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In le id ing
 
De aanleiding van project Crosslink is ontstaan uit een idee van de gemeenteraad van Tynaarlo. Zij wil 
de creatieve industrie een impuls geven en heeft ons de opdracht gegeven een evenement te 
ontwikkelen waarin vrager en aanbieder (van antwoorden/oplossingen) bij elkaar gebracht worden. Er is 
mogelijk een budget beschikbaar van … x 500,-- euro voor onderzoeken (vanuit de gemeente 
Tynaarlo). Hiermee worden een x aantal projecten (die voortvloeien uit het evenement) bij NL Innovators 
ondergebracht om bijvoorbeeld de haalbaarheid van hun project te onderzoeken. 
  
Huid ige s i tuat ie 
Op reguliere evenementen, beurzen, promotiedagen laten bedrijven zien wat zij in huis hebben, wat ze 
te bieden hebben, hun aanbod. Bezoekers van de beurs kunnen een vraag hebben naar een bedrijf of 
product/dienst en zijn op zoek naar bedrijven etc die aan deze vraag kunnen voldoen. 
 
De toekomst ige s i tuat ie (Crossl ink) 
Bij het Crosslink evenement gebeurt het omgekeerde: de bedrijven, instellingen, organisaties en 
overheden laten hierbij hun vraag zien aan de bezoekers: creatieven, zzp’ers, ondernemers, etc die 
vervolgens hiermee aan de slag gaan en nieuwe samenwerkingen kunnen ontstaan.  
 
Crosslink is een evenement waarbij particulieren, bedrijven, instellingen en overheden vragen kunnen 
stellen aan bezoekers zodat nieuwe samenwerkingen en creatieve invalshoeken ontstaan. Zo ontstaan 
er zogenaamde crossovers tussen verschillende sectoren. 
  
Concept 
Uitgangspunt is om uiteindelijk een format voor het evenement samen te stellen die in eerste instantie 
plaats vindt in Tynaarlo, gericht op Assen en Groningen, waarbij Tynaarlo de schakel is tussen Assen 
en Groningen.  
 
NL innovators 
Als projectteam binnen NL Innovators verkennen wij de mogelijkheden wat betreft Crosslink, gefocust 
op de volgende onderdelen, die gedocumenteerd zijn in dit rapport: 

-‐ Is er interesse in dit evenement vanuit de creatieve sector en de commerciële sector?  
-‐ Wat zijn mogelijke verdienmodellen voor Corsslink evenement?  
-‐ Wat zijn mogelijke partnerbedrijven voor Crosslink evenement?  
-‐ Wat zijn mogelijkheden met betrekking tot de marketing voor dit evenement?  
-‐ Een verkenning van een mogelijk overkoepelend format/thema voor het evenement 
-‐ Conclusie: de algemene haalbaarheid van Crosslink event 
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In teresse? 
	  
Op 10 december 2013 hebben wij contact gelegd met ruim 200 bedrijven en personen door 
middel van een email. Het ging om bedrijven in de creatieve industrie1 . In deze mail hebben wij 
het initiatief kort uitgelegd en hebben we enkele vragen gesteld aan de bedrijven.  De reden 
dat wij voor een mail hebben gekozen is om het bereik zo groot mogelijk te maken.  
 
De vragen: 
1a.  Zou u hier als bedrijf met een vraag gaan staan. 
1b. Waarom wel/ waarom niet? 
 
2a. Zou u hier als bezoeker naartoe gaan? 
2b. Waarom wel/ waarom niet? 
 
3.  Wat vindt u van het idee om de creatieve industrie nauwer met elkaar te betrekken door 
middel van een evenement? 
 
4a. Denkt u dat door middel van een evenement de creatieve industrie nauwer betrokken kan 
raken met overige sectoren? 
4b. Waarom wel/ waarom niet? 
 
React ies 
De vragen werden doorgaans niet puntsgewijs beantwoord. De relevante feedback voor het 
project staan hieronder. Dit onderdeel bevat geen conclusies maar louter documentatie van de 
reacties.   
 
1: De heer Joost Dr i jver van Degel i jk Design gaf aan dat hij als bezoeker zeker naar de 
beurs zou gaan. Als bedrijf was hij er nog niet zeker over, omdat het concept nog te vaag is.  
 
2: De heer Dennis Schomaker van Uitgever i j  Di rect zei dat de informatie over het project 
nog niet voldoende was om te zeggen of zijn bedrijf er wel of niet zou staan. Wel gaf hij aan dat 
het project kan werken, maar dat het idee daarvoor nog verder uitgewerkt moet worden.  
 
3: De heer Jur jen Koopmans van Buso Audio zegt dat of hij er zou staan als bedrijf 
afhangt van de promotie, het type bezoekers en de partners. Wat betreft de bezoekers is het 
belangrijk dat zij relevant zijn voor het bedrijf. Het project moet zo concreet mogelijk zijn om 
mensen aan te trekken. Het begrip creatieve industrie is duidelijk voor de communicatie richting 
de overheid maar minder geschikt voor de communicatie richting de bezoekers. Op een 
concreet verhaal komen meer mensen af. Het is moeilijk om een vraag te formuleren als het 
type bezoekers niet duidelijk is. 
 
4: De Heer Mer l i jn Poolman van Subsonic zegt dat hij moet weten welke bedrijven er 
komen. Als bezoeker moet hij weten of de aanwezige bedrijven aansluiten bij zijn interesses en 
werkveld. Hij zegt "Zodra ik goede kansen tot nieuwe interessante ontwikkelingen bespeur 
wordt ik hier zodoende dan enthousiast van", maar dan moet het evenement minder algemeen 
zijn. Het evenement zou zeker werken, als er maar wel een focus aanwezig  is zodat er gericht 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ondernemersklimaat-en-innovatie/investeren-in-topsectoren/creatieve-
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genetwerkt kan worden. Daarnaast geeft hij aan het project bij de kunnen staan met zijn 
expertise. 
 
5: De heer Jeroen Mulder van InDiv Solut ions twijfelt of de aanpak van het project de 
juiste is. Het is wel origineel maar juist in de creatieve sector draait het om het "laten zien van de 
kunsten". Desondanks zegt hij dat hij er niet onwelwillend tegenover staat. Hij staat zeer positief 
tegenover het idee om de creatieve industrie nauwer te verbinden door middel van een 
evenement, maar dan moet het evenement wel "staan als een huis". Hij verwijst naar FITC. Wel 
zegt hij dat het evenement zijn zegen heeft en hij denkt ook graag mee als eventueel 
deelnemend bedrijf. Vooral het idee van kruisbestuiving tussen de creatieve branche, 
ondernemers en het bedrijfsleven "spreekt hem bijzonder aan". 
 
6: De heer J im Schoot van iDE Fabr iek geeft aan als bedrijf ook bezig met het organiseren 
van evenementen. In hun reactie wordt hun idee verder uitgelegd. (zie bijlage 1. Concept iDe 
Fabriek) Jim Schoot geeft aan graag hun idee verder uit te lichten om te kijken op welke wijze 
of met welke aanpassingen hun idee toepasbaar is op dit project, zodat het een bijdrage kan 
leveren aan het succes daarvan. 
 
7: De heer Nick Stevens van Startup Weekend geeft aan dat dergelijke evenementen al 
bestaan, maar wellicht niet voor de creatieve industrie. Er bestaat onderzoeksmateriaal naar 
vergelijkbare concepten. Daarnaast geeft hij aan ervaring te hebben met evenementen en zou 
graag helpen dit concept verder te ontwikkelen. 
 
8: De heer Maarten Bouw van Share2Start zegt dat het evenement zoals uitgelegd lijkt op 
cocreatie sessies. Als crowdfunding platform vinden zij dit een "prachtige manier om iemand te 
ondersteunen". Hij adviseert om dit te doen in kleinere groepen omdat het anders te massaal 
wordt en mensen minder snel hun idee delen. Zij zullen eerder als deelnemer meedoen dan als 
echte vraagsteller. De locatie (gemeente Tynaarlo) is voor zijn bedrijf, met als locatie Utrecht, 
een reden om niet aanwezig te zijn.  Hij denkt dat er naast de creatieve sector ook veel 
mensen en potentiële ondernemers met een idee lopen. Om die reden weet hij niet op het 
project zich wel moet focussen op de creatieve industrie. 
 
