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De titel van deze publicatie, De man in de Kalverstraat, is
ontleend aan een uitspraak van conservator Annemarie
den Dekker van het Amsterdam Museum, die verderop
in dit boekje aan het woord komt.

doelgroepen vinden en bereiken. Steeds vaker gebeurt
dit buiten de eigen muren met behulp van internet,
sociale media, mobiele telefonie en tv. Ik kan u hun
verhalen van harte aanbevelen.

Het citaat staat symbool voor de andere kijk van culturele organisaties op het publiek dat ze willen trekken.
Van oudsher zijn zij gericht op welgestelde en hoog
ontwikkelde doelgroepen (vaak vrouwen). Met de
tentoonstelling A’dam Man & Mode heeft Amsterdam
Museum laten zien dat je ook andere publieksgroepen
kunt bereiken, bijvoorbeeld de winkelende man op
straat die op het eerste gezicht wellicht minder affiniteit
heeft met een museum.

Opbouw van deze publicatie
De man in de Kalverstraat bestaat uit twee delen. In
het eerste gedeelte vindt u vijf interessante interviews,
waarin de praktijk wordt belicht. In het tweede, meer
theoretische deel vindt u een omschrijving van de acht
Mentality-milieus. Deze segmentering van de Nederlanders inclusief hun belangstelling voor kunst en cultuur,
kan u helpen bij het beschrijven en vinden van nieuwe
publieksgroepen.

Ook in Het Scheepvaartmuseum zie je een dergelijke
verschuiving van doelgroepen. De grootschalige
verbouwing van het gebouw (“Het paradijs voor een
museumdirecteur”) was aanleiding voor het museum
om te kijken naar de manier waarop zij het publiek
bereiken. Dat heeft geleid tot een meer gesegmenteerde
benadering van de bezoekers. Naast bestaande doelgroepen worden er ook heel duidelijk nieuwe groepen
bezoekers aangesproken. In de opzet van de tentoonstellingen zijn persoonlijke verhalen en belevenis
sleutelbegrippen.

Het boekwerkje wordt afgesloten met tips en aanbevelingen. Hiermee is deze publicatie een handig hulpmiddel dat handvatten biedt voor het vinden en bereiken
van nieuwe doelgroepen. Maar bovenal hopen wij
dat het u inspiratie geeft bij uw eigen zoektocht naar
nieuwe publieksgroepen.

Symbool voor de aanpak van Het Scheepvaartmuseum
staat het binnenplein waar elke doelgroep zijn eigen
ingang heeft. Met een restaurant in eigen beheer, dat
vrij toegankelijk is, en events voor zakelijke klanten in
het fraai gerestaureerde pand, boort Het Scheepvaartmuseum bovendien nieuwe geldbronnen aan, die
gebruikt worden om het museum verder te ontwikkelen.

Tot slot: Cultuur-Ondernemen stelt zich ten doel om
culturele organisaties te helpen bij de omslag van een
vooral door de overheid gesubsidieerde sector naar een
meer publieksgedragen sector. Wilt u na het lezen van
deze publicatie meer weten? Neem dan contact met
ons op. Op www.cultuur-ondernemen.nl wijzen wij
u de weg.
Jo Houben
Directeur Cultuur-Ondernemen

