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Inleiding 
Het Groene Woud, een prachtig natuurgebied dat zich bevindt in de driehoek tussen ’s-
Hertogenbosch, Tilburg en Eindhoven. Een natuurgebied dat dit jaar alweer 15 jaar bestaat en 
onlangs is benoemd tot Nationaal Landschap. In dit natuurgebied bevinden zich enkele leegstaande 
Vlaamse schuren en bijgebouwen waar eigenlijk geen nieuwe bestemming voor is. Het is natuurlijk 
zonde om deze gebouwen verloren te laten gaan en daarmee een stukje historie van Het Groene 
Woud te laten wegvallen. Vandaar dat wij, ‘’CO² de groene draad naar succes’’ de opdracht hebben 
gekregen om tot een verbeeldingsprekend concept te komen en hiermee de Vlaamse schuren en 
bijgebouwen een passende invulling te geven.  
 
Om tot dit verbeeldingsprekend concept te komen wordt er gebruik gemaakt van het ABC model. 
 
Fase 1 Analyse: In deze fase wordt er gekeken naar de vraag- en aanbodskant. Wat speelt er in de 
wereld om ons heen? Niet alleen in het werkveld of vakgebied, maar ook daarbuiten. Daarnaast 
wordt er gekeken naar de behoeften, motieven en waarden van de doelgroep. Omgevingsbewustzijn 
is cruciaal om tot een goed resultaat te komen.  
 
Fase 2 & 3 Broeden en Concept: In deze fase is het 
tijd om te gaan broeden en brainstormen om tot 
een creatief idee te komen en dit door te 
ontwikkelen tot een onderscheidend concept. Het 
is een proces waarbij je je gevoel laat spreken en 
dit combineert met wat je te weten bent 
gekomen in de analysefase. Hierbij is inzet van de 
persoonlijke competentie Creativiteit onmisbaar.  
  
Fase 4 Design: In deze fase wordt het concept 
uitgewerkt in een of meerdere 
(vrijetijds)producten. Hier spelen 
Omgevingsbewustzijn en Creativiteit een grote 
rol. Iets nieuws creëren wil zeggen dat het geen 
kopie moet zijn van iets bestaands. Voor de 
uiteindelijke ontwikkeling van het product moet er gekeken worden naar de beleving van het 
concept en hoe dat kan worden overgebracht.  
 
Fase 5 Exchange: In deze fase wordt ingezet op interactie met de doelgroep. Meestal gebeurt dat 
door het opzetten van een experience platform met behulp van multichanneling. Hiervoor gebruikt 
de imagineer een aantal instrumenten en kanalen, zoals co-creatie, social media, (virtuele) 
communities.  
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1. Analyse 

1.1 Het Groene Woud 
Het Groene Woud is een natuurgebied dat zich bevindt in de driehoek tussen ’s-Hertogenbosch, 
Eindhoven en Tilburg. Dit natuurgebied van circa 35.000 hectare kent een lange geschiedenis. Van 
oorsprong is Het Groene Woud een natuurgebied dat bestaat uit  verschillende natuurgebieden die 
in toenemende mate met elkaar verbonden werden. (Woud, 2014). Na de uitbraak van de 
varkenspest in 1997 werd er besloten tot een reconstructie van deze natuurgebieden. De provincie 
Noord-Brabant richtte een commissie op die aan de slag ging met deze reconstructie. Er ontstond 
één groot natuurgebied, wat eigenlijk nog geen naam had (Noord-Brabant, 2005). Daarom besloten 
enkele personen op een avond in het café ‘Het Groene Woud’ een vergadering te houden over de 
naam van het nieuwe natuurgebied van Noord-Brabant. Echter werd er besloten om het gebied te 
vernoemen naar het café waar op dat moment vergaderd werd. Het Groene Woud was toen 
geboren.  

Binnen Het Groene Woud zijn er vele stichtingen en ondernemers bezig aan de ontwikkeling en 
bekendheid van het gebied. Stichting Streekhuis Het Groene Woud is het bestuur dat 
verantwoordelijk is voor de daadwerkelijke realisatie van de doelstellingen met betrekking tot Het 
Groene Woud. Naast Stichting Streekhuis Het Groene Woud zijn er nog twee organisatie nadrukkelijk 
betrokken bij de ontwikkeling van Het Groene Woud, namelijk Coöperatie Het Groene Woud en 
Stichting Streekfonds Het Groene Woud. Coöperatie Het Groene Woud vertegenwoordigt een groep 
ondernemers uit Het Groene Woud die zich richten op een duurzame bedrijfsvoering en zich 
betrokken voelen bij Het Groene Woud. Stichting Streekfonds Het Groene Woud richt zich op de 
financiering van bijzondere projecten binnen Het Groene Woud om deze meer op de kaart te zetten.  
 
De ondernemers van de Coöperatie Het Groene Woud 
zijn mensen die zich echt betrokken voelen bij het 
Groene Woud. Naar aanleiding van verschillende 
interviews is er gevraagd wat voor hen Het Groene 
Woud nu écht is. In de naastgelegen afbeelding is te 
zien wat de ondernemers in woorden aangaven als 
hun Groene Woud.  
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Ondanks dat Het Groene Woud geen natuurlijk ontstaan gebied is, is het wel een gebied dat bol staat 
van de bijzondere verhalen en gebeurtenissen. Natuurlijk is het ontstaan en de naam van Het Groene 
Woud al een bijzonder verhaal op zich. Echter zijn er nog een aantal andere verhalen die voor de 
ondernemers van de Coöperatie Het Groene Woud inspireren tot de inzet die zij leveren ter 
verbetering van Het Groene Woud.   

