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1 CONTEXT 

Publieksonderzoek helpt musea te voldoen aan de noden van het huidige publiek en helpt hen nieuwe 
publieken te bereiken. Een gedegen kennis van het publiek is dan ook essentieel in het kader van 
publiekswerking en -ontwikkeling. Daarbij aansluitend biedt publieksonderzoek relevante informatie 
voor het optimaliseren van marketing- en communicatiestrategieën. Elk museum communiceert ideeën 
en boodschappen naar potentiële bezoekers. Er dient dan ook zoveel mogelijk geweten te zijn over de 
bezoekers van het eigen museum als over het algemene publiek van musea om op basis daarvan op de 
juiste manier te communiceren. Daarnaast laat publieksonderzoek toe de interne werking te evalueren 
en te verbeteren. Het laat toe sterke en zwakke punten te diagnosticeren, verbeteracties op te stellen en 
vergelijkingen doorheen de tijd en ruimte te maken. Ten slotte is onderbouwd publieksonderzoek 
vandaag ook onontbeerlijk in de relatie met beleid. In subsidieaanvragen vormt een onderbouwde kijk 
op het publiek terecht een belangrijk aandachtspunt. Of het nu gaat over langdurige werkingssubsidies, 
projectsubsidies, steun van lokale besturen of andere vormen van fondsenwerving, kennis over het 
eigen publiek vormt een belangrijke schakel in de duiding en verantwoording van de werking, 
doelstellingen, noden en ambities van elk museum. 
 
Om werk te maken van publieksonderzoek voor de Vlaamse museumsector startte het Kenniscentrum 
Cultuur- en Mediaparticipatie in opdracht van het Departement Cultuur, Jeugd en Media eind 2017 een 
pilootproject op waarvoor publieksonderzoek werd uitgevoerd in twaalf musea: het Huis Van Alijn, de 
Kazerne Dossin, het Kasteel Van Gaasbeek, het Industriemuseum, het Middelheimmuseum, het Museum 
Dr. Guislain, Museum M, het Museum Plantin-Moretus, het S.M.A.K., het STAM, het M HKA en het MSK. 
Hiervoor werd ook nauw samengewerkt met FARO en Toerisme Vlaanderen. De doelstellingen van dit 
pilootproject waren drievoudig. Ten eerste was het de bedoeling om wetenschappelijk onderbouwde 
kennis op te bouwen die relevant en bruikbaar is voor de museumsector. Het onderzoek moest ten 
tweede ook een wetenschappelijk onderbouwd meetinstrument aanreiken aan musea dat 
publieksonderzoek toegankelijker maakt voor hen. Het pilootproject had ten slotte ook tot doel om te 
leren uit de ervaring en verdere pistes voor de toekomst te verkennen.  
 
Eind 2018 liep het publieksonderzoek af. De resultaten werden in de loop van 2019 in twee rapporten 
gebundeld: een rapport met de inhoudelijke resultaten van alle musea samen en een draaiboek dat de 
nodige methodologische ondersteuning biedt aan musea die zelf aan de slag willen gaan met 
publieksonderzoek. Daarnaast bundelde het Kenniscentrum ook de belangrijkste resultaten voor elk 
museum in een apart rapport.    
 
Om publieksonderzoek een duidelijkere plaats te kunnen geven binnen het cultuurbeleid en de 
publiekswerking van musea is de communicatie met en de input van de sector en van de praktijk 
noodzakelijk! Vandaar dat het Departement Cultuur, Jeugd en Media, het Kenniscentrum, FARO en 
Toerisme Vlaanderen twee webinars organiseerden. Tijdens het eerste webinar van 2 oktober 2020 
maakte het Kenniscentrum de resultaten van het inhoudelijk rapport bekend en werden vier werktafels 
georganiseerd waar dieper werd ingegaan op de inhoudelijke vragen, bedenkingen, kennisnoden, 
suggesties … die musea en andere organisaties hebben bij deze resultaten. Het tweede webinar ging 
door op 17 november 2020 en ging over de aanpak of organisatie van publieksonderzoek en over de 
ontsluiting van de resultaten.  
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Voorliggende tekst is de samenvatting van de belangrijkste onderwerpen die aan bod kwamen tijdens 
de werktafels van 2 oktober en het verslag van de belangrijkste reacties, vragen en opmerkingen die 
tijdens het webinar van 17 november werden geformuleerd. Het dient als inspiratie voor het beleid om 
publieksonderzoek voor de cultuursector verder vorm te kunnen geven en als neerslag van de interactie 
tijdens de webinars waar ook de musea zelf inspiratie uit kunnen putten voor hun eigen 
publiekswerking. De inleidende presentatie, de presentaties van het Kenniscentrum, evenals de 
presentaties van het Museum Bokrijk en het Concertgebouw over hun ervaringen met 
publieksonderzoek zijn terug te vinden als bijlage bij dit document. Van de mondelinge presentatie van 
Peter Aerts (S.M.A.K.) werd verslag gemaakt en dit verslag is eveneens als bijlage bij het globaal verslag 
opgenomen.  

2 VERSLAG WERKTAFELS WEBINAR 2 OKTOBER 2020 

Tijdens de werktafels van 2 oktober stonden vier onderwerpen centraal: reacties op de resultaten van 
het onderzoek, de relevantie van de resultaten voor de praktijk, het belang dat men hecht aan 
publieksonderzoek en de rol bij de ontwikkeling van publieksonderzoek van de overheid, FARO en het 
Kenniscentrum. Indien de tijd het nog toeliet, werd nog ingegaan op verwachtingen ten aanzien van de 
webtool die in ontwikkeling is.    
 

2.1 BELANGRIJKSTE REACTIES, VRAGEN, BEDENKINGEN, BEHOEFTEN … BIJ 
DE RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK EN PISTES VOOR VERDER 
ONDERZOEK 

Een eerste belangrijke vaststelling die uit de verschillende werktafels naar voor komt, is dat de meeste 
aanwezigen wel al op de een of andere manier met publieksonderzoek hebben gewerkt. Hier en daar 
waren stemmen te horen van mensen die van plan waren om voor de eerste keer zo’n onderzoek op te 
zetten. 
 
Men geeft ook duidelijk aan dat musea behoefte hebben aan kwaliteitsvol cijfermateriaal om gerichter 
bepaalde acties te kunnen ondernemen. Het idee van een standaarddataset om onderlinge 
vergelijkingen te kunnen doen, vindt zeker weerklank. Dat de resultaten in dit verband relevant en 
bruikbaar zijn en elementen bevatten om aan de slag te gaan met bijvoorbeeld het verhogen van het 
klantenbereik, wordt verschillende keren bevestigd. Tegelijk geeft men ook aan dat de resultaten 
herkenbaar zijn of in de lijn van de verwachtingen liggen. Uitzonderingen hierop zijn dat een derde van 
de respondenten zich niet op voorhand informeert en het lage gebruik van digitale media. Dit laatste 
lijkt in contrast te staan met de wens van vele respondenten om digitale media te gebruiken. Het 
algemeen profiel van de museumbezoeker als hoger opgeleide wordt door sommigen gerelativeerd 
omdat dit sterk afhangt van het soort museum. Sommigen gaven aan interesse te hebben in 
kennisuitwisseling over publieksonderzoek met andere musea, bv. op stadsniveau.  
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De overige onderwerpen die tijdens dit deel van de werktafels aan bod kwamen, gingen vooral over 
methodologie. Er leeft een duidelijke behoefte bij de musea aan methoden om het museumpubliek te 
verbreden en om hiervoor meer outreachend te kunnen werken. Men wil een beter zicht krijgen op de 
lokale context, op de mensen die niet naar het museum gaan, op de motivaties die mensen hebben om 
dit niet te doen, op het potentieel aan bijkomend publiek en op het beeld dat specifieke doelgroepen 
momenteel hebben van het museum. De behoefte om publieksonderzoek binnen een ruimer relevant 
kader te kunnen plaatsen, is eveneens een onderwerp dat onder verschillende noemers terugkomt. Men 
suggereert in dit verband onder meer om publieksonderzoek te combineren met diepgaander belevings-, 
motivatie- en meningsonderzoek, met onderzoek dat peilt naar hoe musea hun omgeving en hun 
bezoekers beïnvloeden, met onderzoek ter voorbereiding van een tentoonstelling, met de evaluatie van 
projectmatige initiatieven en evenementen, met reflectief onderzoek over de maatschappelijke rol van 
musea, met onderzoek over bereikbaarheid … Iemand suggereerde dat een meer experimentele opzet 
dat museuminitiatieven en onderzoek combineert nieuwe mogelijkheden zou kunnen aanreiken. De 
andere onderwerpen die nog in beeld kwamen, zijn: de overdraagbaarheid van publieksonderzoek naar 
andere settings (bv. theaterhuizen) en de verbreding van het huidige initiatief, de moeilijkheid om 
medewerking te krijgen bij surveyonderzoek en dat het niet vanzelfsprekend is om de juiste expertise 
voor publieksonderzoek in huis te hebben.  

2.2 WAAROP MOET ONDERZOEK INZOOMEN OM RELEVANT TE ZIJN VOOR 
DE PRAKTIJK? WAAROM WILLEN MUSEA HUN PUBLIEK BETER LEREN 
KENNEN?  

De reacties en onderwerpen voor dit deel van de werktafels sluiten grotendeels aan bij de 
methodologische kwesties uit het vorige deel. Publieksonderzoek moet musea inzicht geven in zaken 
zoals: 

 toeleidende factoren en motivaties;  
 de doorstroming van het publiek, al dan niet via een specifiek aanbod;   
 het efficiënt gebruik van middelen en de effectiviteit van de museumwerking (evaluatie van 

vooropgestelde doelen); 
 bezoekersprofielen om de maatschappelijke relevantie van het museum te kunnen evalueren; 
 communicatiestrategieën die werken; 
 hoe je als museum interageert met je publiek. Is het duidelijk voor de bezoeker wat we 

overbrengen? Hoe worden bepaalde nieuwe dingen onthaald door het publiek? 
 of je eigen intuïtief aanvoelen van wat voor publiek je hebt, klopt. Trekken we wel de specifieke 

groepen aan die we denken aan te trekken met bepaalde tentoonstellingen?   
 het belang van een publiekswerking. Publieksonderzoek kan hard maken waar we naar moeten 

streven en welk publiek dat niet bereikt wordt.  
 waar er verzoening gevonden kan worden tussen het rijke aanbod van musea en bezoekers. 