Behalve Amsterdam Museum en Het Scheepvaart
museum laten in deze publicatie nog drie organisaties
hun licht schijnen op de manier waarop zij nieuwe
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In augustus 2010 heeft het onderzoeksbureau
Motivaction onderzoek gedaan naar de rol en
betekenis van kunst en cultuur in de Nederlandse
samenleving. Aanleiding voor dit onderzoek, dat
ook al in 2007 werd uitgevoerd, is het huidige politieke en economische klimaat waarin de culturele
sector zwaar onder druk staat. Het gevolg hiervan
is dat de gebruikelijke vormen van financiering
wegvallen. Culturele organisaties ontwikkelen zich
hierdoor van een door de overheid gesubsidieerde
sector naar een meer publieksgedragen sector,
en moeten op zoek naar nieuwe publieksgroepen
en nieuwe inkomstenbronnen.
Belangrijkste conclusies onderzoek
Het onderzoek van Motivaction uit augustus 2010
biedt aanknopingspunten voor het bereiken van
nieuwe publieksgroepen, onder andere dankzij de
indeling van kunst- en cultuurliefhebbers in acht
zogeheten Mentality-milieus. Met dit model van
Motivaction wordt het eenvoudiger om bepaalde
doelgroepen te onderscheiden, en als uitgangspunt
te nemen bij de programmering van tentoonstellingen en voorstellingen.
Ook de resultaten van het onderzoek geven houvast. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat er een
groot draagvlak is voor kunst en cultuur onder de
Nederlandse bevolking (zie kader). Dit percentage
wordt nog hoger als een brede definitie van kunst
en cultuur wordt gehanteerd, waarbij behalve
museumbezoek, schilder- en beeldende kunst ook
popmuziek, film en straattheater als kunst- en
cultuuruitingen worden gezien.
Er is breed in de maatschappij markt voor kunst
en cultuur. Een belangrijke vraag is dan ook: hoe
kan de sector inspelen op het draagvlak voor
kunst en cultuur, en op de behoeftes en voorkeuren van verschillende groepen in de samenleving?
6
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Drie groepen kunst- en cultuurliefhebbers
Een groot deel van de Nederlandse bevolking
(44 procent) zegt weinig tot niets met kunst en
cultuur te hebben. In het Mentality-model behoren deze Nederlanders tot de moderne burgerij,
opwaarts mobielen en gemaksgeoriënteerden
(zie verderop in dit boekje voor de kenmerken
van deze groep).
Deze groep, ook wel laagdrempelige amusementsdeelnemers genoemd, is echter wel degelijk bereid
om culturele activiteiten te ondernemen, zolang
deze maar aangenaam en laagdrempelig zijn.
Het motief om iets cultureels te ondernemen is
vooral om vermaakt te worden en voor de gezelligheid. Populair zijn grootschalige evenementen
met mooie decors en grote shows, gericht op
plezier en het collectief ervaren, zoals musicals
en muziekoptredens in een hal of stadion. Kennis
neemt men tot zich, zolang het aantrekkelijk is en
(als het even kan) op een presenteerblaadje worden
aangeboden.
Een tweede groep (21 procent van de Nederlanders) - die overwegend bestaat uit nieuwe conservatieven en de traditionele burgerij - is geïnteresseerd in kunst en cultuur met een historische en
nostalgische waarde. Zij zijn trots op Nederlands
rijke historie. Hun behoefte is kennisgericht, ze
willen graag wat leren, niet alleen voor zichzelf
maar ook voor de (klein)kinderen. Vandaar dat
zij aangeduid worden met de term cognitieve
kunst- en cultuurliefhebbers.
Een derde groep (35 procent van de Nederlanders)
bestaat overwegend uit kosmopolieten, postmate
rialisten en postmoderne hedonisten, groepen met
een hogere sociaaleconomische status en een
postmoderne waardenoriëntatie. Van oudsher
richtten culturele organisaties zich vooral op deze

groepen. Deze over het algemeen meer stedelijk
georiënteerde milieus, zoeken in kunst en cultuur inspiratie en verheffing, en zijn vooral gemotiveerd vanuit zelfontplooiing. Zij besteden
in het dagelijks leven veel tijd aan kunst en
cultuur en zoeken het ook op of dragen er zelf
aan bij. Zij erkennen het algemeen belang van
kunst en cultuur in hoge mate en zijn zeer ondernemend als het gaat om kunstzinnige en culturele activiteiten. Op deze groep is de term intrinsiek gemotiveerde kunst- en cultuurliefhebbers
van toepassing.

raking komen met kunst, des te groter is de groep
potentiële kunstliefhebbers in de toekomst.