Daarnaast is er aan dezelfde personen gevraagd om hun Groene Woud te beschrijven aan de hand 
van een voorwerp. Op deze manier is er een schatkist ontstaan met rijke verhalen en achterliggende 
gevoelens van deze ondernemers als het gaat om Het Groene Woud:  
 
Zo gaf één van de ondernemers aan dat Het Groene Woud 
voor hem een luchtballon is dat staat voor de vrijheid van het 
natuurgebied dat hij nergens anders kan vinden. Iemand 
anders vindt Het Groene Woud een bol leem, wat voor hem de 
vruchtbaarheid van Het Groene Woud betekent. Niet alleen in 
de fysieke vorm van het natuurgebied, maar ook de 
ondernemers die zich daar bevinden. Een ander vindt Het 
Groene Woud echt thuiskomen en dat dat hetgeen moet zijn 
dat ook naar buiten uit gedragen moet worden. Dit zijn enkele 
voorbeelden van mooie verhalen en achterliggende gevoelens 
die zitten in deze schatkist.  
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1.2 Vlaamse schuur 
De Vlaamse schuur is een gebouw dat zijn geschiedenis kent. Een Vlaamse schuur hoorde vroeger 
vaak bij de inboedel. Als een boer ging verhuizen, brak hij de schuur af en bouwde hem elders weer 
op. Vandaar dat veel balken in dit soort schuren merktekens dragen. Dat maakt het puzzelen 
makkelijker. De Vlaamse schuur deed veelal dienst als opslagplaats van hooi en graan. Het is een 
zogeheten langsdeelschuur die de boer in staat stelde met zijn wagens door de stal te rijden en de 
oogst direct op zolder te leggen (van Wagenberg, 2004). Wegens veranderingen verloren de Vlaamse 
schuren hun bestemming en kwamen deze leeg te staan. Op dit moment is het nog onduidelijk 
hoeveel gebouwen er leeg staan, maar het is wel duidelijk dat deze gebouwen weer een nieuwe 
bestemming nodig hebben.  
 
Er zijn momenteel al verschillende schuren vernieuwd en ingevuld. Zo is er een heuse 
eendenboerderij waar onder andere eendenvlees kan worden gekocht. Er is een schuur waarin de 
middeleeuwse tijd met het thema Jeroen Bosch beleefbaar wordt gemaakt. Daarnaast heeft het 
project ‘Brede Boerderij’ ook verschillende schuren op een unieke manier ingevuld. Bij dit project is 
een schuur omgetoverd tot inspirerende melkveestal, maar ook een schuur waarin een Groene 
Woud beleving vanuit de lucht kan worden ervaren en er is een schuur waarin verschillende 
workshops worden gegeven met groenten, kruiden en fruitsoorten uit eigen tuin. 
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 Mensen gaan steeds vaker op zoek naar de ‘Big Five’ in 
eigen land. Dit kan zowel wandelend, op de fiets, rennend of 
peddelend.  Met de ‘Big Five’ worden de vijf diersoorten 
bedoeld die mensen eens in hun leven gezien moeten hebben. 
In Nederland leven er in het wild geen diersoorten van de ‘Big 
Five’. Daarom stellen natuurgebieden zelf lijsten op met hun 
eigen ‘Big Five’. (Irene, 2014) 
 

  We gaan steeds meer buiten sporten. Dat is gezonder, 
afwisselender en door de opkomst van mobiele technologie is 
het uitvoeren of registreren van trainingen net zo makkelijk 
buiten als binnen. Dit betekent drukte in de stadsparken en -
bossen en meer urban sports. Ook betekent dit dat de grote 
vaak beursgenoteerde aanbieders van gemakssport (fitness)  
zich naar buiten moeten gaan keren. (Roskamp, 2012). 
 

 We leven in een dynamische, drukke, hectische en 
digitale maatschappij. Staan vaak onder druk en rennen van de 
ene afspraak naar de andere. De stress loopt op en de 
verwachtingen zijn hoog. Als tegenbeweging zie je de behoefte 
aan rust, intimiteit en aandacht voor mensen en omgeving. De 
oermens in ons wordt aangesproken. We hebben weer 
aandacht voor echt, authentiek eten en de natuurlijke omgeving 
om ons heen. (Back to Nature, 2014). 
 

 Een opkomende trend is duurzame innovatie. Aan de 
ene kant is het duurzame innovatie rondom het duurzaam 
produceren van producten. Aan de andere kant heeft het 
betrekking op de organisaties zelf. Duurzaam omgaan  met 
klanten en informatie is een opkomende trend binnen de 
bedrijvenwereld (Unique, 2014). 
 

 Cradle to Cradle is een nieuwe kijk op duurzame 
ontwikkeling. Hierbij worden gebruikte materialen na hun leven 
in het ene product, ingezet in een ander product. Dit lukt echter 
niet zonder innovatie (innovatiemethode, 2012). 
 

 De samenleving wordt steeds complexer. Mensen willen 
dat het bij deze dingen allemaal goed geregeld is omdat ze zich 
daar betrokken bij voelen. Het najagen van dromen is daarbij 
steeds belangrijker. De natuur past natuurlijk goed bij de 
betrokkenheid van de burgers. Het biedt kansen voor 
recreatieve natuur in de directe leefomgeving. Er worden veel 
initiatieven opgezet. En deze initiatieven gaan verder, mensen 
zetten zich met hart en ziel in voor de persoonlijke doelen! 
(Slobbe, 2013) 
 

1.3 Trends en ontwikkelingen 
De branche en de maatschappij zijn twee mechanismes die 

iedere dag weer veranderen. Daarin spelen trends en 
ontwikkelingen een grote rol.  

