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1. Inleiding

verhaal te vergroten. Een dergelijk concept wordt ook

“Hallo lieve kinderen, we leven hier in het

Sprookjesbos meestal lang en gelukkig, maar

wel transmedia storytelling genoemd (Reynaert,
Dijkerman, & Fokkema, 2011, pp. 50-52). De laatste
toevoeging aan het concept is De Sprookjesboom in

er was eens een dag,

het pretpark De Efteling. Deze plaatsgebonden

dat dat anders was….”

uitvoering van de dertien meter hoge boom stelt de
bezoeker in staat om de boom in levende lijven te
ontmoeten en interacteert met het publiek (De
Dit is de openingszin van alle afleveringen van de
televisieserie De Sprookjesboom (Vugts, 2011) die in
het binnen- en buitenland is uitgezonden (De
Efteling,

2012a).

Deze

vijf

minuten

durende

verhaaltjes zijn onderdeel van het transmediale
concept De Sprookjesboom van De Efteling. Naast de
televisie-uitzendingen is er een website, een online
spel, een computer-widget, een smart phoneapplicatie, de bioscoopfilm, dvd’s, Sprookjesboom de
Musical en de attractie in het sprookjesbos. De
veelheid aan media staat de bezoeker toe om de
wondere wereld thuis te beleven, aldus pretpark De
Efteling (Afdeling Communicatie & Public Relations,
2011, p. 6). De totaalervaring rondom het park wordt
dus vergroot door aanvullende praktijken, zoals
media en merchandise. Deze praktijken verrijken het
verhaal door de participatie van de gebruiker in het

Efteling, 2012c).
Bij een transmediaal concept ligt, volgens
Reynaert et al. (2011), de inhoudelijke focus vooral
op symbolische relaties die niet alleen naar elkaar
verwijzen maar aan elkaar bijdragen waardoor het
geheel meer is dan de som der delen (Reynaert,
Dijkerman, & Fokkema, 2011, p. 78).
Het boek Welcome to the Experience
Economy van Pine II en Gilmore (1998) stelt dat een
beleving ontstaat als een

organisatie bewust

bepaalde middelen inzet om een individuele klant te
binden waardoor de ervaring memorabel wordt (Pine
II & Gilmore, 1998, p. 98). Daarmee wordt bedoeld
dat als de media doeltreffend wordt ingezet, de
conceptbeleving in herinnering blijft. Pine II en
Gilmore hebben deze beleving onderverdeeld in vier
karakteristieken op basis van de participatie- en de

1

onderdompelingsgraad. Een combinatie van deze

Op basis van de netgenoemde literatuur

karakteristieken zorgt voor het beste resultaat (Pine II

tracht ik de volgende hypothese te bevestigen; de

& Gilmore, 1998, pp. 101-102). Om deze reden wordt

totaalbeleving van De Sprookjesboom in De Efteling

eerst gekeken in welke mate het concept De

wordt vergroot door aanvullende praktijken die het

Sprookjesboom aan deze karakteristieken voldoet

verhaal verrijken via verschillende media, door

door de media te analyseren met de participatie- en

participatie aan het verhaal van de gebruiker te

onderdompelingsgraad.

vergroten.

Om een beter inzicht te krijgen van de
participatiegraad

wordt

de

Arnstein maakt geen onderscheid tussen

participatieladder

gebruikersgroep-kenmerken. Dit onderzoek wordt

gebruikt van Sherry Arnstein (1969). Arnstein heeft

daarom een aanvulling of nuancering van Arnstein’s

de participatierollen uiteengezet en stelt daarbij dat

onderverdeling betreffende de participatieladder en

echte participatie pas bereikt is als de deelnemer een

zodoende

volledig beslissende rol heeft (de hoogste rang van

waarborgen.

participatie) (Arnstein, 1969, p. 216).

de

wetenschappelijke

relevantie

Allereerst zal transmedia storytelling worden

Deze thesis probeert een antwoord te vinden

gedefinieerd (§2.1). Dan worden de media in kaart

op de vraag wat de invloed van het transmediale

gebracht aan de hand van earned, owned en paid

concept De Sprookjesboom is op de participatierollen

media (§2.2). Daarna wordt per medium de

van het publiek in De Efteling. Naar aanleiding van de

vaardigheden geanalyseerd (§2.3) met daarna de

veronderstelling dat een transmediaal verhaal van

beleving (§2.4). Tenslotte worden de voorgaande

invloed is op de beleving van de bezoeker, dat weer

conclusies vergeleken met de participatieladder

samenhangt met de mate van participatie, zal dit

(§2.5).

onderzoek zich richten op de participatory culture en

Participatievaardigheden staan de analyses over De

transmedia storytelling. Deze concepten worden aan

Sprookjesboom. Deze zijn vooraf gegaan aan de

de hand van de case De Sprookjesboom tegen het

conclusies die zijn verwerkt in de thesis.

In

bijlage

1:

Media-analyse

en

2:

licht gehouden.

2

2. Case: De Sprookjesboom en theorie

Sprookjesboom. Daarna worden de karakteristieken

In de afgelopen jaren heeft De Efteling de

en de designprincipes van Pine II en Gilmore (1998)

sprookjeswereld steeds meer buiten de poorten van

besproken.

het park zichtbaar gemaakt. Met de slogan
“Sprookjes bestaan” wil De Efteling de consumenten
overtuigen van de beleving dat sprookjes echt zijn.
Televisieseries, –programma’s en merchandise zijn
hiervan het resultaat. In 2004 werd de serie SPROOKJES
gelanceerd waarin de bewoners van het sprookjesbos
in hun oorspronkelijke sprookje voorkwamen. Twee
jaar

later

werd

de

animatie-opvolger,

DE

SPROOKJESBOOM, voor het eerst uitgezonden waar de
sprookjesfiguren nieuwe avonturen met elkaar
beleven. Inmiddels bestaan er vijf seizoenen die zijn
uitgezonden in Nederland, België en Duitsland voor
kinderen van 3 tot 7 jaar (De Efteling, 2012b).
Wegens het succes van DE SPROOKJESBOOM is besloten
om het concept uit te breiden met diverse media. In
bijlage 1 zijn deze media kort toegelicht en
geanalyseerd per medium. In dit hoofdstuk wordt
eerst aandacht geschonken aan de definitie van een
transmediaal verhaal. Henry Jenkins (2008) stelt dat
een aantal vaardigheden door de gebruiker beheerst
moeten worden om goed te kunnen deelnemen.
Deze

vaardigheden

worden

getoetst

aan

De

2.1.Transmedia storytelling
Over de definitie van transmedia storytelling is al veel
onderzoek gedaan. Volgens Indira Reynaert et al. is
een transmediale storytelling “een verhaal dat zich
via verschillende media ontvouwt en waarbij ieder
aspect iets toevoegt aan het geheel” (Reynaert,
Dijkerman, & Fokkema, 2011, p. 50). Hier volgen
enkele kenmerken die voortkomen uit de definities
van Henry Jenkins (2008), Annouck Welhuis (2011),
Marielle Aarts (2012) en Reynaert et al. (2011). Bij
een transmediaal verhaal wordt één concept via
meerdere kanalen uiteengezet (Reynaert, Dijkerman,
& Fokkema, 2011, p. 83). Een transmedia storytelling
zal de ontwikkelingen van verhalen uiten via
meerdere vormen van media, om met elk medium
unieke stukken content te delen (Jenkins, 2008;
Welhuis, 2011; Aarts, 2012). Een transmediaal
verhaal

is

een

combinatie

van

passieve

mediaconsumptie (film, televisie, radio, boeken) en
actief

mediagebruik

(videogames,

computer,

internet). Deze combinatie faciliteert verschillende
participatie-lagen en de techniek maakt het voor de
3

consument technisch mogelijk om een actieve rol te

Daarnaast staat de content in dienst van een media-

spelen bij de inhoudelijke constructie van de

overstijgende ervaring, waardoor een afzonderlijke

verhaalwereld (Welhuis, 2011, p. 7). Binnen een

content een synergetisch geheel vormt en samen

transmediaal verhaal kan interactie plaatsvinden

meer is, dan de som der delen (Reynaert, Dijkerman,

tussen de consument en de producent, tussen

& Fokkema, 2011, p. 78).

consumenten onderling en tussen de consument en
de

beschikbare

data

7).

zijn deze in kaart gebracht in Figuur 1: De media in

Transmedia storytelling is dus de techniek van het

kaart. De inhoudelijke waargenomen kenmerken zijn

verhalen vertellen via meerdere platforms en

daarbij gebruikt als categorieën. Afgelezen wordt dat

materiaalsoorten

de

met

(Welhuis,

de

2011,

huidige

p.

Om een goed beeld te krijgen van alle media,

(digitale)

vijftien

mediavormen

inhoudelijk

zowel

technologieën waarbij het inhoudelijke accent vooral

overeenkomsten als verschillen hebben. De groter

op symbolische relaties ligt. Reynaert et al. (2011, pp.

gekleurde cirkels tonen daarbij de overlappende

82-83) stelt dat de verschillende adaptievormen

categorieën. Concept De Sprookjesboom wordt dus

individueel iets toevoegen aan de totaalbeleving.

inderdaad via diverse platformen uitgedragen en zijn

14

15

1

Inhoudelijk
identiek

8

6

Karakters
Poppen

4
10
11
12

9
Karakters
geanimeerd

5

7

Bevat alles omvattende content
13

Figuur 1: De media in kaart
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1) Computerspel
2) Serie Sprookjes
3) Animatieserie DE SPROOKJESBOOM
4) De website
5) Smart phone-applicatie
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9) Online spel
10) Marketing A: Vertelt
11) Marketing B: Vervangt
12) Marketing C: Fantasie-stimulerend
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14) Reclames
15) Social Media

4

er inhoudelijke symbolische verbanden zichtbaar.

mediakanalen,

Maar hoe wordt deze inhoudelijke content gevormd?

onderverdeeld in Figuur 2: ‘Earned, Owned en Paid

De riante media-inzet wordt niet voor niets gedaan.
Het is een mix tussen earned, owned en paid media.
Deze mediaverdeling is erg populair bij interactieve
marketing, aldus Sean Corcoran van Forrester Blogs
(2009b, p. 1) en Remco van Buren (van Buren, 2011).
eerder

onderzoek

van

Forrester

in

bijlage

1,

zijn

Media’ dat gebaseerd is op een vergelijkbaar model

2.2.Earned, Owned en Paid media

In

benoemd

Research

Incorporated (Concoran, Elliot, & Wise, 2009a) is elk
mediatype met gebruiksadvies gedefinieerd. Alle

uit het Basisboek Crossmedia Concepting (Reynaert,
Dijkerman, & Fokkema, 2011, p. 53). Owned media
omvat alle organisatie-aangestuurde media zoals
eigen websites (1-12, 15). Via paid media betaalt de
organisatie

om

getoond

te

worden

zoals

reclameblokken en advertenties (14, 15). Earned
media beslaan de kanalen die door consumenten zelf
worden gevuld (Corcoran, 2009b) zoals fora en
reviews (13, 15). Een transmediaal verhaal moet de

