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De economische waarde van

ESNS (Eurosonic Noorderslag)

is in de periode 2011-2018

spectaculair gestegen, naar

jaarlijks 4,7 miljoen euro.

ESNS is uitgegroeid naar een

topmerk in de Nederlandse

evenementensector en het

enige Groningse evenement

met een nationale uitstraling.

Dit blijkt uit een onderzoek

van Hendrik Beerda Brand

Consultancy. Dit onderzoeks-

bureau deed eerder hetzelfde

onderzoek voor festivals als

Oerol, International Film

Festival Rotterdam, Concert

at Sea en North Sea Jazz.

Het saldo van de kosten en

baten van ESNS leverde Gro-

ningen in 2011 nog 1,7 mil-

joen euro op. Dit is in 2018

opgelopen tot een nettowinst

van jaarlijks 4,7 miljoen euro.

Wethouder Joost van Keulen:

“Dit onderzoek geeft aan dat

de investeringen in Eurosonic

Noorderslag een prima rende-

ment opleveren voor stad en

regio en leidt tot forse extra

omzet in bijvoorbeeld de

horeca. Daarnaast is het pure

winst dat Eurosonic Noorder-

slag een nationaal topmerk is

geworden. Dat mensen in

heel Nederland de naam van

dit evenement kennen, is

geweldig voor de landelijke

profilering va Groningen.”

Sinds 2012 heeft ESNS een

nationale merkstatus, terwijl

het evenement in 2011 nog

een regionaal consumenten-

merk was. In 2018 is ESNS

uitgegroeid tot een topmerk

in de Nederlandse evenemen-

tensector. ESNS neemt onder

de culturele evenementen in

Nederland de 15e positie in

op het gebied van merk-

kracht. Het is hiermee het

enige Groningse evenement

met een nationale uitstraling.

Onder de inwoners van de

provincie Groningen is ESNS

het 3e festival dat spontaan

genoemd wordt.

Binding en waardering
De binding van het evene-

ment met haar bezoekers is

sterker dan bij een gemiddeld

festival, met name bij de

congresbezoekers: ruim 80

procent van de bezoekers

geeft aan volgend jaar terug

te keren. Dat blijkt ook uit de

waardering: ESNS krijgt ruim

een 8 van de festivalbezoe-

kers. Daarnaast waarderen

artiesten ESNS, een voorbeeld

daarvan is de van oorsprong

Albanese zangeres Dua Lipa.

Dua Lipa werd mede door

haar succes op ESNS de meest

gestreamde vrouwelijke

artiest wereldwijd. Op de

lange termijn vertegenwoor-

digt ESNS een maatschappe-

lijke waarde voor Groningen

van 173 miljoen euro. In 2011

was dit nog 31miljoen. Deze

stijging is met name te dan-

ken aan de stijging in publici-

teit rondom het evenement.

Ook is er een flinke stijging

van het aantal festivalbezoe-

kers (+34%) en conferentie-

deelnemers (+36%).

Artist Village ESNS, foto Bart

Heemskerk.

Economische waarde
ESNS 4,7 miljoen euro
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In Die ene student vertellen

docenten van het Alfa-college over

studenten die hen zijn bijge-

bleven, hen hebben geraakt of hun

kijk op het vak hebben veranderd.

Dit keer student-loopbaanadvi-

seur Marieke Lindeboom (48) over

student Anna (16).

“Daar lag ze dan, languit in

yogahouding middenin de

gang. Iedereen moest over

haar heen stap-pen, de direc-

teur vond het niet kunnen,

maar Anna bleef vrolijk lig-

gen. Want in Japan doen ze

toch ook yoga midden op

straat? Anna danste door het

leven. Was een heel spranke-

lend, balorig en expressief

meisje. Een meisje dat de

nodige deukjes had opgelo-

pen, door een moeder die

geen moeder kon zijn. Anna

wilde zelf de slingers in haar

leven ophangen. Ze vond het

gezellig op school, kwam ook

graag even aan-waaien bij

docenten. Wij vonden het

mooi en grappig, maar maak-

ten ons ook zorgen om haar

ach-terblijvende prestaties.”