 

http://brt.gs/UK0Tew
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2. Broeden 
Tijdens verschillende creatieve sessie is er gebrainstormd over hét concept waarmee Het Groene 
Woud de leegstaande Vlaamse schuren en bijgebouwen een nieuwe invulling kunnen geven, maar 
ook waarmee Het Groene Woud meer op de kaart gezet kan worden. Er zijn verschillende creatieve 
technieken ingezet, zodat er verschillende ideeën gecreëerd konden worden die bruikbaar waren 
voor het verdere proces.  
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3. Concepten 
Na het vele broeden en denkwerk is het tijd om alle ideeën samen te voegen tot een onderscheidend 
en pakkend concept. Het concept wordt ook wel gezien als de paraplu over het geheel, het sausje 
over het gerecht dat alle smaken samen brengt. Uiteindelijk zijn er drie concepten uitgekomen, 
namelijk:  

Proef 
‘’Buiten is het feest’’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Luister! 
        ‘’Geven & beleven’’ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

W(e)ij 
‘’Buiten naar binnen halen’’ 

 
 
 
 
 

         =  
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W(e)ij 
“Buiten naar binnen halen”  

Het gekozen concept W(e)ij draait, zoals de naam al zegt, om het samen zijn in onder andere de 
natuur. Tegenstrijdigheden staan centraal in W(e)ij, wat ook te zien is in de oneliner. Het gebied en 
de bewoners van het gebied buiten Het Groene Woud naar Het Groene Woud halen (buiten naar 
binnen) en andersom, maar ook letterlijk buiten naar binnen halen en binnenactiviteiten buiten 
doen. W(e)ij draait om avontuur maar daarentegen ook om rust. Actief bezig zijn in de natuur en 
daarna genieten van de authenticiteit van Het Groene Woud. De tegenstrijdigheden zijn niet alleen in 
de activiteiten en producten te zien, maar ook in de bezoekers die aangesproken worden door dit 
concept. Zo zal je nationale maar ook internationale bezoekers zien, denk hierbij aan werknemers 
van de High Tech Campus. Zo zal je kinderen zien met hun rijke fantasie, maar ook ouderen met al 
hun wijsheid. Mensen die actief willen zijn en mensen die willen ontspannen en genieten. Ondanks 
deze verschillen hebben zij allemaal hetzelfde gemeen, ze hebben namelijk allemaal de behoefte om 
plezier te maken en te ontsnappen aan de dagelijkse sleur. Ze zijn avontuurlijk en nieuwsgierig naar 
het onbekende. Daarnaast willen ze creatieve en originele ervaringen opdoen.  
 

Toetsing 
Volgens de theorie van Van Geursen voldoet een goed concept aan verschillende criteria. Het is 
betekenisvol, heeft uithoudingsvermogen, is onderscheidend, authentiek, eenduidig interpretabel, 
en heeft meerdere lagen. Hieronder zal het concept “W(e)ij” getoetst worden aan de verschillende 
criteria van het Van Geursen model. Per criteria gaan wij kijken in hoeverre dat terug komt in ons 
concept en zullen we dit onderbouwen.  
 
Bij betekenisvol wordt er gekeken naar de waarden van de doelgroep en de waarden van het bedrijf.  
De verschillende waarden die onder het concept W(e)ij zijn gehangen sluiten aan op de waarden van 
de verschillende ondernemers en belanghebbende uit Het Groene Woud. De waarden die onder het 
concept vallen zijn: avontuur, genieten, ervaren, beleven, rust en natuur. Daarnaast staan 
tegenstrijdigheden centraal bij dit concept, zoals authentiek vs modern, jong vs oud, internationaal 
vs nationaal. Elke waarde is afkomstig van één of meerdere van de interviews, gesprekken, bezoeken 
of creatieve sessies met de verschillende ondernemers en belanghebbende uit Het Groene Woud. 
Omdat alle waarden van het concept uit Het Groene Woud zelf komen is het concept “W(e)ij” 
betekenisvol. 
Daarnaast is het concept betekenisvol, omdat de waarden van de doelgroep aansluiten bij de 
waarden van het concept. De doelgroep is de internationale werknemers die naar Nederland komen 
om te werken op de High Tech Campus te Eindhoven. Deze doelgroep verblijft altijd rondom de 
steden waar ze werken en juist met dit concept kan de doelgroep naar buiten worden gehaald. In 
plaats van dat ze in Eindhoven in een hotel verblijven kunnen ze naar Het Groene Woud om daar te 
verblijven in een Vlaamse schuur waar ze kunnen genieten van de rust en de natuur na een lange 
werkdag. 
 
Onder uithoudingsvermogen wordt verstaan de kracht die een concept heeft om voor een langere 
tijd mee te gaan. Hoe lang kan een concept blijven bestaan? En is het makkelijk beïnvloedbaar op 
veranderingen binnen (in dit geval) de branche van de herontwikkeling?  
Het concept “W(e)ij” heeft de kracht om voor een langere tijd mee te gaan. “W(e)ij” is een duurzaam 
concept omdat het een heel open en breed concept is. In de oneliner zit eigenlijk de reden waarom 
het zo’n groot uithoudingsvermogen heeft. De oneliner: ‘’buiten naar binnen halen’’ kan door elke 
ondernemer, bedrijf of bewoner in de buurt anders geïmplementeerd worden. Iedereen kan hier wel 
iets in vinden en veel producten die hieraan gekoppeld zullen worden zijn voor de lange termijn.  
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Ook zit de kracht in de dubbele laag van de oneliner. Het is namelijk niet alleen het buiten naar 
binnen halen, maar ook het binnen naar buiten halen. Door deze dubbele laag word het concept nog 
breder en heeft het een langer uithoudingsvermogen. 
 
Onder onderscheidend vermogen wordt verstaan: het vermogen om anders te zijn dan de 
concurrenten.  
Ons concept is onderscheidend vanwege de dubbele lagen in zowel de conceptnaam als in de 
oneliner. “W(e)ij” staat voor het samen zijn in de natuur. In de naam zit het woord ‘’wei’’ van natuur, 
buiten en groen, en het woord ‘’wij’’ is van samen zijn, de bewoners en ondernemers van Het Groene 
Woud en van co-creatie.  
De oneliner ‘’buiten naar binnen halen’’ kan je ook omdraaien ‘’binnen naar buiten brengen’’. 
Hierdoor is het concept onderscheidend. Er wordt niet alleen vanuit één perspectief gekeken maar 
maken van onze oneliner (en daarmee tegelijk ons concept) een tegenstrijdigheid.  
Door middel van dit concept en de oneliner kan Het Groene Woud onderscheidend zijn ten opzichte 
van alle andere natuurgebieden in Nederland en misschien wel in heel Europa. 
 