1 2

15

3

15
15

Owned

4
5

Paid

6

14
13

7

Earned

12
11

10

8
9

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Computerspel
Serie Sprookjes
Animatieserie DE SPROOKJESBOOM
De website
Smart phone-applicatie
Televisie
Attractie
De musical
Online spel
Merchandise A: Vertelt
Merchandise B: Vervangt
Merchandise C: Fantasie-stimulerend
Consumentenwebsites
Reclames
Social Media

Figuur 2: Earned, Owned en Paid Media
De binnenste cirkel geeft gecoördineerde activiteit weer vanuit de
producent. De buitenste cirkel geeft de activiteiten weer van de
consument waar de producent geen controle over heeft.
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gebruiker uitnodigen om van het ene kanaal naar het

is dan ook meteen een opvallend gegeven van figuur

andere kanaal te gaan. Hierdoor wordt de consument

2. Het mediakanaal 15: Social Media, komt Efteling

onderdeel

de

op elk niveau voor. Social Media is namelijk een

beeldvorming hiervan een extra dimensie krijgt. Er

platform waar zowel de consument (earned) als de

wordt

producent

een

van

het

nieuw

verhaal,

beeld

waardoor

gevormd

(Reynaert,

Dijkerman, & Fokkema, 2011, pp. 52-53).
Van Figuur 2: ‘Earned, Owned en Paid Media’

(owned)

(Marcomplaats,
mogelijkheden

eenvoudig

2011).
om

kan

Daarnaast

reclames

te

zenden
zijn

tonen

er

(paid).

wordt afgelezen dat veel media in eigen beheer is en

Voorbeelden van andere earned media-kanalen zijn

dat naarmate het medium zich verder naar buiten

fora van Eftelist (2012b), De Vijf Zintuigen (2012),

plaatst, de organisatie minder controle heeft op de

Facebook (2012a) en andere sociale netwerken. Op

activiteiten die met de content plaatsvinden. Deze

dit soort platformen bespreken bezoekers hun

owned media zijn voor De Efteling veilig. Eigen media

ervaringen en meningen over de attracties, nieuws,

maken het mogelijk om een lange termijnrelatie met

media, theater ten aanzien van sprookjes en

mogelijk (bestaande) consumenten aan te gaan en

pretparken. Corcoran (2009) stelt dat organisaties het

earn (verdienen) media. Deze media garanderen

meest onzeker zijn over earned media omdat er geen

echter geen succes. Het is puur een zendkanaal. De

content-controle is over wat via dit kanaal wordt

betaalde media (paid media) omvat alleen reclames,

verzonden.

waarvoor reclamezendtijd is ingekocht. Deze media

aankondigingen van nieuwe ontwikkelingen kunnen

verandert van verkoopfundatie naar katalysator

ook negatieve reviews worden verspreid. De Efteling

omdat het voor de owned media meer klanten werft

kan echter zeer waardevolle informatie uit deze fora

en dus meer geld verdient en earned media creëert.

halen en vervolgens toepassen op de concepten.

Alleen bij earned media vertellen de consumenten

Figuur 4: Statistieken Fanpage Facebook geeft inzicht

wat ze vinden van het concept De Sprookjesboom. Dit

in hoe Facebook-gebruikers praten over De Efteling

Naast

positieve

berichten

over

Figuur 3: Voorbeelden tweets consumenten (Twitter, 2012)

6

en hoeveel mensen hun positieve ervaring hebben

vergroten hierdoor de totaalbeleving van het merk.

gemarkeerd ten aanzien van het merk. Daarnaast valt

Maar

op dat er vrij veel owned mediavormen zijn. Een

participatielagen en wat houdt deze participatie-

mogelijke verklaring hiervoor is de doelgroep. Bijna

cultuur in?

uit

welke

doelgroepen

bestaan

deze

alle owned media richt zich namelijk op jonge
kinderen. Deze doelgroep zal geen recensie schrijven
van wat zij hebben meegemaakt. De foto’s, recencies,
filmpjes en ander digitaal materiaal wordt veelal door
(jong) volwassenen gepost. De Facebook-pagina
vertelt ons dat de grootste groep fans bestaat uit 25
tot 34-jarigen (N=7523) (Facebook, 2012a). Daarnaast
blijkt uit de grafiek in Figuur 5: statistieken Fan Page
Facebook dat er wekelijks mensen bijkomen die de
fanpagina ‘leuk’ vinden. Dat betekent dat dagelijks
mensen hun waardering uiten door lid te worden van
de pagina. Indien een Facebook-gebruiker aangeeft
een pagina leuk te vinden, dan maakt degene
connectie met die pagina. Vanuit beide kanalen is de
connectie zichtbaar voor derden (Facebook, 2012b).
De plotselinge stijging halverwege de grafiek wordt
veroorzaakt door de lancering van de nieuwe
attractie.
Kortom; de aanname is dat combinatie van
alle ingezette mediavormen
faciliteren

verschillende

elkaar versterken,

participatielagen

en

Figuur 4: Statistieken Fanpage Facebook (Facebook, 2012a)

7

2.3.Participatievaardigheden

problemen oplossen centraal staat. Performance

Participatie wordt gezien als de aanleiding voor

staat voor de mogelijkheid om via improvisatie en

democratisering en het balanceren van ongelijkheden

ontdekkingen alternatieve identiteiten vast te stellen.

in de samenleving (Schäfer, 2011, p. 41). Deze

Transmedia navigation is de mogelijkheid om de

gedachte stamt al uit de 18

e

eeuw sinds de

stroom van verhalen en informatie via verschillende

structurele verandering van de publieke sfeer

media te volgen (Jenkins, Puroshotma, Clinton,

(Schäfer, 2011, p. 41). De stijgende massaproductie

Weigel,

van

Participatievaardigheden, toont of deze vaardigheden

consumptiegoederen

en

de

toenemende

&

Robison,

2005,

p.

4).

Tabel

1,

betekenis van de massamedia waren getuigen van de

zijn

participerende toegang tot de media productie en de

volledige analyse staat in bijlage 2, waarin dezelfde

distributiewijze (Schäfer, 2011, p. 41). Er is volgens

tabel

Schäfer (2011) een significante verschuiving gaande

Hieronder staat de interpretatie van de tabel.

waargenomen

staat

en

bij De Sprookjesboom.

tekstueel

onderbouwd

De

wordt.

waarbij publiek niet alleen interpreteert maar steeds
meer

mediateksten

zelf

produceert.

Deze

verschuiving wordt ook erkent door Henry Jenkins

Tabelinterpretatie
De vinkjes en kruisjes betekenen het volgende:

(2008). Jenkins stelt dat de consument van gebruiker

 = Niet of nauwelijks aanwezig

naar deelnemer verandert. De term participatory

 = In beperkte mate aanwezig

culture geeft het contrast aan met de oude

= Redelijk vertegenwoordigd

opvattingen van de passieve mediatoeschouwer

= Goed vertegenwoordigd

(Jenkins, 2008, p. 3). Jenkins et al. (2005) stelt dat

Wat opvalt is dat transmedia navigation het best

wanneer meer gebruikers onderdeel willen worden

vertegenwoordigd wordt (N=26) ten opzichte van de

van

enkele

vaardigheden performance (N=19) en play (N=21). Dit

vaardigheden dienen op te doen: play, performance

duidt erop dat De Efteling de gebruiker aanstuurt om

en transmedia navigation. Play is de capaciteit om te

van medium te wisselen. Er zijn dus veel aanwijzingen

experimenteren met de gebruikersomgeving waar

naar andere media. Play, de capaciteit om te

deze

participatory

culture,

zij

8

experimenteren,

wordt

vertegen-

de ‘attractie’, ‘merchandise C (fantasie-stimulerend)’

woordigd bij de media ‘merchandise C (fantasie-

en bij ‘consumentenwebsites’. De gebruiker heeft

stimulerend)’, ‘Consumentenwebsites’ en ‘sociale

namelijk de ruimte om zelf ideeën te opperen en

media’. Deze media stimuleren de gebruiker om

daarop te anticiperen. Een kanttekening is dat deze

actief bezig te zijn, hetzij met schrijven of met spelen.

vrijheid gepaard gaat met de grenzen van het

Het minst komt play voor bij de mediavormen

medium.

waarbij de gebruiker (bijna) passief is zoals bij de

vaardigheden worden dus gescoord door de fantasie-

televisieproducties

Vaardigheid

stimulerende media en de consumentenwebsites.

performance wordt het best vertegenwoordigd door

Opmerkelijk is dat hier sprake is van twee

en

vooral

goed

de musical.

De

meeste

punten

voor

de

drie

Tabel 1: Participatievaardigheden

Play
Performance
Transmedia
Navigation

Totaal
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8. De musical
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6. Televisiestudio

5. Smart phone-applictie

= In beperkte mate aanwezig
= Goed vertegenwoordigd

4. De website

3. Animatieserie De Sprookjesboom

2. Serie Sprookjes

1. Computerspel

Medium

= Niet of nauwelijks aanwezig
= Redelijk vertegenwoordigd
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9

verschillende gebruikersgroepen. Deze merchandise-

betrokkenheid tot De Sprookjesboom. De conclusies

vorm is namelijk voor de doelgroep jonge kinderen.

van het onderzoek van Pine II en Gilmore (Pine II &

Sommige spellen vereisen enige leesvaardigheid of

Gilmore, 1998) zijn samengevat in een model dat de

hulp van een ouder, maar zijn bedoeld voor het spel

basis

van het kind. De consumentenwebsites worden

karaktereigenschappen van een gecreëerde beleving.

vormt van

Figuur 5

en

bevat vier

daarentegen vooral gebruikt door volwassenen en
oudere kinderen. Hier blijkt dus uit dat alle leeftijden

De vier karakteristieken

zich op de een of de andere manier kunnen

De karakteristieken zijn vormgegeven in een Figuur 5:

identificeren met een platform. Maar wat beleven de

De vier rijken van ervaring (Pine II & Gilmore, 1998).

gebruikers dan via de mediavormen? Dat wordt

Bij deze weergave wordt er onderscheid gemaakt

onderzocht in het volgende deelhoofdstuk.

tussen de mate van participatie en connectie met
omgevingsrelatie bij een evenement. Onder passieve
participatie vallen toehoorders en observanten. Bij