De drie verschillende groepen hebben hun eigen
voorkeur voor gezelschappen en artiesten. Ook is
bekend wie naar welke televisieprogramma’s
kijkt, welke tijdschriften men leest, welke merken
men koopt, welke bekende Nederlanders het
meeste aanspreken en op wat voor manier (met
de juiste tone of voice) men het best benaderd kan
worden. Dit helpt bij het vinden van de juiste
doelgroep. Door middel van doelgroeponderzoek
kunnen culturele organisaties specifiek bepalen
wie zij op welk moment met welke boodschap
willen bereiken.

Tenslotte
Zoals ieder bedrijf zichzelf tegen het licht houdt,
zo dienen ook culturele instellingen goed te kijken
naar het publiek dat zij nu trekken en naar het
publiek dat zij zouden kunnen trekken als zij weten in te spelen op de motieven en drijfveren van
dit publiek. Zo openen zich nieuwe markten en
worden nieuwe inkomstenbronnen aangeboord.

Enkele aanbevelingen
Er is zoals gezegd veel meer draagvlak voor kunst
en cultuur in de Nederlandse samenleving dan de
culturele sector beseft. Dat draagvlak is er ook bij
Nederlanders van Turkse, Marokkaanse, Antilliaanse en Surinaamse afkomst. Voor elke Nederlander
is de beleving van kunst en cultuur anders. Door
mensen te laten inzien dat zij in hun dagelijks leven in aanraking komen met kunst en cultuur
(ieder op zijn of haar eigen manier), kan de sector
de persoonlijke relevantie onder de Nederlanders
vergroten, vooral onder jongeren. Dit is ook commercieel interessant.
De sector kan hierop inspelen door het maatschappelijk nut van kunst en cultuur veel meer kenbaar
te maken. Zo zou de kunst- en cultuursector
kunnen lobbyen voor het opnemen van kunst en
cultuur als vast onderdeel in de lesprogramma’s
over burgerschap, waarbij de koppeling met maatschappelijke identiteit en geschiedenis gezocht
kan worden.
Ook kan zij het draagvlak vergroten door het
organiseren van culturele en kunstzinnige buurtactiviteiten voor kinderen, zoals kindertheater of
kinderconcerten. Hoe eerder kinderen in aan
7
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Voor alle bevolkingsgroepen, zowel oorspronkelijke als ‘nieuwe’ Nederlanders, mannen als
vrouwen, hoger als lageropgeleiden, geldt dat er
behoefte is aan meer culturele activiteiten in de
buurt. Door kunst en cultuur letterlijk dichter bij
huis te brengen (denk aan muziekoptredens en
voorstellingen in de buurt) kunnen verschillen
tussen bevolkingsgroepen worden geslecht en
groepen met elkaar worden verbonden.

Groot draagvlak voor kunst en cultuur
Uit het onderzoek naar de rol en betekenis
van kunst en cultuur in Nederland, gehouden in augustus 2010, blijkt dat er een groot
draagvlak is voor kunst en cultuur onder de
Nederlanders. Hieruit mag worden gecon
cludeerd dat Nederland kunst en cultuur
belangrijk vindt. De belangrijkste cijfers:
• Maar liefst 96% van de Nederlanders
waardeert het dat andere mensen creatief
bezig zijn.
• Bijna 89% van de Nederlanders vindt dat
kunst en cultuur voor iedereen is.
•B
 ijna vier op de vijf Nederlanders (79%)
vindt het belangrijk dat er kunstenaars zijn.
• Vrijwel alle Nederlanders (93%) vinden
het belangrijk dat kinderen iets meekrijgen
van kunst en cultuur.
• Bijna vier op de vijf Nederlanders (79%)
vindt het belangrijk dat kunst en cultuur
onderdeel zijn van lesprogramma’s in het
onderwijs.

