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Inhoud

‘Algemene’ Leefstijlvinder
1. Korte introductie Leefstijlvinder en de zeven leefstijlen
2. Drie voorbeelden van de toepassing van de Leefstijlvinder

Toolkit cultuur- en erfgoedbeleving
3. Verdieping: Toolkit cultuur- en erfgoedbeleving

– Afbakening van het onderzoek
– Proces
– Leeswijzer
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1. De basis: drijfveren
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1. De basis: het BSR-model
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De zeven leefstijlen
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1. Leefstijlvinder
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1. Welke informatie bevat de Leefstijlvinder?

1. Wie zijn de avontuurzoekers?
2. Wat betekent vrije tijd?
3. Wat betekent vakantie?
4. Manier van regelen
5. Hoe ziet de avontuurzoeker eruit?
6. Mediagebruik
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Avontuurzoeker

Wie zijn ze?
• Creatief, eigenwijs, geïnteresseerd in 
anderen
• Ondernemend
• Lekker om eigen gang te gaan
• Laat zich graag verassen 

Wat betekent vrije tijd?
• Zelfontwikkeling, nieuwe dingen                    
beleven, creatief bezig te zijn
• Culturele activiteiten, cursus, 
vrijwilligerswerk
• Naar buiten: outdoor avontuur,
wandelen, strand, etc.
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Hoe ziet hun vakantie eruit?
• Beleving en ontwikkeling
• Uitdagend en verrassend
• Anders dan anders, lokale leven 
ervaren (authentiek)
• Rondtrekken en groepsreis
• Bijzondere accommodaties en 
locaties: basic camping, hostel, B&B, 
boutique hotels

Hoe zien ze eruit?
Iets vaker vrouwen (59%), relatief vaker 
jongeren t/m 29 jaar (24%) en 
alleenstaanden (37%). Hoog opgeleid 
(61). Verdienen bijna net zo vaak onder 
modaal (39%) als boven modaal (36%).

Ik ga buiten 
de gebaande 

paden

Deze avontuurlijke en creatieve recreanten zijn voor veel 
in, zolang het een nieuwe ervaring is of bijdraagt aan 
hun zelfontwikkeling.

Mediagebruik: reisprogramma’s, Facebook, geen 
televisie, kranten (o.a. Volkskrant)



2. Voorbeelden toepassing Leefstijlvinder
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Kleuring toeristisch-
recreatief aanbod 
Willemstad



2. Voorbeelden toepassing Leefstijlvinder
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Analyse leefstijlen 
bewoners gemeente 
Borne



2. Voorbeelden toepassing Leefstijlvinder
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Vraag-aanbod 
confrontatie Utrecht 
Buiten (22 
recreatiegebieden in 
regio Utrecht)
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3. Verdiepende informatie: cultuur- en erfgoedbeleving

Waar geeft deze toolkit inzicht in?
• Verdieping op het gebied van cultuur- en erfgoedbeleving: motieven, wensen 

en interesses van de zeven leefstijlen rondom cultuur- en erfgoedbeleving. 

Twee delen:
1. Deel 1 – resultaten van het cultuurbelevingsonderzoek, overzichtelijk per 

categorie (museum, voorstelling/concert, erfgoed, bioscoop/filmhuis, 
festivals).

2. Deel 2 – praktisch stappenplan wat organisaties met de data kunnen doen om 
het aanbod beter te laten aansluiten op de wensen van de leefstijlen.
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3. Cultuur- en erfgoedbeleving: afbakening cultuur

Wel meegenomen in het onderzoek
• Musea, inclusief beeldentuinen
• Theaters, schouwburgen, concertzalen, poppodia (voor voorstellingen en 

concerten)
• Culturele evenementen
• Filmhuizen en bioscopen
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3. Cultuur- en erfgoedbeleving: afbakening cultuur

Niet meegenomen in het onderzoek
• Zelf beoefenen (of volgen van lessen) van culturele activiteiten
• Het bezoeken van bibliotheken
• Aanbod dat zich uitsluitend richt op educatie
• Aanbod met een primaire verkoopfunctie
• Kunst in de openbare ruimte
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3. Cultuur- en erfgoedbeleving: afbakening erfgoed

Wel meegenomen in het onderzoek
• Materieel erfgoed

– Opengesteld en beleefbaar gemaakt 
cultuurhistorisch erfgoed

– Op een specifieke locaties

Bijvoorbeeld: forten, kastelen en buitenplaatsen, 
monumenten en historische gebouwen, 
archeologische vindplaats met een publieksfunctie.
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3. Cultuur- en erfgoedbeleving: afbakening erfgoed

Niet meegenomen in het onderzoek
• Immaterieel erfgoed
• Erfgoed dat niet opengesteld is of niet gebonden is aan een specifieke locatie
• Monumenten en historische gebouwen die niet zijn opengesteld voor 

recreatief bezoek
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3. Cultuur- en erfgoedbeleving: proces
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Enquête opgesteld

Besproken met de 
begeleidingsgroep

Enquête door MarketResponse
uitgezet onder panel

Uitwerking resultaten

Vormgeving toolkit
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3. Cultuur- en erfgoedbeleving: leeswijzer

Onderscheid in:
• Meest gegeven antwoord (absolute percentages)
• Meest onderscheidende antwoord ten opzichte van het gemiddelde:

– Groen = significant hoger t.o.v. het gemiddelde
– Rood = significant lager t.o.v. het gemiddelde
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BEDANKT VOOR UW AANDACHT!

Vragen?
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