2.4. Beleven
Joseph Pine II en James Gilmore (1998) hebben

actieve participatie speelt de deelnemer een hoofdrol

onderzoek gedaan naar de beleving van fysieke

in het creëren van de ervaring zoals de kinderen in de

elementen bij de merkbeleving. “Merkbeleving is een

studio bij televisieserie DE SPROOKJESBOOM die aan het

proces

worden

woord worden gelaten. Maar kindjes die niets zeggen

geëxtrapoleerd om een merkwereld te creëren waar

zijn niet helemaal passief. Dat komt omdat zij

de consument ingezogen wordt en waarbinnen

onderdeel zijn van de auditieve en visuele ervaring

(bijna) alle zintuigen worden geprikkeld”, aldus

van bijvoorbeeld de televisietoeschouwers thuis. De

Dennis Kramer en Dirk Buschman (2004, p. 1). Van

tweede dimensie van ervaringen omschrijft de

een belevenis is sprake als de ervaring memorabel is

connectie met de omgeving, die de consument

(Pine II & Gilmore, 1998). De herinnering aan de

verbindt met het evenement van absorptie naar

belevenis is voor elke bezoeker, gebruiker of

immersie (onderdompeling). Deze twee assen zorgen

toeschouwer

voor een vierdeling (vier rijken) zoals gebruikt in

waarbij

de

merkwaarden

persoonlijk

en

veroorzaakt
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Figuur 5. Met deze theorie is onderzocht welke media

meer klantonderdompeling. Voorbeelden zijn de

(met de media van bijlage 1) van het concept De

spelomgevingen en fantasie-stimulerende media

Sprookjesboom in welk rijk past en weergegeven in

omdat zij actieve gebruikers vereisen waardoor zij

Figuur 5 waarvoor het basismodel van Pine II en

opgaan in het medium. Tenslotte heet het laatste rijk

Gilmore (1998) is gebruikt. Het rijk entertainment

esthetiek waarbij de consument opgaat in een actie

betreft passief en absorptie zoals bij de SPROOKJES en

of omgeving maar zelf weinig tot geen effect hebben

DE SPROOKJESBOOM en

SPROOKJESBOOM DE MUSICAL.

op het verloop van de actie. Een voorbeeld daarvan is

Educatie betreft absorptie en een actieve houding

het bezoeken van de Grand Canyon (Pine II &

zoals een klaslokaalsituatie. Dit is vooral terug te zien

Gilmore, 1998, p. 102). Dat is zo overweldigend en

bij de informatieve website, de Social Media en de

realistisch dat de bezoeker volledig erin op gaat met

consumentenwebsites. Het escapisme bevat zowel

hart en ziel, maar wordt tevens beperkt omdat de

leermomenten als entertainment en veroorzaken

bezoeker niet in staat wordt gesteld om deze berg te

2
6

3
8

4 13
14 15

7
12
11

1 5
9

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Computerspel
Serie Sprookjes
Animatiserie DE SPROOKJESBOOM
De website
Smart phone-applictie
Televisie
Attractie
De musical
Online spel
Marketing A: vertelt
Marketing B: vervangt
Marketing C: fantasie-stimulerend
Consumentenwebsites
Reclames
Social Media

Figuur 5: De vier rijken van ervaring op basis van Pine II en Gilmore (1998)
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beklimmen. Bij De Sprookjesboom zijn dat de

Alleen de attractie bevat dus alle vier de rijken en

reclames op tv en het internet. In een enkele

creëert de rijkste ervaring. De mate van participatie is

seconden zendtijd kan er bijvoorbeeld zo’n impressie

echter niet goed weer te geven in dit model.

achtergelaten worden bij de kijker dat deze overtuigd

Daarvoor leent de participatieladder zich wel, dat

wordt om naar het pretpark te gaan. De vervangende

besproken zal worden in § 2.5: Participatiegraad.

merchandise (11) zorgt in principe voor hetzelfde
effect als de reclame. Het herinnert de gebruikers

Ontwerpprincipes

dagelijks aan de merkbeleving.

In de vorige paragraaf is de theorie van de

Pine II en Gilmore stellen dat de rijkste

belevenissen

besproken

en

vertaald

naar

De

ervaringen, zoals Disney World een combinatie is van

Sprookjesboom. Daaruit is gebleken dat de theorie

alle vier de rijken van beleving (Pine II & Gilmore,

rond beleving een goede basis is om belevenis in

1998, pp. 101-102). Dit geldt ook voor de attractie in

kaart te brengen. De uiteindelijke beleving van de

De Efteling. Het publiek zal namelijk bestaan uit

parkattractie wordt namelijk mede bepaald door de

volwassenen en kinderen. De doelgroep van de

toevoeging

attractie bestaat uit de kinderen en stemt zijn

belevenissen. Nijs en Peters stellen in hun boek

taalgebruik en dialoog hierop af. Omdat de boom zich

Imagineering

tot hen richt, wordt van de kinderen een actieve(re)

belevingsconcepten een intergrale en conceptmatige

houding

volwassenen.

aanpak vraagt (2002). Pine II en Gilmore (1998)

Volwassenen bevinden zich dus meer in het rijk

hebben daar vijf ontwerpprincipes gedefinieerd die

entertainment en de kinderen in het escapisme. Als

de kans op een succesvolle ervaring vergroten. In

de boom een verhaal begint, worden de kinderen

deze paragraaf worden de media getoetst aan de

passiever maar nog steeds ondergedompeld aan de

hieronder genoemde ontwerpprincipes.

fantasie (esthetiek). Het moraal van het verhaal

Met Theme the experience wordt bedoeld dat de

bevindt zich meer in het educatieve rijk en is voor

bezoeker meteen weet wat hem te wachten staat bij

alle kijkers gelijk.

de ervaring. Het concept is doorgevoerd en beknopt

gevraagd

dan

van

de

van

de

dat

andere

het

media

en

vormgeven

hun

van
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en

onvermijdelijk.

alle

boodschap (Pine II & Gilmore, 1998, p. 104). De

ontwerpelementen tot één verhaal brengen dat de

netgenoemde slotzin van de boom is daarvan een

consument aangrijpt (Pine II & Gilmore, 1998, p. 103).

goed voorbeeld. In plaats van “dit is het einde van dit

Bij De Sprookjesboom is dat de doorgevoerde

verhaaltje” wordt verwezen naar een volgend

animatiestijl vanuit de tekenfilm, de duur van de

verhaal, dat op een ander moment wordt verteld. De

filmpjes, de opbouw van het verhaal en de stemmen

teleurstelling maakt plaats voor verlangen.

van de karakters.

Met Mix in memorabilia wordt gesteld dat bepaalde

Harmonize impressions with positive cues betekent

goederen altijd beter verkopen dan andere volgens

dat het thema de fundatie vormt, maar de ervaring

Pine II en Gilmore (1998, p. 104). Met goederen

samenhangt

indrukken

worden herinneringen bedoeld die een tastbare

(signalen). Deze signalen moeten de aard van de

versie zijn van de ervaring. De attractie in De Efteling

ervaring

en

met

Het

de

bevestigen.

thema

onuitwisbare

De

moet

Sprookjesboom

staat

de

bijbehorende

merchandise

maken

de

bijvoorbeeld bekend om de bekende openingszin

herinnering thuis memorabel.

zoals hier vermeld in de inleiding en de afsluitende

Het laatste principe Engage all five senses richt zich

zin waarin de boom een nieuw verhaal inleidt: “dat

op de zintuigen die geprikkeld worden. Des te meer

doet mij herinneren aan de keer dat […], maar dat, is

zintuigen, hoe meer effectief en gedenkwaardig de

weer een heel ander verhaal”. Deze consistentie

ervaring. De attractie prikkelt het gehoor (door te

beaamd het verwachtingspatroon voor de consument

praten) en de ogen (door onder andere te bewegen

dat als prettig wordt ervaren (Pine II & Gilmore, 1998,

en de locatie in het echte bos). Juist door de locatie in

p. 103).

het bos kan ook het reukvermogen worden gevoed

Eliminate negative cues betreft het waarborgen van

doordat de omgeving onderhevig is aan de seizoenen

de integriteit van de klantervaring en vereist meer

en het weer. De geuren van het echte bos zijn dan

dan de gelaagdheid van signalen. De signalen met

aanwezig en versterken de fantasie dat de boom leeft

een mogelijke negatieve connotatie moeten dus

(Pine II & Gilmore, 1998, pp. 104-105).

getransformeerd

worden

tot

een

positieve
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2.5.Participatiegraad
Arnstein (A ladder of Citizen Participation, 1969, pp.
216-224) heeft een overzicht gemaakt van de
participatierangorde. Deze participatieladder brengt
de macht van de overheid en de burgerrol in kaart en
wordt hier gebruikt om de rollen van de gebruikers
en bezoekers te analyseren. Elke trede omhoog,
betekent meer participatie van de gebruiker en dus
meer macht. Deze acht rangen zijn onderverdeeld in
drie hoofdcategorieën (Figuur 6: Participatieladder
(Arnstein, 1969)). De onderste rangen omvatten
manipulatie (1) en therapie (2) waarbij geen
participatie plaatsvindt. De personen in deze groep
laten zich verzorgen of opvoeden. Rang 3 en 4 vallen
onder het tokenisme (schijnbewegingen) dat toestaat

Figuur 6: Participatieladder (Arnstein, 1969)

dat ongehoorden een stem krijgen en worden

maar geen beslissingen kan nemen. Het partnership

gehoord; het informeren (3) en overleggen (4). Deze

(6) staat toe dat burgers kunnen onderhandelen en

rangen missen echter de kracht om ook te

zich kunnen bezighouden met afwegingen met de

controleren

of

worden

traditionele machthebbers. Bij gedelegeerde macht

aangedragen

door

Indien

(7) en burgercontrole (8) hebben gebruikers de

participatie beperkt is tot deze rangen, dan is er geen

meerderheid van de beslissingen verkregen of zijn ze

garantie

worden

zelfs de volledige leidinggevende macht. De vraag die

‘placation

rest is in welke mate het medium toestaat dat de

(verzoening)’ (5) heeft iets andere basisregels

gebruiker inspraak heeft op de content van het

waardoor de ongehoorde de machtige kan adviseren,

medium.

dat

doorgevoerd.

de
De

hun
de

standpunten
machthebbers.

wensen
volgende

ook

echt

rang
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Participatie ten aanzien van De Sprookjesboom

bezoeker uit om vragen te stellen over de

Bij het computerspel, het online spel en de Smart

bosbewoners via de email, tekeningen in te sturen en

Phone-applicatie wordt het gevoel gecreëerd dat de

op- en aanmerkingen op de spellen te uiten omdat ze

speler invloed heeft op het verloop van het verhaal

de omgeving willen optimaliseren aan de wensen van

omdat er taken voltooid moeten worden voordat er

de kinderen en de ouders. De website benadrukt het

een nieuwe stap kan worden genomen. In feite wordt

belang van deze meningen sterk.

de gebruiker echter tegen gehouden juist doordat

De merchandise wordt tot op zekere hoogte

deze taken nog niet zijn uitgevoerd. Het werkelijke

bepaald door de gebruikers. Als Roodkapje ineens

verhaal staat namelijk vooraf geprogrammeerd.

idool wordt door grote rol in film en musical, dan zal

Bijna hetzelfde geldt voor Sprookjesboom de

er van dit karakter meer merchandise ontwikkeld

Musical omdat ondanks dat kinderen mee moeten

worden. Indien de film niet de gewenste fans

zingen om dingen voor elkaar te krijgen, zal het

ontwikkelt, wil niemand de spulletjes hebben en

verhaal sowieso doorgaan als iedereen blijft zitten.

stremt zowel de ontwikkeling van merchandise als de

Het verloop van het verhaal staat ook hier vooraf al

verkoop van reeds gemaakte artikelen.

vast.