9: De heer Jeroen Beekhuizen van Syntens geeft aan dat Syntens ophoudt te bestaan. 
Om die reden kan hij de vragen niet beantwoorden. Hij adviseert na 1 januari contact op te 
nemen met de nieuwe organisatie.2  
 
10: De heer Chr is Garr i t  van EMG Faktors geeft aan graag telefonisch in contact te 
komen.  
We hebben later telefonisch contact gehad met dhr. Garrit. Hierin bevestigde hiij enthousiast te 
zijn over het initiatief en ervoor openstaat de locatie EMG Faktors hiervoor beschikbaar te 
stellen. Bovendien is de heer Garrit ook betrokken bij Topcinn. 
 
11: De heer Jan Di jk van de Puddingfabr iek zou graag meer concrete informatie willen 
hebben voordat hij zou participeren in de beurs. Belangrijke punten zijn duidelijkheid over het 
programma, duidelijkheid over de gasten (wie komen er?) en wat is de toegevoegde waarde 
voor zijn bedrijf. Dit geldt ook voor de bezoekers: de vraag “waarom wil een bezoeker naar het 
evenement komen?” moet beantwoord worden en duidelijk zijn voor potentiële bezoekers. Hij 
staat positief tegenover het idee dat de creatieve industrie een bijdrage kan leveren aan MKB. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Syntens en de Kamer van Koophandel gaan verder als één organisatie.  
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Een evenement kan daar aan bijdragen maar moet dan wel goed opgezet zijn. Hij waarschuwt 
dat alles goed uitgedacht moet zijn om zowel de creatieve- als commerciële sector erbij te 
betrekken. Daarnaast onderstreept hij het belang van een groot netwerk om veel mensen aan 
te trekken. Vervolgens geeft hij aan bereid te zijn om over meer aspecten van het evenement 
te sparren.  
 
Conclus ies vanui t  de react ies 
Wat vooral naar voren komt is dat het concept voor het evenement nog niet concreet genoeg 
is. Om voldoende bezoekers en deelnemers aan te trekken moet het concept zo duidelijk 
mogelijk zijn. Voor bedrijven is het belangrijk te weten wat voor bezoekers er komen, zodat zij 
weten welke vragen zij kunnen stellen en of er mensen komen die hierop een antwoord 
kunnen geven. Voor bezoekers is het belangrijk om te weten welk bedrijven er komen zodat zij 
weten dat het aansluit op hun interesses en/of werkveld. Voor bezoekers is het tevens 
belangrijk dat zij hun netwerk kunnen uitbreiden.  Kleinschaligheid kan bijdragen aan een sfeer 
waarin mensen sneller hun vraag durven te stellen en antwoorden geven. Het (dag)programma 
moet duidelijk zijn, zodat men weet waar men aan toe is.  
 
Kort samengevat zijn de belangrijkste aanbevelingen vanuit de reacties 
- Zorg voor een zo concreet mogelijk verhaal om mensen aan te trekken. 
- Zorg ervoor dat bedrijven weten wat voor type bezoekers er komen en vice versa.  
- Zorg voor een duidelijke communicatie.  
- Zorg voor een mogelijkheid tot netwerkuitbreiding.  
- Zorg voor een duidelijk programma. 
- Zorg dat de sfeer van de locatie, het thema en het evenement van tevoren duidelijk is. 
 
 
Subsid iemogel i jkheden 
 
Subsidie aanvraag is mogelijk op verschillende niveaus en bij verschillende instanties. Te 
denken valt aan gemeenten, de provincie3 het rijk. Daarnaast zijn er fondsen op Europees 
niveau (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) en van private instellingen. Voorbeelden 
van het laatste zijn het VSBfonds en het Mondriaanfonds.  
De aanbeveling is om dergelijke fondsen en overheidinstanties direct te benaderen. Wanneer 
dit via een subsidiebureau gaat raakt een deel van de subsidie verloren aan het 
subsidiebureau. In het geval van tijdgebrek zou dit alleen moeten gebeuren als het percentage 
dat naar het subsidiebureau gaat reëel is.   
 
  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 In het verleden was er subsidiegeld apart gezet, maar dat budget is volledig uitgeput. 
http://www.provinciegroningen.nl/uitvoering/werken-en-ondernemen/innovatief-actieprogramma-
groningen/creatieve-industrie/ 
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Mogel i jke verd ienmodel len 
 
1. Bedrijven achteraf laten bepalen wat het hun waard is geweest en een door hun te bepalen 

bedrag laten doneren. 
voordelen: - laagdrempelig (no cure no pay) 
  - straalt vertrouwen uit (als organisatie ga je ervan uit dat het het geld waard is) 
  - je kan meer geld binnenkrijgen dan verwacht 

 
nadelen:  - onzekerheid (je weet immers niet hoeveel geld er vanuit de bedrijven  

binnenkomt) 
- als organisatie moet je de bedrijven ook daadwerkelijk kunnen bieden wat je 
vooraf zegt dat je biedt hoewel je dit niet 100% in de hand zal hebben.  
(de bedrijven zullen betalen als het aan hun verwachtingen voldoet)  
  

 
2. Bezoekers betalen per persoon en de standhouders betalen een vast bedrag. 
voordelen: - meest gemakkelijke manier om te realiseren 
  - je weet waar je aan toe bent; je hebt een realistische verwachting vd 
inkomsten 
   
nadelen: - vaste prijs: is voor grotere bedrijven toegankelijk maar voor kleinere bedrijven  

duur dus niet toegankelijk 
 - een drempel voor bezoekers; iets wat mensen nog niet kennen waar ze voor  
   moeten betalen.  Idem voor bedrijven 

 
3. Bedrijven betalen per verkregen antwoord/oplossing van bezoekers. 

voordelen: - ondermijnt wellicht het concept van zoveel mogelijk oplossingen creëren (want 
hoe meer oplossingen hoe meer ze betalen)  
 
nadelen:  - lastig te monitoren/controleren 
  - te hoge drempel 

 
4. Bezoekers betalen per aangeboden oplossing/antwoord.  

voordelen: - er wordt door bezoekers beter nagedacht over oplossingen die ze geven 
 
nadelen:  - hoog drempelig 

- beperkt in je denken 
- ondermijnt wellicht het concept (minder vrij om overal een antwoord op te 
geven) 

 
5. Deelnemers in natura laten betalen. Dus een dienst aanbieden, bijvoorbeeld de ramen 

moeten nog gewassen worden. Bedrijf x zorgt, misschien samen met een ander bedrijf, 
dat dit gebeurt. Dus duurzaam evenement en onderhoud/personeelskosten wegnemen. 
voordelen: - de financiele kosten zijn lager dus goedkoper 
 - zorgt voor band dus netwerk 
 - iedereen is een waardevol persoon (zelfs de catering) 

- door en voor de deelnemers, evenement gaat zich versterken 
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nadelen:  - organisatorische rompslomp 
- je verdient geen geld, geen reserve/mogelijkheid om door te ontwikkelen 

 
6. Bedrijven zorgen voor de bezoekers van het evenement. Zij moeten een bedrag van 

bijvoorbeeld € 2000 betalen, dit bedrag kunnen zij verminderen. Dit doordat ze voor elke 
bezoeker die met hun kortingscode het evenement betreedt een korting van € 20 krijgen. 
voordelen: - de bedrijven worden gestimuleerd om bezoekers te werven 
  - je hoeft minder geld uit te geven aan de marketing van het evenement 
  
 
nadelen: - het kan gebeuren dat je geen inkomsten krijgt 

- bedrijven kunnen rekenen op jou om klanten te werven en jij op de bedrijven, 
waardoor er helemaal geen bezoekers komen; enkel met geld maar geen 
bezoekers kan het evenement ook niet succesvol zijn.  

 
 
Aanbevel ing voor verd ienmodel 
 
Omdat het project innovatief en nieuw is voor bezoekers en bedrijven kan niet goed worden 
bepaald hoe het gaat uitpakken. Maar om het geheel zo laagdrempelig en aantrekkelijk 
mogelijk te houden is het van belang om een bijpassend verdienmodel te gebruiken. 
Daarom raden wij aan om verdienmodel 1 te kiezen voor het eerste Crosslink evenement.  
Je kunt op die manier bepalen of het de bedrijven iets te bieden heeft en dus of het die 
meerwaarde creeërt. Een voor de hand liggende drempel om niet deel te nemen aan dit 
evenement kunnen de kosten zijn die ze op voorhand hebben. Deze drempel haal je hiermee 
in elk geval weg.  
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Doelgroepverkenning 
 
De Creatieve Industrie is de meest dynamische sector van de Nederlandse economie. De 
creatieve sectoren (zoals design, media en entertainment, mode, gaming en architectuur) zijn 
een aanjager van innovatie in andere sectoren. Ook leveren ze creatieve oplossingen voor 
maatschappelijke uitdagingen op gebieden als zorg, veiligheid en energie. De Nederlandse 
creatieve industrie is internationaal een top 10-speler. Dat komt door internationaal opererende 
bedrijven als Endemol, G-star, Guerilla Games, Layar en Droog Design.  
 