Mode in het Amsterdam Museum

Mode is aansprekend en sexy, en dus een dankbaar
onderwerp voor musea om nieuwe publieksgroepen
te bereiken. Annemarie den Dekker, conservator
kunstnijverheid en mode van Amsterdam Museum,
licht een tipje van de sluier op over de manier van
werken. “Je kunt het zo gek maken als je zelf wilt.”

Annemarie den Dekker

Chique oudere dames (met hun dochters) en
moslima’s. Twee voorbeelden van specifieke
doelgroepen waarop Amsterdam Museum zich de
afgelopen jaren richtte met speciale tentoonstellingen over mode. Het publiek van de chique
oudere dames werd verrast met een geschiedenis
van de grote Nederlandse modepaleizen: Bijenkorf, Maison de Bonneterie. Deze tentoonstelling
bleek een uitgelezen ontmoetingsplek voor het
ophalen van herinneringen uit vervlogen tijden.
Hoofddoeken
Met een tentoonstelling over hoofddoeken probeerde het museum een heel andere doelgroep
binnen de poorten te krijgen: moslima’s. De tentoonstelling bleef niet beperkt tot een overzicht
van hoofddoeken en de persoonlijke verhalen
van hoofddoekdragers. In het verlengde ervan
werden workshops voor moslimvrouwen georganiseerd. Tijdens deze gelegenheid kwamen niet
alleen de verschillende manieren van hoofd
doeken knopen aan de orde, maar werd er ook
gediscussieerd over de vraag hoe sexy je jezelf
mag kleden.
8

we treden buiten de muren van het museum

Permanent modeplatform in het Amsterdam Museum

Voor de recente tentoonstelling A’dam Man &
Mode, die van oktober 2010 tot februari 2011 te
zien was, greep het museum achter de Amsterdamse Kalverstraat terug op een beproefd recept
uit 1999. Dat jaar werd voor het eerst een brainstormsessie georganiseerd onder leiding van een
extern bureau. In maart 2009, ruim anderhalf jaar
voor de tentoonstelling over mannenmode van
start ging, werd zo’n zelfde sessie gehouden.
Middeleeuwse harnassen
Annemarie de Dekker: “Een brainstormsessie is
een prima manier om je doelgroep scherp te krijgen en te toetsen of je de juiste keuzes maakt.
Kernvragen zijn: voor wie doe je het en hoe ziet
de doelgroep eruit.” De grootste uitdaging was:
hoe krijg je het winkelend mannelijk publiek uit
de Kalverstraat het museum in – in vakjargon: de
opwaarts mobielen, een doelgroep waarvan bekend is dat die gesteld is op uiterlijk. Tegelijkertijd
moest het bestaande publiek ook komen.
Annemarie: “Bij de start van een project is het
nuttig om de verfrissende blik van buitenstaanders

te gebruiken. In ons geval was dat de brainstormsessie met onderzoeksbureau Motivaction, die
tegelijkertijd als startmoment gold voor alle betrokkenen, zoals Collectie, Marketing en Educatie.
Tussentijds hebben we met de doelgroep gesproken
over de opzet van de tentoonstelling. Dat helpt bij
het inkaderen van je onderwerp. Deze focusgroep
vond dat we harnassen uit de middeleeuwen
moesten laten zien. Dat bleek de doelgroep van
mannen erg aan te spreken.”

