaliteit

Marketing

Financieel

Positionering

Verpachtings-
systeem

+

+

+

++

+

+

+

++

++

Door	middel	van	intensieve	samenwerking	
met	stakeholders	en	Marketing	Tilburg	bou-
wen	aan	de	kermis.	De	kermis	is	een	podium	
voor	Tilburgse	Initiatieven,	ontwikkelingen	en	
creaties,	die	we	via	randactiviteiten	onder	de	
aandacht	brengen	van	een	groot	publiek	en	
nieuwe	doelgroepen.	Investeren	in	promotie	
en	marketing	voor	meer	naamsbekendheid	
van	de	kermis.	
Zowel	landelijk	als	regionaal	positioneren.	

Nieuw	verpachtingssysteem	gebaseerd	op	
kwaliteit	van	de	kermis.	De	gemeente	Tilburg	
nodigt	exploitanten	uit,	op	basis	van	enkele	
(nader	te	bepalen)	kwaliteitscriteria.	

Geen	wijzigingen	in	het	kermislint;	wel	wor-
den	de	acht	deelgebieden	toegevoegd	als	
kermisterrein.	

Verbinden,	verbreden	en	vernieuwen	door	
behoud	KWS	en	ontwikkelingen	van	meer-
dere	PMPC’s	in	samenwerking	met	stakehold-
ers	en	nieuwe	partners.	

Extra	investering	aankleding,	sfeer,	beleving	
en	gastvrijheid.	Samenwerkingen	worden	
gestimuleerd.	

Extra	investeren	in	marketing,	citydressing	
en	promotie	op	social	media	door	heldere	
segmentatie,	ontwikkeling	van	een	applicatie	
en	partneracties.	

Eenmalige	impuls	nodig	van	€		600.000	en	
structureel	€	250.000,-	extra	kosten	die	
grotendeels	afgedekt	worden	door	extra	
opbrengsten.

Tilburg	wordt	de	kermishoofdstad	van	Europa.	
Zowel	landelijk,	regionaal	als	internationaal	
positioneren	met	sterke	internationale	partners

Nieuw	verpachtingssysteem	gebaseerd	op	
kwaliteit	van	de	kermis.	De	gemeente	Tilburg	
nodigt	exploitanten	uit,	op	basis	van	enkele	
(nader	te	bepalen)	kwaliteitscriteria.	Er	wordt	
geïnvesteerd	in	het	aantrekken	van	ultieme	
publiekstrekkers.	
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Kwaliteitsimpuls 
maximum

Kermisterrein

Randactiviteit

Kwaliteit	

Marketing

Financieel

+/-

++

++

++

-/-

Het	kermislint	wordt	vergroot	door	de	stad,	
om	ruimte	te	maken	voor	de	nieuwe	grotere	
attracties.	Het	kermisterrein	wordt	uitgebreid	
met	de	koppeling	van	de	acht	deelgebieden.	

Investeren	in	grootschalige	evenementen	met	
sterke	aantrekkingskracht	voor	internationale	
bezoekers,	zoals	permanente	reuzenrad	en	
grootste	kermisparade.

Ontwikkeling	van	een	grote	gastvrijheidscam-
pagne	voor	alle	stakeholders	in	de	stad	en	
centrale	muziek	om	de	beleving	bij	bezoekers	
te	vergroten.	

Volledig	gedigitaliseerd	en	vernieuwend,	met	
mobiele	betaalmogelijkheden	en	inzet	op	
virtual	reality	methoden.	

Extra	budget	benodigd	van	€	1,7	mln	en	
structureel	bijna	€	1,5	meer	kosten	dan	
opbrengsten.	
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12 Bijlagen 

Roadmap12.1

scenario

Bestendigen

Bestendigen

Bestendigen

Bestendigen

Bestendigen

Bestendigen

Bestendigen

Bestendigen

Bestendigen

Bestendigen

Bestendigen

Bestendigen

Bestendigen

Bestendigen

jaar

2017-2020

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

thema

Positioneren

Positioneren

Positioneren

Verpachting

Programmering

Programmering

Programmering

Programmering

Programmering

Kermisterrein

Marketing

Marketing

Marketing

Marketing

actie

Lokale	&	regionale	positionering

Samenwerking	Marketing	Tilburg

Behoud	Kermis	Werkgroep	Stakeholders	
(KWS)