Bij consumentenwebsites en Social Media,
Televisieserie SPROOKJES, animatieserie DE

vanuit de consument, zijn de gebruikers volledig

SPROOKJESBOOM, televisieserie HET SPROOKJESBOOM-

machthebbend over de content. Er zitten enkele

FEEST,

minder

gedragsregels aan sommige platformen, maar verder

participatiemogelijkheden. Sterker nog, deze willen

is de gebruiker helemaal vrij om te posten wat hij/zij

opvoeden door een wijze les te leren of te overtuigen

wil.

en

de

reclames

hebben

nog

om actie te ondernemen (bijvoorbeeld: ga De Efteling
bezoeken).
De

(informatieve)

De onderzochte fora zijn zich overigens
bewust van het feit dat Efteling meekijkt op het

website,

waar

ook

het

platform. Hier wordt naar gewaarschuwd bij de

computerspel en het online spel te vinden zijn, is

aanmelding van een gebruikersnaam. Social Media,

vooral een zendmedium. Wel nodigt de website de

vanuit De Efteling, kan als zender fungeren. Een

15

bericht kan dan door de gebruiker eenvoudig

Youtube en andere platformen zich ook niet bewust

opgepikt worden en gedeeld met contacten. De

van de meekijkende rol van De Efteling. Daarnaast

informatie die dan vervolgens bij het bericht komt, is

wordt het volledige concept specifiek voor de

weer in handen van de gebruiker zelf.

doelgroep(en) ontwikkeld en dus zijn zij een

Tenslotte de attractie van De Sprookjesboom

belangrijke inspiratiebron voor De Efteling. Het is dus

in De Efteling. Het succes van De Sprookjesboom is te

haast vanzelfsprekend dat kinderen bij (bijna) alle

danken aan de vele kijkers en fans van het concept.

media onbewust een hoge mate van participatie

Zonder hun steun zou de boom nooit ontwikkeld zijn.

hebben. De ouders hebben daarnaast zowel een hoge

Voorwaarde

bewuste

voor

de

acceptatie

van

deze

als

onbewuste

participatierol.

De

‘levensechte’ boom is dat het realistisch is en zo aan

volwassenen zijn de machthebbende ten opzichte

de verwachtingen van de kijkers voldoet. De

van de kinderen, omdat deze besluiten wat er wel of

uiteindelijke uitvoering is wel door de organisatie

niet gekocht, gezien, bezocht en betaald wordt.

uitgevoerd maar is ongetwijfeld aan een tal van

Deze

voorvertoningen gegaan die gekeurd zijn door de

Participatieverdeling

doelgroep.

wassenen. Aan de hand van deze weergave luidt de

conclusie

is

verwerkt
Media:

in

Figuur

kinderen

en

8:
vol-

Reflecterend op deze analyse wordt gesteld

conclusie als volgt: de participatierollen van Arnstein

dat er twee vormen van deze ladder zouden moeten

zijn te beperkt. Figuur 8 geeft weer dat er meerdere

zijn. Eén waarbij de gebruiker bewust is van de

lagen zijn voor de participatie, namelijk bewust en

participatierol en de macht op de content, en een

onbewust. Een aantal van de media in dit concept

waarbij de gebruiker onbewust macht heeft op de

zullen

content. Als namelijk werkelijk gehoor wordt gegeven

deelnemers worden gebruikt. De grootte van het

aan de input van de ouders, de commentaren,

bolletje geeft de participatiegraad aan, tevens

reviews et cetera, dan is de eigenlijke doelgroep

weergegeven in de legenda. Hoe kleiner het bolletje,

(kinderen) zich daar helemaal niet van bewust. En

des te minder participatie plaatsvindt. Met ‘bewust’

wellicht zijn een hoop posters op Twitter, Facebook,

wordt bedoeld dat de gebruiker zich realiseert dat de

door

zowel

onbewuste

als

bewuste
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activiteiten met het medium door De Efteling worden
gebruikt om het medium te optimaliseren. Met
‘onbewust’ worden de activiteiten bedoeld die De
Efteling kan gebruiken voor optimalisatie waar de
gebruiker zich niet echt bewust van is. Zoals te zien in
Figuur 8, zijn kinderen vooral erg onbewuste
participanten. Dit komt omdat de ouders over de
ervaringen met kinderen praten via sociale media en
via de consumentenwebsites. De ouders praten
zowel bewust als onbewust over de Sprookjesboom.
Dit is terug te zien in de recente zoekresultaten van
Facebook met term Sprookjesboom (Figuur 7). Het
bericht van Kimberly Kolster en het bericht van Anika
Frevelink-Eigenhuijsen bevat onbewuste participatie
De Sprookjesboom. Ondanks dat ze wel bewust
verwijzen naar het concept, is de aanname dat zij zich
niet bewust zijn dat er meegelezen kan worden
vanuit De Efteling. Het derde bericht van Misye
Zemichael heeft echter wel bewust de content

Figuur 7: Zoekresultaten Facebook (Facebook, 2012c)

gedeeld. Indien de foto namelijk gedeeld werd, kan

De website biedt namelijk de mogelijkheid om

de gebruiker/deler de film winnen. Kinderen zijn wel

tekeningen te downloaden en in te sturen. De

heel bewust met de website en de attractie bezig.

inzendingen worden vervolgens via de website
getoond. Voor de attractie geldt dat er een microfoon
in een toeter zit die gekoppeld is aan een computer.
De input die via deze microfoon wordt opgenomen
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brengt natuurlijk een schat aan informatie met zich
mee omdat zowel positieve als mogelijk negatieve
observaties worden opgenomen waar De Efteling iets
mee kan doen.
Merchandise (10, 11, 12) bevinden zich
allemaal in het onbewuste. Het primaire doel van de
aanschaf hiervan is namelijk niet aangeven aan De
Efteling wat de waardering is, maar de doelgroep van
het product een herinnering geven.
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Participatieverdeling media kinderen
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

15
14
13

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2

Computerspel
Serie Sprookjes
Animatieserie DE SPROOKJESBOOM
De website
Smart phone-applicatie
Televisie
Attractie
De musical
Online spel
Marketing A: Vertelt
Marketing B: Vervangt
Marketing C: Fantasie-stimulerend
Consumentenwebsites
Reclames

1

1,1
1,2
1,3
2,1
0,9
1,1
2,2
1,1
1,3
0,8

Onbewust

Bewust

Participatieverdeling media volwassenen
Legenda
15

8: Citizen Control

14

13

7: Deligated Power

12
11

6: Partnership

10
9

5: Placation

8
7

4: Consulting

6

5

3: Informing

4
3

2: Therapy

2
1

Onbewust

Beide

1: Manipulation

Bewust

Figuur 8: Participatieverdeling media: kinderen en volwassenen
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3. Conclusie

terwijl de earned media vooral door volwassenen

Op basis van de resultaten van de eerste analyses kan

wordt vormgegeven. Om deze reden is in §2.3

de volgende conclusie worden gevormd. Het

onderzocht welke beleving de media bieden aan de

transmediale

deelnemersgroepen.

concept

communicatiekanalen
verschillen
content,

qua

bevat
die

inhoud,

beleving,

een

allemaal

vijftiental
van

vormgeving,

elkaar

Uit de literatuur blijkt dat de rijkste

controle

ervaringen alleen behaald worden indien de vier

participatievaardigheden

en

participatiegraad.
In

§2.1

rijken

(entertainment,

educatie,

escapisme

en

esthetiek) vertegenwoordigd zijn in het concept (Pine
Transmedia

Storytelling

is

II & Gilmore, 1998; Nijs & Peters, 2002). Alleen bij de

geconcludeerd dat de verschillende mediatypen

sprookjesboom-attractie is daarvan sprake. Beide

elkaar aanvullen en deels overlappen, maar allemaal

gebruikersgroepen zijn aanwezig en beleven dezelfde

authentieke media zijn.

ervaring. Uit de principes blijkt dat de slagingskans

De aanname van deze

paragraaf luidt dat deze combinatie van media elkaar

van De Sprookjesboom hoog is.

intensiveren waardoor de totaalervaring bij de kijker

Om tenslotte een kritische analyse van de

of bezoeker wordt vergroot. De symbolische relaties

participatieladder van Arnstein te geven, is gebruik

vullen elkaar aan. Daarnaast heeft dit scala aan

gemaakt van alle voorgaande deelconclusies. Het

mediavormen

diverse

resultaat is een model waarin er naast de

participatielagen te faciliteren (Reynaert, Dijkerman,

participatiesporten, onderscheid is tussen bewust en

& Fokkema, 2011, p. 84). Daarom zijn in §2.2 de

onbewust participeren. Dit model geeft meer inzicht

participatielagen per medium uiteengezet.

in de omgang van deelnemers met de media en biedt

de

mogelijkheid

om

Uit §2.2 komt naar voren dat de media niet
maar een gebruikersgroep heeft, maar dat zowel

informatie over de wijze waarop De Efteling nog
meer waarde uit de media kan halen.

kinderen als volwassen deelnemen. Voor kinderen is
eigenlijk alle owned en paid media-vormen geschikt,
dat wil zeggen dat zij de primaire doelgroep zijn,
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4. Discussie

Ook is een belangrijk punt dat maar enkele berichten

Terugkijkend op dit onderzoek zijn er enkele

van Twitter en Facebook zijn onderzocht. Tenslotte

kanttekeningen

het

kan een grondige discourse analyse kan meer

onderzoek beïnvloed zijn. Allereerst zijn er slechts

informatie gehaald worden over de aard en de

twee filmpjes gevonden die direct te maken hadden

insteek van de berichten.

te

maken.

Hierdoor

kan

met De Sprookjesboom in relatie tot de spiegeling,
besproken in bijlage 1: Media-analyse. Reden
daarvoor kan zijn dat maar weinig mensen hun kind
op Youtube zetten of alleen als zij iets leuks doen.
Daarnaast kan het liggen aan de zoekwoorden die
gebruikt zijn op het medium Youtube.
Ten tweede heeft het medium SPROOKJES, geen
inhoudelijke relatie tot concept De sprookjesboom.
Daarnaast

is

er

weinig

tot

geen

informatie

beschikbaar over de omvang van het totale concept.
Er is heel weinig empirisch onderzoek gedaan naar de
belevingen van De sprookjesboom op gebied van
Social Media. Dit is dan ook een goed punt voor
vervolgonderzoek.
Verder zou

sociale media uiteengetrokken

kunnen worden in alle media die onder deze noemer
vallen. Nu zijn namelijk alle kanalen onder een begrip
getoond, terwijl dit beter uiteengezet had kunnen
worden.