“Kernvraag was: hoe krijgen
we de winkelende man uit de
Kalverstraat binnen?”
Vijfhonderd paar sneakers
“Je kunt het zo gek maken als je zelf wilt,” zegt
Annemarie. Belangrijk is dat je de beslissingen
neemt op basis van de kernwaarden van je museum. Een voorbeeld: persoonlijke verhalen zijn
voor ons belangrijk. Dus lieten we een homopaar
vertellen waarom zij voor hetzelfde trouwpak
9
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Amsterdam Museum
Amsterdam Museum, tot voor kort bekend als
Amsterdams Historisch Museum, ontwikkelt
zich meer en meer tot een ontmoetingsplek en
platform. Van oudsher zijn goed opgeleide en
welgestelde mensen de doelgroep, maar met
speciale tentoonstellingen wordt op nieuwe
doelgroepen gemikt uit de traditionele en moderne burgerij en opwaarts mobielen; groepen
die eerder geneigd zijn om Madame Tussaud
of de Efteling te bezoeken. Zakelijke klanten
kunnen bovendien in de Regentenkamer van
het voormalige weeshuis terecht. Jaarlijks komen er 200.000 betalende bezoekers.
Met de tentoonstelling A’dam Man & Mode
werd specifiek gemikt op de opwaarts mobielen. Bijkomend voordeel was dat conservatoren zo ontdekten dat je dankzij een markt- en
doelgroepgerichte benadering ervoor kunt zorgen dat je deze nieuwe doelgroepen ook daadwerkelijk binnenkrijgt, dankzij een op maat
gesneden collectie die deze bezoekers echt
aanspreekt.

hadden gekozen. De directeur van het Hilton
Hotel vertelde zijn verhaal over zijn favoriete kostuum. Job Cohen was te zien in een pak uit 1972.
En een bekende dj die vijfhonderd paar sneakers
heeft, lichtte persoonlijk toe waarom deze schoenen zo belangrijk zijn voor hem.”

“Het museumpubliek is vaak
vrouw”
Wat hielp bij het trekken van nieuw publiek,
was het organiseren van speciale evenementen,
voegt de conservator toe. “Rondom de Amsterdamse Fashion Week nodigden we jonge modeontwerpers uit, voor wie we bovendien een
ontwerpwedstrijd uitschreven met als thema de
man in vergadering. Er was een fotopresentatie
over mannenmode in de straat onder de titel ‘Lef
of laf’. Vanwege de sneakers nodigden we een dj
uit tijdens de Museumnacht. En in verband met
een item over corpskleding haalden we studenten
in huis. Al deze groepen zorgden vervolgens weer
voor nieuwe bezoekersgroepen.”

Digitaal modeplein
A’dam Man & Mode is het begin van meer mooie
dingen. “Met tentoonstellingen rond het thema
mode trekken we nieuwe groepen bezoekers die
we willen houden,” zegt Annemarie. “Daarom is
het inmiddels een vast onderdeel van het museum,
waarmee we bovendien buiten onze muren treden.
We hebben al een collectiecentrum in AmsterdamNoord waar mensen terecht kunnen voor onderzoek en bijeenkomsten.”
Annemarie: “Onze ambitie is om samen met acht
andere musea een permanent modeplatform te
bieden, met webshops, opleidingen, shows, lezingen, debatten en de collecties. We ontwikkelen op
dit moment een modeplein op internet, waarmee
we heel veel verschillende doelgroepen hopen aan
te spreken. Het is de bedoeling dat dit digitale
modeplein eind 2011 van start gaat.”

Buzz en publiciteit
Uiteraard ontbrak het interactieve element niet, met
een speciale website, twitterberichten en een test in
de tentoonstellingsruimte over je eigen smaak en
de aantrekkingskracht op vrouwen, waarvan de
uitslag op internet verscheen. Beeld en geluid – bijvoorbeeld interviews op video – waren belangrijker
dan tekst. “En je moet zorgen voor buzz rond een
thema,” zegt Annemarie. “Hierbij hadden we het
geluk dat het NOS Journaal en landelijke kranten
over onze tentoonstelling berichtten.”