Geen	wijzigingen

Opstellen	evenementenmatrix	horeca	/	kermis

Ontwikkelen	rustpunten	op	kermislint

Toevoeging	kermiscamping

Verbinding	met	Spoorzone

Lichtshow	(à	la	2016	op	Heuvelkerk	&	3-D	
mapping)

Geen	wijzigingen

Implementatie	nieuwe	huisstijl

Samenwerking	Kermis	FM

Stimulans	extra	investeren	citydressing	bij	
achterban

Aanpassingen	website

scenario bestendigen
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scenario

Minimaal

Minimaal

Minimaal

Minimaal

Minimaal

Minimaal

Minimaal

Minimaal

Minimaal

Minimaal

Minimaal

Minimaal

Minimaal

Minimaal

Minimaal

Minimaal

Minimaal

Minimaal

Minimaal

Minimaal

Minimaal

Minimaal

Minimaal

Minimaal

Minimaal

Minimaal

jaar

2017

2017

2017-2018

2017-2020

2017

2018

2017-2020

2017

2017

2017

2017

2017

2018

2018

2019

2017

2017

2017

2018

2019

2017

2017

2017

2018

2018

2018

thema

Positioneren

Positioneren

Positioneren

Positioneren

Verpachting

Verpachting

Programmering

Programmering

Programmering

Programmering

Programmering

Programmering

Programmering

Programmering

Programmering

Kermisterrein

Kwaliteit

Kwaliteit

Kwaliteit

Kwaliteit

Marketing

Marketing

Marketing

Marketing

Marketing

Marketing

actie

Intensiveren	samenwerking	Marketing	Tilburg
Samenwerking	Marketing	Tilburg

Ontwikkeling	aanvullend	programma	met	
activiteiten

Verbinding	8	dwaalgebieden

Focus	op	nationale	bekendheid	kermis

Ontwikkeling	nieuw	verpachtingssysteem

Jaarlijks	reuzenrad

Ontwikkeling	nieuwe	PMPC’s

Kinder	/	seniorenmiddag

Circusinvulling	Willemsplein

Verbinding	Piushaven

Verbinding	Dwaalgebied

Organisatie	extra	eindshow

Organisatie	dagelijkse	eindshow

Organisatie	kermisbraderie

Organisatie	kermisparade

Geen	wijzigingen

Nieuw	verpachtingssysteem	met	kwaliteits-
criteria

Extra	investeringen	in	marketing,	promotie

Gastvrijheid	exploitanten	verbeteren

Uitstraling	horecatenten	verbeteren

Doelgroepsegmentatie	a.h.v.	BSR-model

Inzet	live	content,	o.a.	video,	snapchat

Opzetten	promotiefonds	t.b.v.	citydressing

Influencer	marketing	via	vloggers

Ontwikkeling	nieuwe	website

Ontwikkeling	kermisapp

scenario MINIMALE KWALITEITSIMPULS
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scenario

Maximaal

Maximaal

Maximaal

Maximaal

Maximaal

Maximaal

Maximaal

Maximaal

Maximaal

Maximaal

Maximaal

Maximaal

Maximaal

Maximaal

Maximaal

Maximaal

Maximaal

Maximaal

jaar

2017

2018

2018

2018

2018

2019

2018

2018

2019

2018

2018

2019

2017

2017

2017

2018

2018

2018

thema

Positioneren

Positioneren

Positioneren

Positioneren

Verpachting

Verpachting

Programmering

Programmering

Programmering

Kermisterrein

Kwaliteit

Kwaliteit

Marketing

Marketing

Marketing

Marketing

Marketing

Marketing

actie

Internationale	positionering	‘kermishoofdstad	
van	Europa’

Kermis	als	dé	plek	met	topattracties

Internationale	samenwerkingen

Inzet	op	aantrekken	bezoekers	uit	Europa

Aantrekken	topattracties	met	premies	of	
aangepaste	pachtprijzen

Uitbreiding	kermislint	buiten	binnenstad

Ontwikkeling	kermisparade	(grootte:	Disney)