21

5. Referenties
Aarts, M. (2012). Transmedia Storytelling: More
transmedia than storytelling? Utrecht:
Universiteit Utrecht.
Afdeling Communicatie & Public Relations. (2011).
Persinformatie Efteling. Kaatsheuvel: De Efteling.
Anon. (2011, Januari 19). Robotic storytelling tree.
Opgeroepen op Juni 15, 2012, van
http://createyourcosmos.blogspot.nl/2011/01/fai
rytale-tree-robot.html
Arnstein, S. R. (1969). A ladder of Citizen
Participation. Opgeroepen op Juni 15, 2012, van
http://lithgow-schmidt.dk/sherryarnstein/ladder-of-citizen-participation.html
Concoran, S., Elliot, N., & Wise, J. (2009a, December
16). No Media Should Stand Alone. Opgeroepen
op Juni 14, 2012, van
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s
&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CFwQFjAA&u
rl=http%3A%2F%2Fwww.forrester.com%2Frb%2F
Research%2Fno_media_should_stand_alone%2F
q%2Fid%2F54869%2Ft%2F2&ei=4cziTfmO4jX8gPPn9TUDg&usg=AFQjCNEUCPlXooOfBd
xD3mwtgGy3iPuviA
Corcoran, S. (2009b, December 12). Defining Earned,
Owned and Paid Media. Opgeroepen op Juni 14,
2012, van
http://blogs.forrester.com/interactive_marketing
/2009/12/defining-earned-owned-and-paidmedia.html
De Efteling. (2012a, juni 8). Efteling media.
Opgehaald van Efteling:

http://www.efteling.com/NL/Over-deEfteling/Organisatie/Kengetallen/EftelingMedia.html
De Efteling. (2012b, Juni 8). Mijlpaal Verbreding
(buiten Kaatsheuvel). Opgehaald van Efteling:
http://www.efteling.com/NL/Over-deEfteling/Efteldingen/EfteldingenGeschiedenis/Mijlpaal-Verbreding-(buitenKaatsheuvel).html
De Efteling. (2012c, Juni 10). Sprookjesboom.
Opgeroepen op Juni 3, 2012, van Efteling:
http://www.efteling.com/NL/attracties/attracties
-Sprookjesboom.html
De Efteling. (2012d). Alle producten van de
sprookjesboom. Opgeroepen op Juni 13, 2012,
van https://www.efteling.com/webshop/c-85-allproducts.aspx#Filter=[SectionID=33*Pagesize=9*
Sort=5*Name=74d5a9cd-1172-4260-97f3b204cac9c728*SKU=74d5a9cd-1172-4260-97f3b204cac9c728*ava=0]
De Sprookjesboom. (2012a, Juni 8). Over de
Sprookjesboom. Opgehaald van de website van
de Sprookjesboom:
http://www.sprookjesboom.nl/
De Sprookjesboom. (2012b, Juni 8). Spel. Opgeroepen
op Juni 13, 2012, van Sprookjesboom:
http://spel.sprookjesboom.com/sprookjesbos/in
dex.html
De Sprookjesboom. (2012c, Juni 7). Sprookjesboom.
Opgeroepen op Juni 3, 2012, van Bureaubladwidget:
http://spel.sprookjesboom.com/ouders.html

22

De Vijf Zintuigen. (2012). Over Vijfzintuigen.
Opgeroepen op Juni 18, 2012, van
http://vijfzintuigen.nl/
Eftelist. (2012a). De Sprookjesboom in het
Sprookjesbos. Opgeroepen op Juni 11, 2012, van
http://www.eftelist.nl/a_sprookjesboom.html
Eftelist. (2012b). Eftelist. Opgeroepen op Juni 18,
2012, van http://www.eftelist.nl/
Eftelsander. (2007, Oktober 25). De laars van de reus.
Opgehaald van Youtube: http://youtu.be/FigvQb-8IY
Facebook. (2012a, Juni 12). Efteling FanPage: Vind-ikleuks en Mensen die erover praten. Opgeroepen
op Juni 15, 2012, van Facebook:
https://www.facebook.com/#!/Efteling/likes
Facebook. (2012b, Juni 15). Wat is het verschil tussen
het 'leuk vinden' van een item dat een vriend
plaatst en het 'leuk vinden' van een pagina?
Opgeroepen op Juni 15, 2012, van
https://www.facebook.com/help/?faq=22857862
0490361#Wat-is-het-verschil-tussen-het-'leukvinden'-van-een-item-dat-een-vriend-plaatst-enhet-'leuk-vinden'-van-een-pagina?
Facebook. (2012c). Openbare berichten. Opgeroepen
op Juni 20, 2012, van
https://www.facebook.com/#!/search/results.ph
p?q=sprookjesboom&type=eposts&init=quick&ta
s=0.810879099095311
FransG1977. (2011, Augustus 22). Lotte, Noa, Brit en
Floortje samen aan het spelen. Opgeroepen op
Juni 14, 2012, van Youtube:
http://youtu.be/1H3q0-s3_CQ

Jenkins, H. (2007). Transmedia Storytelling 101.
Opgeroepen op april 28, 2012, van
http://www.henryjenkins.org/2007/03/transmed
ia_storytelling_101.html
Jenkins, H. (2008). Convergence Culture. NewYork en
London: New York Univerity Press.
Jenkins, H., Puroshotma, R., Clinton, K., Weigel, M., &
Robison, A. (2005). Confronting the Challenges of
Participatory Culture: Media Education for the
21st Century. Chicago: The MacArthur
Foundation.
Koopmans. (2008). Efteling sprookjesboom cakejes.
Opgeroepen op Juni 13, 2012, van
http://www.koopmans.com/producten/koopman
s-producten/cake/efteling-sprookjesboomcakejes/
Kramer, D., & Buschman, D. (2004, December 30).
Experience Economy: wat is dat? Opgeroepen op
Juni 17, 2012, van MarketingMax:
http://www.marketingmax.nl/files/files/7282.pdf
Krul, L. (2010, Maart 19). Recensie: 'Sprookesboom de
Musical' terug in Theater de Efteling. Opgeroepen
op Juni 18, 2012, van http://www.musicalinfo.nl/entry/3896/recensie-sprookjesboom-demusical-terug-in-theater-de-efteling
Marcomplaats. (2011, Maart 14). Social media en wat
er echt. Opgeroepen op Juni 15, 2012, van
Marcomplaats:
http://www.marcomplaats.nl/blog/tabid/120/Ent
ryId/6/Social-media-en-wat-er-echtverandert.aspx
Namekiandragon. (2011, Oktober 7). Efteling
Sprookjes. Opgeroepen op Juni 3, 2012, van
23

Youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=YfyZfKQviII
Nijs, D., & Peters, F. (2002). Imagineering.
Amsterdam: Boom.
Pine II, B., & Gilmore, J. (1998). Welcome to the
experience economy. In T. P. College, Harvard
Business Review (pp. 97-105). Boston: Havard
Business School.
Reynaert, I., Dijkerman, D., & Fokkema, N. (2011).
Basisboek Crossmedia Concepting. Den Haag:
Boom Lemma uitgevers.
Schäfer, M. (2011). Bastard Culture! How users
participation transform cultural productions.
Amsterdam: Amsterdam University Press.
SprookjesboomTv. (2012a, Maart 1). Marike leest het
sprookje van Wolf en de zeven geitjes voor.
Opgehaald van Youtube:
http://youtu.be/PGa5dUy-8xg
SprookjesboomTv. (2012b, Mei 16). Sprookje van
Assepoester. Opgeroepen op Juni 3, 2012, van
Youtube: http://youtu.be/HS4kzvnE_Jo
SprookjesboomTv. (2012c, Mei 23). Vragen stellen
aan Langnek. Opgeroepen op Juni 3, 2012, van
Youtube: http://youtu.be/L-HafefYNPw
SprookjesboomTv. (2012d, Juni 6). Wolf zingt slim en
intelligent. Opgeroepen op Juni 3, 2012, van
Youtube: http://youtu.be/luGeQFvro8Q
Superhero Cheesecake. (2012). Sprookjesboom App.
Opgeroepen op Juni 17, 2012, van
http://superherocheesecake.com/ourwork/sprookjesboom-app

Teigetje2804. (2010, Januari 27). Jarno kijkt
Sprookjesboom Feest. Opgehaald van Youtube:
http://youtu.be/BUMtstvGqzs
Twitter. (2012, Juni). Resultaten #Sprookjesboom.
Opgeroepen op Juni 15, 2012, van Twitter:
https://twitter.com/#!/search/sprookjesboom
van Buren, R. (2011, December 5). Owned, paid and
earned media, het nieuwe model. Opgeroepen op
Juni 17, 2012, van
http://www.kittyhawk.nl/owned-paid-andearned-media-het-nieuwe-model.html
Vugts, O. (Auteur), & Walther, H. (Regisseur). (2011).
Het kabouterrecordboek [Film]. Nederland.
Welhuis, A. (2011). Vertellen of verkopen? De
mediapraktijken van transmedia storytelling.
Utrecht: Universiteit Utrecht.

24

Bijlage
Bijlage 1: Media-analyse
Bijlage 2: Participatievaardigheden
Bijlage 3: Bouwtekeningen

25

Bijlage 1: Media-analyse

voorleest en samen met de kinderen vragen stelt aan

In onderstaande analyse worden de verschillende

de Sprookjesbosbewoners. Deze bewoners zijn

media rondom DE SPROOKJESBOOM uiteengezet. Bij elk

handpoppen en worden begeleid door acteurs die de

medium staat een korte omschrijving, de rol van de

poppen tot leven brengen. Bij dit medium is er sprake

deelnemer en de mate van interactie. Onder leider,

van

door

Arnstein

De

primaire

de

deelnemer bestaat uit de kinderen die aanwezig zijn

website

of

bij de opname. Zij maken het poppenspel, de

presentatrice bedoeld. Onder burger (Arnstein, 1969)

vragenronde en de verhaaltjes mee. In afbeelding 1

wordt de deelnemer ofwel het kind verstaan.