De authenticiteit staat voor echtheid. Of het concept ‘echt’ voor de doelgroep is bedoeld, hier moet 
zeker rekening gehouden worden tijdens de ontwikkeling van het product.  
Het concept “W(e)ij” is echt voor de doelgroep bedoeld. De slogan ‘’ buiten naar innen halen’’ komt 
terug in de verschillende producten die we voor de doelgroep; High Tech internationals hebben. 
De High Tech internationals zullen niet meer zoals eerst verblijven in een duur hotel maar juist in de 
natuur in een authentieke Vlaamse schuur die van binnen juist heel modern en luxe is zoals de High 
Tech internationals gewent zijn. Ze hebben veel groen om hun heen en kunnen er even helemaal 
ontspannen en genieten met mede High Tech internationals. Er is natuurlijk ook de mogelijkheid om 
er te werken of je mailtjes te lezen en te beantwoorden, er zijn werkplekken en er is WiFi aanwezig. 
Hier komt de naam van het concept weer in terug, namelijk; “W(e)ij”, samen werken in de wei. Het 
ene moment zit je op de campus met je laptop achter een saai bureau en dan zit je opeens met je 
laptop midden in de natuur buiten in de wei.  
 
Met eenduidig interpretabel wordt verstaan dat het concept precies zegt wat je duidelijk wilt maken 
naar de doelgroep.  
Het concept zegt precies wat er duidelijk gemaakt moet worden naar de doelgroep. Met de dubbele 
lagen in de duidelijke en makkelijk leesbare conceptnaam ‘’W(e)ij’’  en de makkelijk leesbare en 
duidelijke oneliner snapt de doelgroep precies wat er duidelijk wordt gemaakt. Namelijk het wij, het 
samen zijn en wei van natuur. De oneliner is gewoon letterlijk wat er met dit concept kan gebeuren, 
namelijk; ‘’het buiten naar binnen halen’’ en visa versa. 
 
Dit concept heeft meerdere lagen (tussen de regels door). 
Zoals hierboven al een aantal keer benoemd is, heeft zowel het concept als de oneliner meerdere 
lagen. Het concept “W(e)ij” heeft meerdere lagen vanwege de woordspeling in de naam zelf. In de 
naam zit het woord ‘’wei’’ van natuur, buiten en groen, en het woord ‘’wij’’ van samen zijn, de 
bewoners en ondernemers van Het Groene Woud en co-creatie.  
De oneliner ‘’buiten naar binnen halen’’ heeft ook meerdere lagen doordat je de oneliner ook om 
kan draaien naar ‘’binnen naar buiten brengen’’.   
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4. Design 
Nu dat het concept en de achterliggende gedachten ervan is uitgelegd is het tijd om het concept wat 
meer tastbaar te maken door middel van de producten. Natuurlijk leuk en aardig een concept, maar 
het moet natuurlijk handen en voeten krijgen om het uiteindelijk uit te voeren. Omdat er op dit 
moment één Vlaamse schuur is waarvan het zeker is dat die op korte termijn een nieuwe 
bestemming krijgt, is er voor gekozen om voor deze Vlaamse schuur het helemaal uit te werken en 
daarnaast nog enkele ideeën te opperen voor eventuele toekomstige plannen.  
 

Time to… 
´´De hele dag hard gewerkt, de hele dag achter de computer en de hele dag hollen. Nu is het tijd om 
stil te staan. Ontspannen en even rustig aan te doen. Niet meer, zoals eerst, in een duur hotel, maar 
lekker naar de natuur. Groen om me heen, fluitende vogels en toch de beschikbaarheid om mijn mail 
te checken. Het ene moment nog achter mijn computer op kantoor, het andere moment met mijn 
laptop in de wei. Het ene moment een broodje in de kantine, het andere moment een zelfgemaakte 
maaltijd met heerlijke streekproducten. Niet alleen maar stilzitten, maar lekker sporten in de vrije 
natuur. Actief maar ook ontspannen. Dat kan allemaal in Het Groene Woud, want hier vind ik 
namelijk dingen die ik nergens anders kan vinden!´´ 

 
Omschrijving product 
De schuur op de Pallandehoeve, genaamd “Time to…”, is de ideale plek voor onder andere mensen 
van de Hight Tech Campus in Eindhoven om te ontspannen en te overnachten. Natuurlijk is de schuur 
niet alleen voor deze groep, ook andere mensen die zich aangesproken voelen door het product zijn 
van harte welkom in “Time to…”. “Time to…” draait om rust en ontspannen, maar wel met de 
gemakken van de moderne tijd. Na een lange dag van hard werken komen bezoekers tot rust in de 
modern ingerichte maar authentieke Vlaamse schuur. Dit is een open ruimte met woonkamer, 
keuken, badkamer en een gedeelde slaapkamer gedesigned als een luxe boomhut.  
 
In en rondom de schuur zijn er verschillende activiteiten te ondernemen. Zo kan er worden gewerkt 
in de wei, waarbij de rust van de natuur wordt gecombineerd met het harde werken. Ontspannen 
werken met je laptop in de wei. Naast het werken in de wei kunnen bezoekers tuinieren in de tuin en 
kunnen ze met producten van de permacultuur koken. Heerlijke ‘eerlijke’ gerechten en die zelf 
klaarmaken. De tegenstrijdigheden actief en passief zijn ook te vinden in de schuur. Zo kunnen 
bezoekers sporten in de natuur en daarna lekker bijkomen in de welness faciliteiten van de 
schuur.  
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Waarom dit product? 
Tijdens het eerste gesprek met de Vlaamse schuur eigenaar Stan Kerkhofs had hij al een idee voor de 
invulling van zijn Vlaamse schuur. Omdat dit idee prima aansluit bij het concept ‘’W(e)ij, Buiten naar 
binnen halen’’ is er besloten om dit idee op te nemen als één van de deelproducten onder het 
concept. Daarnaast is dit product echt buiten naar binnen halen in de zin van de High Tech personen, 
die normaal in de steden verblijven, naar Het Groene Woud halen, maar tevens internationale 
werknemers naar Het Groene Woud halen. 
 

