
   

Opdracht van poppodium 013 – Glasvanger 

Glasvanger 

 

 

 
 

Live concerten, dance- en clubavonden, non-pop programmering en 

activiteiten gericht op beginnende muzikanten: het unieke 013 in het hart 

van Tilburg is hét podium voor pop- en dancecultuur. Tien jaar na de 

oprichting staat 013 in Nederland op de kaart. Behalve de drie concertzalen 

– Dommelsch Zaal, Kleine Zaal en Stage01 – zijn er in het pand een 

opnamestudio en zes oefenruimtes. Jaarlijks bezoeken ongeveer een kwart 

miljoen mensen 013 voor een concert of ander evenement. 

 

Drinken 

Een kwart miljoen bezoekers per jaar! En die willen allemaal wat drinken als 

ze van hun favoriete muziek genieten. Maar het op en neer lopen naar de 

bar vinden ze ietsje minder leuk. Een vol glas halen is geen probleem, maar 

naar de bar lopen om een leeg glas of beker terug te brengen is minder leuk! 
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Lege glazen 

Het liefst drinken concertbezoekers hun drankjes uit een echt glas. Voor 

concerten en dance events met minder dan 600 bezoekers werkt 013 

daarom met echte glazen. Bezoekers zetten hun lege glazen op statafels. De 

glazenophalers van 013 zorgen ervoor dat de lege glazen weer bij de bar 

komen. Natuurlijk sneuvelt er best wel wat glas doordat tegen de statafels 

wordt aangestoten en dat is zonde. 

 

 
 

Bij evenementen met meer dan 600 personen is er geen plek voor statafels. 

Daarom werkt 013 dan met plastic bekers in plaats van met echt glas. De 

bezoekers gooien hun lege bekers op de vloer. En dat is jammer, want we 

willen natuurlijk zo weinig mogelijk afval. We zouden dus iets moeten 

bedenken waardoor alle bezoekers toch uit een echt glas kunnen drinken 

zonder dat er veel glas sneuvelt. Dat kan onder andere door het inleveren 

van lege glazen aantrekkelijker te maken. Dus laten we daarover nadenken! 
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Holle Bolle Blikvanger 

Er zijn best mooie voorbeelden van hoe dat kan. Kinderen in De Efteling 

stoppen hun afval maar wat graag in de mond van Holle Bolle Gijs als hij 

roept ‘Papier hier!’ en ‘Dank u wel’. Een ander mooi voorbeeld is de 

‘blikvanger’ die je langs wegen wel eens ziet. Automobilisten en fietsers 

vinden het een sport om hun afval al rijdend in het netje te mikken! 

 

Inspireren deze voorbeelden jou om een mooie oplossing te bedenken voor 

Poppodium 013? En voor wie is jouw oplossing het meest geschikt? Voor het 

dancepubliek: iets jongere mensen van (18-40 jaar) die vaak wild bewegen 

op de klanken van een DJ. Of voor concertpubliek, publiek dat vaak wat 

rustiger is en soms ook wat ouder is (18 tot ongeveer 60 jaar). 

 

De BrainTrigger opdracht 

Bedenk hoe bezoekers van 013 lege glazen op een leuke en 

gemakkelijke manier kunnen inleveren tijdens drukke dance 

events of concerten. 
 

Moeilijk? We helpen je op weg. Op de volgende pagina’s vind je de stappen 

naar jouw eigen oplossing. 
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STAP 1:  

Bedenk waarom kinderen graag papier in de mond van Holle Bolle Gijs te 

stoppen. En waarom vinden verkeersdeelnemers het zo leuk om afval in een 

blikvanger te gooien? Schrijf losse woorden op een vel over wat volgens jou 

hun motivatie is. 