(SprookjesboomTv, 2012d) worden de kinderen

Televisieserie het Sprookjesboomfeest

uitgenodigd om samen met Wolf een liedje te zingen.

acteur,

gedefinieerd

deelnemersgroepen.

wordt

uitvoerder,

(1969)

twee

organisatie,

De kinderen volgen, door te staan, dichterbij te
komen en woorden en zinnen mee te zingen. Wolf
zingt naar de kinderen waardoor er interactie
ontstaat

omdat

aangesproken.

de

kinderen

Daarnaast

wordt

direct

worden

een

dialoog

gecreëerd doordat de kinderen een kreet zingen bij
het teken van Wolf (0:36 min). De kinderen doen dus
Afbeelding 1: Wolf zingt slim en intelligent
(SprookjesboomTv, 2012d)

mee met de leider, spiegelen de medekinderen en de

Het sprookjesboomfeest is de televisie-uitzending die

leiders waardoor de eenheid van een koortje wordt

onder andere opgenomen is in het sprookjesbos. De

gevormd. De kinderen thuis hebben echter een hele

aflevering toont een combinatie van fragmenten. Een

andere rol. Zij kunnen niet interacteren met de

fragment

liedje,

leiders waardoor er een barrière is in het dialoog.

vragenronde, et cetera. Bij Wolf zingt slim en

Toch is er wel een bepaalde mate van interactie.

intelligent, bezoeken een aantal kinderen het bos

Doordat het gefilmd is vanuit het perspectief van de

waarbij

overige kinderen, lijkt het voor het kind alsof zij er

bestaat

Marike,

uit

de

een

verhaaltje,

presentatrice,

verhaaltjes
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zelf bij zijn. Door het inzoomende beeld op de

omdat deze zich richt naar de hele groep. De

gezichten van de kinderen ziet de thuisblijver hoe de

secundaire deelnemers, de kinderen thuis vormen

kinderen daarop reageren. Dat werkt spiegelend

hierbij onderdeel van het publiek, vergelijkbaar met

aldus het filmpje Jarno kijkt Sprookjesboomfeest

de niet-sprekende kinderen in de studio. Ook hier,

(Teigetje2804,

door het ingenomen standpunt lijken de thuisblijvers

2010)

waarin

een

jongetje

de

bewegingen van de introductie na-aapt en het filmpje

onderdeel te zijn van de studiokinderen.

van Lotte, Noa, Brit en Floortje samen aan het spelen
(FransG1977, 2011) waarin de meisjes in meer of
mindere mate meezingen.

Afbeelding 3: Sprookje van Assepoester
(SprookjesboomTv, 2012)

Bij het Sprookje van Assepoester (SprookjesboomTv,
2012b) zijn kinderen in het park benaderd om het

Afbeelding 2: Vragen stellen aan Langnek
(SprookjesboomTv, 2012)

Bij

het

filmpje

Vragen

stellen

sprookje
aan

Langnek

(SprookjesboomTv, 2012c) worden de kinderen in de
gelegenheid gebracht om vragen te stellen. De
dialoog wordt actief gecreëerd maar door de leiders
gestuurd. Hier geldt dat de primaire deelnemers die
iets mogen zeggen, meer participeren dan de
deelnemers die niets mogen zeggen. Toch vormen ze
onderdeel van het publiek als Langnek iets zegt

van

Assepoester

te

vertellen.

Alle

fragmentjes van de ondervraagde kinderen zijn tot
een compilatie gevormd waardoor het verhaal
compleet is. De deelnemers aan het programma
hebben dus de kans gekregen om zelf inbreng te
hebben aan de content. Welke content uiteindelijk
op tv is verschenen, is bepaald door de leider. De
kinderen thuis kunnen de content alleen over zich
heen laten komen. Er is geen ruimte in het verhaal
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voor aanvullingen of onderbrekingen. Participatie van

Serie Sprookjes

de programmadeelnemers is dus hoger, door de
mate

van

eigen

inbreng,

maar

voor

de

Afbeelding 5: Efteling sprookjes (Namekiandragon, 2011)

Afbeelding 4: Marike leest het sprookje van Wolf en de zeven
geitjes voor (SprookjesboomTv, 2012a)

thuisblijvers

is

de participatiegraad

nihil.

Het

fragment Marike leest het sprookje van Wolf en de
zeven geitjes voor (SprookjesboomTv, 2012a) toont
een duidelijk verschil tussen leider en deelnemers. De
primaire deelnemers accepteren deze tweedeling
door zwijgzaam te luisteren. Van de kinderen thuis

Om het Europees culturele erfgoed te bewaren
hebben de Belgische omroep VRT, Cine3 en Efteling
Media een 13-delige serie gemaakt waar diverse
sprookjes van de gebroeders Grimm en Hans
Christian Andersen zijn verfilmd. De serie is vooral
opgenomen in het sprookjesbos te Kaatsheuvel van
De Efteling. Het sprookje wordt verteld door Jan
Decleir.

wordt geen rol gevraagd of verlangd.
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Animatieserie De Sprookjesboom

Website: www.sprookjesboom.com

Afbeelding 7: Informatie Sprookjesbosbewoners
(De Sprookjesboom, 2012a)
Afbeelding 6: De laars van de reus
(Eftelsander, 2007)

Een

tiental

sprookjesbosbewoners,

waaronder

Langnek, geitje Benjamin, Wolf, Reus en Klein
Duimpje beleven bij elk filmpje een avontuur. Met de
zin “Hallo lieve kinderen, we leven hier in het
Sprookjesbos meestal lang en gelukkig, maar er was
eens een dag dat dat anders was…” leidt De
Sprookjesboom het verhaal in. In elk verhaal schuilt

Afbeelding 8: Interactief spel
(De Sprookjesboom, 2012b)

een subtiele boodschap die aan het einde van het

De website bestaat uit een informatief en interactief

verhaaltje geëxpliciteerd wordt door de Boom. De

deel. In het informatieve deel gaat vooral over de

primaire doelgroep bestaat uit de kinderen thuis. Van

bosbewoners (afbeelding 3), waar Sprookjesboom te

deze kijkers wordt geen enkele vorm van deelneming

zien is, kleurplaten, webshop en veel meer. Bij de

verwacht.

interactieve spelomgeving kunnen kinderen de
wereld van De Sprookjesboom en de bewoners
bezoeken. Door middel van opdrachtjes verkent de
speler het bos en komt verder in het spel door de
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elementen te vinden die nodig zijn voor de opdracht.

Computer-widget

Als de omgeving is gestart, door aan het begin de
naam van de speler in te voeren, kan de speler
zelfstandig door het bos navigeren door het
audiovisuele karakter. De karakterstemmen komen
overeen met de gebruikte voice over-acteurs in de
televisieserie. Indien het avontuur voltooid is, krijgt
de speler een cadeautje van De Sprookjesboom zoals
een kleurplaat die kan worden afgedrukt. Alle
gevonden/behaalde onderdelen zijn gekoppeld aan
de gebruikersnaam waardoor op een later moment
verder gespeeld kan worden (De Sprookjesboom,
2012a). De deelnemer wordt actief gevraagd om te
helpen. Het belang van de participatie wordt
benadrukt omdat anders de Quest niet kan worden
opgelost. Deelname is dus een vereiste, deelnemer
wordt vrijgelaten voor eigen keuzes en wordt daarbij

Afbeelding 9: Bureaublad-widget
(De Sprookjesboom, 2012c)

Via de bureaublad-widget kan de gebruiker direct
vanaf het computerbureaublad het spel openen. Er
hoeft dan verder geen internetbrowser worden
geopend om te spelen. Er was een aftelactie naar de
opening van De Sprookjesboom in De Efteling. Via de
widget konden de deelnemers prijzen winnen. Sinds
de opening van de attractie is de widget niet meer te
downloaden. De spelomgeving is verder hetzelfde als
het onlinespel (De Sprookjesboom, 2012).

aangemoedigd door leider (de Boom). Deelnemer
heeft wel te maken met gestelde grenzen door
beperkingen in het spel.
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Smart phone-applicatie

Bioscoopfilm

Afbeelding 10: Smartphone applicatie (Superhero Cheesecake,
2012)

Afbeelding 81: Sprookjesboom de film (De Sprookjesboom,
2012c)

Begin 2012 lanceerde De Efteling hun eerste
sprookjesboom app dat via de Applestore en
GooglePlay te downloaden is. Met de applicatie
kunnen kinderen door middel van behendigheids- en
zoekspelletjes het Sprookjesbos verkennen. Naast de
bekende omgeving van het computerspel en de
computer-widget, komt ook Winterland aan bod

De geanimeerde sprookjesbosbewoners (bekend van
de animatieserie De Sprookjesboom) komen per
ongeluk in het Winterland terecht. Gedurende het
verhaal komen de figuren diverse problemen tegen
om weer terug naar het sprookjesbos te gaan (De
Sprookjesboom, 2012c).

waar de Film zich grotendeels afspeelt. De applicatie
is speciaal ontwikkeld voor de unieke navigatie die
smart phones en tablets toestaan. De applicatie is
zeer geschikt voor kinderen vanaf circa vijf jaar, maar
kan met begeleiding ook door jongeren kinderen
worden gespeeld (Superhero Cheesecake, 2012).
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Attractie De Sprookjesboom

Musical

Afbeelding 93: Scène van de musical (Krul, 2010)
Afbeelding 12: De parkattractie (Anon, 2011)

Op 1 april 2010 werd de nieuwe attractie De

Meezingen en –klappen is gewenst. De bijdrage van

Sprookjesboom toegevoegd aan het park. De enorme

de zaal maakt de voorstelling tot een belevenis. Het

boom

de

voornamelijk jonge publiek is goed op de hoogte van

natuurinvloeden. De boom communiceert op basis

de liedjes en karakters die niet meer worden

van

geïntroduceerd in de musical (Krul, 2010).

beweegt

kunstmatige

en

is

onderhevig

intelligentie

met

aan

de

directe

omgeving en begrijpt de meeste kindernamen en
anticipeert op het weer. De boom vertelt, net als in

Fora
Er zijn verschillende platformen die zijn opgezet door

de

de

en voor consumenten. De onderwerpen gaan vooral

sprookjesbosbewoners (Eftelist, 2012a). In bijlage 3

over De Efteling in het algemeen en attracties, maar

staan de originele bouwtekeningen uit 2008.

ook De Sprookjesboom komt ter sprake. Hier worden

animatieserie,

verhalen

over

er drie uiteengezet:
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De Eftelist

Vijfzintuigen

Afbeelding 104: Screenshot Eftelist (Eftelist, 2012b)

Afbeelding 115: Screenshot De Vijf Zintuigen (De Vijf Zintuigen,
2012)

“Eftelist, dé plek voor nieuws en achtergronden uit de
Wereld van De Efteling! Blijf hier op de hoogte van
Eftelist, tip de redactie of stel ons je vraag!”, aldus
Eftelist (Eftelist, 2012b). Volgens de website zijn zij
meer dan een kletsforum, zij willen graag dat de
leden

kritische

reflecties

schrijven

en

goed

geïnformeerd zijn. Het forum telt meer dan 2500
leden.

“De Vijf Zintuigen is een website gemaakt voor en
door

attractieparkliefhebbers.

Het

behelst

attractieparken en Efteling in het bijzonder”, aldus de
website van de Vijf Zintuigen . Hun missie is om
Nederlandstalige pretparkliefhebbers de mogelijkheid geven om te hun hobby te bespreken. Het doel
is de schakel te zijn tussen pretparkfans en wat hun
bindt aan een park. (De Vijf Zintuigen, 2012)
Momenteel hebben zij 65 leden.
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Merchandise
Door het verzamelen van de lijst ontstond er een
verdeling. Kortweg kunnen er drie categorieën
worden gemaakt in de merchandise rondom De
Sprookjesboom.
A) Vertelt het verhaal
In deze categorie zitten de verhalen die door het
medium zelf worden aangedragen. De DVD’s, boeken
en cd’s bevatten een vast verhaalpatroon. Bij de Cd’s
en Dvd’s zijn ook de stemmen een vast gegeven,
terwijl de boeken daar wel mogelijkheid voor bieden,
doordat dit medium veelal voorgelezen wordt. De
voorlezer heeft dan de touwtjes in handen.



















