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Events & Beleven

De vertrouwensrelatie
Abstract en onpersoonlijk

Concreet en persoonlijk

Vertrouwen kan groeien door:

Vertrouwen kan mede groeien door:

• eerdere positieve ervaringen

• persoonlijke aandacht voor de deelnemers

• positieve ervaringen van anderen

• juiste inschatting van de deelnemers

•	de goede naam van een arrangeur of organisatie

• gezaghebbend te zijn t.a.v. het onderwerp

•	certificering, keurmerken of de inspectie en

• kennis van zaken

regelgeving van plaatselijke overheden
•	een professionele website, brochure, informatiefolder en berichten in de media

• rustige, zekere uitstraling
• waarmaken van beloftes
• beheersing van de ingezette activiteitsvormen

•	de lijst met sprekers, gasten, sponsors of artiesten
•	contractbepalingenn

Figuur 4.5 Het groeien van de onpersoonlijke en persoonlijke vertrouwensrelatie
Bij events met een verplichtend karakter is er op voorhand geen vertrouwensrelatie tussen jou en de deelnemers. De deelnemers voelden zich wellicht helemaal niet door het affiche aangetrokken. Een ander heeft voor hen besloten. Op
dat moment komt het aan op jouw persoonlijkheid en specifieke kwaliteiten als
begeleider (meer hierover in het wiel van de animatie, hoofdstuk 8).
Om de reserve bij de deelnemer weg te nemen, wil je het vertrouwen meteen bij
aanvang van het event winnen – zonder vertrouwensrelatie werkt het appél immers niet (meer hierover in het wiel van de kwaliteit en intensiteit, hoofdstuk 7).
Waar mogelijk en zover als mogelijk, peil je bij aanvang van het event hoe de
deelnemers ervoor staan. Je speelt daarop in, koppelt terug en blijft afstemmen.
Wanneer je bij herhaling met eenzelfde groep deelnemers in een verplichte setting werkt, speelt deze vertrouwenskwestie vooral tijdens de eerste bijeenkomst
een rol.

‘De begeleiders van het outdoor-event

koude water in. Weet je wel hoe hoog

waren zo professioneel en gaven mij

dat is als je bovenop staat? Brrrrr, ik

zoveel vertrouwen dat ik dingen heb

stond ook wel te shaken hoor, maar op

gedaan die ik anders nooit zou durven.

een gegeven moment ogen dicht en

M’n kinderen stonden er helemaal van

gaan! Toen ik sprong begon de hele

te kijken en ik zelf ook. Ik ben van een

groep te juichen. Ik zal het niet snel

rots van zes meter gesprongen, zo het

vergeten!’

Kader 4.4

Outdoor