 

STAP 2:  

Nu probeer je je te verplaatsen in de bezoekers van 013. Wat zou het 

dancepubliek aanspreken? En wat het concertpubliek? Waarom komen zij 

naar 013? Waarom drinken ze liever uit echt glas? Schrijf losse woorden op 

een vel over wat zij volgens jou allemaal leuk vinden en wat hen aanspreekt 

en motiveert. Voor welke van deze 2 doelgroepen zou jij het liefst iets 

ontwerpen? Bedenk zoekwoorden die horen bij deze doelgroep. Met deze 

zoekwoorden zoek je op het internet zodat je nog meer te weten komt over 

hen. 

 

STAP 3:  

Het product. Wat zou er al allemaal op de wereld zijn om gebruikte spullen 

in te zamelen of lege glazen, flessen of andere dingen? Hoe worden mensen 

gemotiveerd om hun gebruikte spullen in te leveren? Zijn het technische 

oplossingen of zijn het systemen of werkt het met beloning en/of straffen? 

En bedenk wat je allemaal kunt doen met lege glazen. Vraag het eens aan 

mensen in je omgeving. Zoek ook eens op het internet op woorden als glas, 

blikvanger, recycling, of juist hele andere woorden, want om een goed idee 

te krijgen moet je vaak buiten de ‘normale wegen’ proberen te kijken! 

Hopelijk krijg je al een eerste idee over het inzamelen of hergebruiken van 

lege glazen. Wat spreekt jou het meeste aan? En wat zijn ideeën die volgens 

jou een positieve sfeer opwekken? Schrijf in een aantal korte zinnen of losse 

woorden op wat je gevonden hebt. 
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STAP 4:  

De Brainstorm. Combineer de dingen die je gevonden hebt over de 

motivatie en je doelgroepen (stap 1 en 2) én mogelijke 

systemen/oplossingen die al bestaan voor andere toepassingen (stap 

3) . Hopelijk schieten er nu ideeën door je hoofd om bezoekers van 

013 lege glazen op een leuke en gemakkelijke manier glazen te laten 

inleveren of opnieuw te gebruiken tijdens drukke dance events of 

concerten. Alles mag! Schrijf je ideeën op. Bespreek ze ook eens met 

anderen en vraag ze vooral om redenen waarom je idee wel goed is. 

Nadelen van je idee zijn minder belangrijk. Kies het beste idee en 

omschrijf het in maximaal 25 woorden. Je idee is geboren! 

 

 

STAP 5: HET COMPLETE IDEE 

Werk je idee verder uit. Maak een omschrijving, tekening, foto’s, of 

zelfs een echt prototype van je idee. Waarom gaat jouw idee 

werken? Wat is het voordeel voor de bezoekers van 013. En wat voor 

de medewerkers van 013? Bedenk meer details om de voordelen van 

jouw idee te versterken en toch de mogelijke kleine nadeeltjes te 

verkleinen. 

 

STAP 6: PRESENTEREN 

Zend je idee of ontwerp in op http://www.braintrigger.nl en 

presenteer jouw teksten en beelden (foto’s, ingescande tekeningen, 

filmpjes) op de website van BrainTrigger. Probeer jouw idee als het 

ware te verkopen! Wat zijn de redenen dat 013 jouw product zou 

moeten aanschaffen? Presenteer het op de site! 

 

http://www.braintrigger.nl/
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STAP 7: STEMMEN WERVEN 

Vraag iedereen die je kent om op je idee te stemmen. Je kunt je 

uitvinding promoten door op de pagina met jouw inzending te gaan 

staan en dan op de icoontjes van sociale netwerksites te klikken en 

bijvoorbeeld “Hyves” of “Facebook” te selecteren. Je kunt natuurlijk 

ook iedereen die je kent mailen met de vraag om op jouw idee te 

klikken. 

 

Succes. Hopelijk praat binnenkort niemand meer over de Blikvanger 

en Holle Bolle Gijs, maar over jouw oplossing waardoor alle 

concertbezoekers en/of danceliefhebbers weer uit een echt glas 

kunnen drinken! 

 

 