 
Verschillende deelnemers zien in het digitale aanbod een belangrijke uitdaging voor publieksonderzoek. 
“In hoeverre zijn digitale bezoekers ook bezoekers?” is een vraag die hierbij om de hoek komt kijken, 
maar ook “Hoe meet je een publiek dat je virtueel/digitaal wel hebt, maar dat de fysieke drempel niet 
overschrijdt?”. Een van de aanwezigen pleitte ervoor om niet over digitale bezoekers te spreken maar 
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eerder over outreachend werken buiten de museummuren. Om aan te geven dat cijfers van effectief 
museumbezoek alleen niet alles vertellen, werd een verwijzing werd gemaakt naar een artikel van 
Nicholas Cullinan, de directeur van de National Portrait Gallery in London. In zijn besluit schrijft Cullinan: 
 
“Attendance is obviously important, and we should, of course, celebrate the exhibitions that welcome 
large numbers. But we should be very cautious not to make this the only way we judge success or to 
diminish the (necessarily) multifaceted achievements of museums and galleries and the different roles, 
remits and audiences, both large and small, they exist to serve.” 
 
Een aantal reacties ging in dit deel ook over de aard van het publieksonderzoek dat nodig is. 
Publieksonderzoek hoeft niet enkel vanuit academische hoek gedaan te worden, menen sommigen. 
Belangrijkst is dat de resultaten kunnen worden teruggebracht tot zaken waar effectief mee gewerkt 
kan worden. Hierbij aansluitend en nog te vermelden, is ten slotte dat publieksonderzoek ook nog werd 
geplaatst tegen de achtergrond van de druk die musea ervaren om inkomsten te genereren. De 
resultaten van publieksonderzoek moeten musea dan ook toelaten om er iets mee te doen. Maar de 
interpretatie van publieksonderzoek in die zin is niet altijd vanzelfsprekend.  
 

2.3 WAT IS HET DRAAGVLAK VOOR PUBLIEKSONDERZOEK EN WAT IS DE 
ONDERSTEUNENDE ROL VAN DE OVERHEID, FARO EN HET 
KENNISCENTRUM TEN AANZIEN PUBLIEKSONDERZOEK BIJ MUSEA?  

 

Op basis van de reacties die werden gegeven, kan uitgegaan worden van een vrij breed draagvlak voor 
publieksonderzoek of voor inspanningen die geleverd worden om hiervoor draagvlak te creëren. 
Nochtans werd ook gesteld dat de grootte en het type museum hierin waarschijnlijk ook een rol kan 
spelen. Stadsmusea hebben bv. als opdracht om een zo groot mogelijk deel van de stad te bereiken. 
Vandaar dat ook het draagvlak voor publieksonderzoek er ook is: men verwacht meer participatie, de 
rol van de bezoeker moet worden uitgediept, men wil/moet inzicht verwerven in de diversiteit van de 
bezoekers … Iemand merkte ook op dat het nog geen automatisme is geworden om te denken vanuit de 
bezoeker maar eerder vanuit het museum.  
 
Een aantal deelnemers geeft aan dat een meer gecentraliseerde aanpak nodig is, zeker als je 
vergelijkingen wil kunnen maken en evoluties in de tijd wil kunnen zien. Een centraal gedefinieerde set 
van vragen zou bv. kunnen helpen om de sector te benchmarken. Tegelijk houdt dit risico’s in omdat je 
zo musea tegenover elkaar kunt afwegen. Verder loopt men zeker niet warm om deelname aan 
publieksonderzoek verplichtend te maken. Een rol voor het Kenniscentrum en de Vlaamse overheid kan 
zijn om partijen rond publieksonderzoek samen te brengen, heikele kwesties op tafel te leggen enz.  Een 
meer gecentraliseerde aanpak uitwerken, veronderstelt een structurele samenwerking tussen het 
Departement Cultuur, Jeugd en Media, Toerisme Vlaanderen, het Kenniscentrum en FARO die er 
momenteel nog niet is. Iemand geeft ook aan dat er nood is aan betere kennisdeling tussen het 
beleidsniveau en de publiekswerkingen. Men spreekt nochtans ook over het huidige onderzoek als over 
een blauwdruk, waarvoor ook de rol van het Kenniscentrum en FARO die is van de kritische stem die 
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individuele analyses kan objectiveren en die ook gemakkelijker kan toelaten dat kleinere instellingen 
met publieksonderzoek aan de slag kunnen gaan.  
 
Publieksonderzoek organiseren is voor de meeste musea organisatorisch niet vanzelfsprekend: het 
werken met vrijwilligers, op weekdagen, de kostprijs, de tijd, ontsluiting van de gegevens … Men stelt de 
vraag of het Kenniscentrum en FARO dit niet op meer regelmatige tijdstippen zouden kunnen opnemen 
met de musea.  
 
Verschillende deelnemers geven aan dat methodologische ondersteuning en advies bij de verwerking, 
ontsluiting en het combineren van resultaten van (publieks)onderzoek en bij het bepalen van 
onderzoekstopics gewenst zijn. Ook geven sommigen aan dat  instrumenten ter beschikking hebben die 
de verwerking en ontsluiting van gegevens mogelijk en makkelijker maakt, iets kan toevoegen, zeker 
voor kleinere musea. Iemand vermeldt FARO in dit verband als logische partner.  
 

2.4 GESPREK OVER DE WEBTOOL IN ONTWIKKELING 

De webtool die ontwikkeld wordt, kan volgens sommigen een interessant instrument zijn om aan 
kennisdeling tussen musea te doen, om musea samen na te laten denken over bv. het profiel van de 
museumbezoeker en ook om de individuele resultaten van specifieke musea te zien. Men stelt voor dat 
er dan in samenspraak met de musea zelf keuzes gemaakt worden over de soort informatie die gedeeld 
wordt. Men kan de omgeving van de webtool ook gebruiken om online dieper in te gaan op de 
resultaten van het onderzoek dat nu is gevoerd maar ook om duidelijk te maken dat ook niet- 
kwantitatieve metingen belangrijk zijn voor de sector. Iemand stelt echter ook de vraag wat het nut is 
van een webtool met enkel resultaten van andere musea. 
 
Aan een van de werktafels werd gewezen op de valkuil om te veel grafieken en informatie samen te 
willen brengen. De informatie moet goed gegroepeerd worden. Niet alles op één pagina: één pagina met 
profielgegevens, één pagina met enkel gegevens over tevredenheid … De bezoekersbarometer van 
Toerisme Vlaanderen wordt als voorbeeld aangehaald van een toepassing waar op een geaggregeerde 
manier al veel info in opgenomen is. Voor één museum beheert Toerisme Vlaanderen de resultaten die 
in Excel naar het museum worden doorgestuurd. Het museum zet dan de gegevens in Power BI en 
presenteert daar de resultaten mee.  
 
De vraag werd gesteld hoe het kwantitatieve cijfermateriaal van het publieksonderzoek afgestemd kan 
worden op data afkomstig uit ticketingsystemen, de museumpas, de data van Proximus … Sommige 
musea zouden hulp krijgen bij het binnenhalen van gegevens en bij het omzetten ervan in duidelijk 
gepresenteerde resultaten. Wat handig zou zijn, is een gestandaardiseerd format dat aangepast kan 
worden op maat van elk museum en waarvan de gegevens eenvoudig verwerkt kunnen worden in een 
tool. 
 
Naast tools voor het ontsluiten van gegevens, leeft er ook een vraag naar een tool om musea te helpen 
bij de opstart van publieksonderzoek.  
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3 VERSLAG WEBINAR 17 NOVEMBER 2020 

Voor het webinar van 17 november wensten het Departement Cultuur, Jeugd en Media, het 
Kenniscentrum, FARO en Toerisme Vlaanderen in dialoog te gaan met de aanwezigen over hun noden 
en ervaringen met de praktische organisatie van publieksonderzoek en met de ontsluiting van de 
resultaten ervan. Het Kenniscentrum stelde hiervoor eerst de belangrijkste resultaten van het draaiboek 
voor, waarna drie organisaties hun ervaringen met publieksonderzoek deelden: het Openluchtmuseum 
Bokrijk, het Concertgebouw Brugge en het S.M.A.K. Vervolgens was er de mogelijkheid om vragen te 
stellen, aanvullingen te geven en in discussie te gaan. Daarna volgde een presentatie over de webtool 
die het Kenniscentrum aan het ontwikkelen is.  

De presentaties van het Kenniscentrum, het Openluchtmuseum Bokrijk en het Concertgebouw zijn terug 
te vinden als bijlage bij het verslag. Van de presentatie die Peter Aerts (S.M.A.K.) gaf, werd verslag 
gemaakt. Dit verslag is eveneens terug te vinden als bijlage bij dit verslag. Hieronder geven we verslag 
van het debat na deze presentaties.  

3.1 VERSLAG VAN DE DISCUSSIE OVER DE AANPAK EN DE CASES 

In het debat na de presentaties werd eerst ingegaan op een aantal methodologische aspecten. We 
plaatsen de vragen vanuit het publiek cursief in een kader. 
 
Wat is een goede responsgraad bij online bevragingen en hoe kunnen we de responsgraad verhogen 
zodat niet alleen ’de makkelijke prooien’ antwoorden? Hoe zorg je voor een goede mix tussen variatie in 
de vragen om zoveel mogelijk antwoorden te verzamelen en de aanbeveling om zoveel mogelijk 
dezelfde soort antwoordcategorieën te verzamelen? 
 
Jessy Siongers (Kenniscentrum): We werken steeds met een contactvragenlijst ter plaatse en een online 
vervolgvragenlijst. Bij het onderzoek in het Concertgebouw Brugge werd een responsgraad van 52% op 
de vervolgvragenlijst behaald. 52% is uitermate hoog voor een vervolgbevraging. Als je met 
responscijfers zit van ongeveer 30% zit je goed. Bij de bevraging ter plaatse behaal je wel best een veel 
hogere respons. Daar dien je best te rekenen op een respons van minimaal 70%. We merkten dat dit in 
de meeste musea vlot haalbaar is en we behaalden in sommige musea zelfs een respons van tegen de 
90%. Niet iedereen vult echter de vervolgvragenlijst in. 
 
Responscijfers zijn van een aantal aspecten afhankelijk. Veel is afhankelijk van het onderwerp: naarmate 
het onderwerp van een survey belangrijker wordt bevonden door de respondent, zal deze ook meer 
geneigd zijn om deel te nemen. Dit maakt dat bezoekers die frequenter het museum bezoeken, sneller 
bereid zullen zijn om een vragenlijst over het museumbezoek in te vullen. Daarom is het ook belangrijk 
om het onderzoek te kaderen. De responsgraad kan ook aanzienlijk worden verhoogd door 
herinneringen te sturen. Daarnaast kan je de respons verhogen door je vragenlijst aantrekkelijker te 
maken door bijvoorbeeld (audio-) visuele aspecten en/of spelaspecten in te voegen. De huidige 
softwarepakketten voor online surveys bieden op dat vlak heel wat mogelijkheden, maar beperk het 
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gebruik hiervan (overdaad schaadt). Het invullen van de vragenlijst kan verder aangenamer gemaakt 
worden door afwisseling te brengen in de vragen, eenvoudige stellingen voor te leggen, te werken met 
filtervragen zodat men niet alle vragen moet doorlopen … Dat zijn allemaal elementen die kunnen 
bijdragen tot een optimale respons.  
 