De creatieve industrie is een van de 9 sectoren van de Nederlandse economie waarop het 
kabinet internationaal wil uitblinken. Via het topsectorenbeleid wil de overheid samen met 
bedrijven en de wetenschap gericht investeren in randvoorwaarden voor kennisontwikkeling, 
innovatie, export, financiering en human capital. De zogenoemde topteams met ondernemers, 
wetenschappers en de overheid adviseren het kabinet. Ook initiëren en dragen ze bij aan 
maatregelen waarmee de topsectoren op de wereldmarkt kunnen blijven concurreren.  
 
In de aanpak voor de topsector Creatieve Industrie gaat het om bedrijven die hun 
bestaansreden vinden in creativiteit, innovatie en ondernemerschap. Sectoren die onder de 
topsector vallen zijn onder meer architectuur, mode, gaming, design, muziek en media en 
entertainment. Naast het creëren van vorm, betekenis of symbolische waarde gaat het in de 
topsector Creatieve Industrie ook om de wijze van vormgeven: het creatieve innovatieproces. 
Hierdoor is de creatieve industrie goed in staat bij te dragen aan innovatie in andere sectoren 
en het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. 
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Crowdsourc ing 
	  
Crosslink Event is gebaseerd op crowdsourcing, of wel het bundelen van kennis van 
bereidwillige mensen uit verschillende sectoren die een probleem willen oplossen en het 
antwoord willen delen met anderen. 
Maar hoe zit dan dan precies?  
 
 
Wat is crowdsourcing?  
Crowdsourcen gaat over het benutten van de kennis, ideeën en creativiteit uit de samenleving 
om vraagstukken op te lossen. Het blijkt dat de oplossing van een vraagstuk niet van een 
deskundige komt, maar juist van mensen uit een ander vakgebied.  
Het is de gemeenschappelijke ‘kracht’ van een grote groep mensen bij het vervullen van een 
taak of het oplossen van een probleem die de essentie vormt van het begrip crowdsourcing. 
Een organisatie die deze kracht weet in te zetten kan resultaten halen die anders niet binnen de 
financiële of organisatorische mogelijkheden zouden behoren.  
 
 
De voorwaarden voor crowdsourcing 
Crowdfunding is mogelijk als het voldoet aan een aantal voorwaarden:  
 
Het moet om een situatie gaan waarin informatie/kennis een rol speelt en de volgende 
randvoorwaarden van toepassing zijn op het publiek:  
 

1. Diversiteit 
Elke persoon moet over eigen informatie beschikken.  “Hoe gevarieerder je een groep maakt 
hoe beter de oplossingen” (Surowiecki, 2006) 
Intelligentie is wel van belang maar geeft niet persé allerlei verschillende oplossingen voor een 
probleem. Dat komt doordat veel dezelfde mensen bij elkaar niet gericht zijn op exploreren en 
minder openstaan voor alternatieven.  
Door minder-intelligente mensen in de groep te betrekken gaan andere vaardigheden en 
perspectieven een rol spelen zodat er meer oplossingen ontstaan en er een lagere drempel is 
om met alternatieven te komen.  

 
2. Onafhankelijkheid 

Aanwezigen moeten onafhankelijk zijn en dus niet gaan praten naar het groepsoordeel. Dus 
alle bezoekers moeten zo zelfstandig mogelijk a denken en handelen.  
 

3. Aggregatie 
Er moet een mechanisme voorhanden zijn dat individuele antwoorden omzet in een collectief 
antwoord. Dit kan iemand zijn die de verschillende antwoorden/oplossingen/oordelen bundelt 
en dit samenvoegt tot één of een paar hoofdantwoorden.  
 
 
Kosten en baten van crowdsourcing  
Voor deelnemers 
De baten van crowdsourcing voor deelnemers zijn divers. Er kan sprake zijn van een financiële 
beloning. Er kan ook sprake zijn van persoonlijke voldoening omdat men bijdraagt aan iets wat 
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men belangrijk vindt. Zowel drijfveer als beloning voor deelnemers kan ook een kans zijn om 
zichzelf te profileren, met de mogelijkheid dit te kunnen vermelden op het CV.  
De meest voorkomende motivaties voor deelnemers om aan crowdsourcing deel te nemen zijn 
reputatie, de verwachting van reciprociteit (dus een voor een wederdienst), competitie, 
zelfwaardering, leren, peersonlijke voldoening en een (directe of indirecte) financiële beloning.  
 
Voor de initiërende organisatie 
Een organisatie kan gebaat zijn bij crowdsourcing doordat werk gedaan wordt dat anders niet 
gedaan zou kunnen worden.   
Er is ook veel te winnen door interactie met een groep buiten de eigen organisatie. Zo kan 
crowdsourcing als instrument worden gebruikt door een organisatie die als doel heeft te komen 
tot kennisuitwisseling en kennisdeling. Een lerende organisatie komt via crowdsourcing in 
contact met andere personen en andere organisaties. 
Voor uitgebreide informatie en onderbouwing hierover verwijzen we u graag naar pagina 26 in 
het bijgeleverde document “Crowdsourcing” van Harry van Vliet ea.  
 
 
Conclusie: t ips bi j  het inzetten van crowdsourcing bi j  Crossl ink event 
 
1. De opdracht: 
• Zorg voor een heldere doelstelling zodat het duidelijk is voor de mensen die gaan helpen  
waar ze aan bijdragen. 
• Zorg dat deze doelstelling een grote uitdaging betreft die onhaalbaar lijkt zodat duidelijk is dat 
er verenigde krachten nodig zijn om het doel te bereiken. 
• Breng in beeld wat de status is in het bereiken van het doel: ‘zoveel al gedaan, zoveel nog te 
gaan’. Dit maakt inzichtelijk dat de bijdrage effect heeft, wat bevorderlijk is voor de motivatie. 
• Koppel resultaten terug aan de deelnemers zoals nieuwe ontdekkingen of 
onderzoeksresultaten. 
 
2. Het systeem: 
• Maak het ondersteunende systeem dat gebruikt wordt voor crowdsourcing intuïtief en 
eenvoudig in het gebruik zodat de drempel om deel te nemen zo laag mogelijk is. 
• Zorg dat het systeem snel en betrouwbaar is zodat er geen belemmeringen zijn bij het 
uitvoeren van de taken en er ook geen risico is dat werk verloren gaat. 
• Bied de deelnemers verschillende mogelijkheden aan. Maak bijvoorbeeld onderscheid tussen 
nieuwe en ervaren deelnemers. Geef ook de optie om zelf te kiezen (‘pick your work’) versus dit 
aan te bieden (‘do the next thing that needs doing’). 
 
3. De inhoud: 
• Zorg dat de inhoud interessant is zodat deelnemers geboeid blijven. 
• Verbind de inhoud waar mogelijk met actuele onderwerpen of verbind het met historische 
gebeurtenissen, vieringen of speciale evenementen. 
• Hou de website interessant door nieuwe inhoud te blijven toevoegen en de website te 
vernieuwen qua functionaliteiten. 
• Maak de uit te voeren activiteit simpel en leuk. Hou het luchtig en probeer er spelelementen 
aan toe te voegen. 
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4. De dee lnemers: 
• Geef de deelnemers de mogelijk heid zichzelf zichtbaar te maken via bijvoorbeeld een profiel. 
Maak ook zichtbaar waar ze aan gewerkt hebben. Voeg bijvoorbeeld een rankinglijst of 
leaderboard toe zodat inzichtelijk wordt welke deelnemers veel bijdragen. 
• Behandel deelnemers die veel bijdragen met respect en luister goed naar hun opmerkingen  
over bijvoorbeeld het werk, het systeem en de bijbehorende processen. 
• Creëer een online community waar deelnemers verder kennis kunnen uitwisselen via 
bijvoorbeeld een forum, wiki, blog of een FAQ. 
• Vertrek vanuit vertrouwen in de deelnemers en de overtuiging dat zij hun uiterste best gaan 
doen voor een goed resultaat. Geef ze de vrijheid in plaats van veel energie te stoppen in het 
tegengaan van vandalisme en het ondervangen van alles wat mis kan gaan. 
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Mogel i jke partnerbedr i jven 
Hieronder worden mogelijke partnerbedrijven uiteen gezet die mee zouden kunnen helpen om 
het Crosslink Event tot een succes te maken. Deze bedrijven kunnen benadert worden om 
een samenwerking op lange termijn aan te gaan. De meeste van onderstaande bedrijven zijn 
overkoepelende organisaties voor bepaalde branches. Met steun van deze organisaties krijgt 
het Crosslink Event een serieuze aanblik bij de doelgroep.  
 