A’dam Man & Mode is het begin van meer mooie dingen

En kwamen de mannen uit de Kalverstraat? “De
tentoonstelling heeft veel bezoekers getrokken,”
concludeert Annemarie tevreden. “Maar wie dat
waren, is moeilijk te zeggen, want dat hebben we
niet specifiek gemeten. Wel kennen we de post
codes van bezoekers. Wat we ook weten, dankzij
steekproeven, is dat de leeftijd van de bezoekers
een stuk lager lag dan gewoonlijk. Middelbare
scholen meldden zich bijvoorbeeld spontaan aan.
Er zijn ook meer mannen geweest. Het museumpubliek is vaak vrouw. In dit geval namen de
vrouwen waarschijnlijk hun man mee.”
‘Persoonlijke verhalen
zijn belangrijk’
Mode in de Regentenkamer
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Renovatie Het Scheepvaartmuseum

Dick, Simone en Micky. Met deze namen
karakteriseert algemeen directeur van Het
Scheepvaartmuseum in Amsterdam Willem
Bijleveld zijn drie belangrijkste doelgroepen.
“We hebben een breed palet objecten dat
een groot publiek aanspreekt. Maar dat is
tegelijkertijd ook onze valkuil.”

Een paar honderd meter verderop resideert algemeen directeur Willem Bijleveld met zijn in de
toekomst bijna honderd man tellende staf, in een
loods op het naastgelegen marinecomplex; een
streng bewaakt terrein waar je alleen op vertoon
van een legitimatiebewijs toegang hebt. Het einde
van dit tijdelijke verblijf is in zicht. Eind september 2011 opent het geheel gerenoveerde museum
zijn poorten voor het publiek. De Nederlandse
maritieme geschiedenis is dan weer in hernieuwde
vorm te aanschouwen.
Verdubbeling aantal bezoekers
“Er moest iets gebeuren,” zegt Bijleveld. “We zaten
zonder klimaatinstallatie. Dat was voor de overheid aanleiding om in 2007 het hele gebouw op de
schop te nemen. Dankzij deze renovatie krijgen

De doelgroepen zijn afgeleid van de Mentalitymilieus die het Amsterdamse onderzoeksbureau
Motivaction onderscheidt. Bijleveld: “Dit model
werkt gewoon goed. Het helpt ons om focus aan
te brengen en op een verrassende manier naar
het publiek te kijken. Zo maak je heldere keuzes,
gericht op de afzonderlijke doelgroepen.”
Bij de herinrichting van het gebouw is ervoor gekozen om elke doelgroep een apart trappenhuis te geven, via welke hij de gewenste zalen kan bezoeken.
In de centrale hal zullen medewerkers de bezoekers
doorverwijzen naar de voor hen bestemde zalen.

Willem Bijleveld

Wie Het Scheepvaartmuseum nadert vanaf de
Amsterdamse Prins Hendrikkade stuit op metershoge schuttingen waarachter bouwvakkers druk
aan het werk zijn. Een levensgrote kraan torent
boven het karakteristieke gebouw uit. De kraanmachinist is een van de weinigen die zicht heeft
op de metamorfose die zich in het gebouw en op
de indrukwekkende binnenplaats voltrekt.

museum wist te vinden. Maar: “Dat is tegelijkertijd ook onze valkuil,” zegt Willem Bijleveld.
“Geen enkele bezoeker bezocht al onze 26 zalen.
Vandaar dat we voor een concept van dertien
afzonderlijke semipermanente tentoonstellingen
hebben gekozen. We focussen ons op drie specifieke doelgroepen, of eigenlijk vier als je ook de
scholen meetelt. Tien procent van ons publiek
bestaat uit scholieren. Per leeftijdscategorie zijn er
tentoonstellingen, onder andere rond de walvisvaart, de Gouden Eeuw, het VOC-schip en de haven
van Amsterdam.”

we een geheel nieuwe inrichting. Dat is natuurlijk
het paradijs voor een museumdirecteur.” Voorzichtige schattingen gaan uit van 300.000 bezoekers in
2012; 100.000 meer dan in 2007 toen de deuren
van het museum dichtgingen. Na 2012 hoopt de
museumdirecteur zelfs op een verdubbeling van
dit aantal tot 400.000 per jaar.