Omtrent het werken met incentives zijn de meningen verdeeld. Het effect daarvan is ook afhankelijk van 
het publiek dat je hebt. Bij een jonger publiek kan dit werken. We hebben bijvoorbeeld een onderzoek 
op Pukkelpop uitgevoerd in het kader van Art United op Pukkelpop – ook Peter Aerts was hier bij 
betrokken – en daar merkten we dat incentives (bijvoorbeeld het winnen van een Pukkelpopticket) bij 
jongere leeftijdsgroepen werkt. Uit onderzoek naar incentives blijkt dat kleine en onconditionele 
incentives het beste resultaat opleveren, maar men mag ook daar geen gigantisch effect verwachten.  
 
Algemeen stellen we vast dat er de laatste jaren een terugval is in respons, ook bij online surveys. Er 
treed een zekere surveymoeheid op, wat leidt tot een grotere non-respons. Non-respons is groter bij 
bepaalde groepen. Zo zien we vooral bij jongere leeftijdsgroepen een daling in de respons. En ook bij het 
publieksonderzoek in musea stellen we bij bepaalde groepen lagere responscijfers vast. Zo zullen 
binnenlandse bezoekers sneller hun medewerking verlenen dan buitenlandse bezoekers. Ook de setting 
waarin je mensen benadert voor deelname aan publieksonderzoek heeft een impact. Een 
openluchtmuseum zoals Bokrijk of het Middelheimmuseum, dat aan ons onderzoek meewerkte, waar je 
langs meerdere ingangen binnen kan, stelt de interviewers voor uitdagingen. In het Middelheimmuseum 
bevonden zich onder de gecontacteerden niet alleen bezoekers die voor de collectie kwamen maar ook 
mensen die even kwamen wandelen in het park. Deze laatste groep heeft niet altijd interesse in het 
museum zelf, en dat bepaalt ook mee de respons.  
 
Vraag aan Bert Van Laere: zal COVID-19 de resultaten van dit jaar niet te veel beïnvloeden? Kan je iets 
dieper ingaan op het interessante onderscheid tussen publieksonderzoek en klantenanalyse?  
 
Bert Van Laere (Concertgebouw Brugge): De antwoorden komen vooral van voor de coronacrisis. Door 
die opgedeelde segmenten in ons publiek hebben we wel kunnen zien welke segmenten het meeste 
geneigd zouden zijn om toch nog naar een voorstelling te komen ondanks de onveilige situatie. Vooral 
een trouw publiek van cultuurliefhebbers die misschien wat angstig zijn, zouden op een persoonlijke 
manier overtuigd moeten kunnen worden van de veiligheid waarin we alles laten doorgaan. Je kan ook 
bij je klantenanalyse kijken wie er tijdens de coronacrisis kaarten koopt om dan te kijken of dit de 
doelgroepen zijn die we ook in ons publieksonderzoek naar voren hadden geschoven. Op basis van de 
resultaten van het publieksonderzoek kunnen we nagaan via welke specifieke media we hen kunnen 
bereiken.  
 
In het onderscheid tussen klantenanalyse en publieksonderzoek hebben we gezien in ons 
publieksonderzoek dat iets meer dan 60% niet zelf klant is of zelf geen tickets koopt maar wel meekomt 
met iemand anders. Dat publiek kan je niet via klantenanalyse bevragen, maar wel via 
publieksonderzoek in kaart brengen. Dat is omdat je ze net met een mooi interval in de inkomhal of in 
de concertzaal kan bevragen. Zo krijg je zicht op wie de mensen zijn die geen tickets kopen en die 
misschien mee gevraagd zijn. Hoe kunnen we op dat nieuw publiek dat meekomt een profiel kleven en 
die mensen klant maken, eerder dan dat zij meegenomen worden met iemand anders? Er zijn natuurlijk 
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verschillen: bij beide segmenten zie je dat de ene persoon meer geneigd is om dat gewoon zo te laten en 
de andere meer op de hoogte wil blijven. Op die manier kan je daar een verdere stap zetten via het 
publieksonderzoek.  

3.2 VERSLAG VAN DE DISCUSSIE OVER DE WEBTOOL 

Wat is precies de reden waarom we niet op museumniveau elkaars cijfers kunnen zien?  
 
Jessy Siongers (Kenniscentrum): We hebben dat voorlopig niet gedaan omdat we niet wisten hoe 
gevoelig die informatie ligt en omdat we ook niet alleen de privacy willen gunnen aan de respondenten, 
maar ook aan de musea. Misschien wil een museum de gegevens liever voor zichzelf houden of er niet 
meteen mee naar buiten komen. Dat punt zullen we nog moeten bekijken met de musea die 
meegewerkt hebben. We willen nagaan in welke mate zij openstaan om die cijfers naar het brede 
publiek toe open te stellen. Daarom hebben we het voorlopig ook niet opgenomen in de tool. Het zou 
misschien interessanter zijn om met sleutels te werken voor de meewerkende musea waarmee ze hun 
gegevens kunnen selecteren en tegenover de algemene cijfers kunnen plaatsen.  
 
Is het voor musea ook mogelijk om in een apart tabblad zelf een set van variabelen te kiezen die ze bij 
elkaar kunnen zien, los van de thematische kokers?  
 
Elke Van Hevele (UGent) & Jessy Siongers (Kenniscentrum): Er is heel wat mogelijk, maar het moet ook 
behapbaar blijven. Bovendien moet opgepast worden met selectie- en filtervragen. Wanneer je 
verschillende selecties of filters combineert (bv. selectie van vrouwen binnen bepaalde leeftijdsgroepen 
en met een bepaald opleidingsniveau …) kan je wel heel sterk in detail gaan, maar blijven er uiteindelijk 
misschien een heel klein aantal respondenten over. Als je dan naar zo’n klein aantal gaat kijken, worden 
de cijfers minder betrouwbaar. Het is vooral belangrijk om de meest relevante indicatoren te nemen 
waarmee je dan kan kruisen en waarbij je nog altijd wel een voldoende aantal respondenten hebt in de 
tabellen en figuren die worden getoond. We gaan dit in elk geval nog verder bekijken en eventueel een 
bijkomend tabblad toevoegen. 
 
Aanvullende bemerkingen: Bij filters misschien ook meer types, clusters van musea mogelijk maken? En 
dus niet enkel kunstmusea, enz. Want wat hoort hieronder? Ook toegepaste kunsten?  
 
Begrijp ik het goed dat de webtool enkel geldt voor de data is die jullie verzameld hebben in dit 
onderzoek? Kunnen andere musea later geen data toevoegen? 
 
Jessy Siongers (Kenniscentrum): Momenteel zijn enkel de musea opgenomen waar we de bevraging 
hebben afgenomen. De tool is ontwikkeld en daar kunnen later wel nog gegevens aan toegevoegd 
worden. We zullen ook met het Departement Cultuur, Jeugd en Media bekijken op welke manier we dat 
het beste kunnen doen, als er ander onderzoek wordt uitgerold. Indien dezelfde meetinstrumenten 
worden gehanteerd, kunnen we de resultaten toevoegen aan de webtool.  
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Tot welk aantal (of welk % van het totale aantal respondenten) blijven de gegevens nog betrouwbaar?  
 
Jessy Siongers (Kenniscentrum): Wanneer je aantal onder de honderd zakt, zit je al met grote 
foutmarges. Naarmate je steekproefomvang en het aantal op basis waarvan je uitspraken gaat doen, 
kleiner worden, worden die foutmarges veel groter. Dan ga je met veel minder betrouwbaarheid 
uitspraken kunnen doen. Best is om met grotere aantallen te werken. Maar dat zijn geen absolute 
aantallen die je daar meteen tegenover kan zetten, omdat het soms ook gaat om een kleiner segment 
van de populatie. Ikzelf zou toch wel voorzichtig zijn wanneer die aantallen bijvoorbeeld onder de 
honderd gaan. Er gaat ook nog een inleidende pagina aan de webtool toegevoegd worden waarin een 
aantal zaken worden meegegeven omtrent de dataset en waarin we ook een aantal richtlijnen zullen 
meegeven zoals bijvoorbeeld de zaken waar je rekening mee dient te houden als je naar de cijfers kijkt. 
 
Kan je deze gegevens ook niet rechtstreeks uit de surveytool halen? 
 
Elke Van Hevele (UGent): We werken met het softwarepakket Qualtrics en daar heb je 
visualiseringsmogelijkheden, maar dat is op de onbewerkte data. Heel veel van de indicatoren die Elke in 
de webtool heeft ingebracht, zijn indicatoren die aangemaakt zijn op basis van hercoderingen waarbij 
de ruwe data eerst bewerkt wordt. Dat mis je wel met Qualtrics (of andere tools) en daar moet je echt 
op letten zodat je niet de verkeerde conclusies trekt.  

Opmerking Sofie Wauters (Toerisme Vlaanderen): We gebruiken Power BI voor de presentatie van een 
tevredenheidsbevraging in samenwerking met Toerisme Vlaanderen in het kader van Hefboom. Enige 
‘matching’ van modules zou wel interessant kunnen zijn.   

Opmerking: Ik denk dat een samenwerking met een goede grafisch ontwerper een idee kan zijn. Een 
opleiding over de toepassingsmogelijkheden van de tool zou misschien ook boeiend kunnen zijn.  
 
Vraag/opmerking/suggestie: Is er ook ter inspiratie gekeken naar andere modellen zoals bv. de Audience 
Finder (https://audiencefinder.org)? Audience Finder is een initiatief vanuit het Audience Agency UK dat 
op een bepaalde manier informatie samenbrengt. Voor een stuk is dat uit kwalitatief onderzoek, 
gebruikersonderzoek en andere databronnen. Maar ze hebben wel een tool gemaakt die het voor 
instellingen mogelijk maakt om vergelijkbaar te zijn in functie van wie ze nu bereiken. Er zit heel veel 
gelaagdheid in dat model. Er zijn heel andere raakvlakken die buiten de scope van dit gesprek vallen, 
maar het is sowieso interessant om te kijken naar manieren om data te visualiseren.  
 