Boek ‘De ontdekking van de Fakir‘
Sprookjesboom
Boek ‘De Tovervis’ Sprookjesboom
Boek ‘Heks en Ezel’ Sprookjesboom
Boek ‘Opgestaan is plaats vergaan’
Sprookjesboom
Boek ‘Per ongeluk expres’ Sprookjesboom
Boek ‘Spoken in de balzaal’ Sprookjesboom
Boek Bril van Heks Sprookjesboom
Boek 'Gezellig samen' Sprookjesboom
Boek 'Ik kleur netjes binnen de lijntjes'
Boek Opruimdag Sprookjesboom
Boek 'Sprookjesboom De Film
Boek Zoentjesdag Sprookjesboom
Cd Sprookjesboom de Musical
Doeboek deel 5 Sprookjesboom
Dvd Assepoester Sprookjesboom
Dvd Draak Sprookjesboom
Dvd Lekker Hapje Sprookjesboom
Dvd Roodkapje Sprookjesboom








Dvd Sprookjesboom De Film
Dvd Sprookjesboom de Musical
Dvd Sprookjesboom Feest
Inspreekboek Sprookjesboom
Luisterboek Sprookjesboom
Spelletjesboek Assepoester Sprookjesboom

B) Vervangt alledaagse producten, verrijkt het
verhaal
Deze categorie bevat media die het verhaal verrijken
doordat ze afbeeldingen of symbolen dragen uit de
verhaallijnen. Deze media zijn passief. Daarmee
wordt bedoeld dat dat er op een bepaalde manier
mee geacteerd kan worden maar niet direct zelf
symbool vormt voor eigen fantasie. Toch sluit dit
fantasie niet uit, aldus Pine en Gilmore (1998).
 Armband Assepoester Sprookjesboom
 Balletpakje Assepoester Sprookjesboom
 Bord Roodkapje Sprookjesboom
 Bordjes Sprookjesboom
 Boxershort Draak Sprookjesboom
 Damestas Roodkapje Sprookjesboom
 Drinkbeker Draak Sprookjesboom
 Drinkbeker Roodkapje Sprookjesboom
 Drinkbekers Sprookjesboom
 Etui Sprookjesboom
 Fatboy Assepoester Sprookjesboom
 Fatboy Draak Sprookjesboom
 Fatboy Roodkapje Sprookjesboom
 Fatboy Wolf Sprookjesboom
 Fotolijst Assepoester Sprookjesboom
 Fotolijst Draak Sprookjesboom
 Joggingbroek Draak Sprookjesboom
 Ketting Assepoester Sprookjesboom
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Ketting met bedeltjes Assepoester
Sprookjesboom
Letterslinger Sprookjesboom
Lunchbox Assepoester Sprookjesboom
Lunchbox Draak Sprookjesboom
Lunchbox Roodkapje Sprookjesboom
Lunchbox Wolf Sprookjesboom
Mok Assepoester Sprookjesboom
Mok Draak Sprookjesboom
Mok Roodkapje Sprookjesboom
Mok Wolf Sprookjesboom
Muziekdoosje Assepoester
Sprookjesboom
Nachtlampje Draak Sprookjesboom
Nachtlampje Roodkapje Sprookjesboom
Pantoffel Assepoester Sprookjesboom
Pantoffel Draak Sprookjesboom
Paraplu Assepoester Sprookjesboom
Pleisterblikje Roodkapje en Assepoester
Pleisterblikje Wolf en Draak
Sprookjesboom
Poncho Assepoester Sprookjesboom
Pop-up drinkbeker Draak
Sprookjesboom
Pop-up drinkbeker Assepoester
Sprookjesboom
Pop-up drinkbeker Wolf Sprookjesboom
Portemonnee Assepoester
Sprookjesboom
Regenboogarmband Assepoester
Sprookjesboom
Rugzak Assepoester Sprookjesboom
Rugzak Draak Sprookjesboom
Roodkapje badjas volwassenen
Sprookjesboom
Schrijfset Sprookjesboom











Shirt Assepoester Sprookjesboom
Shopper Sprookjesboom
Sprookjesboom Cakejes
Sprookjesboom Thee
Tas Roodkapje Sprookjesboom
Trolley Assepoester Sprookjesboom
Trolley Draak Sprookjesboom
Trolley rugzak Draak Sprookjesboom
Zaklamp Sprookjesboom

C) Stimuleert fantasie tot eigen verhaalcreatie
Onderstaande media dragen symbolen van de
verhaallijnen. Sommige van ondergenoemde
producten nodigen uit om er iets mee te doen.
Zonder deze handelingen, heeft het medium geen
meerwaarde, zoals de elementen in B die een
vervanging zijn van een alledaags product. Bij
onderstaande elementen is er geen vast
vooropgesteld verhaal of verloop en heeft de
consument zelf invloed op de verhaallijn, verloop,
duur, stemmen, kleuren en andere elementen die de
andere categorieën niet toestaan.












22 x 20 puzzel Sprookjesboom
4 in 1 puzzel Sprookjesboom
Bordspel Sprookjesboom
Dekbed tent Sprookjesboom
Doeboek deel 4 Sprookjesboom
Domino Sprookjesboom
Draak badjas volwassenen Sprookjesboom
Houten memory Sprookjesboom
Kleurboek met stickers Sprookjesboom
Kleurplaten
Klokpuzzel Sprookjesboom
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Knuffel Assepoester Sprookjesboom
Knuffel Draak Sprookjesboom
Knuffel geitje Benjamin Sprookjesboom
Knuffel geitje Sprookjesboom
Knuffel Roodkapje Sprookjesboom
Kroontje Assepoester Sprookjesboom
Lichtstick Draak Sprookjesboom
Memory Sprookjesboom
Nachthemd Assepoester Sprookjesboom
Projectielampboek Draak Sprookjesboom
Projectielampboek Roodkapje
Sprookjesboom
Rugzak Draak Sprookjesboom Stempelset
Sprookjesboom
Rugzak Wolf Sprookjesboom
Schoonmaaksetje Assepoester
Sprookjesboom
Slaapzak Draak Sprookjesboom
Slaapzak Roodkapje Sprookjesboom
Sleutelhanger Assepoester Sprookjesboom
Sleutelhanger Assepoester Sprookjesboom
Sleutelhanger Draak Sprookjesboom
Sleutelhanger Roodkapje Sprookjesboom
Sleutelhanger Wolf Sprookjesboom
Snuggie Draak Sprookjesboom
Snuggie Roodkapje Sprookjesboom
Spaarpot Draak Sprookjesboom
Speel Sprookjesboom
Speelfiguur Assepoester Sprookjesboom
Speelfiguur Draak Sprookjesboom
Speelfiguur Draak Sprookjesboom
Speelfiguur Fakir Sprookjesboom
Speelfiguur geitje Benjamin Sprookjesboom
Speelfiguur kabouter Sprookjesboom
Speelfiguur Klein Duimpje Sprookjesboom
Speelfiguur Langnek Sprookjesboom











Speelfiguur Reus Sprookjesboom
Speelfiguur Wolf Sprookjesboom
Speeltent Sprookjesboom
Stickerdoosje Sprookjesboom
Tasje Assepoester Sprookjesboom
Tweezijdige Assepoester jurk
Sprookjesboom
Verkleedpakje Draak Sprookjesboom
Verkleedpakje Roodkapje Sprookjesboom
Vloerpuzzel Sprookjesboom
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Opgeroepen op Juni 13, 2012, van
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mans-producten/cake/eftelingsprookjesboom-cakejes/
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Analyseoverzicht

Wolf
Langnek
Zeven Assepoes
geitjes ter

Deelnemers

Participatiecategorie

Non-participation:
Non-participation:
Non-participation:

Kinderen studio

Non-participation:

Secundair

Kinderen thuis

Non-participation:

Primair

Kinderen studio

Tokenisme:

Secundair

Kinderen thuis

Tokenisme:

Primair

Kinderen studio

Tokenisme:

Vragen

Deelnemer zelf
vertellen

Sprookjes

De animatie
vertelt een
verhaal

Informatief

Leider vertellen

(Achtergrond-)
informatie,
kleurplaten, etc.

Spelomgeving,
deelnemer gevoel
aandeel in
voortgang

Secundair Kinderen thuis
Primair Kinderen studio
Secundair Kinderen thuis

Participatieomschrijving
Spiegel leider, actieve houding gevraagd, geen
interactie met elkaar, volgen regime
Spiegelleider, geen actieve houding gevraagd, wel
actieve houding aangenomen, mogelijkheid tot
interactie met elkaar
Mogelijkheid om onderdeel te zijn van dialoog, leider
bepaalt wie spreekt, leider richt antwoord op alle
deelnemers.
Geen mogelijkheid om onderdeel te vormen van
dialoog. Leider richt antwoord naar op deelnemers.
Hoge mate vrijheid van inbreng aan content. Leider
bepaalt welke content getoond wordt.
Geen participatie, alleen luisteren.
Geen participatie, alleen luisteren.
Geen participatie, alleen luisteren.

Primair
Zingen

Interactief

Website

De
Sprookjesboo
m

Het Sprookjesboomfeest

Categorie

Primair

Kinderen thuis

Non-participation:

Geen participatie, alleen luisteren.

Secundair

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Primair

Deelnemers
thuis

Non-participation:

Alleen de informatie vanuit de leider wordt
aangeboden. Puur zendmedium.

Secundair

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Primair

Deelnemers
thuis

Non-participation:

Ondanks de interactieve navigatie en het gevoel dat
de gebruiker krijgt iets te kunnen bijdragen, is er
geen sprake van echte inspraak waarbij nieuwe
oplossingen potentie hebben.

Secundair

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.
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Oplossingsgericht
spelen
Nieuwe bewoner:
houthakker

Spelomgeving,
deelnemer gevoel
aandeel in
voortgang

Commerciële
uitingen

Oplsossingsgericht
spelen

Spelomgeving,
deelnemer gevoel
aandeel in
voortgang

Verhaal

Online platformen

Social media

Reclame

Smart phoneapplicatie

Bioscoopfilm

Computer-widget

Categorie

Deelnemers

Participatiecategorie

Participatieomschrijving

Primair

Deelnemers
thuis

Non-participation:

Ondanks de interactieve navigatie en het gevoel dat
de gebruiker krijgt iets te kunnen bijdragen, is er geen
sprake van echte inspraak waarbij nieuwe oplossingen
potentie hebben.

Secundair

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Primair

Bezoekers
bioscoop

Non-participation

Bezoekers van de film hebben geen enkele inspraak in
het verloop van het verhaal.

Secundair

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Primair

Deelnemers
thuis

Non-participation:

Ondanks de interactieve navigatie en het gevoel dat
de gebruiker krijgt iets te kunnen bijdragen, is er geen
sprake van echte inspraak waarbij nieuwe oplossingen
potentie hebben.