Omdenken
“We zagen dat Anna iets

nodig had wat wij haar eigen-

lijk niet konden bieden. Er

lag een spring-touw voor haar

klaar, zodat ze tussen de

lessen door even wat energie

kwijt kon. Zo nu en dan luid

zingen, op de tafels staan en

een handstand tegen de muur

doen mag ook best. Maar om

je diploma te kunnen halen

moet je ook stil op een stoel

kunnen blijven zitten. En dat

kon ze niet. Anna liet zich

niet vangen. Soms blies ze

even stoom af bij mij. Marie-

ke, waarom mag ik niet ge-

woon zijn zoals ik ben? Ik

was haar uitlaatklep, steunde

haar, spiegelde, legde haar

gedrag uit aan docenten,

sprak met haar ouders, gaf

haar nieuwe moed. En ik

bleef altijd bekrachtigen wat

ze goed deed. Dat ze heel

on-dernemend was en lef

had, bijvoorbeeld. Kwalitei-

ten die misschien op dat

moment minder belang-rijk

waren voor haar opleiding,

maar wel heel waardevol

voor haar konden zijn als

persoon.We puzzelden tever-

geefs samen naar oplossin-

gen. Toen ze het tweede jaar

niet haalde, kwam langzaam-

aan het besef en de acceptatie

dat ze buiten de schoolban-

ken gelukkiger zou zijn. Ik

ver-ander niet, de opleiding

verandert niet, dus ik kan

maar beter wat anders gaan

doen - redeneerde ze. Haar

geluk vond ze in eerst in de

horeca, later in een circus en

in het theater.”

Eigen plek
“Persoonlijk geluk vind veel

belangrijker dan een diplo-

ma. En ik geloofde ook dat

Anna een ander weggetje

moest gaan bewandelen.

Toch deed het zeer. Dit meis-

je was zo uniek, daar waren

wij niet op uitgerust. En het

frustreerde me: wat lukt hier

nou niet? Anna leerde mij

écht door de bril van de stu-

dent te kijken. En ze deed mij

omdenken: waarom zou je

altijd met de massa moeten

meelopen?”

“Nu we een paar jaar later

veel flexibeler in kunnen

springen op de behoeften van

onze studenten, denk ik dat

Anna misschien wel haar

diploma had kunnen halen.

Maar of ze er blijer van was

ge-worden betwijfel ik. Ze

kan helemaal zichzelf zijn in

haar werk en vliegt me nog

altijd om de nek als ze mij

ziet. En dat raakt mij, als

moeder van een dochter die

ook wat extra’s nodig heeft,

ont-zettend. Iedereen heeft

iemand nodig die zich volle-

dig voor je wil inzetten. Zodat

iedereen op z’n eigen plek

terechtkomt.”

Student-loopbaanadviseur Marieke Lindeboom. Foto: Alfa-college.

Die ene student: Anna
Excentrieke Anna stond liever op de kop in de gang dan dat ze stilzat in de klas. waar anderen dit

als probleem zagen, deed dit student-loopbaanadviseur marieke omdenken.
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EXTRA KOOPAVONDEN:

SINTERKLAAS

MAANDAG 3 DECEMBER EXTRA KOOPAVOND TOT 21.00 UUR

MAANDAG 4 DECEMBER EXTRA KOOPAVOND TOT 21.00 UUR

Professionals only

de

Dan ben je hier op het juiste adres!

Info: 0596 – 56.85.84 | academy-of-logistics.com

Plameco Groningen Hoofdweg 220, 9765 CL Paterswolde

MIJN NIEUWE PLAFOND,
in slechts één dag!

BEZOEK ONS:
Vrijdag: 09.00 – 16.30 uur

Bel voor een afspraakwanneer

deze dag niet uitkomt! 050 309 00 73