Jessy Siongers (Kenniscentrum): Er zijn inderdaad nog heel wat mogelijkheden maar ik denk dat dat een 
beetje buiten het doel valt van de Power BI tool die we momenteel ontwikkelen. Ook de verrijking van 
de data met andere gegevens die voorhanden zijn, zoals klantgegevens, gegevens die via allerlei andere 
kanalen worden verzameld, kwalitatieve data enz. zouden interessant zijn. Maar dan gaat men wel met 
een andere tool aan de slag moeten gaan, een die zelf geprogrammeerd wordt en waarbij je veel meer 
mogelijkheden hebt. Power BI is een bruikbare tool om een aantal data te visualiseren, maar het heeft 
ook wel zijn beperkingen. Geavanceerde analyses zijn bijvoorbeeld moeilijk in Power BI. Als je verder 
dan gewone beschrijvende statistiek wil gaan, zal je meer aan de slag moeten gaan met andere 
programma’s.  
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Tip: Nog een tip is segmentatie  en koppeling met klantenanalyse volgens 
https://mhminsight.com/culture-segments   
 
Is er een ‘kwaliteitscontrole’ op toekomstige bevragingen via de tool? Het pilootproject werd sterk 
begeleid.  
 
Alexander Van der Stichele (FARO): Dat is ook wel een beetje de inzet van de twee webinars die we nu 
gegeven hebben, namelijk hoe het verder moet met publieksonderzoek van musea in Vlaanderen en in 
welke mate de overheid, FARO en het Kenniscentrum daar een rol in moet nemen.  
 
Bart Pluym (Departement Cultuur, Jeugd en Media): De twee webinars die we georganiseerd hebben, zijn 
voor ons vooral belangrijke input om na te denken over hoe we verder aan de slag gaan met 
publieksonderzoek. We zullen ook werk maken van het verslag dat inspiratie kan bieden. Zowel voor 
het onderzoeksbeleid dat vanuit het Departement Cultuur, Jeugd en Media wordt gevoerd maar ook 
vanuit Toerisme Vlaanderen, FARO en het Kenniscentrum. Hopelijk kan het document ook inspiratie 
bieden voor musea en andere werkingen. Tegelijkertijd verwijzen we ook naar het methodologisch 
rapport, de uitnodiging aan alle musea en andere werkingen dat het Kenniscentrum heeft opgesteld, om 
daar zaken die daar naar voren komen ook in de praktijk om te zetten en te kijken hoe men daaruit kan 
leren.   
 

3.3 KADERING VAN PUBLIEK IN DE SAMENLEVING 

In een laatste deel van het webinar werd ten slotte naar aanleiding van een vraag en bemerking van 
Peter Aerts nog dieper ingegaan op de relatie tussen publiek en samenleving.  
 
Peter Aerts (S.M.A.K.): Zoals we nu werken kunnen we perfect onze eigen werking verbeteren en ons 
bestaand en geïnteresseerd cliënteel bedienen en uitbreiden. Maar als je bijvoorbeeld heel concreet naar 
onderwijs zou kijken, dan is de vraag wat er zich daar afspeelt. Hoe groot is de populatie van 
bijvoorbeeld hoger opgeleiden? Waar we trouwens in de eerste plaats altijd naar keken als ons 
toekomstig publiek. Je weet eigenlijk niet wat er op je af komt en in welke omgeving je opereert. 
Momenteel doen wij het als musea en als erfgoedinstellingen nog vrij goed omwille van de 
babyboomers. Maar die generatie verdwijnt stilaan. Hoe groot is die populatie nu? Wat gebeurt 
daarmee? Wat doe je bv. met nieuwkomers waarvan de thuistaal geen Nederlands is en waarvan je 
kunt vermoeden dat de roots ook in andere culturen liggen? Hoe groot is die groep? Hoe wordt dat 
onderzocht? We worden allemaal geconfronteerd met de vraag om diversiteit of inclusiviteit onderdeel 
te maken van onze werking. Wanneer zien we ergens een evolutie? Je kan als museum het idee hebben 
dat je goed bezig bent omdat je X aantal meer mensen hebt aangetrokken tegenover het vorige jaar, 
maar dat is een microgebeuren. Hoe ziet dat eruit in het groter geheel? Dat vind ik toch nog altijd 
belangrijk om te weten als we de optelsom maken van al onze individuele werkingen. Als we denken 
aan een verbeterde samenwerking om een grotere impact te hebben, moeten we ook wel weten wat er 
gebeurt of van waar die instroom moet komen. Ik heb dikwijls het gevoel dat we nu niet goed weten 
wat ons allemaal te wachten staat. Maar evengoed liggen er mogelijk nog kansen open die op dit 
moment moeilijk te achterhalen zijn. Het merendeel van de bezoekers is altijd hoger opgeleid maar 
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hoeveel zijn dat er dan? Als we de optelsom maken van al onze bezoekers, komen we misschien tot de 
vaststelling dat de hoger opgeleiden maar een heel klein marktaandeel vormen. Wat is het groter geheel 
en waar situeren wij ons daarin? En hoe kijken we daar naar? Ik denk dat we er ook belang bij hebben 
om die gemeenschappelijke vraagstelling te detailleren en te verfijnen en daar iets mee te doen. 
 
Wouter Brauns (Departement CJM): Beleidsmatig ervaren wij die nood ook heel erg. Ik denk dat we daar 
stappen moeten zetten, maar eerst moeten we betrouwbare data hebben om onszelf te kunnen 
vergelijken met de bredere samenleving. Die monitoring is ook iets waar wij als departement op willen 
inzetten.  
 
Jessy Siongers (Kenniscentrum): Ik denk dat je niet alleen naar publieksonderzoek moet kijken, maar ook 
met een ruimere blik naar zaken en onderzoeksmateriaal verzameld buiten de musea. Zoals bijvoorbeeld 
de participatiesurvey of ander gelijkaardig surveyonderzoek waar je vertrekt vanuit een 
representatieve steekproef van de Vlaamse populatie. Op basis van representatief bevolkingsonderzoek 
kan je publiekscijfers beter kaderen en kan je vergelijkingen maken tussen bevolkingsgroepen. Maar ook 
dat onderzoek heeft zijn beperkingen, vandaar dat we ook surveys verrijken met administratieve en 
andere data. Als we bijvoorbeeld de postcodes van de respondenten kennen, dan kunnen we dat aan 
allerlei bevolkingsgegevens koppelen, bv. het aandeel hoger opgeleiden of inwoners met een 
migratieachtergrond binnen die postcode, het cultuuraanbod op die locatie enz. Je kan die data ook 
vergelijken met andere bestaande gegevens die voorhanden zijn, wat we ook meer en meer proberen te 
doen. Hoe zit het met personen die niet naar musea gaan en welk percentage van hoger opgeleiden 
bereiken we? Ik denk dat we de komende jaren meer verschillende onderzoeksbronnen en data naast 
elkaar moeten leggen.  
 
Aanvulling: Zeer terechte opmerking, niet enkel benchmarken met andere musea of de cultuursector, 
maar ook met de samenleving zelf.  
 
Het webinar werd afgesloten met de bemerking dat wat betreft het werken met data er nog een 
inhaalbeweging te doen is in de museale sector t.o.v. andere culturele sectoren zoals bijvoorbeeld 
podiumkunsten. 
 

4 BIJLAGEN 

4.1 INLEIDENDE PRESENTATIE DEPARTEMENT CJM EN FARO 

  



Publieksonderzoek
Onderzoeksresultaten, ervaringen,
noden en verwachtingen

WELKOM



Musea en publieksonderzoek

Vooraf:

➢ Het plenum en de werktafels worden opgenomen. 

De opname van het plenum zullen we gebruiken voor verslag en 
om anderen de kans te geven de webinar te volgen.

Gelieve de camera’s uit te zetten, zodat niemand identificeerbaar 
is.

Voor de opname van de werktafels zullen we nog uitdrukkelijk de 
toestemming tot opname vragen;

➢ Microfoon best gedempt houden.

➢ Vragen kan je stellen via de chat.



Musea en publieksonderzoek

Gebruik chat:



Musea en publieksonderzoek

Programma.

• 14u – 14u05: verwelkoming en korte situering door DCJM.

• 14u05 – 14u15: inleiding publieksonderzoek door FARO

• 14u15 – 14u45: voorstelling resultaten door het KCM 

• 14u45 – 14u55: vragen via de chat. 

• 14u55 – 15u: korte pauze – doorschuiven naar de werktafels

• 15u – 16u: werktafels: input sector en praktijk voor toekomstig 
publieksonderzoek



Musea en publieksonderzoek

Een onderzoek van het Kenniscentrum Cultuur en Media-
participatie (KCM) in opdracht van het Departement Cultuur, 
Jeugd en Media. 

Een pilootproject met twaalf musea ism FARO en Toerisme 
Vlaanderen:

wetenschappelijk onderbouwde kennis die relevant en 
bruikbaar is voor de museumsector. 
een wetenschappelijk onderbouwd meetinstrument dat 
publieksonderzoek toegankelijker maakt voor de 
museumsector.
hieruit leren en verdere pistes voor de toekomst 
verkennen. 



Musea en publieksonderzoek

Via Cultureelerfgoeddecreet ondersteunt Vlaamse overheid 
cultureel erfgoed-organisaties

vooral via werkings- en projectsubsidies

In dat kader: Strategische Visienota cultureel erfgoed
prioriteiten en accenten voor beleidsperiode
minister-president presenteert op 1/4/2021 aan Vlaams 
parlement

Via SVN: eventueel ook prioriteiten en impulsen op het vlak 
van publieksonderzoek meegeven

daarom belangrijk om nood scherp te krijgen



Publieksonderzoek
-

What’s in a word?



Publieksonderzoek
-

What’s in a word?

Alle onderzoeksinitiatieven met als voornaamste doel het in

kaart brengen van het publiek van instellingen (musea,

archieven, erfgoedbibliotheken, …), gebouwen, evenementen

…



Publieksonderzoek
-

Waarom?



Publieksonderzoek
-

Waarom?

Noodzaak voor publieksonderzoek kan zowel van binnen 
als van buiten de instelling komen



Publieksonderzoek
-

Waarom?

MAAR uiteindelijke doel blijft:

- Verbeteren van de interne werking van de instelling 

- Verbeteren van de relatie tussen publiek en instelling

- Verbeteren van de relatie tussen instelling en derden

- Vergroten van draagvlak (maatschappelijk, politiek,

financieel, …) voor instelling en creëren van goodwill



Publieksonderzoek
-

Waarom?

Publieksonderzoek laat immers toe om te:

► Diagnostiseren: sterke en zwakke punten vaststellen

► Remediëren: verbeteracties opstellen

► Evalueren: vergelijkingen doorheen tijd

► Benchmarken: vergelijkingen doorheen de ruimte

► Participatiever te werken: betrekken van publiek



Publieksonderzoek
-

Waarom?