Aan te spreken personen 
Met dit product wordt er ingespeeld op een specifieke doelgroep, namelijk High Tech personen die 
werkzaam zijn op de High Tech Campus in Eindhoven. Er is gekozen voor deze doelgroep omdat deze 
personen voor hun werk vaak verblijven in de omgeving van Eindhoven. Maar eigenlijk hebben deze 
personen Het Groene Woud nog niet ontdekt en zijn daarnaast op zoek naar aparte dingen die ze 
willen ervaren. Vanuit Het Groene Woud is Eindhoven prima te bereiken en Airport Eindhoven ligt op 
een steenworp afstand van de Pallandehoeve.  

 
Om meer inzicht in deze doelgroep te krijgen is er een persona ontwikkeld. Dit is een symbolisatie 
van deze doelgroep. Deze persoon bestaat dus niet echt, maar geeft een hou vast als het gaat om 
persoonlijke karaktereigenschappen bij deze doelgroep.  

 
Deze doelgroep is specifiek gekozen voor de Pallandehoeve. Voor de overige ideeën kan het 
natuurlijk zo zijn dat deze doelgroep ook interessant is, maar mochten zij een andere doelgroep 
willen aanspreken is dat natuurlijk mogelijk. Het concept ‘’W(e)ij’’ is erg breed en biedt voor ieder 
wat wils.  
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5. Imagineering uitwerking 
Nadat er meer duidelijk is over het produt van het concept, is het tijd om deze deelproducten een 
gezicht te geven. Dat wordt gedaan aan de hand van belevenisbouwstenen- en instrumenten. Bij 
belevenisbouwstenen wordt er gekeken naar de identiteit, communicatie, netwerk, personeel, 
product/verpakking en de fysieke omgeving van het product. Het kan gezegd worden dat dit de 
overkoepelende punten zijn. Bij belevenisinstrumenten wordt er specifieker ingespeeld op de 
Imagineering deel van het product. Thematisering, zintuigen, animatie, co-creatie en storytelling zijn 
hiervoor de belangrijkste peilers. Daarnaast worden de producten ook getoetst aan enkele modellen 
om het theoretisch onderbouwd te hebben (van Dam, 2013) 

5.1 Bouwstenen 

5.1.1 Identiteit 
Hier naast is het logo te zien voor Time to…. Zoals te 
zien is, is het een strak logo met een speels effect. De 
kleur is een natuurlijke kleur, groen. Dit is  een knipoog 
naar Het Groene Woud maar ook naar rust en 
ontspannen. De symbolen van het logo zijn strak en 
verwijzen naar High Tech. Simpel, internationaal te 
begrijpen en strak. De combinatie van het gras met de 
strakke symbolen verwijzen naar wat er in de schuur te 
vinden en te doen is.  

5.1.2 Fysieke omgeving 
Bij de inrichting van de Vlaamse schuur zal authentiek en modern samen gaan. De authentieke 
elementen van de Vlaamse schuur zoals de balken zullen behouden blijven om op deze manier echt 
de sfeer goed weer te geven. Echter is de groep die aangesproken moet gaan worden voor een 
verblijf ook op zoek naar moderne snufjes. Luxe en strakke inrichting zullen hiervoor gaan zorgen. 
Hieronder is een sfeerbeeld weergegeven voor de inrichting.  
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5.1.3 Communicatie 
De communicatie voor de Vlaamse schuur zal vooral via online platforms gaan en via de 
uitwisselingsbureaus die onze doelgroep, de High Tech internationals, helpen aan een 
overnachtingsplek. 
 
Op online platforms zoals bijvoorbeeld een Facebook pagina of een website willen we onze 
doelgroep bereiken. Op de Facebook pagina kunnen ze bijvoorbeeld ook hun ervaringen delen en zelf 
foto’s plaatsen over wat ze allemaal meemaken en zoal doen tijdens hun overnachting in de Vlaamse 
schuur. 
 
Via de uitwisselingsbureaus willen we ook onze doelgroep bereiken. Dit willen we doen aan de hand 
van persoonlijke mailtjes via het uitwisselingsbureau naar de High Tech internationals te sturen. We 
willen een professioneel mailtje naar de High Tech internationals sturen waarin kort en krachtig de 
belangrijkste informatie staat en dan verwijzen we ze door naar onze website of Facebook pagina 
met een link onderin de mail. 
 
Ook willen we op de High Tech campus zelf kleine folders neerleggen, want sommige mensen willen 
voor communicatie toch iets tastbaars hebben. In deze folders komt gewoon kort en krachtig de 
belangrijkste informatie te staan met een paar duidelijke foto’s erbij. 

 
5.1.4 Netwerk 
W(e)ij is een concept dat een breed netwerk heeft. In Het Groene Woud bevinden zich namelijk een 
heleboel ondernemers die mee kunnen gaan profiteren van dit concept. Dit is tevens ook sterk aan 
het concept, omdat er zoveel mogelijkheden zijn en dat de ondernemers echt de hand in een moeten 
slaan om het te laten slagen. Echter wordt er nu gericht op het netwerk dat zal ontstaan rondom de 
Vlaamse schuur Time to… 
 
 
 
 

 

Time 
to... 

Uitwisselings
bureaus 

Ondernemers 
Het Groene 

Woud 

High Tech 
Campus 

High Tech 
bedrijven 

Eindhoven 
Airport 

De uitwisselingsbureaus zijn de key tussen de 
Vlaamse schuur en de High Tech personen. Deze 
bureaus Bieden namelijk een breed scala aan 
verblijfplaatsen aan voor de medewerkers van de 
High Tech. Dit is dus een belangrijke speler als 
het gaat om het aantrekken van deze groep.  