 
 
Kamer van Koophandel (KvK)  
  

 
• Handelsregister 
• Branche onderzoek 
• Ondernemerschap 

 
 

 
 

Algemene Informatie 
 
Dit bedrijf, over het algemeen bekend 
vanwege het Handelsregister, is één van de 
grootste bedrijven in Nederland met 
betrekking tot ondernemen. De KvK wil 
ondernemers verder laten komen met 
ondernemen. Dit doen d.m.v. informatie 
voorzieningen zoals onderzoeken en een up-
to-date Handelsregister. 
 

 
 
 
“De kamer van Koophandel is een 
onafhankelijke dienstverlener die zich inzet 
om ondernemers verder te laten komen met 
ondernemen.” 

Hoe kan de KvK Crosslink Event 
ondersteunen? 
 
KvK werkt mee aan diverse projecten om het 
ondernemersklimaat in ‘de regio’ te 
verbeteren of deze een impuls te geven. Dit 
sluit aan bij het doel van Crosslink Event. Op 
het event zouden zij aanwezig kunnen zijn 
om bedrijven/personen ondersteuning te 
bieden met het oplossen van een vraagstuk. 
 

 

Contactpersoon 
 
088 585 1000 
Info-groningen@kvk.nl  
www.kvk.nl 
 
 

Adres 
 
KvK Groningen 
Leonard Springerlaan 15 
9727 KB Groningen 

  



	   	   15 

	  

NL Innovators  
  

 
 

• Innovatie versneller 
• Idee-, product- en dienstontwikkeling 
• Netwerking 

 
  

 
 
 
 
 

Algemene Informatie 
 
Gevestigd in Groningen werkt dit bedrijf met 
(particuliere) opdrachtgevers samen om een 
product, dienst of idee (verder) te 
ontwikkelen. In projecten van 4 weken 
werken studenten, onder leiding van experts, 
samen om de opdrachtgever verder te 
helpen. 
 

 
 
 
“NL Innovators zorgt voor de juiste 
samenwerking tussen ondernemers, 
studenten, experts en bedrijven.” 

Hoe kan NL Innovators Crosslink Event 
ondersteunen? 
 
Mochten er op het evenement vragen zijn die 
nog beantwoordt moeten worden dan kan 
NL Innovators dit natraject op zich nemen. 
Ook zou er een team rondkunnen lopen om 
mee te denken met de vraagstellers op het 
event. 
 

 

Contactpersoon 
 
Martijn Huis 
 
050 549 0089 
info@nlinnovators.nl 
www.nlinnovators.nl 
 

Adres 
 
 
 
NL Innovators 
Kielerbocht 9 
9723 JA Groningen 
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NOM  

 
 

 
 

• Investeringen 
• Financiële ondersteuning 
• Ontwikkelingsondersteuning 

 
 
 
 

Algemene Informatie 
 
De NOM investeert in de ontwikkeling van Noord-
Nederland. Ze helpen ondernemers hun ideeën 
van de grond te krijgen op het gebied van 
investeringen, kans verkenning en het 
ondersteunen in het vinden van een geschikte 
locatie voor de ondernemer 
 

 
 
 
“Wij kunnen u helpen uw ideeën van de 
grond te krijgen, uw ambities waar te 
maken en groei te realiseren.” 

Hoe kan de NOM Crosslink Event 
ondersteunen? 
 
Op het gebied van investeringen in 
ondernemingen zou de NOM het Crosslink Event 
kunnen ondersteunen. De expertise van de NOM 
zou gebruikt kunnen worden tijdens het event om 
verschillende vraagstukken op te lossen. 
 

 

Contact(persoon) 
 
050 521 44 44 
info@nom.nl  
www.nom.nl 
 

Adres 
 
NOM 
Paterswoldseweg 810 
9728 BM Groningen 
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Syntens  
 

 

 
 

• Duurzaam vernieuwen 
• Kennisnetwerk 
• Adviseren 

 
 
 
 

Algemene Informatie 
 
Syntens Innovatiecentrum ondersteund 
ondernemers op het gebied van innovatie, 
duurzaam ontwikkelen en het samenbrengen 
van ondernemers onderling. Per 1 januari 
wordt Syntens met 12 regionale Kamers van 
Koophandel en Kamer van Koophandel 
Nederland samengevoegd tot 1 nieuwe 
organisatie.  
 

 
 
 
“Het grote en persoonlijke netwerk van 
Syntens zoals kennispartners, ondernemers 
en brancheorganisaties strekt zich uit over de 
belangrijkste sectoren van de Nederlandse 
economie en is regionaal beschikbaar en 
toegankelijk.” 

Hoe kan Syntens Crosslink Event 
ondersteunen? 
 
Syntens zou bedrijven/personen kunnen 
koppelen tijdens of na het event aan andere 
bedrijven/personen/organisaties. 
 

 

Contact(persoon) 
 
Nynke Leistra (regioadviseur Groningen) 
088 444 0 030 
nynke.leistra@syntens.nl  
 
088 444 0 222 
info@syntens.nl  
www.syntens.nl 
 

Adres 
 
Syntens 
Paterswoldseweg 810 
9728 BM Groningen 
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Plat form31, voorheen NICIS  
 

 

 
 
 

• Kennis- en netwerkorganisatie 
• Stedelijke- en regionale ontwikkeling 
• Ondersteuning met vraagstukken 

 
 
 

Algemene Informatie 
 
Platform31, een fusie van KEI, NICIS Institute, 
Nirov en SEV, houdt zich bezig met de 
ontwikkeling van steden en regionale 
gebieden. Deze partij lost vraagstukken op 
d.m.v. wetenschappelijk onderzoek, 
praktijkexperimenten en netwerken. Deze 
kennis verspreiden ze onder andere op 
congressen. 
 

 
 
 
 
“De nieuwste kennis in huis en 
samenwerken met andere partijen is 
onmisbaar.” 

Hoe kan Platform31 Crosslink Event 
ondersteunen? 
 
De kennis die Platform31 bezit met het 
gegeven dat zij deze kennis willen 
verspreiden op congressen kunnen 
gecombineerd worden op het Crosslink 
Event. 
 

 

Contact(persoon) 
 
070 302 84 84 
info@platform31.nl 
mailto:info@nlinnovators.nl 
www.platform31.nl 
 

Adres 
 
Platform31 
Kantoren Stichthage, 7e etage 
Koningin Julianaplein 10 
2595 AA Den Haag 
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Batt le of Concepts (BoC)  
 

 

 
 
 

• Denktenk platform 
• Open source 
• Crosslink Event ‘online’ 

 
 
 

Algemene Informatie 
 
Het idee van Battle of Concepts is dat 
bedrijven die met een vraag(stuk) lopen op 
die site terecht kunnen. Op deze site kunnen 
studenten/jong volwassenen hun 
conceptideeën insturen als oplossing voor 
deze vraagstukken. De beste 3-5 
concepten worden uitgekozen en aan die 
plekken hangt een beloning in de vorm van 
geld. 
 

 
 
 
 
“Denk mee met het bedrijfsleven. Win geld & 
wordt ontdekt!” 

Hoe kan Battle of Concepts Crosslink Event 
ondersteunen? 
 
Het principe van het Crosslink Event is vrijwel 
parallel aan dat van Battle of Concepts 
echter bevindt Battle of Concepts zich online 
af. Een samenwerking zou bijvoorbeeld een 
eenmalig BoC ‘offline’ dag kunnen worden. 
Hierdoor versterken BoC en Crosslink Event 
elkaar. 
 

 

Contact(persoon) 
 
030 711 62 83 
info@battleofconcepts.nl  
www.battleofconcepts.nl 
 

Adres 
 
Battle of Concepts 
Kruijtgebouw, 1e verdieping 
Padulaan 8 
3584 CH Utrecht 
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Verenig ing van Neder landse 
Gemeenten (VNG) 

 

 

 

 
 
 

• Overheid 
• Belangenbehartiger 
• Platform 

 
 
 

Algemene Informatie 
 
De VNG is de belangenbehartiger van alle 
gemeenten in Nederland. Ook adviseren ze 
alle leden over actuele ontwikkelingen die 
betrekking hebben op de werkzaamheden 
van de gemeenten. De VNG kent 7 vaste 
beleidscommissies en enkele andere 
gelieerde verenigingen en organisaties. 
 