Daarom is het belangrijk om: 

- publieksonderzoek te zien als een essentieel instrument
voor een goede museumwerking .

- publieksonderzoek structureel in te bouwen in de 
museumwerking . 
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4.2 PRESENTATIE KENNISCENTRUM VOOR HET WEBINAR VAN 2 OKTOBER 

  



PUBLIEKSONDERZOEK MUSEA
WEBINAR 02/10/2020



Ruben Vandenplas

Ike Picone (promotor)

Franne Mullens
Jessy Siongers 
Ignace Glorieux (promotor)
Bram Spruyt (promotor)

Mathijs De Baere
Jessy Siongers (coördinator)
John Lievens (hoofdpromotor)

Kenniscentrum Cultuur- en Mediaparticipatie

www.cultuurenmedia.be

http://www.cultuurenmedia.be/


12 MUSEA

Huis Van Alijn Kazerne Dossin
Kasteel van 
Gaasbeek

MIAT
Middelheim 

museum
Museum Dr. 

Guislain

Museum M Plantin-Moretus SMAK STAM M HKA MSK



8 MODULES

Sociaal profiel
Feitelijke vragen 

over het 
museumbezoek

Informatiekanalen 
voorafgaand aan 

het museumbezoek 

Mediatoepassingen 
in het museum 

Verwachtingen en 
motieven 

museumbezoek

Ervaringen en 
tevredenheid 

museumbezoek 

Breder vrijetijds- en 
participatieprofiel

Toerisme 



METHODE

Wie? Individuele museumbezoekers van 13 jaar en ouder (≠ MSK & M HKA)

Random selectie van bezoekers

Ter plaatse geïnterviewd door museummedewerkers en -vrijwilligers

Korte vragenlijst: 5979 respondenten

Lange vragenlijst: 1087 respondenten



Sociaal profiel



43,7%

56,0%

0,3%

Socio-demografie van de bezoeker

14,6

14

12,9

16,1

20,6

21,8

13 tot 24

25 tot 34

35 tot 44

45 tot 54

55 tot 64

65+

%



Diversiteit

1,6
18

80,4

DIPLOMA 
Respondenten van 25 jaar en ouder

Secundair onderwijs niet behaald

Secundair onderwijs

Hoger onderwijs

12,0%

5,7%

Migratieachtergrond

Persoon met
gezondheidsbeperking in

gezelschap

45% uit buurlanden (Nederland, 
Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië, 
Luxemburg)



Feitelijke vragen museumbezoek



Band met museum

50% bezocht voor de 
eerste keer het museum

Voor 53% was 
museumbezoek 
voornaamste reden om de 
stad te bezoeken

Groot aandeel van de 
Belgische bezoekers komt 
uit de regio

Bv. Bezoekers Gentse musea naar postcode



Gezelschap waarmee men museum bezoekt

54,4%

26,1%

20,6%

15,9%

8,9%

7,2%

3,7%

2,5%

2,3%

Partner

Vrienden

Alleen

Kinderen

Andere familieleden

Ouders

Kleinkinderen

Andere

Collega's



29,2

12,7

0,1

39,3

17
18,7

0,6

33,4

13,4

0

33

20,1 20,5

0,5

29,8

17,8

0

36,1

16,8
14,4

1,4

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

te voet fiets brom- of motorfiets auto tram, bus, metro trein* andere

Totaal (N=1266) Gent (N=766) Antwerpen (N=208)

Vervoersmiddelen voor museumbezoek: alle musea, Gentse 
musea en Antwerpse musea



22,7

42,1

46,4

77,5

95,6

18,6

14,7

31,1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

5

10

15

20

25

30

35

cumulatief % %

Duurtijd museumbezoek 



MEDIA



BELANGRIJKE CONTACTPUNTEN MET HET 
PUBLIEK

INFORMATIE

• Kennismaking met museum

• Informatie opzoeken over het museum (voorafgaand aan
bezoek)

MEDIA GEDURENDE BEZOEK

• Smartphonegebruik in musea

• Audiogids



EERSTE KENNISMAKING MET MUSEUM

5,1*

16*

18,1*

4,1*

13,7

19,5

23,5*

1,2*

5,6*

6,8*

8*

16,9

22,7

38,9*

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Aankondiging

Sociale media

Affiches en folders

TV of radio

Andere

Gedrukte pers

Mond tot mond

bezoeker van een kunstmuseum bezoeker van een niet-kunstmuseum



INFORMEREN OVER MUSEUM

5,2

9,0

25,3

33,2

43,2

0 10 20 30 40 50

Programma's beluisterd en/of gekeken op
radio/televisie

Informatie of advies gevraagd aan
anderen

Gedrukte artikels, bijdragen, of
besprekingen over het museum gelezen

Niet geïnformeerd over het museum

Websites, sociale media, blogs of apps
geconsulteerd



INFORMATIEKANALEN (ONLINE)

1,9

2,0

2,5

2,7

4,1

8,1

36,3

4,5

4,7

5,9

6,3

9,5

19,0

85,0

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0

De website van de lokale/regionale toeristische dienst

Een aanbevelings- of ratingwebsite of app (Tripadvisor)

De website of app van UiT in Vlaanderen/stad

De website of app van een krant, tijdschrift, radio- of
televisiestation

De facebookpagina van het museum

De website van de stad

De museumwebsite

% van personen die websites, sociale media, blogs of apps consulteerden % van alle respondenten



GEBRUIK VAN SMARTPHONES IN MUSEUM

“Foto genomen 

maar niet voor 

sociale media”

“Nemen van een 

foto met info van 

over het werk 

dat mij boeide”

“Foto genomen van 

een kunstwerk dat me 

sterk aansprak”

63,9

3,9

4,1

4,4

4,9

16,3

18,9

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

Geen van deze

Een museum-app gebruiken

Inchecken op een locatie gebaseerd sociaal netwerk
(Foursquare, Facebook,...)

Met vrienden of kennissen chatten over een
kunstwerk of museumobject

QR-code scannen

Extra informatie opzoeken over een kunstwerk of
museumobject

Een selfie of foto delen via sociale media

71% had 

smartphone bij



EVALUATIE SMARTPHONES IN MUSEUM

6,4

2,9

10,3

12,5

14,7

6,8

25

21,3

35,7

44,9

31,8

37,2

30,8

31,7

22,7

20,5

12,4

13,7

10,2

8,4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Het gebruik van mijn smartphone of andere toepassingen biedt een
meerwaarde aan mijn museumbezoek

Smartphones worden nog niet ten volle benut door musea

Ik zou liever een app op mijn eigen smartphone gebruiken als audioguide dan de
audioguide die het museum nu aanbiedt

Ik had graag meer mogelijkheden gekregen om mijn smartphone te gebruiken
tijdens het museumbezoek

Helemaal  niet akkoord Niet akkoord Neutraal Akkoord Helemaal akkoord



AUDIOGIDS

Ruim 16% maakt gebruik van de 
audiogids
Waarvan 84% in het Nederlands

Bezoekers algemeen tevreden over 
audioguides in musea
•Makkelijk in gebruik

•Helpt bij navigeren van museum

•Goede informatie

3,6 2,4
19,4

56,4

18,2

00

10

20

30

40

50

60

Helemaal niet
akkoord

Niet akkoord Neutraal Akkoord Helemaal akoord

Het gebruik van de audioguide was een meerwaarde voor 
mijn bezoek

2,4 3,0
16,3

56,6

21,7

00

10

20

30

40

50

60

Helemaal niet
akkoord

Niet akkoord Neutraal Akkoord Helemaal
akoord

Ik zou de audioguide zeker nog eens gebruiken



CULTUUR EN TOERISME



73,4
76,2

34,9

57,3

43,2

55,0

11,2 11,8
6,4

15,8

5,8

14,5

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

Oude of schone
kunsten

Moderne of
hedendaagse

kunsten

Natuurkunde,
technologie of

wetenschap

Geschiedenis,
heemkunde,

volkskunde of
archeologie

Toegepaste kunst
(design, juwelen,
mode, diamant,

strips)

Kunstgallerij

% laatste 6 maanden bezocht (Data Publieksonderzoek en Participatiesurvey 2014)

Publieksonderzoek

PAS14



38,7

30

8,7

10,7

23,3

7,5

2

67

58,8

45,2

41,4

37,8

36,1

33,2

33

22

20

14,6

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Bioscoop

Bibliotheek

Theater of toneelvoorstelling

Klassiek muziekconcert

Lezing of voordracht

Cultureel evenement of cultuurfestival

Pop/rockconcert

Cultuur- of gemeenschapscentrum

Muziekfestival

Dans- of balletvoorstelling

Operavoorstelling

PO2018 PaS2014

Cultuurparticipatie voorgaande 6 maanden



27,3

86,7

24,2

13,0 14,0
16,9

36,8

8,8 8,5

0,0
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

Deelgenomen aan (begeleide)
historische wandeling

Historische gebouwen, kerken
of monumenten bezocht

Voordracht over geschiedenis,
gebouwen, monumenten

bijgewoond

Herdenkingsfeesten of
historische optochten

bijgewoond

Een archief bezocht

Erfgoedactiviteiten in de laatste 6 maanden (Publieksonderzoek en PAS14)

Publieksonderzoek PAS14



62,2 20,1 1,9 15,8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Museumbezoek kaderde in …

uitstap zonder overnachting reis met overnachting in museumstad reis met overnachting elders nvt (inwoner van stad)

18,6 11,5 21,8 19,5 22,7 5,8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Hoe lang op voorhand heb je je bezoek gepland?