Toevoegen	internationaal	aansprekende	
kunstwerken

Plaatsing	permanent	reuzenrad

Uitbreiding	kermislint	buiten	binnenstad

Gastvrijheidscampagne	gericht	op	stakeholders

Centrale	muziek	kermisterrein

Inzet	social	media	voor	grote	winacties

Inzet	social	media	team

Citydressing	volledig	gefinancierd	door	ge-
meente

Influencer	marketing	2.0	(betaalde	influenc-
ers)

Mobiele	betalingen

Internationale	partners	en	sponsoren

SCENARIO MAXIMALE KWALITEITSIMPULS
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12.2

Scenario

Bestendigen

Kwaliteitsimpuls
minimumvariant

Kwaliteitsimpuls 
maximumvariant

Eenmalig:							50.000
Structureel:				-

Eenmalig:							600.000
Structureel:			250.000

Eenmalig:					1.500.000
Structureel:		1.700.000

Kostensoorten

Marketing & promotie
	 Beeldmerk,	social	media,	website	en	city	 			
	 dressing

Programmering incl. verpachting 
	 Reuzenrad,	extra	eindshows,		kinder-/
	 seniorenmiddag	,	culturele	activiteiten,	
	 Dwaalgebied	en	Piushaven

Marketing &promotie 
	 Beeldmerk,	social	media,	City	dressing,														
	 slimme	website,	customer	journey,	
	 kermisapp

Organisatiekosten
	 Gemeentelijk	Kermisteam

Programmering incl. verpachting
	 Topattracties,	extra	eindshows,	kinder-/
	 seniorenmiddag,	culturele	activiteiten,	
	 Dwaalgebied	en	Piushaven,	kermisparade,			
	 permanent	reuzenrad

Marketing&Promotie
	 Beeldmerk,	social	media,	City		dressing,			 	
	 slimme	website,	customer	journey,	
	 kermisapp,	virtual	reality,	partneracties

Kwaliteit/uitstraling
	 Gastvrijheidscampagne,	centrale	muziek

Organisatiekosten
	 Gemeentelijk	kermisteam	en	marketeer

kostenindicatie scenario’s businessplan
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Achtergrondinformatie Marketing

BSR-model algemeen
Het	BSR-model	wordt	ingedeeld	in	zeven	leefstijlen,	met	elk	hun	eigen	wensen	en	voorkeuren.	
Bij	marktsegmentatie	wordt	steeds	vaker	gebruik	gemaakt	van	leefstijlprofielen	om	bezoekers	in	
kaart	te	brengen.	Er	wordt	niet	alleen	gekeken	naar	de	leeftijd	of	inkomenssituatie,	maar	vooral	
naar	de	wensen	en	voorkeuren	wat	betreft	het	vrijetijdsgedrag.	Organisaties	en	bedrijven	met	
een	vrijetijdsproduct	zijn	hierdoor	beter	in	staat	om	de	producten	af	te	stemmen	op	de	wensen	
van	de	bezoekers.	

Deze	inzichten	in	de	doelgroep	hebben	als	gevolg	dat	een	beter	bereik	ontstaat	onder	gasten	
en	klanten.	Door	de	segmentatie	is	bekend	hoe	een	bepaalde	doelgroep	het	beste	bereikt	kan	
worden,	bijvoorbeeld	via	e-mail,	applicaties,	brieven	of	face-to-face	contact.	Er	is	sprake	van	een	
heel	gerichte	benadering	van	de	doelgroep.	Doordat	het	aanbod	beter	wordt	afgestemd,	wordt	
ook	een	hogere	mate	van	tevredenheid	onder	de	doelgroep	bereikt.	Dit	heeft	als	gevolg	dat	de	
gasten	en	klanten	sneller	terug	komen,	wat	leidt	tot	meer	afzet	en	een	hogere	omzet.