De ondernemers van Het 
Groene Woud kunnen elkaar 
helpen als het gaat om 
bepaalde promotie of het 
leveren van producten zoals 
voor het zelf koken.  

De High Tech Campus zelf kan veel 
betekenen, omdat de gasten voor 
Time to.. hier vandaan moeten komen. 
Het is dus belangrijk voor Time to… 
om goede contacten te leggen met de 
campus zelf voor grotendeels 
promotionele activiteiten. 
  

De bedrijven op de campus kunnen 
net zoals de High Tech Campus goede 
promotie maken voor Time to… De 
bedrijven kunnen de medewerkers 
wijzen op de Vlaamse schuur en dat 
dit overnachten is op een manier zoals 
ze nog nooit eerder zagen.  
 

Eindhoven Airport biedt als het ware 
de weg naar de High Tech 
internationals. De High Tech 
internationals worden van over de 
hele wereld ingevlogen en komen vaak 
in Amsterdam aan, omdat Eindhoven 
Airport alleen maar Europese vluchten 
nu nog doet. Dit zou in de toekomst 
kunnen veranderen. In de toekomst 
kan Eindhoven Airport als het ware 
een soort poort voor de High Tech 
internationals zijn voor Nederland.  
Dat ze via Eindhoven Airport binnen 
komen maar ook weer terug gaan.  
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5.2  Instrumenten 

5.2,1 Activiteiten domeinen van Finger 
Er zijn zes activiteiten domeinen die zorgen dat er een beleving wordt gecreëerd. Deze zes domeinen 
zijn: beweging, creativiteit, educatie, avontuur, rust en gezelligheid. Deze domeinen komen terug in 
Time to... 
 
Tijdens het verblijf bij Time to… kunnen de gasten 
gaan wandelen, sporten, werken, koken en tuinieren. 
Wandelen speelt net als sporten in op het domein 
beweging en avontuur maar ook op het domein rust. 
Het domein educatie komt voornamelijk terug in de 
mogelijkheid dat de gasten er ook kunnen werken. 
Tijdens het tuinieren en koken wordt  de creativiteit 
van de gasten gestimuleerd. Omdat ze dit samen 
doen en tijdelijk samen wonen speelt het in op het 
domein gezelligheid wat ze samen zullen creëren.  
 

 

5.2.2 Zintuigen 
Bij Time to… kunnen de gasten de natuur op verschillende manieren voelen en beleven doordat de 
zintuigen worden geprikkeld. De technische hoogstandjes van de High Tech Campus wordt ingeruild 
voor de schoonheid van de natuur wat de gasten een andere kijk of een ander inzicht geeft. De 
fluitende vogels, de wind door de bomen en andere geluiden van de natuur zorgen voor een 
rustgevend gevoel waardoor de gasten kunnen ontspannen tijdens een wandeling of het sporten. De 
tuin met permacultuur prikkelt de smaakpapillen en tijdens het koken met deze ingrediënten komen 
er heerlijke nieuwe geuren vrij.  

5.2.3 Storytelling 
Met het toepassen van storytelling binnen Time to…  wordt er een extra dimensie toegepast die bij 
andere verblijfslocaties niet te vinden is. Het Groene Woud is namelijk een gebied dat leeft van de 
unieke, dus zou het zonde zijn als daar niets mee gedaan zou worden. Zo kan er een specifiek verhaal 
uitgekozen kunnen worden en dat bijvoorbeeld gebruiken tijdens het koken met de permacultuur. 
Verder is de High Tech persoon iemand die steeds iets aparts wil ervaren. Met het gebruik van de 
verhalen uit Het Groene Woud wordt dat beetje extra´s toegevoegd aan de Time to...  
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6. Overige ideeën 
Zoals eerder aangegeven is er voor één specifieke Vlaamse schuur het gehele proces uitgewerkt. 
Echter zaten wij, als CO², nog boordevol andere ideeën die wij willen meegeven als eventuele optie 
voor de toekomst.  

 

6.1 Sport, Sap & Sop 
Ik ben klaar voor een nieuwe uitdaging. Klaar om me fit te voelen, klaar om te sporten, klaar voor 
gezond zijn. Ik hoorde laatst via via over dé nieuwe trend, een bootcamp in Het Groene Woud. Lekker 
sporten in de natuur, fluitende vogeltjes om me heen en het hoofd leegmaken. Morgen staat de 
eerste work-out op de agenda. Ik ben er klaar voor! En daarna, lekker bijkomen in de jacuzzi van een 
hippe schuur met een gezond sapje. Heerlijk! 
 
Uitleg product: 
Bij dit product draait het allemaal om gezond bezig zijn. Allereerst door te sporten in de vrije natuur, 
lekker actief bezig zijn. Dit kan in een groep of alleen, met begeleiding of zonder. Het draait erom 
waar de deelnemer zich goed bij voelt. Na afloop van het sporten is het tijd voor ontspanning. In een 
van de schuren/bijgebouwen is een echte welnessresort inclusief sapjesbar gebouwd. Een ruimte 
waar je lekker kunt badderen, lekker in de sauna kunt zitten en waar je gezonde sapjes kunt drinken.  
 