Secundair

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Non-participatie

Kijker heeft geen inspraak op de content

N.v.t.

N.v.t.

Primair

Platformgebruikers

Citizen-power

De gebruiker heeft alle vrijheid om te publiceren wat
hij/zij wilt, afhankelijk van de regels van het platform.
Het blijft echter de vraag in hoeverre de organisatie
werkelijk met deze informatie iets doet.

Secundair

Eftelingorganisatie

Citizen-power

De Efteling kan veel informatie bekijken en besluiten
met welke informatie er wel of niet iets wordt gedaan.

Primair
Commercie
Secundair

Kijkers op
betreffend
platform
N.v.t.

Consumentuitingen
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A
B

Vervangt
alledaagse
producten,
verrijkt het
verhaal

C

Vertelt het
verhaal

Sprookjesbo Verhaal
om

Attractie Musical Merchandise

Categorie

Stimuleert
fantasie tot
eigen
verhaalcreatie
Vertelt het
verhaal
Vertelt het
verhaal

Deelnemers

Participatiecategorie

Participatieomschrijving

Primair:

Kijkers en
luisteraars

Non-participatie

Alleen luisteren/toehoren/zien

Primair:

Gebruikers

Non-participatie

Geen mogelijkheid tot participatie.

Primair:

Gebruikers

Non-participatie

Geen mogelijkheid tot participatie.

Primair:

Bezoekers

Non-participatie

Op meezingen na, hebben de bezoekers geen invloed
op het verhaal.

Tokenism

Mogelijkheid om onderdeel te vormen van beperkte
dialoog. Door middel van kunstmatige intelligentie
wordt het beeld gevormd dat er enige mate van
participatie plaatsvindt.

Primair:

Bezoekers

Merchandise A: Vertelt het verhaal
Merchandise B: Vervangt alledaagse producten, verrijkt het verhaal
Merchandise C: Stimuleert fantasie tot eigen verhaalcreatie
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Bijlage 2: Participatievaardigheden
Jenkins et al. (2005) stelt dat wanneer meer gebruikers onderdeel willen worden van deze participatory culture,
zij enkele vaardigheden moeten verwerven. Deze nieuwe vaardigheden omvatten onder andere de termen;
play, performance en transmedia navigation. Play is de capaciteit om te experimenteren met de
gebruikersomgeving waar problemen oplossen centraal staat. Performance staat voor de mogelijkheid om via
improvisatie en ontdekkingen alternatieve identiteiten vast te stellen. Transmedia navigation is de mogelijkheid
om de stroom van verhalen en informatie via verschillende media te volgen (Jenkins, Puroshotma, Clinton,
Weigel, & Robison, 2005, p. 4). In onderstaande analyse staat toegelicht welke vaardigheden zichtbaar zijn bij
het medium/de media. Hierbij is gekeken naar de inhoudelijke eigenschappen en niet naar de technische
mogelijkheden.
Tabel 2: Overzicht kenmerken op basis van Jenkins (2008)

Medium
1. Computerspel

Play

Performance

Transmedia Navigation

De gebruiker wordt uitgelegd dat
de sprookjesbosbewoners hulp
nodig hebben van de bezoeker.
Er worden kleine opdrachten
aangedragen die de bezoeker
dient op te lossen.

Via dit kanaal kan de bezoeker
kennismaken met het
sprookjesbos en de figuranten.

2. Animatieserie
Sprookjes

De gebruiker heeft geen
mogelijkheid om te
experimenteren.
De gebruiker heeft geen
mogelijkheid om te
experimenteren.

Staat toe om zelf een pad te
kiezen door het medium. De
gebruiker voelt zich vrij om te
navigeren en leert zo de
omgeving verkennen. Daarnaast
wordt expliciet vermeld dat jouw
rol in het belang is van de
personages in het spel.
De gebruiker heeft geen
mogelijkheid tot improvisatie en
onderzoek.
De gebruiker heeft geen
mogelijkheid tot improvisatie en
onderzoek.

3. Animatieserie
De
Sprookjesboom
4. De website

De gebruiker kan zelf op zoek
gaan naar informatie. Er is een
beperkte mate van
experimenteren (de content is
statisch waardoor het niet uit
maakt welke route doorlopen
wordt, de content blijft hetzelfde.

De gebruiker kan bij dit medium
zelf op onderzoek uit naar
informatie. Er is geen speciaal
pad vereist om naar de content
te gaan waardoor improvisatie
toegestaan is.

Via dit kanaal worden de
karakters in het sprookjesbos
uitgelegd.
Dit kanaal toont de karakters in
relatie tot elkaar, zonder hun
oorspronkelijke eigenschappen te
verliezen.
Toont diverse informatie over het
totale concept De
Sprookjesboom. Verwijst ook
naar websites met nog
meer/andere informatie.
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Medium

Play

Performance

Transmedia Navigation

5. Smart phoneapplictie

De gebruiker wordt uitgelegd
dat de sprookjesbosbewoners
hulp nodig hebben van de
bezoeker. Er worden kleine
opdrachten aangedragen die
de bezoeker dient op te
lossen.

Staat toe om zelf een pad te
kiezen door het medium. De
gebruiker voelt zich vrij om te
navigeren en leert zo de
omgeving verkennen. Daarnaast
wordt expliciet vermeld dat jouw
rol in het belang is van de
personages in het spel.
Dit geldt alleen voor de kinderen
in de studio. Zij mogen, wanneer
de presentatrice dat aangeeft,
interacteren met de karakters.

Lijkt erg op het computerspel
maar vereist door technologie
Smart phone/Ipad andere
navigatie en staat dus ook toe om
nieuwe spelletjes te integreren.

Staat toe om de dialoog aan te
gaan met de attractie. De
gebruiker heeft het gevoel
onderdeel te zijn van de
sprookjesomgeving.

De attractie nodigt in hoge mate
uit tot transmediale navigatie.
Door boom verwijst altijd naar
een volgend verhaaltje waardoor
er een oneindige cyclus ontstaat.
Deze cyclus wordt voortgezet in
de film(s) en animatie(s).
De musical nodigt uit om
bijvoorbeeld merchandise aan te
schaffen. Zo kan de herinnering
aan de musical mee naar huis
worden genomen.
Via dit kanaal kan de bezoeker
kennismaken met het
sprookjesbos en de figuranten.

6. Televisiestudio De gebruiker wordt door de

7. Attractie

8. De musical

9. Online spel

presentatrice geleid in het
programma. Buiten de
grenzen die door de
presentatrice bepaald wordt,
is er geen ruimte om te
experimenteren met de
omgeving.
De gebruiker wordt uitgelegd
dat de sprookjesbosbewoners
hulp nodig hebben van de
bezoeker. Er worden kleine
opdrachten aangedragen die
de bezoeker dient op te
lossen.
Er is geen ruimte voor de
gebruiker om zelf te
experimenteren buiten de
gestelde kaders van
meezingen.
De gebruiker wordt uitgelegd
dat de sprookjesbosbewoners
hulp nodig hebben van de
bezoeker. Er worden kleine
opdrachten aangedragen die
de bezoeker dient op te
lossen.

Improvisatie en onderzoek is niet
mogelijk voor de gebruiker. De
acteurs leiden de voorstelling en
geven aan wanneer wat is
toegestaan.
Staat toe om zelf een pad te
kiezen door het medium. De
gebruiker voelt zich vrij om te
navigeren en leert zo de
omgeving verkennen. Daarnaast
wordt expliciet vermeld dat jouw
rol in het belang is van de
personages in het spel.

De kinderen in de studio beleven
de poppen en de verhaaltjes,
zingen mee en stellen vragen.
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Medium
10. Merchandise
A*

Play

Performance

Transmedia Navigation

De dvd en cd’s bieden alleen
een kijkmogelijkheid. Er is geen
optie om zelf iets bij te dragen
aan het verhaal.
Het medium draagt niet uit dat
ermee geëxperimenteerd
wordt. Toch heeft bijvoorbeeld
een draakvormige rugzak de
potentie om als knuffel gebruikt
te worden.
Een aantal media dragen wel uit
dat ermee geëxperimenteerd
kan worden. Ze nodigen uit om
eigen fantasie te gebruiken.

Deze media nodigen niet uit tot
improvisatie en onderzoek.

Via deze media kan de gebruiker alle
(gemiste) verhalen (her-) beleven.

De gebruiker heeft geen
mogelijkheid tot improvisatie
en onderzoek.

Juist doordat deze media symbolen
dragen van marketing A kan het
verhaal via meerdere kanalen
worden beleefd.

Hierbij heeft de gebruiker in
hoge mate ruimte tot
improvisatie en onderzoek.

13. Fora en
andere door de
consument
gevulde websites

Consumenten dagen elkaar uit
om nieuwe dingen op te sporen
of aan te dragen. Ook laten ze
elkaar
concept-gerelateerde
elementen zien.

14.

Reclames kunnen uitnodigen
tot experimenteren. Bij een
reclamebanner op een website
kan de bezoeker besluiten meer
informatie te bekijken.

Staat toe om zelf een pad te
kiezen door het medium. De
gebruiker voelt zich vrij om te
navigeren en leert zo de
omgeving verkennen. Bijdragen
mag, maar hoeft niet.
Commerciële uitingen nodigen
vaak uit tot actie. Door een
overtuigende boodschap wordt
de kijker bijvoorbeeld gevraagd
om een beleving te ervaren,
naar een website te gaan of
kaartjes te kopen.
Staat toe om zelf een pad te
kiezen door het medium. De
gebruiker voelt zich vrij om te
navigeren.

Deze kanalen lenen zich ook goed
voor transmedia navigatie. Na een
verhaaltje op tv kan het kind het spel
naspelen met de handpoppen of
eigen verhalen creëren.
Via dit kanaal worden voornamelijk
de perspectieven van de consument
weergegeven.
Foto’s,
filmpjes,
recensies
en
andere
(vaak)
subjectieve berichten zijn daar
voorbeelden van.
Deze media nodigen in hoge mate de
gebruiker uit om een ander medium
of onderdeel van het medium te
bezoeken. Denk aan een reclame
voor de musical.

11. Merchandise
B**

12. Merchandise
C***

Reclames

15. Social
Media

Vanuit de consument is er heel
veel
ruimte
om
te
experimenteren
met
de
gebruikersomgeving.

Social Media leent zich erg om te
praten over andere media en
daardoor de wisselwerking mogelijk
te maken tussen transmedia
navigatie. Bijvoorbeeld eerst het
park bezoeken, daarna een recensie
te publiceren.

*Merchandise A: Vertelt het verhaal **Merchandise B: Vervangt alledaagse producten, verrijkt het verhaal
***
Merchandise C: Stimuleert fantasie tot eigen verhaalcreatie
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Bijlage 3: Bouwtekeningen
Afbeeldingen zijn afkomstig van de website www.Eftelist.nl (Eftelist, 2012a)
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