Samenvattend	enkele	voordelen	die	het	BSR-model	opleveren:
	 Het	geeft	een	duidelijk	beeld	van	de	wensen	van	gasten	en	klanten;
	 Het	zorgt	voor	een	betere	afstemming	van	de	communicatie	naar	gasten	en	klanten;
	 Het	aanbod	van	speciale	arrangementen	kan	beter	afgestemd	worden	op	gasten	en	klanten;
	 Het	biedt	mogelijkheden	om	gerichte	samenwerking	aan	te	gaan	met	bedrijven;
	 De	inrichting	en	faciliteiten	kunnen	beter	afgestemd	worden	op	de	wensen	van	gasten	en		 	
	 klanten;

Volgens	RECRON	(2013)	‘stelt	het	BSR-model	de	wensen	en	voorkeuren	van	vakantiegangers	en	
recreanten	centraal	en	geeft	daarmee	een	waardevolle	aanvulling	ten	opzichte	van	demograf-
ische	segmentatie.	Ondernemers	kunnen	hun	aanbod	nog	beter	afstemmen	op	de	behoefte	
van	hun	gasten’.	Een	belangrijk	voordeel	van	het	BSR-model	is	dat	het	model	is	omarmd	door	
de	vrijetijdssector	en	overheid,	gezien	de	samenwerking	met	de	Koninklijke	Horeca	Nederland	
en	de	investeringen	van	diverse	provincies	in	de	ontwikkeling	van	het	BSR-model.	Mede	op	basis	
hiervan	wordt	geadviseerd	wordt	om	het	BSR-model	in	te	zetten	voor	de	segmentatie	van	de	
doelgroepen	van	Dé	Tilburgse	Kermis.

Elke	leefstijl	wordt	gekenmerkt	door	een	
kleur	en	heeft	een	onderscheidend	profiel	
op	basis	van	sociologische	en	psycholo-
gische	dimensies.	Traditionele	kenmerken	
als	opleiding,	geslacht,	leeftijd,	gebruik	van	
media	en	vrijetijdsbesteding	worden	hieraan	
toegevoegd.	Op	basis	hiervan	komen	zeven	
typen	bezoekers	naar	voren:	Uitbundig	Geel,	
Gezellig	Lime,	Rustig	Groen,	Ingetogen	Aqua,	
Stijlvol	en	Luxe	Blauw,	Avontuurlijk	Paars	en	
Creatief	en	Inspirerend	Rood	(Hulshof,	2013).

12.3
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Toelichting doelgroepen Tilburgse Kermis

Uitbundig - Gele bezoekers passen nu en in de toekomst uitstekend bij de Tilburgse Kermis. Het zijn 
echte levensgenieters en gezinnen die graag genieten, uitgaan, actief zijn en houden van gezel-
ligheid. Contact met vrienden, familie en kennissen vinden zij belangrijk. Ze gaan regelmatig met 
een grotere groep dan alleen het gezin op pad en zoeken vermaak voor iedereen. 

Ook Gezellig - Lime bezoekers passen uitstekend bij de Tilburgse Kermis. Zij willen graag ‘even 
lekker weg met elkaar’ en samen zijn, veel gezelligheid en (sportieve) ontspanning. Ze stellen geen 
bijzondere eisen en vinden een braderie of rommelmarkt al erg gezellig. De Lime bezoeker let wel 
een beetje op de kosten. Ook in deze groep bevinden zich veel gezinnen met kinderen. 

De Rustige - Groene bezoeker is kalm en serieus en wil niets anders dan uitrusten, ontspannen en 
tijd hebben voor hobby’s. Ze omschrijven zichzelf als gewoon, nuchter, bedachtzaam en kalm. Het 
gevoel ‘vroeger was alles beter’ leeft sterk onder deze groep. De Groene bezoeker is vaak wat ouder 
en past dan ook niet bij de grote massa van de kermis. Echter vinden zij aanvullende activiteiten 
als een braderie en de nostalgische kermis wel weer leuk. Het is belangrijk dat ze onderweg ergens 
rust kunnen nemen. 

De kansrijke doelgroepen die met nieuwe initiatieven en activiteiten benaderd kunnen worden zijn 
de Rode en Aqua bezoekers. Als creatieve broedplaats biedt Tilburg veel kansen tot verbinding met 
Creatief en inspirerend - Rode bezoekers. Door de Tilburgse Kermis meer te verbinden aan culturele 
en creatieve initiatieven en gebieden, kunnen beide elkaar versterken. De culturele en creatieve 
sector heeft met de Tilburgse Kermis een krachtig podium met meer dan een miljoen bezoekers. De 
creatieve sector helpt de Tilburg Kermis een vernieuwend gezicht te geven en samenwerkingsver-
banden te vormen die niet voor de hand liggen. 