Waarom dit product: 
Er is gekozen voor dit product omdat het perfect bij het concept past. De tegenstrijdigheden van 
actief en passief zitten er in, maar ook het samen doen en samen zijn. Health is tegenwoordig voor 
veel mensen belangrijk en dat is terug te vinden in dit product.  
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6.2 De culinaire ontdekkingstocht  
Een avondje uit eten, maar hoe, wat en waar is nog niet bekend. Spannend! Samen met mijn man en 
onze vrienden zijn we op weg naar een leuk avondje uit. We hebben alleen een adres gekregen. De 
navigatie geeft aan dat we er zijn, maar al wat we zien zijn weilanden. We besluiten uit te stappen en 
zien een envelop liggen met onze namen erop. Dan begint het avontuur. Aanwijzingen wijzen ons 
naar de eerste locatie, waar we het voorgerecht nuttigen. Zo gaat het de hele avond door, puzzels 
oplossen en zo de locaties vinden. Wat is het leuk om eens anders ‘uit eten’ te gaan! En een extra 
details is dat het ook nog eens speciale gerechten zijn. Ingrediënten die je niet bij elkaar zou 
verwachten, maar heerlijk smaken. Een echte ontdekkingstocht, culinair maar ook avontuurlijk. Zeker 
een aanrader! 
 
Uitleg product: 
Tijdens de culinaire ontdekkingstocht gaan gasten iets nieuws beleven. Niet meer naar een 
restaurant en daar je eten eten, maar een echt avontuur beleven. Niet weten waar je eet en niet 
weten wat je gaat eten. Door middel van het oplossen van aanwijzingen weet je waar je naar toe 
moet. Elke gang eet je op een andere locatie en elke gang is speciaal. Speciaal, omdat er niet 
gebruikelijke combinaties worden gemaakt van ingrediënten die toch erg goed blijken te smaken. Het 
is dan ook niet alleen een ontdekkingstocht door de raadsels, maar ook een ontdekkingstocht omdat 
er nieuwe smaken en combinaties worden ontdekt.  
 
Waarom dit product: 
Dit product is gekozen omdat het bij Het Groene Woud past, maar ook bij het concept. Door de 
ontdekkingstocht is het aspect avontuur en spanning aanwezig, maar het eten brengt ook weer rust. 
Daarnaast laat het product de mooie omgeving van Het Groene Woud zien en kunnen er 
streekproducten van Het Groene Woud in de gerechten worden verwerkt.  
 

  



19 
 

 

6.3 Leer het in het glaslokaal 
Als ik op school aan kom staat er een grote bus klaar. De juf vertelde ons gisteren al dat we vandaag 
ergens anders les hebben, maar waar is nog een verrassing. De bus rijdt de stad uit en uiteindelijk 
rijden we tussen de weilanden. We stoppen bij een grote, oude schuur. En niet zomaar een schuur! 
Een schuur waarvan de muren bestaan uit glas. Je kunt er zo doorheen kijken. Als ik naar binnen kijk 
zie ik tafeltjes en stoelen staan, het is net zoals bij ons in de klas! Hier gaan we vandaag dus leren. 
Wat leuk!  
 
Uitleg product: 
Bij dit product zullen de schuren of bijgebouwen worden omgetoverd tot een klaslokaal, of beter 
gezegd een glaslokaal! Scholen kunnen deze lokalen afhuren en zo de lessen wat levendiger maken. 
In plaats van natuurkunde of biologie op school geven, ga je naar de natuur toe wat natuurlijk geen 
betere leerschool is. Doordat het gebouw helemaal van glas is zitten de kinderen echt in de natuur 
en zijn de lessen levendiger da normaal. Naast de gewone lessen kunnen er ook mensen uit Het 
Groene Woud verhalen vertellen over het gebied en kunnen de klassen ook echt de natuur in. 
 
Waarom dit product: 
Dit product zorgt ervoor dat kinderen echt betrokken worden bij de natuur en niet alleen maar 
dingen uit de boeken leren. Leren wordt levendig gemaakt, wat de kinderen leren zien ze direct 
terug. Daarnaast worden er verhalen verteld door mensen uit Het Groene Woud zelf, hier leren 
kinderen ook veel van. Even weg uit de normale omgeving heeft een positieve invloed op het 
leerproces. En natuurlijk is het ook gewoon leuk om niet heel de dag in een lokaal te zitten, maar ook 
even naar buiten te kunnen. De natuur in! 
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6.4 De creatieve broedplaats 
Met wat vrienden ben ik onderweg naar Het Groene Woud. Ik heb er al weken over gelezen op social 
media en nu wil ik het wel eens met mijn eigen ogen zien! Aan de horizon zien we de schuur 
verschijnen, de schuur waar het allemaal om draait. Op social media heb ik al schilderijen, meubels 
maar ook verhalen voorbij zien komen. Tijd om mijn eigen fantasie en ideeën er aan toe te voegen! Ik 
stap de schuur in en ben helemaal verbijsterd, wat is het gaaf. Kunt, vrijheid en inspiratie hangt in de 
lucht. Heerlijk. Mijn handen jeuken, ik wil aan de slag. Aan de slag en zelf iets achterlaten in Het 
Groene Woud, net zoals de anderen. Het Groene Woud nóg mooier maken.  
 
Uitleg product: 
Bij dit product is er eigenlijk geen concreet product. Een lege schuur wordt gebruikt als 
ontmoetingsplek en als creatieve broedplaats. In de schuur kan en mag alles. Er zullen wat 
basismaterialen liggen, maar bezoekers mogen ook zelf dingen meenemen. Eén regel, er mogen wel 
dingen in de schuur, maar niet uit de schuur. In de schuur kan iedereen zijn of haar fantasie de vrije 
loop laten, even totale vrijheid ervaren.  
 
Waarom dit product: 
Dit product laat mensen de vrijheid ervaren van enerzijds natuur en anderzijds de vrijheid in de 
schuur. Bij dit product wordt er vrijheid geboden aan bezoekers, maar in ruil daarvoor moeten zij wel 
iets teruggeven aan Het Groene Woud. Samen gaan de bezoekers Het Groene Woud nog mooier 
maken door middel van hun creativiteit en fantasie. Een spannend project waar iedereen wel iets in 
kwijt kan.  
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6.5 Kraak 
We zitten opgesloten. Ja, we hebben ons vrijwillig laten opsluiten en we kunnen er pas over een uur 
uit. Tenzij we alle puzzels opgelost hebben. We zitten namelijk in een schuur. Een donkere schuur. Een 
mysterieuze schuur. Dan begint er een lampje te branden en verschijnt er een opdracht. De vraag 
heeft te maken met Het Groene Woud. Wanneer we de oplossing hebben moeten we het antwoord 
invullen en gaat er ergens anders een lampje branden. Dit wordt een spannende avond! Niet alleen 
leer je jezelf en elkaar beter kennen, maar ook Het Groene Woud. Laten we maar beginnen! 
 