 
 
 
 
“Via verschillende producten en diensten 
geeft de VNG invulling aan haar 
platformfunctie, de belangenbehartiging en 
de dienstverlening.” 

Hoe kan de VNG Crosslink Event 
ondersteunen? 
 
Op het Crosslink Event is het aan te raden 
ook enkele overheidspartijen uit te nodigen. 
Hierdoor komt het bedrijfsleven meer in 
contact met de overheid en kunnen beide 
partijen direct ontdekken wat zij voor elkaar 
kunnen betekenen.  
 

 

Contact(persoon) 
 
070 363 56 82 
informatiecentrum@vng.nl  
www.vng.nl 
 

Adres 
 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
Nassaulaan 12 
2514 JS Den Haag 
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Dutch Creat ive Industr ies  
 

 

 
 
 

• Netwerkorganisatie 
• Belangenbehartiger 
• Creatieve organisatie 

 
 
 

Algemene Informatie 
 
De Federatie Dutch Creative Industries is in 
september 2009 door branche- en 
beroepsorganisaties opgericht om de 
belangen van het georganiseerde deel van 
de zakelijke creatieve industrie actief te 
behartigen. Kort daarop sloten ook de VEA, 
de FotografenFederatie en PIBN zich bij de 
Federatie aan. 
 

 
 
“De Federatie Dutch Creative Industries 
vertegenwoordigt acht branche- en 
beroepsorganisaties met in totaal bijna 6.000 
individuele leden en ca. 2.500 creatieve 
bedrijven met een gezamenlijke bijdrage aan 
het bruto nationaal product van ruim € 11 
miljard..” 

Hoe kan de VNG Crosslink Event 
ondersteunen? 
 
Zij vertegenwoordigen bijna 6.000 individuele 
leden en ongeveer 2500 creatieve bedrijven. 
Om veel mensen en relevante bedrijven aan 
te trekken kunnen zij een zeer interessante 
partner zijn.  
 

 

Contact(persoon) 
 
 
info@dutchcreativeindustries.nl 
http://dutchcreativeindustries.com 

Adres 
 
Federatie Dutch Creative Industries 
t.a.v. het bestuur 
Postbus 19606 
1000GP Amsterdam 
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En verder…  
 
Het Academie Minerva & Pr ins Claus Conservator ium zijn een potentiële partner, een 
respondent raadde de Academie Minerva en het Prins Claus Conservatorium aan als partners 
voor dit evenement, voor de creatieve invulling. 
 
Het Centrum Beeldende Kunsten Drenthe en het Centrum Beeldende Kunst 
Groningen kunnen helpen met het aantrekken van de creatieve sector en wellicht ook 
aankleding van het evenement.  
 
Het VNO-NCW Noord is de grootste ondernemersorganisatie van Noord-Nederland. In het 
verleden (2005) hebben zij onderzoek laten doen naar het bevorderen van de creatieve 
industrie. Zij zouden een goede verbinding met de commerciële sector kunnen vormen. 
 
De Regio Groningen-Assen is een samenwerkingsverband tussen Drenthe en 
Groningen. Deze organisatie sluit dus aan bij het verbinden van de streken Assen en 
Groningen. In het verleden (2011) hebben zij zich ook bezig gehouden met creatieve industrie. 
Het kan voor het vervolg van het evenement interessant zijn om contact met hun op te nemen. 
Andere samenwerkingsverbanden zijn in de region en/of op het gebied van creativiteit zijn:  
- Creative City Challenge4 wil creatieve steden in Europa verbinden. Één van hun doelstellingen 
is innovatie bevorderen in de regionale industrie door middel van creativiteit.  
- Wirtschaftsförderung Bremen WFB houdt zich onder andere bezig met evenementen 
organiseren en het stimuleren van de economie in de Noord-Duitse Hanzestad Bremen. Voor 
een toekomstig grensoverschrijdend evenement zijn zij een interessante partner.  
- Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland heeft als doel de economie van het noorden 
te versterken. Crosslink kan daar aan bijdragen en daarom zou het interessant zijn contact op 
te nemen met SNN. 
 
VPPRO, Mertens AVR en United Vis ions zijn bedrijven die zich bezig houden met licht- 
en/of overige evenementverzorging. Het gaat hier om lokale bedrijven. Hun contactgegevens 
zijn verwerkt in een Excel document. Wellicht zijn deze bedrijven interessant als partner voor het 
faciliteren van het evenement. 
 
Interessante organisaties in de omgeving Groningen zijn het Ebbingekwart ier, het Pale is 
Groningen en het Pavlov Lab. Dit zijn organisaties die zich bezig houden met creatieve 
evenementen of een schakel vormen dus de creatieve en de commerciële sectoren. Als 
concepten zeker de moeite waard om te bestuderen.  
 
De Puddingfabr iek, eerder ook al vermeld als respondent, verhuurt zalen . Dit zou een 
locatie kunnen zijn voor een (toekomstig) evenement. Ditzelfde geldt voor EMG Faktors.  
 
Kunstenaars van Tynaar lo is een verenig ing van kunstenaars in Tynaar lo. Wellicht 
kunnen deze personen helpen met een invulling geven aan het evenement, dan wel aanwezig 
zijn als standhouder en/of bezoekers. 
 
Eerste Hulp Bi j  Beurzen5 is een website met veel online advies op het gebied van beurzen. 
Deze website is een bezoek waard voor tips op het gebied van evenementen.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Website:	  Creative	  City	  Challenge	  http://www.creative-‐city-‐challenge.net/	  
5 Website Eerste Hulp Bij Beurzen: http://www.eerstehulpbijbeurzen.nl/ 
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Concept iDe Fabr iek 
Interactieve thema-bijeenkomsten - met behulp van iDbase - de matching-database van de 
iDE Fabriek 
 
Deze bijeenkomsten, waarvan het thema op basis van de behoefte-/competentieprofilering van 
de deelnemers van een event, vooraf bepaald en gekozen is op basis van aangegeven 
behoeften in iDbase. Deelnemers kunnen zo gericht uitgenodigd worden op het thema => 
max. expertise = max. input = max. opkomst (nadere uitleg iDE Fabriek). 
 
Op een dergelijke themabijeenkomst zullen deelnemers met aansluitende expertise hun inbreng 
kunnen geven. Deelnemers die in iDbase hebben aangegeven op zoek te zijn naar deze 
expertise zullen juist hierdoor ook eerder op deze themabijeenkomsten afkomen. 
 
Op deze themabijeenkomst zijn de toevalstreffers "georganiseerd”: In de zaal luisteren de 
deelnemers naar standpunten/uitleg/ideeën/vragen/enz. Op hun mobiel/tablet hebben ze 
direct een beeld van alle aanwezige competenties in de zaal en kunnen rechtstreeks feedback 
geven op het kennis-/ervaringsniveau (competentieprofiel) van de sprekers en/of andere 
deelnemers. Zo kan hij/zij n.a.v. de themabijeenkomst ook direct besluiten tot het doen van 
match-verzoeken aan aanwezige sprekers/deelnemers in de zaal voor een eventuele 
vervolgsessie ter plekke (iDbase-meetingpoints) danwel een vervolgafspraak maken. 
Deelnemers zullen naar onze stellige overtuiging meer tevreden naar huis terugkeren met meer 
input rond het thema en/of de directe contacten om vervolgstappen te kunnen maken met 
hun innovatie. 
 
 
Personen: 
 
De heer Nick Stevens6 7 is  een expert-adviseur bij NL Innovators. Hij werkt bij Groningen 
Startup Weekend8 en Krocket9. Hij heeft ervaring met evenementen en moet zijn toestemming 
raden wij hem aan als contactpersoon voor de werkgroep voor verder contact over het 
evenement.  
 
De heer J im Schoot van iDE Fabr iek10 geeft aan als bedrijf ook bezig met het organiseren 
van evenementen. In hun reactie wordt hun idee verder uitgelegd. Jim Schoot geeft aan graag 
hun idee verder uit te lichten om te kijken op welke wijze of met welke aanpassingen hun idee 
toepasbaar is op dit project, zodat het een bijdrage kan leveren aan het succes daarvan.  
 