De Ingetogen - Aqua bezoeker is niet direct voor de hand liggend en zal van nature niet erg enthou-
siast worden van een kermis. Toch is deze groep vrij simpel te betrekken in dit concept. Gedacht 
kan worden aan de ontwikkeling van speciale Product-Markt-Partner-Combinaties (PMPC; voor 
toelichting zie hoofdstuk 12.4) met bijvoorbeeld musea, exposities et cetera. Aqua is veelal 55+ en 
vrij traditioneel ingesteld, de authenticiteit van de kermis kan ze wel aanspreken. Mooie verhalen 
over de rijke historie van de kermis, beelden van vroeger en een authentieke sfeer bijvoorbeeld. Ze 
willen in rust kunnen genieten van de attracties. We ontwikkelen daarom meerdere rustplekken op 
en rondom het lint waar bezoekers plaatsnemen en toekijken (naar de kleinkinderen) onder het 
genot van een zelfgesmeerde boterham. 

De eerder genoemde ontwikkeling van PMPC’s draagt bij aan het creëren van verbindingen tussen 
de Tilburgse Kermis en nieuwe, kansrijke doelgroepen. Op welke wijze hier invulling aan gegeven 
wordt, is te lezen in hoofdstuk 7.2 over randactiviteiten op de kermis. 

Zoals te zien in onderstaande afbeelding, behoren de meeste bezoekers 
in Brabant tot Geel, Lime en Groen (Visit Brabant, 2013).
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Uitbundig Geel
Bezoekers	in	de	gele	belevingswereld	zijn	graag	samen	actief	bezig	en	echte	levensgenieters.	
Recreatie	betekent	voor	deze	groep	genieten,	uitgaan	en	lekker	eten,	waarbij	contact	met	familie,	
vrienden	of	kennissen	erg	belangrijk	is.	

	 25	tot	44	jaar	oud
	 Houdt	van	sportieve	en	actieve	vakanties
	 Wil	graag	luxe	en	gemak
	 Houdt	niet	van	oubollig	en	zoekt	iets	unieks
	 Wil	geen	standaard	aanbod,	maar	iets	eigens	en	bijzonders
	 Geven	gemiddeld	€	25,-	per	dag	uit	voor	een	vakantie	in	Brabant
	 Gaan	graag	uit	eten	tijdens	hun	verblijf
	 Veelal	gezinnen	met	opgroeiende	kinderen

De	gele	bezoeker	is	te	vinden	in	grote	publiekstrekkers	als	de	Efteling	en	Beekse	Bergen.	Beide	
trekken	veel	gezinnen	met	kinderen	aan	die	dezelfde	dag	weer	weggaan.	Er	zijn	overduidelijk	
kansen	voor	samenwerking	en	arrangementen	met	bijvoorbeeld	de	Efteling.	Zoals	een	arrange-
ment	waarbij	gasten	een	dag	entree	ontvangen	voor	de	Efteling,	blijven	overnachten	in	het	
Efteling	hotel	of	park	Bosrijk	en	de	dag	erna	een	georganiseerd	bezoek	kunnen	brengen	aan	Dé	
Tilburgse	Kermis.

Gezellig Lime
Gezellig	Lime	bezoekers	zijn	gewone	en	gezellige	mensen,	die	recreëren	om	even	weg	te	zijn	van	
de	dagelijkse	beslommeringen.	Ze	willen	even	weg	met	elkaar,	waarbij	samen	zijn,	gezelligheid	
en	ontspanning	centraal	staan.	De	lime	bezoeker	stelt	geen	hoge	eisen,	een	braderie	of	rommel-
markt	is	al	erg	gezellig.	Ook	wordt	wel	een	beetje	op	de	kosten	gelet,	je	kunt	het	geld	tenslotte	
maar	één	keer	uitgeven.	