> maand > week 2 -7 dagen gisteren vandaag niet



MOTIEVEN EN EVALUATIE



MOTIEVEN (1)

20 voorgelegde redenen voor museumbezoek konden geklasseerd worden in 5 
factoren: 

1. Kunst- en kunstenaarsgerelateerde motieven

2. Erfgoedgerelateerde motieven

3. Zelfontplooiing (cognitief & emotioneel)

4. Sociale motieven of gezelligheid

5. Externe motieven, mediagestuurd



MOTIEVEN (2)

3,2

5,6

6,5
7,0 7,2

Gem. score op 10

Verschillen naargelang:

▪ Gender
Vrouwen meer kunstgerelateerde en sociale motieven, en meer gericht op zelfontplooiing dan mannen

▪ Leeftijd
• Sociale motieven meer bij 25 tot 45 jarigen dan bij -25 jarigen

• Erfgoedgerelateerde motieven meer bij de oudere leeftijdsgroepen

▪ Type museum
• Kunstgerelateerde maar ook sociale motieven meer in kunstmusea

• Erfgoedgerelateerde motieven minder in kunstmusea

▪ Planning bezoek
• Kunstgerelateerde, op zelfontplooiing gerichte en externe motieven meer bij personen die langer dan een week 

op voorhand museum plannen

• Sociale motieven iets minder bij personen die op voorhand plannen

▪ Al dan niet eerste bezoek
• Personen die voor de eerste keer museum bezoeken, minder omwille van kunstgerelateerde motieven en minder 

op zelfontplooiing gericht

▪ Soort toerist (ref. inwoners van de stad)
• Verblijfstoeristen minder kunstgerelateerde en sociale motieven 

• Dagtoeristen  meer op zelfontplooiing gericht en meer externe motieven



TEVREDENHEID

Hoge mate van tevredenheid over

(zeer) 
tevreden

Service & 
Personeel Vestiaire-service 83,0

Service aan de kassa 89,6

De gastvrouwen en gastheren 90,4

Personeel (ticketverkoop, zaalwachters 
...) 93,2

Beleving Uitstraling van het museum 86,9

Sfeer in het museum 87,9

Bewegingsruimte voor bezoekers op site 
/ in museum 93,9

Praktisch Toegangsprijs 80,4

Openingsuren van de tentoonstelling 86,3

Drukte in het museum 90,4

Wachttijd bij de kassa 93,4

Gematigde tevredenheid over

(zeer) 
tevreden

Infrastructuur Museumwinkel 54,9
Museumcafé/restaurant 72,8

Sanitaire voorzieningen in het museum 84,7

Bereikbaarheid Bewegwijzering naar het museum 63,6
Parkeerfaciliteiten 66,3

Bereikbaarheid met openbaar vervoer 77,2
Bereikbaarheid per auto 77,6

Informatie
Interactieve technologie in museum (audioguides, 
apps, touchscreens...) 56,1

Brochures en informatie op de website 79,7
Inhoudelijke informatie (muurteksten,  
bezoekersgids, …) in het museum 79,9
Taalgebruik in museum 84,1

Toegankelijkheid -
Doelgroepen

Toegankelijkheid voor mensen met een fysieke 
beperking 53,9
Signalisatie in het museum voor mensen met een 
fysieke beperking 55,7

Museumaanbod specifiek voor kinderen 68,7



INFORMATIE



OUTPUT

▪ Inhoudelijk en methodologisch rapport : www.cultuurenmedia.be

▪ Gevalideerd meetinstrument (8 modules)

▪ Handleiding voor online publieksonderzoek voor de 
museumsector

▪ Coming soon … webtool

▪ Meer informatie: jessy.siongers@ugent.be

http://www.cultuurenmedia.be/
mailto:jessy.siongers@ugent.be


WERKTAFELS

 Start om 15u00 via andere link naar teams meeting die je 
ontving

 Alvast enkele vragen om ondertussen over na te denken:

 Wat neem je mee uit dit onderzoek naar je instelling? Wat leer je uit de 
resultaten? Welke nieuwe inzichten rijken ze aan?

 Waar blijf je op je honger zitten? Wat zou je nog graag weten? Welke 
inhouden ontbreken nog? 

33
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4.3 PRESENTATIE WERKTAFELS VOOR HET WEBINAR VAN 2 OKTOBER  

  



PUBLIEKSONDERZOEK MUSEA
WEBINAR 02/10/2020

1



WERKTAFEL

Vooraf: 

Deze bijeenkomst wordt opgenomen. De opnames worden 6 weken bewaard, nadien worden ze 
gewist. Deze bewaartermijn biedt DCJM de kans om de werktafels te evalueren en de resultaten te 
verwerken. Deze opnames worden niet gedeeld met derden.  Graag kregen we uw toestemming via 
de chat tot opname van deze werktafel. Indien u niet in beeld wenst te komen, kan u uw camera 
uitzetten. U kan de toestemming die u geeft ten allen tijde intrekken. Voor vragen hierover kan u 
contact opnemen met privacy.cjm@vlaanderen.be. We verwijzen hiervoor ook naar de webpagina 
over de verwerking van persoonsgegevens van de het Departement Cultuur, Jeugd en Media: 
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/verwerking-persoonsgegevens. 

2



WERKTAFEL

Om publieksonderzoek een duidelijke plaats te geven binnen 
beleid en publiekswerking  -> input sector en praktijk 
noodzakelijk!

Opzet werktafel

▪ Terugblik op resultaten van het onderzoek vanuit de 
praktijkervaringen en –behoeften  (20’)

▪ Doelstellingen publieksonderzoek: waarop moet onderzoek 
inzoomen om relevant te zijn voor de praktijk? (15’) 

▪ Draagvlak voor publieksonderzoek en rol van overheid, 
FARO en Kenniscentrum inzake ondersteuning musea bij 
publieksonderzoek (10’)

▪ Informatie en gesprek over webtool in ontwikkeling (8’)

3

Praktische wenken
▪ Zet micro op mute
▪ Vraag het woord via het “handje” 

of chat



TERUGBLIK OP ONDERZOEK (1)

 Wat neem je mee? 

 Wat leer je uit de resultaten? 

 Welke nieuwe inzichten rijken ze aan?

4



TERUGBLIK OP ONDERZOEK (2)

 Waar blijf je op je honger zitten? 

 Wat zou je nog graag weten? 

 Welke inhouden ontbreken nog? 

5



TERUGBLIK OP ONDERZOEK (3)

 Suggesties naar toekomstig 
onderzoek?

6



WAAROM PUBLIEKSONDERZOEK?

Knowing the audience …
• Voor een meer data-driven marketingbeleid

• Voor het verbeteren van digitale strategieën

• Om een educatief programma uit te bouwen

• Met het oog op gemeenschapsvormende activiteiten

• Om communicatiestrategieën op punt te stellen

• Om doelgroepen beter te bereiken

• Om (geplande) innovaties te toetsen

• In het kader van participatieve projecten

• …

7



DOELSTELLINGEN PUBLIEKSONDERZOEK (1)

 Waarom wil jij je publiek beter leren kennen?

 In het kader van welke doelstellingen wil jouw 

instelling publieksonderzoek gebruiken? 

 Waar ligt de meerwaarde van publieksonderzoek?

8



DOELSTELLINGEN PUBLIEKSONDERZOEK (2)

 In welke mate vind je dat het bestaande 
(wetenschappelijk en praktijkgericht) onderzoek 
afgestemd is op deze doelstellingen? 

 In welke mate is er een match tussen academisch 
onderzoek en de praktijkbehoeften? En hoe kan die 
match versterkt worden?

9



DRAAGVLAK PUBLIEKSONDERZOEK

▪ Hoe groot is het draagvlak voor publieksonderzoek in jouw 
instelling/omgeving?

▪ Wat kan/moet er gebeuren om het belang van 
publieksonderzoek voor de museumsector meer in de kijker te 
zetten? 

▪ Welke rol kunnen het Kenniscentrum, FARO, het departement 
Cultuur, Jeugd en Media of andere actoren hierbij spelen?

10



WEBTOOL PUBLIEKSONDERZOEK (1)

Dashboard op basis van voorgelegde modules:

11

Sociaal profiel Feitelijke vragen over 
het museumbezoek

Informatiekanalen 
voorafgaand aan het 

museumbezoek 

Mediatoepassingen in 
het museum 

Verwachtingen en 
motieven 

museumbezoek

Ervaringen en 
tevredenheid 

museumbezoek 

Breder vrijetijds- en 
participatieprofiel

Toerisme 



Ontsluiting van resultaten in “Power BI”:

➢ Voornamelijk grafische weergave

➢ Publicatie op website

➢ Overzichtelijke, intuïtieve lay-out

➢ Dynamische en interactieve grafieken



DYNAMISCHE EN INTERACTIEVE GRAFIEKEN

• Surfer kan op website zelf cijfers opzoeken voor specifiek doelpubliek

• Slide links: cijfers voor vrouwen tov alle andere respondenten
• Slide rechts: cijfers voor vrouwen



WEBTOOL PUBLIEKSONDERZOEK

▪ Welke van de beschikbare informatie uit het gevoerde  
publieksonderzoek lijkt je relevant om zeker in deze tool op te 
nemen? 

▪ Welke uitsplitsingen (bv. naar geslacht, leeftijd, …) vindt je 
belangrijk? 

14



VOLGEND WEBINAR (17 NOVEMBER)

❑ presentatie webtool

❑ organisatie van publieksonderzoek en 
methodologie 

❑ mogelijke obstakels of knelpunten

15
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4.4 PRESENTATIE KENNISCENTRUM VOOR HET WEBINAR VAN 17 
NOVEMBER 

  



PUBLIEKSONDERZOEK MUSEA
WEBINAR 17/11/2020



VRAGEN UIT VORIG WEBINAR

 vraag naar ‘meer’
 - verdiepend onderzoek naar beleving

 - inzicht in niet-publiek

 - beweegredenen van mensen om niet naar een museum te gaan

 - hoe nieuwe publieken bereiken

 - onderzoek naar toeleidende factoren 

 - impact van corona/lockdown

 - publiek van online aanbod

2



SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN VRAGEN OM SPECIFIEKE METHODEN

Kwantitatief onderzoek

Surveys

Bij representatieve steekproef 
bevolking

Bij specifieke groepen, bv:

 Publieksonderzoek

 Scholenonderzoek bij leerlingen

Tijdsbudgetonderzoek

Experimenteel design

…

Kwalitatief onderzoek

Focusgroepen

Diepte-interviews

(participerende) observatie

Inhoudsstudies 

…

▪ verdiepend onderzoek naar 
beleving

▪ inzicht in niet-publiek

▪ beweegredenen van mensen om 
niet naar een museum te gaan

▪ hoe nieuwe publieken bereiken

▪ onderzoek naar toeleidende
factoren 

▪ impact van corona/lockdown

▪ publiek van online aanbod



VRAGEN UIT VORIG WEBINAR

➢ Handvaten voor eigen onderzoek

➢ Methodiek, en tips rond hoe je vragen best formuleert

4



4 CRUCIALE STAPPEN 
(cfr. Van Ransbeeck, Roose & Vander Stichele, 2015)

Onderzoek afbakenen

Vragenlijst opstellen

Steekproef trekken

Data verzamelen

Doelstelling onderzoek

Onderzoeksvraag en –thema’s

Populatie

Budget 

Vragenlijstontwikkeling

Testen enquête 

Steekproefomvang vastleggen

Steekproefmethode vastleggen

Tijdstippen van bevraging vastleggen

Training interviewers

Effectieve afname



ONDERZOEKSDOELEN EN THEMA’S

Onderzoeksdoel

❖ Signaleren
» sterke en zwakke punten vaststellen

❖ Remediëren
» verbeteracties opstellen

❖ Evalueren
» vergelijkingen doorheen tijd

❖ Benchmarken 

» vergelijkingen doorheen de ruimte

Onderzoeksthema’s 

❖ Sociaal profiel (online) bezoekers

❖ Motieven en verwachtingen t.a.v. 
museumbezoek

❖ Ervaringen en tevredenheid 
museumbezoek

❖ Communicatie museum

❖ Omkadering museumbezoek

❖ Toerisme

❖ …





15 TIPS VOOR VRAGENLIJSTCONSTRUCTIE

1. Vertrek vanuit je doelstellingen en 
onderzoeksvragen 

2. Maak zo veel mogelijk gebruik van 
bestaande en gevalideerde 
meetinstrumenten

3. Beperk open vragen

4. Bereid je respondent voor op gevoelige 
vragen

5. Stel je vragen zo op dat ze geen sociale 
wenselijkheid oproepen

• Leg uit waarom je de 

vraag stelt

• Verzeker dat antwoorden 

vertrouwelijk en/of 

anoniem behandeld 

worden

• Sterker bij Face to face 

surveys dan schriftelijke 

surveys

• Geef aan dat er geen 

juiste of foute antwoorden 

zijn



15 TIPS VOOR VRAGENLIJSTCONSTRUCTIE

6. Vermijd technische termen, jargon, afkortingen, … 

7. Vermijd hypothetische vragen 
Zoals: “Indien het museum zou…, zou u dan …”

8. Vermijd suggestieve vragen
zoals: “Was [topstuk] het hoogtepunt van uw bezoek?”

“Hoe vaak bezocht u een culturele activiteit zoals een museumbezoek of toneelstuk?”