De heer Mer l i jn Poolman van het bedr i j f  Subsonic11 gaf aan het project met zijn 
expertise te kunnen bijstaan. Wij raden het dank ook zeer aan om voor de voortgang van het 
project in gesprek te gaan met de heer Merlijn Poolman. Hij gaf tevens aan graag op de 
hoogte te willen blijven van het project. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Nick Stevens: http://www.linkedin.com/in/nickstevens/nl 
7 E-mail: nickstevens@startupweekend.org 
8 http://groningen.startupweekend.org/ 
9 http://www.krocket.nl/ 
10 iDe Fabriek: Website: http://idefabriek.com E-mail: info@idefabriek.com Telefoonnummer: 051341171 
11 Website subsonic: http://www.subsonic.nl/ E-mail: merlijn@subsonic.nl Telefoonnummer Merlijn Poolman: 
0652765976 
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De heer Jan Di jk12 van de Puddingfabr iek13 geeft aan te willen sparren over de voorgang 
van het evenement. Hij heeft ervaring met evenementen en het samenbrengen van het MKB 
en de creatieve industrie. 
 
La Fabr ique Créat ive is een samenwerking van bedrijven die aan evenementverzorging 
doen. Hieronder vallen bedrijven die concepten uitwikkelen, licht/audio regelen en catering 
regelen. Deze organisatie wordt aanbevolen omdat de La Fabrique Créative of bedrijven die 
daar onder vallen kunnen meewerken aan het uitwerken van het evenementen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 Telefoonnummer Jan Dijk: 0654761457 
13Website De Puddingfabriek: http://www.depudding.nl/	  
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Verkenning mogel i jke thema’s 
 
Om een beter beeld bij het evenement te krijgen is het van belang om een bepaald thema/ 
sfeer te creeeren. Op de volgende pagina’s zijn verschillende mogelijkheden beschreven. 
 
Puzzel thema 
Puzzelstukjes staan symbool voor iets wat onopgelost is, en als delen van een groter geheel. 
Het ontbrekende puzzelstukje kan de gewenste oplossing zijn en tegelijkertijd ook de eerste 
stap in een nieuwe samenwerking. De eerste steen is hiermee letterlijk gelegd.  
Puzzelstukjes leg je aan elkaar, dus verbinden. In dit geval het verbinden van de commerciele 
sector met de creatieve sector.  
 
Ontvangst 
- Een mooi aangeklede balie met puzzelstukken. 
 
- Rode loper helemaal voorzien van puzzelstukken, in verschillende rode tinten. 
 
-Bij binnenkomst krijg je 5 puzzelstukjes van ongeveer 10 bij 10 cm. Deze kunnen op je kleding 
bevestigt worden. Op deze puzzelstukken is het van belang dat je naast je naam jouw 
vakkennis en interesses schrijft. 
 
- Je ontvangst ticket lever je in en alle ingeleverde tickets vormen een groot totaalbeeld. 
Misschien wel een foto van de omgeving, of een bovenaanzicht van de gehele beurs. 
 
- De beurs is in groepen van 10 man te betreden. 
Voordat zij kunnen betreden moeten zijn een 
Rubikscube/Rushhour oplossen met z’n 10en. Je 
leert onbekende mensen snel kennen op een leuke 
en interactieve manier. 
 
- Om een symbolische betekenis van het evenement 
te verduidelijken kunnen we grote doeken ophangen 
met een bepaald onderwerp. We zorgen ervoor dat het onderwerp onduidelijk is voor 
bezoekers. Dit door op, bijvoorbeeld een hoofd, een groot zwart puzzelstuk te plaatsen. (Het 
onderwerp kan duidelijker worden naarmate het bezoekers aantal groeit) 
 
 
Workshops & enterta inment 
- Workshop ‘your own co-creation puzzle’. Voor toepassingen in het bedrijfsleven, of op 
persoonlijk vlak. 
 
- Inspiratie van de ‘do hit chair’, als je op het evenement 
een groote balk vormige rvs ‘doos’ neerzet, met enkele 
hamers. De bedoeling is om van deze balk een lekker 
zittende bank te maken. Elke bezoeker, elk uur, een klap 
op die rvs balk geven. Misschien wel aan het einde van 
het jaar verkopen, om geld in te zamelen voor het 
volgende jaar crosslink. 
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- Design our next event! De volgende locatie moet dan bekend zijn, zodat er een soort virtueel 
3d model van de locatie moet zodat mensen er bepaalde objecten/activiteiten in kunnen 
‘slepen’. 
 
- Speciale lounge waar je kunt zitten en slechts één type eten kan bestellen, wel 
gepersonaliseerd. Dus bijvoorbeeld vloeibaar, hier kun je dan elke smaak aan toevoegen. Ik wil 
graag een broodje hamburger met ketchup, dan krijg je dit in drinkbare vorm. 
 
- Een ‘afreageerplek’. Hier staat een golfclub met een golfbal, hier kun je zo hard mogelijk slaan 
en een plekje krijgen op een topscorebord met je topsnelheid.  
 
Stands en décor 
- Bedrijven krijgen een groot puzzelstuk (waarop de vraag staat) waar de bezoeker/creatieve 
sector een (kleiner) puzzelstuk (waarop hun oplossing staat) aan kunnen leggen. 
 
- Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een groot houten stuk op de grond of een puzzelstuk wat 
uiteindelijk de stand zelf gaat vormen.  
 
- Eind van de dag kan er een selectie van de beste vragen/oplossingen worden gemaakt 
waarmee ze erkenning krijgen. Dus dat je een gouden-, zilveren-, en bronzen puzzelstukje 
uitreikt voor de beste vraag en bijpassend antwoord. Dit gebeurt per bedrijf. 
  
 
Kunstenaars erbi j  betrekken/exposi t ies 
- Kunstenaars ter plekke iets laten maken, de een met hout, de ander met metal, elke 
kunstenaar in zijn “eigen” materiaal. Aan het einde van de dag een veiling. Deel hiervan naar de 
kunstenaar, het andere deel is voor het evenement en de ontwikkeling hiervan. 
 
- Een creative carrousel. vier blokken (hout, metaal, gips, beton) een vier tal kunstenaar 
uitnodigen die elk twee uur in een blok iets mogen maken. Na deze twee uur word er 
doorgewisseld en gaat elke kunstenaar verder met het werk van de ander. 
Aan het einde van de dag rollen er vier kunstwerken uit met de input van vier kunstenaars. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   	   27 

	  

Samen op re is thema 
 
“Samen op reis” is een thema dat zich baseert op het 
gegeven dat de bezoeker en de standhouder samen 
een reis afleggen. De standhouder heeft een vraag 
en gaat opzoek naar een eindbestemming. Op deze 
manier gaan de twee partijen samen op reis. Een 
einddoel kan de standhouder wel hebben maar de 
reis er naartoe kan ingevuld worden door de 
bezoeker.  
 
Ontvangst 
- Het startsein voor de reis is ook bij dit thema een 
vraag. Vanuit deze ‘haven’ zal de reis beginnen. 
Mocht een bezoeker een idee hebben hoe de standhouder bij zijn einddoel kan komen laat deze een 
‘ticket naar het einddoel’ achter. Op deze ticket kan de manier waarop (het antwoord op de vraag) en 
de contactgegevens worden geschreven door de bezoeker. Aan het ticket zit zoals bij een ‘echt’ ticket 
een gedeelte dat afgescheurd kan worden. Hierop kunnen de gegevens van het bedrijf komen te staan 
en dit kan achteraf aan de bezoeker worden gegeven zodat er ook na het evenement contact kan 
blijven tussen bezoeker en standhouder. 
 
- Ontvangst is een belangrijke schakel voor het event. Als mensen binnen komen moeten ze meteen 
betrokken worden bij het evenement. Dit zou kunnen op een spel achtige manier zoals bij andere 
thema’s beschreven is.  
 
 
Stands en décor  
- De beurs zou opgedeeld kunnen worden in verschillende werelden. Deze werelden zouden 
verschillende continenten kunnen zijn en zo dus ingedeeld kunnen worden bij het decor. Elk continent 
gedecoreerd op haar kenmerken. Verspreid over het event zouden ook verschillende vervoersmiddelen 
kunnen staan: Verschillende auto’s, een bus, een boot, een vliegtuigje etc. 
 
- Om van de standaard af te wijken en om de creatieve kant op te gaan zouden stands op een andere 
manier moeten worden vormgegeven. Hierbij denkend aan alleen maar ronde stands zodat deze 
eenvoudig te betreden zijn. Ook zou er gekeken kunnen worden naar andere manieren om de stands 
aantrekkelijk en laagdrempelig te maken zodat mensen makkelijk naar binnen kunnen stappen. 
 
. 
Workshops & enterta inment 
Over het algemeen veel workshops die mensen samenbrengen en samen dingen laten doen. Mensen 
activeren en creatief laten denken moeten de doelen zijn van deze workshops. 
 