	 Vakantie	is	lekker	vrij	zijn,	rust	en	ontspanning
	 Gezin	is	belangrijk
	 Bungalowvakanties	zijn	populair
	 Kiezen	de	locatie	op	basis	van	activiteiten	die	georganiseerd	worden
	 Geven	per	dag	€27,-	uit	aan	een	vakantie	in	de	provincie	Brabant
	 Bezoeken	graag	een	attractiepark
	 Ondernemen	wandelingen	of	gaan	uiteten
	 Gezinnen	gebonden	aan	schoolvakanties

Zoals	te	lezen	valt	in	de	beschrijvingen,	biedt	ook	deze	leefstijl	kansen	voor	samenwerking	en	
arrangementen	met	pretparken	als	de	Efteling	en	Beekse	Bergen.	Een	andere	mogelijkheid	is	om	
een	arrangement	te	ontwikkelen	voor	de	landelijke	Lime	bezoeker,	in	combinatie	met	een	verblijf	
in	een	van	de	bungalowparken	of	campings	in	Brabant.	Zo	heeft	Center	Parcs	twee	parken	ten	
zuiden	van	Eindhoven,	perfect	aansluitend	op	de	behoefte	van	de	Lime	bezoeker.
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Creatief en inspirerend Rood
De	rode	belevingswereld	is	er	een	die	ontzettend	goed	past	bij	het	kenmerk	van	Tilburg	als	cre-
atieve	broedplaats.	Mensen	met	een	rode	leefstijl	zijn	in	het	algemeen	erg	creatief,	op	zoek	naar	
uitdagingen	en	inspirerende	ervaringen.	Ze	gaan	graag	buiten	de	gebaande	paden.	Wanneer	ze	
een	dag	weg	zijn	gaat	het	vooral	om	interessante	plekken	ontdekken.

	 Onafhankelijk,	intelligent,	zelfbewust,	artistiek	en	ruimdenkend
	 Zoekt	afwisseling	en	wil	nieuwe	dingen	zien	en	meemaken
	 Het	onbekende	is	spannend	en	prikkelend
	 Op	zoek	naar	vernieuwende	stromingen,	moderne	kunst	en	andere	
	 culturen

Als	creatieve	broedplaats	biedt	Tilburg	veel	kansen	tot	verbinding	met	
creatieve	bezoekers.	Door	Dé	Tilburgse	Kermis	meer	te	verbinden	aan	culturele	en	creatieve	
initiatieven	en	gebieden,	kunnen	beide	elkaar	versterken.	De	culturele	en	creatieve	sector	heeft	
met	Dé	Tilburgse	Kermis	een	podium	met	meer	dan	een	miljoen	bezoekers.	De	sector	helpt	
daarnaast	om	Dé	Tilburg	Kermis	een	vernieuwend	gezicht	te	geven	en	samenwerkingsverbanden	
te	vormen	die	niet	zo	voor	de	hand	liggen.	Met	Citymarketing	Tilburg	is	onder	andere	al	gespro-
ken	over	het	verbinden	van	kansrijke	creatieve	gebieden	(zoals	het	Dwaalgebied,	de	Spoorzone	
en	de	Piushaven)	gedurende	de	kermis.

Ingetogen Aqua
Deze	groep	is	niet	direct	voor	de	hand	liggend	en	zal	van	nature	niet	erg	enthousiast	worden	van	
een	kermis.	Toch	is	deze	groep	vrij	simpel	te	betrekken	in	dit	concept	en	zou	je	kunnen	denken	
aan	een	arrangement	in	combinatie	met	het	Museumkwartier	in	Den	Bosch.	De	aqua	beleving-
swereld	bestaat	voornamelijk	uit	mensen	tussen	de	55	en	64	jaar	en	is	vrij	traditioneel	ingesteld.	
Ze	geven	de	voorkeur	aan	rustige	vakanties	en	willen	graag	nieuwe	plekken	ontdekken.	Een	
authentieke	en	persoonlijke	sfeer	spreekt	aan.	De	massale	opbouw	van	Dé	Tilburgse	Kermis	zal	
deze	groep	niet	aanspreken,	kleinschalige	en	authentieke	elementen	
daarentegen	wel.	
 