9. Vermijd tweeledige vragen
bv. geen stellingen als “De zaaltoezichters waren vriendelijk en professioneel”

10. Formuleer de vraag zo concreet mogelijk. Verwijs naar tijd (gebruik referentieperiodes) 
en evt. plaats

bv.  Hoe vaak heeft u de afgelopen 6 maanden (in Vlaanderen) …



15 TIPS VOOR VRAGENLIJSTCONSTRUCTIE

11. Zorg dat antwoordcategorieën bij de vragen elkaar uitsluiten (tenzij multiple 
respons vraag)

12. Gebruik fijnmazige maar duidelijke antwoordcategorieën
bv. ‘vaak’ naar een museum gaan is relatief

13. Hanteer bij schaalvragen zoveel mogelijk hetzelfde aantal 
antwoordcategorieën

14. Leid elk nieuw thema in (max. 2 zinnen)

15. Voorzie je vragenlijst in meerdere talen



VOORBEELDVRAGEN EN –MODULES:

https://cultuurenmedia.be/images/Publicaties_2019/Publiek_gekaderd_1.pdf

https://cultuurenmedia.be/images/Publicaties_2019/Publiek_gekaderd_1.pdf


TEST JE VRAGENLIJST !!!

▪ Bekijk de vragenlijst vanuit het perspectief 
van de respondent

▪ Test bij je doelpubliek en zorg voor variatie 
in testpubliek, via:
▪ Focusgroep
▪ Pre-testing in het veld
▪ …



WAAR OP LETTEN BIJ STEEKPROEF?

Spreiding afnames over 
Maanden van afname

Week- en weekenddagen

 Timeslots (voormiddag, middag, namiddag)

Waarom? Vroege vogels en late night bezoekers hebben een ander profiel, toeristen vormen een 
groter aandeel op bepaalde momenten in de week en het jaar

Steekproef
 Random selectie van bezoekers op basis van vastgelegd interval

Afhankelijk van bezoekersaantallen

Waarom?  Vertekening door selectie tegengaan



METHODE VAN AFNAME

❖ Momenten voor afname

» Voor museumbezoek (max. 5 minuten)

» Tijdens museumbezoek

» Na museumbezoek

❖ Hoe afnemen? 

➢ Digitaal geniet de voorkeur

» Voor en tijdens museumbezoek: via tablets of smartphone 

» Na museumbezoek: online via emailadres



AANDACHTSPUNTEN BIJ AFNAME

❖ Voorzie bij meerdere meetmomenten vragenlijsten van een uniek 
identificatienummer

❖ Introductietekst dient respondent op eenvoudige en beknopte wijze te 
informeren over

 betrokken partijen

 thema en doelstellingen van het onderzoek

 selectiemethode van respondenten 

 belang van medewerking, maar ook vrijblijvendheid van medewerking en het 
beantwoorden van vragen

 garantie op het strikt vertrouwelijk en anoniem verwerken van de data (cfr. GDPR)

 het recht op toegang en op verbetering van de persoonsgegevens (zolang de 
gegevens niet zijn geanonimiseerd) 



WEBSURVEY NA BEZOEK

❖ Uitnodiging via mail

❖ Tips voor respons maximalisatie:

✓ Gepersonaliseerd contact

▪ Bv. Aanschrijven op naam, vragen aanpassen aan museum

✓ Werk met herinneringen

▪ Contact 1: 3 tot 5 dagen na museumbezoek

▪ Herinnering 1: 10 dagen na museumbezoek

▪ Herinnering 2: 15 dagen na museumbezoek

✓ Duurtijd invullen: max. 20 minuten

✓ Zorg dat het invullen van de vragenlijst kan onderbroken worden



HEB OOK AANDACHT VOOR DE NON-RESPONS

▪ Wie heb je bereikt, 
wie niet?

▪ Niet alleen aantal 
respondenten is 
belangrijk, maar ook 
selectiviteit van 
respons en non-respons



➢ Stroken jullie ervaringen met de aanbevelingen van het 
Kenniscentrum en/of ervaringen van deze cases?

➢ Wat kan volgens jullie beter? 

➢ Waar ondervinden jullie de grootste problemen?

➢ Tips voor onderzoek naar nieuwe publieken (bv. online 
publiek)?

18



WEBTOOL



12 MUSEA

Huis Van Alijn Kazerne Dossin
Kasteel van 
Gaasbeek

MIAT
Middelheim 

museum
Museum Dr. 

Guislain

Museum M Plantin-Moretus SMAK STAM M HKA MSK



VRAGEN UIT VORIG WEBINAR

➢ Hoe betrouwbaar en representatief zijn cijfers? 

➢ Hoe mogen we cijfers interpreteren en hier verder mee 
aan de slag gaan?

21



HOE CIJFERS INTERPRETEREN?

Cijfers zijn afkomstig uit een steekproef van individuele museumbezoekers van 12 Vlaamse 
musea

Cijfers geven de verdeling in de steekproef weer -> steekproeffluctuaties 

➢ afhankelijk van steekproefomvang en percentages

➢ bv. Bij onderzoek van een 2000 à 3000 respondenten zal de foutenmarge rond 2 à 3 procentpunten 
bedragen rond een percentage in de buurt van 50%

➢ Voor indicatie voor jouw gegevens: https://goodcalculators.com/margin-of-error-calculator/

Laten geen uitspraken toe over Laten wel uitspraken toe over

“het museumpubliek” in Vlaanderen museumbezoekers in de 12 betrokken musea

personen die in georganiseerd verband (bv. via school, 

reisorganisatie of vereniging) museum bezoeken

personen die individueel of in niet-georganiseerd 

verband (bv. met vrienden, familie, …) museum bezoeken

https://goodcalculators.com/margin-of-error-calculator/


WEBTOOL PUBLIEKSONDERZOEK

5 modules:

23

Sociaal-demografisch

profiel

Feitelijke vragen over het 
museumbezoek

Informatiekanalen & 
mediatoepassingen

Verwachtingen en motieven 
museumbezoek

Ervaringen en tevredenheid 
museumbezoek 



WEBTOOL PUBLIEKSONDERZOEK

❖ Onduidelijkheden?

❖ Wat mis je in de tool?

❖ Hoe kunnen we gebruiksvriendelijkheid 
verbeteren?

…

24



Ruben Vandenplas

Ike Picone (promotor)

Franne Mullens
Jessy Siongers 
Ignace Glorieux (promotor)
Bram Spruyt (promotor)

Mathijs De Baere
Elke Van Hevele
Jessy Siongers (coördinator)
John Lievens (hoofdpromotor)

Kenniscentrum Cultuur- en Mediaparticipatie

www.cultuurenmedia.be

http://www.cultuurenmedia.be/
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4.5 PRESENTATIE VAN AN TOURNELLE VAN HET MUSEUM BOKRIJK, 
SAMEN MET SOFIE WAUTERS VAN TOERISME VLAANDEREN 

  



PUBLIEKSBEVRAGING
BOKRIJK EN TOERISME 
VLAANDEREN

17 NOVEMBER 2020



Impulsprogramma’s

• Thema
• Hefboomwaarde

HEFBOOMPROJECTEN: ONDERSTEUNING VIA SUBSIDIE

PASSEN BINNEN ÉÉN VAN DEZE THEMA’S:

- de 'Vlaamse Meesters' als internationaal sterk merk
- de kernattracties in de deelbestemmingen als 
internationale iconen
- meetinginfrastructuur in erfgoedlocaties voor de 
internationale meetingindustrie

ÉN ZE MOETEN VOLDOENDE HEFBOOMWAARDE HEBBEN:

- een grote economische return genereren
- voldoende schaalgrootte hebben
- kwaliteitsvol zijn
- het merk Vlaanderen versterken
- internationale aantrekkingskracht hebben



MONITOREN HEFBOOMWAARDE

BEZOEKERSAANTALLEN

INFORMATIE OVER DE BEZOEKER:  
TEVREDENHEID EN HET PROFIEL

INFORMATIE MET BETREKKING TOT 
DE BEDRIJFSACTIVITEITEN

wie bezoekt 
museum/attractie?

tevredenheid

verwachtingen



PUBLIEKSBEVRAGING BOKRIJK

JUNI 2018 OVERLEG OPSTART PUBLIEKSBEVRAGING

- 2 methodologische vragen: 
- Hoe?
- Wanneer?

‘NULMETING’ ÉN TEGELIJK EEN TESTCASE. 

BRUEGELJAAR 2019: VLOTTE BEVRAGING  



BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN

EERSTE PUBLIEKBEVRAGING SINDS 'BOKRIJK BRANDMERKT'

NPS SCORE TOONT ONS DAT WE GOED BEZIG ZIJN

BIJNA DE HELFT VAN DE BEZOEKERS KWAM VOOR BRUEGEL



WAAR WE AAN KUNNEN WERKEN

BEZOEKERS OP WEG HELPEN IN HET MUSEUM DANKZIJ EEN NIEUWE
EN VEREENVOUDIGDE PLATTEGROND.