NL Innovators 
NL Innovators zou op deze beurs kunnen staan met een stand. Zij zouden bedrijven kunnen helpen die 
bruikbare maar ook minder bruikbare antwoorden hebben gekregen. NL Innovators zou een 
vervolgtraject kunnen aanbieden voor deze partijen. Ook zou NL Innovators speeches/workshops 
kunnen gegeven op het event. 
 
 
Kunstenaars erbi j  betrekken/exposi t ies 
Vanuit de creatieve sector zouden kunstenaars aanwezig kunnen zijn. Zij zouden exposities kunnen 
houden tijdens het event. Dit om de creativiteit te stimuleren en om het bedrijfsleven in contact te laten 
komen met kunstenaars en vice versa.  
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Over ige thema ideeen  
 
Triviant thema, een bordspel. De beleving van het evenement komt 
bij de bezoeker en de standhouder over alsof zij een bordspel 
spelen. Een bordspel heeft een start, een spel en een winnaar.  
Uiteraard hoeft er niet één winnaar te zijn, maar kunnen de 
aanwezigen in het algemeen ook de winnaar zijn. 
Evenals bij het spel Triviant wordt de speler (de bezoeker) een 
vraag gesteld. In tegenstelling tot Triviant is niet één antwoord juist. 
Nadat de bezoeker een antwoord heeft gegeven op de vraag van 
het bedrijf, krijgt de bezoeker een kaart met een tip voor een 
volgende “bestemming”. Op deze manier wordt de bezoeker 
uitgedaagd. Het risico is dat standhouders dit als mensen wegjagen? Een alternatief is enkele 
locaties met een vragenbus, op ieder papiertje staat waar / bij wie zij de vraag kunnen 
beantwoorden.  
De beloning bestaat uit waardering voor het oplossen van vraagstukken: een uitnodiging om 
op de hoogte te blijven van toekomstige evenementen. Dit geeft het gevoel dat de bezoekers 
niet losgelaten worden, mits zij dit willen. 
 
Promot ie 
De marketingopties met het vraagteken kunnen hierin verwikkeld worden, met als voorbeeld:  
“Lost u de vraag op?”. Daarnaast kan er ingespeeld worden op het verbindende element, 
immers zorgt een bordspel ook voor verbinding en vermaak.  
 
Ui tnodig ing 
Een mogelijkheid is om uitnodiging mee enkele vragen te sturen waar bezoekers zich al voor 
het evenement mee bezig kunnen houden. Op de hoogte houden via Twitter.  
 
Decor (objecten, kunstenaar) 
Gebruik maken van vraagtekens, dobbelstenen. Daadwerkelijke Triviant-achtige symbolen 
zullen wellicht niet mogen om auteursrechterlijke redenen.   
 
Cater ing 
In de zin van een rustplek. Net zoals een bordspel vaak plekken heeft die als “rustplek” gelden.  
Of keuze tussen een rustige eet/drink gelegenheid en een drukkere aangelegenheid waar 
presentaties en pitches worden gegeven.  
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Market ingmogel i jkheden 
 
Hoe kunnen we het evenement op een leuke en passende manier promoten?  

-‐ Posters: ‘Ben jij het ontbrekende puzzelstukje?’ 
-‐ Guerilla:  

- Op een drukbezochte locatie stoeptegels eruit halen en vervangen door puzzelstukjes 
met tekst erop.  

-‐ Dummy van een exploderend persoon; “zit jij vol ideëen? Kom naar Crosslink!” 
-‐ Op zichzelfstaand puzzelkunstwerk 
-‐ Puzzelstuk projecteren op gebouw/straat enz 

 
Onderstaande punten komen uit “marketing toolkit for event organisers” en geven handvat om 
eventmarketing vorm te geven: 
 
Wat is het evenement? 
Wie is het publiek? 
Inzet (social) media (Promotie: mensen belonen, in de vorm van drankje/hapje of toegangsgeld 
terug krijgen, als zij twitteren/facebooken tijdens evenement!!) 
Pers berichten  
PR plannen 
Website  
Promotiemateriaal 
Posters 
Flyers 
Advertenties  
 
Vraagteken 
Het vraagteken staat, vanzelfsprekend, op een vraag waar een antwoord op verwacht wordt. 
Het antwoord wordt gegeven door de bezoekers van het evenement. De onderstaande 
ideeën staan hier allemaal mee in verband.  

-‐ Op kruispunten met stoplichten een filter plaatsen over het licht zodat er 
alleen een “?” te zien. Uiteraard kunnen ook andere sjablonen 
gemaakt worden.  

-‐ Vraagtekenballonnen op bepaalde plekken ophangen. 
-‐ Tijdens koopavonden een groot vraagteken op een gebouw 

projecteren. 
-‐ Rietjes in de vorm van vraagtekens.  
-‐ Door middel van stoepkrijt vragen op druk bezochte straten schrijven.  
-‐ Vraagtekens uitlaseren, uitroeptekens en “ideelampen” overal neerhangen, in bomen, 

planten het station etc.  
-‐ Een stand bouwen in de stad, met de vraag “hoe kan ik het 

Crosslink event promoten?” De stand promoot het evenement 
door zijn zichtbaarheid en presenteert gelijk het concept (een 
vraag van een standhouder en een antwoord van de bezoeker).  

Andere marketingideeën 

?	  
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-‐ Een idee van de American Book Center: ingepakte boeken met alleen enkele 
kernwoorden. De nieuwsgierigheid van de consument wordt hiermee aangesproken. 
Dit idee kan aangepast en opgenomen worden voor de marketing voor het evenement. 
Bijvoorbeeld dat achter het pakpapier een antwoord zit, of juist weer een vraag.  

-‐ Eén kleur en/of één thema voor een eenduidig beeld naar buiten, zodat het duidelijk is 
dat de marketing over het evenement gaat.  

-‐ De inzet van lokale media. Dit sluit aan bij het verbinden van bedrijven, overheden en 
(creatieve) personen in de regio. Het nadeel is dat marketing via lokale media (veel) geld 
kan kosten. Als alternatief en/of als toevoeging kan social media worden ingezet.14 

-‐ Het gebruik van een blog. Een continue actieve website of blog zorgt voor een loyale 
groep, zodat men ook na en tussen evenementen geprikkeld wordt. Een voorbeeld 
hiervan is een beurs georganiseerd door het populaire vrouwenblog “Beautygloss” extra 
marketing was niet nodig want er waren al voldoende bezoekers op de website om op 
de hoogte te zijn van het evenment.15 

-‐ De inzet van goedkope kunst als reclame voor het evenement. In Drenthe werden in 
enkele dorpen enkel frames geplaatst. Het schilderij vormde zich wanneer men door 
het frame keek en het landschap ziet. Deze kunst is goedkoop maar trekt wel de 
aandacht.  

-‐ De fysieke ideeën bus. Grote gele schoolbus ombouwen tot een groot promotiemiddel 
waar mensen allerlei vragen en ideeën in kunnen gooien. 

-‐ De uitnodigingen zijn een integraal onderdeel van het thema van het evenement. Via 
een infographic worden gasten uitgenodigd om in de wereld van het evenement te 
stappen. Het moet een beleving worden, denk aan Tomorrowland. 

-‐ Zadelhoesjes inzetten op het station, de zadelhoesjes presenteren het evenement en 
nodigen mensen uit.16 Zadelhoesjes zijn een relatieve goedkope manier van marketing 
en kunnen in een korte tijd een grote groep mensen bereiken.  

-‐ Makkelijk verwijderbare stickers (voor op een auto) laten drukken. De stickers zeggen 
iets over het evenement, bijvoorbeeld: “This guy is a genius ß, want to be a genius 
too?” www.crosslink.com  

-‐ Zoutzuur iets (oplossing) bij een lantaarnpaal! Zie voorbeeld 
McDonald’s in de afbeelding hiernaast. 

-‐ Omgekeerde graffiti: deze “graffiti”, eigenlijk water onder druk, 
haalt graffiti weg of maakt muren schoon. De boodschap 
hiervan is duidelijk: de omgekeerde graffiti biedt een oplossing. 
Net zoals het Crosslink evenement antwoorden biedt op vragen. 

-‐ Het gebruiken van een fontein, waar water uit een hoofd spuit. 
Het water staat voor een overvloed aan ideeën.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 Handleiding voor de inzet van sociale media voor marketing http://www.cvent.com/en/pdf/social-media-event-
marketing-ebook.pdf . 
15 http://www.beautygloss.nl/2012/10/26/koop-nu-een-kaartje-voor-de-beautygloss-party-2013/ 
16 De kosten voor zadelhoesje zijn € 696,56 (1000 stuks)     
http://dinilu.nl/sport/zadelhoesjes/polyester-fietszadelhoes-met-eigen-bedrukking	  	  
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-‐ Tips voor evenement marketing: http://www.orbitmedia.com/blog/how-to-market-an-
event/.  