	 Inspirerende	en	rustige	vakanties,	relatief	veel	empty	nesters
	 Waarderen	sportieve	en	culturele	mogelijkheden
	 Bedachtzaam	en	geïnteresseerd	in	cultuur
	 Maatschappelijk	ingesteld
	 Ruimdenkend,	rustig,	geïnteresseerd	in	anderen	en	serieus

De	aqua	bezoeker	is	uitermate	geschikt	als	bezoeker	van	de	authentieke	kermis,	mits	hij	in	alle	
rust	kan	genieten	van	de	attracties.	Het	ontwikkelen	van	meerdere	rustplekken	rond	het	lint	is	
voor	deze	groep	van	essentieel	belang.	Zij	willen	graag	af	en	toe	even	zitten	en	toekijken	(naar	de	
kleinkinderen)	of	een	zelfgesmeerde	boterham	meenemen.
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Product-Markt-Partner-Combinaties
Een	van	de	mogelijkheden	om	Dé	Tilburgse	Kermis	beter	te	positioneren	is	het	ontwikkelen	van	
Product-Markt-Partner-Combinaties	(PMPC’s).	Bij	PMPC’s	wordt	samenwerking	gerealiseerd	tussen	
twee	of	meerdere	partijen,	die	een	vrijetijdsproduct	ontwikkelen	voor	een	specifieke	markt.	Goed	
ontwikkelde	PMPC’s	verhogen	de	kwaliteit	van	het	toeristische	aanbod,	wat	resulteert	in	meer	
bezoekers	en	hogere	bestedingen.	

Om	een	succesvol	PMPC	te	ontwikkelen	is	het	belangrijk	om	de	juiste	partners	te	vinden	die	hun	
krachten	willen	bundelen	in	een	samenwerkingsverband,	maar	ook	te	weten	voor	welke	markt	
een	product	ontwikkeld	wordt.	Er	moet	in	beeld	gebracht	worden	wat	de	kenmerken,	de	wensen	
en	behoeften	zijn	van	de	diverse	doelgroepen,	hiervoor	wordt	weer	gebruik	gemaakt	van	het	
BSR-model	(zie	hoofdstuk	4.2).

Hedendaagse	gasten	zijn	veeleisend	en	kritisch.	Flooren	(2011)	zegt	hierover	het	volgende:	‘De	
steeds	beter	opgeleide	Westerse	burger	van	de	21e	eeuw	staat	zelf	aan	het	stuur	van	zijn	leven.	
Hij	ontwerpt	zelf	zijn	programma	van	wonen,	werken	en	recreëren	en	navigeert	als	bewoner	en	
bezoeker	in	zijn	leefomgeving	met	een	eigen	mentale	kaart.	Dit	als	individu	betekenis	aan	zijn	
leven	geven	[...]	maakt	vraagsturing	onvermijdelijk	en	heeft	consequenties	voor	dienstverleners	
in	toerisme	en	vrije	tijd.	Niet	het	aanbod	van	een	regio,	maar	het	programma	van	de	individuele	
bezoeker	op	een	bepaalde	tijd	en	plaats	staat	centraal.	

Persoonlijke	verlangens	en	motieven	bepalen	diens	zoektocht	naar	betekenis’.	De	belevenis	van	
de	vrijetijdsproducten	speelt	voor	gasten	een	grote	rol,	mensen	willen	een	persoonlijke	ervaring	
die	bijblijft	en	die	delen	met	anderen	(J.J.	de	Labije,	2010).	

De	reis	van	de	bezoeker	kan	in	kaart	gebracht	worden	door	plaats	en	tijd,	met	daarbij	de	herken-
ning	van	de	meeste	betekenisvolle	belevenissen	in	de	Visitors	Journey	Cycle	(Flooren,	2013).	In	de	
Visitor	Journey	Cycle	worden	de	verschillende	stappen	van	het	doorlopen	van	de	reis	van	de	gast	
in	de	tijd:	zoeken,	vinden,	selecteren,	kiezen,	kopen,	doen,	ondergaan,	waarderen,	herinneren,	
doorvertellen	en	bereid	tot	herhalen.	Voor	de	ondernemers	betekent	dit	dat	het	belangrijk	is	om	
te	kijken	naar	hoe	er	toegevoegde	waarde	gecreëerd	kan	worden.	Zodra	de	gast	een	bijzondere	
beleving	ervaart,	zal	hij	ook	bereid	zijn	hier	meer	geld	voor	uit	te	geven	dan	wanneer	hij	deze	
beleving	mist.	

Figuur 1. Visitor Journey, 2013 Tijdens 
het bezoek
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