Trouwe bezoekers niet vervreemden
De oudste en trouwste groep bezoekers – zo’n
veertig procent van het totaal – wordt gevormd
door liefhebbers van kunst en de maritieme

geschiedenis van ons land. Zij komen al sinds de
opening van Het Scheepvaartmuseum, in 1916,
massaal naar het museum.
De medewerkers van Het Scheepvaartmuseum
kennen deze doelgroep als Dick. In het Mentalitymodel zit Dick in het segment van de nieuwe
conservatieven en de postmaterialisten. Voor Dick
zijn er vanaf september semipermanente tentoonstellingen met mooie kunstwerken en interessante
objecten uit de geschiedenis van de Nederlandse
zeevaart. Bijleveld: “Onze trouwste bezoekers
morgen we niet van ons vervreemden. Vandaar
dat we voor deze meer traditionele opzet hebben
gekozen.”
Torpedo-inslag
De grootste groep bezoekers van Het Scheepvaartmuseum – ongeveer vijftig procent – wordt aangeduid met Simone. In het Mentality-model zijn dit
vooral de moderne burgerij en opwaarts mobielen.
“We verwachten vooral hier groei,” zegt de museumdirecteur, die veertien jaar geleden overkwam
van Madame Tussaud.
Bijleveld: “Voor Simone hebben we tentoonstellingen rondom thema’s waarbij persoonlijke verhalen
en beleving de rode lijn zijn. We mikken hiermee
op een publiek dat ook naar Artis, het Dolfinarium,
de Efteling en Madame Tussaud gaat. Vandaar dat
je een zeeslag met Michiel de Ruyter meemaakt en

En dat is dan nog exclusief de 30.000 zakelijke en
particuliere klanten, die na sluitingstijd events van
derden bezoeken. “We hebben in het verleden
geprobeerd om ook ’s avonds museumpubliek te
trekken, maar dan komen de mensen niet,” zegt
Willem Bijleveld. “Daarom verhuren we ons gebouw in de avonduren aan bedrijven en particulieren, bijvoorbeeld voor bedrijfs- en bruiloftsfeesten.
Deze markt is qua omzet interessant. Deze groepen weten de weg te vinden, mede dankzij ons
prachtige gebouw dat we zo ten volle benutten.”
Drie aparte trappenhuizen
Maar het trekken van publiek overdag is en blijft
de core-business. Maar hoe doe je dat? Aan deze
vraag ligt een analyse van mogelijke doelgroepen
ten grondslag. Duidelijk was dat al vóór de renovatie een groot aantal mensen de weg naar het
Binnenkort is de Nederlandse maritieme geschiedenis hernieuwd te aanschouwen
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tijdens een bitterkoude reis op een passagiersschip
door een torpedo wordt getroffen, waarna je moet
vluchten in de reddingsboot.”
De derde doelgroep waarop Het Scheepvaartmuseum zich richt, heet Micky. Micky is kosmopoliet
of postmoderne hedonist en is op zoek naar bijzondere ervaringen. Ongeveer tien procent van
de bezoekers van het museum komt uit deze
groep. Bijleveld: “Dit is een groep die ons scherp
houdt en waarvoor je verrassende dingen moet
doen. Denk in dit verband aan evenementen in
ons bijzondere gebouw waarbij je bijvoorbeeld
steigers moet beklimmen om onze schilderijen van
dichtbij te bekijken. We kunnen voor deze groep
ook theater- en balletvoorstellingen organiseren,
bijvoorbeeld tijdens de Museumnacht.”