DE SIGNALISATIE OP HET TERREIN WERD MEE OPGENOMEN IN DEZE
OEFENING



WAT WE NOG LEERDEN

DOELGROEPEN VERSCHILLEN DUIDELIJK NAAR
GELANG HET MOMENT VAN BEZOEK

NIET OP ALLE OPMERKINGEN KAN ER (SNEL) EEN 
ANTWOORD GEGEVEN WORDEN



DE SAMENWERKING MET TOERISME VLAANDEREN

HET ONDERZOEK IS ONMISKENBAAR EEN MEERWAARDE VOOR DE ORGANISATIE

• Er wordt heel wat uit handen genomen
• Cijfermatige bevestiging van wat we wel wisten

HET ENGAGEMENT VAN HET MANAGEMENT IS EEN VOORWAARDE OM HET MAXIMALE UIT DE 
BEVRAGINGEN TE HALEN



BEVRAGINGEN 2020

IN ALLE LOCATIES WAAR WE BEVRAGINGEN HADDEN LOPEN OF STARTEN:

- Overschakelen op online bevraging / QR code

- Keuze van methode werd overgelaten aan attractie / museum

VOOR BOKRIJK -> online bevraging. 1/6 van de bezoekers heeft gereageerd.

KLEINERE LOCATIES, ZOALS HALLEPOORT, KASTEEL VAN LAARNE, ETC.:

- klein bezoekersaantal dus mogelijk probleem met steekproef

COVID-19 MAATREGELEN



Sofie Wauters – onderzoeker

sofie.wauters@toerismevlaanderen.be

An Tournelle – online communicatie

An.tournelle@limburg.be

mailto:sofie.wauters@toerismevlaanderen.be
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4.6 PRESENTATIE VAN BERT VAN LAERE VAN HET CONCERTGEBOUW 
BRUGGE 

  



https://www.skinn.be/nl/werk/concertgebouw-brugge






Onder meer, meer:

• (-35, met aanknopingspunten)

• (45+, open voor het onbekende)

• (beleving!)

• : publiek en artiest (&..), diverse publieken

Nood aan : 

• Nieuwe (site/partners/video)

• Unieke creëren 

• (personae)

• Meer marketing 

• Corporate (open huis)









https://youtu.be/QNF2-b-lIXo


https://youtu.be/VtSFJT4Ait8




1. Hogeschoolstudent -26

2. Jonge moeder 35+

3. Vader van adolescent 45+

4. Cultuurliefhebber 65+







Waarom?

•

•

•

•

•

•

•

•



Kennisopbouw

•

• %)

•

•

•

•

•

•





∞



Publieksonderzoek 
Concertgebouw Brugge 

2019-2020

Mart Willekens



Respons 

Respons 1547 805

1ste 

graad:
contactnames Respons

Totale 

respons

80% 71% 52%

1240 1134

email of 

adressen
91%

geldige email 

of adressen

• Vergelijking 2014-2015

• Iets minder 
contactnames

• Gelijkaardige 
respons

• N=805 voor de volledige 
vragenlijst 



Initiatief 

36%

39%

26%
Ikzelf

Samen

Iemand
anders



Structuur van de vragenlijst 

• Gemeenschappelijk deel 
• Sociaal demografisch 

• Participatie 

• Type bezoeker

• Subsample 1: Praktische evaluatie Concertgebouw (N=387) 

• Subsample 2: Consumptie en levensstijl (N=418) 



Type voorstellingen

• Orkestraal/vocaal: grotere 
concerten met symfonische of 
orkestrale muziek, en koormuziek 

• Moderne dans/muziektheater:
Moderne dans en muziektheater 
voorstellingen 

• Iedereen klassiek: Het event 
‘Iedereen klassiek’, waar 
verschillende klassieke genres 
gecombineerd werden  

• Andere voorstellingen: 
Voorstellingen met kamermuziek, 
kinderconcerten of literatuur.

Orkestraal 

/vocaal

Moderne dans 

/muziektheater

Iedereen 

klassiek Andere Totaal

Sample 1 (S1) 47% (N=171) 50% (N=123) 47% (N=45) 48% (N=48) 48% (N=387)

Sample 2 (S2) 53% (N=195) 50% (N=121) 53% (N=50) 52% (N=52) 52% (N=418)

Totaal 366 244 95 100 805



• Toetsing tendensen publieksonderzoek aan klantenanalyse
• Bredere participatie?

• Instroom nieuw publiek? 

• Verrijking marketingvisie met nieuwe inzichten 5 publiekssegmenten

• Bespreking resultaten & aanbevelingen met staf & teams

• Opbouwen plannen voor beleidsperiode 23-27



•
• Alle facetten van de werking samen in beeld krijgen (specifiek voor Concertgebouw)
• Vertekening van het resultaat. Kanttekeningen belangrijk !
• Manko : niet-publiek bevragen, profielen kunnen helpen
• Soms wil je verder doorvragen.

•
• Willen we de vraag van het publiek (dat we al hebben) nog meer beantwoorden? 
• Of willen we doen wat ons doel in de sector is? 

•
• We willen op een strategische manier verleiden om iets nieuws te ontdekken (nieuw 

& bestaand publiek).
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4.7 VERSLAG VAN DE PRESENTATIE VAN PETER AERTS VAN HET S.M.A.K.   

Hoe je onderzoek kan aanwenden in je instituut als een nuttig instrument is iets waar middelgrote en 
kleine cultuurinstellingen mee te maken hebben. Onderzoek is iets dat gedragen moet worden door heel 
de werking en iedereen moet het nut van onderzoek begrijpen. Een van de dingen die ik ben 
tegengekomen is hoe je die consistentie, de zogenaamde incidentie en de onderbrekingen, gaat 
doorvoeren alsook het inplannen van die momenten. Men moet iemand hebben die een planning kan 
opstellen en het onderzoek kan uitvoeren, waardoor dat onderzoek je niet weken vasthoudt.  
 
Een ander element is de briefing, je wil namelijk een beroep doen op verschillende mensen om het 
onderzoek te laten lopen. Zij moeten elk ingewijd worden om zo bepaalde fases in het onderzoek op te 
volgen. Verveling is op sommige momenten wel een probleem waardoor je moet nagaan hoe je de 
interviewers gemotiveerd kan houden. Een ander praktisch probleem is de korte batterijlevensduur van 
een tablet. Dat is iets dat op mensen begint te wegen en je onderzoek in de war kan doen lopen.  
 
Het belonen van online bevragingen is ook een manier om het gebruik van communicatiekanalen aan te 
wenden. Stel dat het zeer moeizaam zou zijn om van voldoende mensen hun medewerking te krijgen, 
dan hadden we een incentive (zoals een gratis koffie of een vrijkaart voor een museumbezoek) achter 
de hand. 
 
De moeilijkheid om te objectiveren is ook een van de beperkingen die we ondervonden hebben. 
Onderzoek is ook een manier om te objectiveren. Dat is een beperking enerzijds, maar anderzijds ook 
wel een voordeel. Een van de moeilijkheden die we tegenkomen binnen museumstructuren is het nog 
steeds werken in silo’s. Teamoverschrijdend werken en onderzoek als een tool gebruiken, is enorm 
interessant. Publieksbeleving objectiveren waardoor het bespreekbaar wordt en een onderdeel kan 
worden in beleidsgesprekken, is een belangrijke opdracht voor onderzoek. Een andere vraag is de vraag 
wanneer onderzoek ruim genoeg is om daar iets van te kunnen afleiden. De aantallen die een 
verantwoord staal moeten vormen als men onderzoek wil gebruiken als intern instrument om bepaalde 
discussies te openen, is ook belangrijk om te weten. 
 
Daarnaast is het lezen van onderzoeksresultaten toch wel een bekwaamheid die je moet leren en die 
jaren training vraagt. Ik ben zeer blij met dit proces, omdat je toch probeert om zaken in beweging te 
krijgen en een zekere geloofwaardigheid op te bouwen. Als ik kijk naar onze resultaten, dan gaat dat 
toch vooral over de directe beleving. De spiegel en het vergrootglas is onze directe beleving, het gebruik 
van onze mediakanalen, wie heeft wat gezien van ons bestaand publiek enz. Dat heeft een impact op 
onze werking. Als je kijkt naar de manier waarop heel veel positieve signalen bij ons terechtkomen en 
de manier waarop erfgoedbewakers omgaan met ons publiek, dan is dat zeer mooi om te lezen en 
interessant om hen dat ook mee te geven. Daaruit is de idee gekomen om de mensen die dag in dag uit 
in de museumzalen staan en in contact staan met ons publiek, ook reacties te laten noteren vanuit hun 
ervaring. Zaken stofferen is iets wat we willen meenemen als we onderzoek zouden doen. De quotes 
van mensen zeggen soms zo veel waardoor je op ideeën kan komen. Dat vind ik een interessant gebruik 
van onderzoek.  
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De lijst van persona’s gebruiken we vooral intern. Ook intern is er een enorme nood aan het tastbaar 
maken van wie onze bezoekers zijn. Persona’s kunnen in dat geval helpen en gevoed worden door 
onderzoek. Het helpt om uit die silo’s te geraken en teamoverschrijdend te werken. Het onderzoek heeft 
ons ook geholpen om verschillen en overeenkomsten te detecteren bij bezoekers. Een voorbeeld: waarin 
verschillen bezoekers van de tentoonstelling van Gerhard Richter van andere bezoekers? Dat zijn 
personen die je om de paar jaar ziet bij een grote tentoonstelling. Personen die een collectie van 
tentoonstellingen van S.M.A.K. hebben bezocht, blijken een ander type publiek te zijn. Een ander element 
dat ook interessant is, zijn de verwachtingspatronen als iemand het museum bezoekt. Die zijn zeer 
verscheiden als dat gaat over iemand die met zijn gezin op bezoek komt of iemand die zeer gericht voor 
één tentoonstelling komt. Dan heb ik een voorbeeld van hoe dat soort van bevindingen leidt tot een 
idee dat mogelijk ook waarheid kan worden (zie cartoon).  
 

4.7.1 Toelichting bij cartoon 

Door de bevragingen en de reacties die onze bewakers hebben verzameld, hebben we meer zicht 
gekregen op de manier waarop verschillende types van bezoekers muurteksten lezen en de bemiddeling 
ervaren. Een nieuw idee is een soort van mix tussen een audiogids en een vraagbaak. We noemen dat 
voorlopig in de conceptfase de ‘S.M.A.K. FAQ’. Het idee is dat je in audio veelgestelde vragen kan scannen 
op je smartphone en in audio beantwoord wordt door bijvoorbeeld een curator. We zouden mensen 
ook kunnen vragen om hun eigen vragen aan ons te door te sturen waardoor we die vraagbaak in 
audio kunnen uitbreiden. Misschien kan de S.M.A.K. FAQ een soort van bemiddelingstool zijn dat we 
kunnen gebruiken ter ondersteuning van verschillende tentoonstellingen.  