-‐ Guerrilla marketing ideeën http://tweakyourbiz.com/marketing/2012/08/08/100-
guerilla-marketing-ideas-grow-sales-with-zero-budget/. 
 
 

Locaties voor de marketing:  
-‐ Regio Assen 
-‐ Regio Groningen 
-‐ Regio Tynaarlo 
-‐ Langs snelwegen in bovenstaand regio’s (boodschap richten op de letterlijke verbinding 

tussen Assen en Groningen) 
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Conclus ie en aanbevel ingen 
 
Locat ie 
We adviseren om het Crosslink evenement om een creatieve en inspirerende locatie te doen, 
bij voorkeur in kleinere ruimtes. Dit om persoonlijke sfeer te stimuleren en de drempel om te 
vragen en te antwoorden laag te houden. 
Een voorbeeld van een dergelijke locaties zijn EMG faktors en de Puddingfabriek in Groningen. 
 
De Prins Bernardhoeve is een geschikte locatie mits er persoonlijke sfeer wordt uitgedragen. 
En hierbij kunt u overwegen om niet alle hallen in gebruik te nemen en/of een manier te 
bedenken om kleinere ruimtes te creeëren.   
 
Market ing 
We adviseren om voor het Crosslink evenement gebruik te maken van de conventionele 
marketing methodes. Onder conventionele marketing methodes vallen, flyers, posters, 
nieuwsbrief en website.  
Daarnaast is het van belang om ook gebruik te maken van guerilla marketing. Guerilla 
marketing mogelijkheden zijn terug te vinden bij het puzzel thema en in de 
marketingmogelijkheden. 
 
Verdienmodel 
Omdat het project innovatief en nieuw is voor bezoekers en bedrijven kan niet goed worden 
bepaald hoe het gaat uitpakken. Maar om het geheel zo laagdrempelig en aantrekkelijk 
mogelijk te houden is het van belang om een bijpassend verdienmodel te gebruiken. 
Daarom raden wij aan om verdienmodel 1 te kiezen voor het eerste Crosslink evenement.  
Je kunt op die manier bepalen of het de bedrijven iets te bieden heeft en dus of het die 
meerwaarde creeërt. Een voor de hand liggende drempel om niet deel te nemen aan dit 
evenement kunnen de kosten zijn die ze op voorhand hebben. Deze drempel haal je hiermee 
in elk geval weg.  
 
Interesse 
Wat vooral naar voren komt is dat het concept voor het evenement nog niet concreet genoeg 
is. Om voldoende bezoekers en deelnemers aan te trekken moet het concept zo duidelijk 
mogelijk zijn. Voor bedrijven is het belangrijk te weten wat voor bezoekers er komen, zodat zij 
weten welke vragen zij kunnen stellen en of er mensen komen die hierop een antwoord 
kunnen geven. Voor bezoekers is het belangrijk om te weten welk bedrijven er komen zodat zij 
weten dat het aansluit op hun interesses en/of werkveld. Voor bezoekers is het tevens 
belangrijk dat zij hun netwerk kunnen uitbreiden.  Kleinschaligheid kan bijdragen aan een sfeer 
waarin mensen sneller hun vraag durven te stellen en antwoorden geven. Het (dag)programma 
moet duidelijk zijn, zodat men weet waar men aan toe is.  
 
Kort samengevat zijn de belangrijkste aanbevelingen vanuit de reacties 
- Zorg voor een zo concreet mogelijk verhaal om mensen aan te trekken. 
- Zorg ervoor dat bedrijven weten wat voor type bezoekers er komen en vice versa.  
- Zorg voor een duidelijke communicatie.  
- Zorg voor een mogelijkheid tot netwerkuitbreiding.  
- Zorg voor een duidelijk programma. 
- Zorg dat de sfeer van de locatie, het thema en het evenement van tevoren duidelijk is. 
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Jur id isch 
Oplossingen die de bezoekers bedenken moeten beschermd worden. Dit omdat het bedrijf er niet 
mee vandoor kan gaan zonder dat de bezoeker daar ook baat bij heeft. Het is van belang om de 
mogelijkheden hiervoor te laten onderzoeken door een juridisch bureau. 
 
Crowdsourcing  
 
1. De opdracht: 
• Zorg voor een heldere doelstelling zodat het duidelijk is voor de mensen die gaan helpen  
waar ze aan bijdragen. 
• Zorg dat deze doelstelling een grote uitdaging betreft die onhaalbaar lijkt zodat duidelijk is dat er 
verenigde krachten nodig zijn om het doel te bereiken. 
• Breng in beeld wat de status is in het bereiken van het doel: ‘zoveel al gedaan, zoveel nog te gaan’. 
Dit maakt inzichtelijk dat de bijdrage effect heeft, wat bevorderlijk is voor de motivatie. 
• Koppel resultaten terug aan de deelnemers zoals nieuwe ontdekkingen of onderzoeksresultaten. 
 
2. Het systeem: 
• Maak het ondersteunende systeem dat gebruikt wordt voor crowdsourcing intuïtief en eenvoudig in 
het gebruik zodat de drempel om deel te nemen zo laag mogelijk is. 
• Zorg dat het systeem snel en betrouwbaar is zodat er geen belemmeringen zijn bij het uitvoeren van 
de taken en er ook geen risico is dat werk verloren gaat. 
• Bied de deelnemers verschillende mogelijkheden aan. Maak bijvoorbeeld onderscheid tussen nieuwe 
en ervaren deelnemers. Geef ook de optie om zelf te kiezen (‘pick your work’) versus dit aan te bieden 
(‘do the next thing that needs doing’). 
 
3. De inhoud: 
• Zorg dat de inhoud interessant is zodat deelnemers geboeid blijven. 
• Verbind de inhoud waar mogelijk met actuele onderwerpen of verbind het met historische 
gebeurtenissen, vieringen of speciale evenementen. 
• Hou de website interessant door nieuwe inhoud te blijven toevoegen en de website te vernieuwen 
qua functionaliteiten. 
• Maak de uit te voeren activiteit simpel en leuk. Hou het luchtig en probeer er spelelementen aan toe 
te voegen. 
 
4. De deelnemers: 
• Geef de deelnemers de mogelijk heid zichzelf zichtbaar te maken via bijvoorbeeld een profiel. Maak 
ook zichtbaar waar ze aan gewerkt hebben. Voeg bijvoorbeeld een rankinglijst of leaderboard toe zodat 
inzichtelijk wordt welke deelnemers veel bijdragen. 
• Behandel deelnemers die veel bijdragen met respect en luister goed naar hun opmerkingen  
over bijvoorbeeld het werk, het systeem en de bijbehorende processen. 
• Creëer een online community waar deelnemers verder kennis kunnen uitwisselen via bijvoorbeeld een 
forum, wiki, blog of een FAQ. 
• Vertrek vanuit vertrouwen in de deelnemers en de overtuiging dat zij hun uiterste best gaan doen voor 
een goed resultaat. Geef ze de vrijheid in plaats van veel energie te stoppen in het tegengaan van 
vandalisme en het ondervangen van alles wat mis kan gaan. 
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Thema 
	  
Wij adviseren om het puzzelthema te gebruiken. Binnen onze interesse-peiling bleek dit voor 
iedereen het gewenste imago over te brengen.  Gebruik van puzzels geeft gelijk weer dat het 
om verbinden gaat; het verbinden van meerdere stukjes tot een groter geheel, precies waar 
Crosslink event voor staat. 
 
Enterta inment 
Voor entertainment is er nagedacht over verschillende mogelijkheden. Een belangrijk punt bij 
entertainment tijdens het evenement is dat het aansluit op het thema. Daarnaast is het 
belangrijk dat entertainment in het teken staat van netwerken. Op deze manier blijft 
entertainment niet aleen leuk maar ook nuttig en functioneel voor de bezoeker. …Èn vorm van 
entertainment zijn workshops. Workshops brengen mensen op een creatieve manier samen 
en biedt ook veel kansen om een bestaand netwerk te vegroten.  
	  
 
Haalbaarheid 
Rekeninghoudend met bovenstaande aanbevelingen denken we dat het evenement haalbaar 
is. 
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Bi j lage 1: Moodboards 
Deze moodboards zijn sfeerimpressies die het team gemaakt heeft in de tweede week. In de 
moodboards komt naar voren dat een open sfeer met creativiteit, netwerken en vragen 
oplossen centraal staat.  
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