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DAAN DE KORT - VVD FRACTIEVOORZITTER VELDHOVEN 

“Ik bezoek al jaren de DDW, maar de mooiste tour kreeg ik bij Manifestations.”
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Hoi, 

 

Ik heb even een keuze gemaakt in de variabelen die we hebben uitgevraagd en of deze wel/niet 

relevant zijn voor jullie. Hieronder de resultaten uitgesplitst op Manifestations en vergeleken met de 

rest. In totaal hebben meer dan 1500 respondenten ten minste 1 vraag op de tablet in het 

Veemgebouw ingevuld. Voor het hele DDW onderzoek gaat het om meer dan 5700 respondenten 

over 8 locaties. De respons bij Manifestations was het hoogst.  

 

Beleving 

Aan bezoekers is gevraagd in hoeverre zij een bezoek aan de Dutch Design Week zouden aanbevelen 

aan anderen, op een schaal van 1 tot 5  (waarbij 1 = zeer zeker niet en 5 = zeer zeker wel). Hier komt 

de zogenoemde Motify Belevingswaarde (MBW) uit. Met de MBW wordt het mogelijk om de 

loyaliteit (en de mate van het activeren van anderen) van bezoekers ten opzichte van de DDW te 

meten. Volgens het model zullen Demotifyers het evenement negatief aanbevelen. Motifyers zullen 

dit juist positief aanbevelen in hun omgeving. De MBW score op de locatie Veemgebouw bedraagt: 

+61,50, wat betekent dat er meer Motifyers dan Demotifyers zijn. De gemiddelde MBW over alle 

tablets/locaties bedraagt +59,0. Het Klokgebouw en de Design Academy/ Campina terrein scoren het 

laagst (rond de 50). Growing Pavilion/ Ketelhuisplein scoort het hoogst met +67,6. Dit zijn de 

uitschieters.  

 

 



 

Bezoekreden 

Ook is gevraagd wat de voornaamste reden was om de DDW te bezoeken. 40,1% van de bezoekers 

komt om inspiratie op te doen, 26,6% voor een leuk dagje uit, 17,0% om meer te weten te komen 

over design en de overige 16,3% om nieuwe trends te ontdekken. Onder bezoekers van 

Manifestations scoort 'Een leuk dagje uit' (31,4%) hoger dan het gemiddelde, ten koste van met 

name 'nieuwe trends ontdekken' (13,7%).  

 

Projecten gezien 

Van alle projecten zijn een 8-tal opvallende werken uitgekozen die zijn uitgevraagd onder de 

doelgroep. Hier zat ook een project van Manifestations tussen (de naam kan ik zo niet achterhalen, 

DDW heeft deze keuze gemaakt. Zie afbeelding bijlage). Aan bezoekers is aan de hand van 

afbeeldingen gevraagd of zij dit project gezien hebben. Hiervoor zijn twee metingen gedaan: de 

enquête via tablets tijdens het evenement en een digitale vragenlijst achteraf. 19,8% van de 

bezoekers tijdens en 23,0% van de bezoekers achteraf heeft het project van Manifestations gezien. 

Dit is echter relatief veel omdat ruim 40% van de bezoekers geen van de 8 projecten gezien heeft. 

 

Innovatief/ onderscheidend 

Tot slot is achteraf gevraagd in hoeverre bezoekers DDW innovatief/ onderscheidend vinden ten 

opzichte van andere culturele activiteiten die plaatsvinden in de regio.  

 

80,5% van de bezoekers aan Manifestations vindt de DDW innovatief 

84,3% van de bezoekers aan Manifestations vindt de DDW onderscheidend 

 

Dit wijkt niet af van het gemiddelde.  

 

Hopende je hierbij wat meer inzicht te hebben gegeven, ondanks dat dit onderzoek niet specifiek op 

Manifestations gericht was. De rapportage voor het DDW onderzoek is nog niet definitief. Ik heb aan 

de organisatie gevraagd of ik deze alvast met jullie mag delen. Je hoort nog van me! 

 

Met vriendelijke groet, 
 

Stein van Klaveren 
 
 

Dynamic Concepts consultancy 
Klokgebouw 258, 5617 AC  Eindhoven 
Telefoon: 040 - 84 89 280 
Mobiel: 06 - 18 42 07 96  

Website: http://www.dynamic-concepts.nl 

http://www.dynamic-concepts.nl/
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