Uitleg product: 
Dit product is gebaseerd op de huidige trends van ‘escape rooms’. Je wordt met een groepje 
opgesloten in een ruimte en je moet daar zo snel mogelijk zien uit te komen. Dit kun je doen door 
raadsels en puzzels op te lossen. Deze gaan over Het Groene Woud. Tegelijkertijd dat je zit 
opgesloten leer je dus ook iets over het gebied. Wanneer je alles opgelost hebt, heb je ook een code 
ontvangen. Dan kun je de deuren openen.  
 
Waarom dit product: 
Dit product past perfect bij het concept W(e)ij. Je onderneemt deze activiteit samen met anderen. 
Ook bevat het product een aantal tegenstrijdigheden. Zo ga je meestal naar de natuur voor de 
vrijheid en rust, dit product is alles behalve. Je vrijheid wordt je ontnomen en de rust is helemaal ver 
te zoeken. Spanning en sensatie en dat allemaal in een authentiek gebouw.  
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6. Exchange 
In de Exchange fase wordt er een platform gecreëerd. In het geval van Het Groene Woud (HGW) is er 
al een soort van platform, namelijk Het Groene Woud-café. In dit café komen ondernemers uit HGW 
bij elkaar om van elkaar te leren en dingen met elkaar te delen. Dit platform is dan ook uiterst 
geschikt om W(e)ij verder uit te werken! 

 
CO² heeft het concept W(e)ij uitgewerkt, inclusief producten. Deze producten bestaan uit een 
uitgewerkt plan voor de schuur op de Pallandehoeve en uit een aantal andere producten. Deze 
andere producten zijn qua sfeer en idee uitgewerkt, maar zijn verder nog oppervlakkig. Het is dan 
ook de bedoeling dat de ondernemers deze ideeën verder gaan oppakken. Nu is natuurlijk de vraag, 
hoe kan dit het beste georganiseerd worden? In dit hoofdstuk zal hier een klein voorzetje worden 
gegeven, een plan van aanpak om dit proces soepel te laten verlopen. 
 
De eerste stap is het creëren van draagvlak, hier zal CO² deels voor zorgen tijdens de eindpresentatie. 
De presentatie zal duidelijkheid geven en 
enthousiasme creëren onder de ondernemers. Er 
worden een aantal mogelijke producten verteld, maar 
ook het concept wordt nog even toegelicht. Hierdoor 
wordt duidelijk dat de ondernemers ook zelf 
producten kunnen vormen die bij het concept passen. 
Alles is mogelijk! Na afloop van de presentatie wordt 
er een nieuwe afspraak gemaakt met de ondernemers 
die geïnteresseerd zijn in de producten.  

 
De tweede stap is een eerste brainstormavond met de 
ondernemers die betrokken willen worden bij het 
project. De producten die al zijn bedacht worden er bij 
gehaald en er zal worden gebrainstormd. Er wordt 
gebrainstormd over andere producten die bij het 
concept kunnen passen, maar ook over hoe de al 
bedachte producten vorm kunnen krijgen. Welke 
ondernemer sluit zich bij welk product aan? De producten worden gekoppeld aan ondernemers en 
hier gaan de ondernemers voorlopig mee verder.  
 
De derde stap is wederom een ontmoeting, maar nu tussen de verschillende groepen. Per product is 
er nu een groepje van ondernemers die het product van de grond willen krijgen. Samen gaan deze 
ondernemers aan de slag. Ze gaan kijken wie wat voor het product kan betekenen, wat er geregeld 
moet worden en wat er op korte termijn ondernomen moet worden. Aan het einde van deze 
ontmoeting is er dus een concrete to-do lijst.  
 
De vierde stap, is de uitvoer van het product. De to-do lijst wordt afgewerkt en regelmatig 
bijgewerkt. Het product begint nu vorm te krijgen.  De ondernemers komen de gemaakte afspraken 
na. Zo niet, dan mogen zij elkaar hier op wijzen. Samen gaan zij er voor zorgen dat het product er 
komt en gaat lopen.  
 
De vijfde, en teven laatste stap, is het wederom bij elkaar komen van de ondernemers, maar deze 
keer alle ondernemers. Er wordt bijgepraat over hoe ver de producten zijn ontwikkeld en wat er 
eventueel nog gedaan moet worden. Er wordt een plan gemaakt hoe de producten kunnen worden 
behouden en eventueel worden bijgewerkt in de toekomst. Dit, om er voor te zorgen, dat de 
producten duurzaam zijn en met de tijd mee blijven gaan.  
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Afsluiting 
Aan al het leuke komt een eind, zo ook aan dit project. Wat is de tijd snel gegaan, maar wat hebben 
we het leuk gehad! Het contact met de ondernemers uit Het Groene Woud gaf een extra dimensie 
aan het project. We hebben het samen gedaan! 
 
Natuurlijk willen we alle ondernemers heel erg bedanken voor de input en het enthousiasme. 
Daarnaast Peter Princen, voor de fijne begeleiding. En niet te vergeten, Thomas van Velthoven, voor 
de support. 
 
We hebben hopelijk genoeg inspiratie gebracht om Het Groene Woud op de kaart te zetten. We 
hopen dat deze inspiratie wordt opgepakt en dat er met positieve energie wordt verder gewerkt, 
want hoe gaaf zou het zijn als onze ideeën werkelijkheid worden! De toekomst zal het ons leren! 
 
Ter afsluiting, nog één laatste boodschap die wij graag aan jullie meegeven: 

 
Bedankt! 
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