“Bezoekers brengen veertig
procent van hun tijd door buiten
de tentoonstellingszalen”
Vrij toegankelijk restaurant
Een niet te onderschatten onderdeel van het museum is het restaurant, dat als ontmoetingsplaats
fungeert. Volgens Willem Bijleveld brengen bezoekers veertig procent van hun tijd door buiten de
tentoonstellingszalen. “Vandaar dat we onze catering in eigen beheer houden, met een verantwoord
assortiment, passend bij het duurzame karakter
van ons museum. Bovendien is het restaurant vrij
toegankelijk. Met als achterliggend doel dat we de
mensen zo verleiden om ook een keer een bezoek
aan de tentoonstellingen te brengen. Zo verdienen
we extra geld dat we kunnen gebruiken om in het
museum te stoppen.”
Met gerichte campagnes, en in media die bij de
doelgroep passen worden potentiële bezoekers de
komende maanden benaderd. Willem Bijleveld is
ervan overtuigd dat de bezoekers en masse komen.
“Het concept is de afgelopen tijd uitgebreid getest
en geëvalueerd met behulp van panels. Dit gaan
we straks aanvullen met exitpolls, zodat we kunnen bijstellen als dat nodig is. Dat onderzoek
loont, bleek tijdens de inrichting van ons bezoekerscentrum rond de havententoonstelling. In de
oorspronkelijke opzet was de geschiedenis van de
haven geschrapt. Maar bezoekers verwachten een
historisch overzicht. Vandaar dat we dit element
weer hebben toegevoegd.”
Elke doelgroep heeft zijn eigen trappenhuis
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Joop van den Ende Theaterproducties

Met meer dan twee miljoen bezoekers
per jaar heeft Joop van den Ende Theaterproducties het Nederlandse volk aan de
musical gebracht. Wie kent niet de producties Petticoat en Mary Poppins? Hoe slaagt
het bedrijf erin om dit miljoenenpubliek
aan zich te binden? Commercieel directeur
Eline Danker vertelt.
Eline Danker

Patent op succesvolle musicals

De mobiele telefoon gaat diverse keren tijdens het
interview. En regelmatig klinkt het geluid van een
binnenkomende e-mail. We bevinden ons in de
werkkamer van Eline Danker in de kantoorvilla
aan het Amsterdamse Museumplein. Foto’s en posters aan de muur laten er geen misverstand over
bestaan: we zitten in het zenuwcentrum van Joop
van den Ende Theaterproducties, het bedrijf dat
het patent lijkt te hebben op succesvolle musicals.

Zo zou je bijvoorbeeld ten tijde van de Cito-toets
kunnen adverteren met de oproep: ‘Cito-toets
voorbij, kom gezellig met het hele gezin naar
Mary Poppins’. Een voorbeeld van aanhaken op
een mijlpaal is de première van een nieuwe musical, met de belangrijkste sterren op de rode loper.
Regelmatig haalt dat de voorpagina’s van de belangrijkste kranten.

Publiciteit zoeken
Het succes lijkt aan te waaien. Maar dat is geenszins het geval. Eline: “We wachten niet af maar
werken keihard aan onze publiciteit. We hebben
acht persvoorlichters in dienst die heel actief
op zoek zijn naar haakjes om de media te interesseren. We volgen alles wat over ons gezegd en
geschreven wordt. Dat is absoluut een belangrijke
reden waarom we succes hebben. Mond-op-mond
reclame is de belangrijkste vorm van reclame.
Via de media proberen we dat te krijgen. We zoeken de publiciteit bij mijlpalen en we haken aan
op de actualiteit.”

“We werken keihard aan onze
publiciteit”
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Ambassadeurs
De artiesten, die de belangrijkste ambassadeurs
zijn van Joop van den Ende Theaterproducties, gebruiken ook Hyves, Facebook, Twitter en YouTube.
Eline Danker: “Optreden in de sociale media levert
veel mond-op-mond reclame en betrokkenheid op.”
Dat de musical populair is, blijkt onder andere uit
het AVRO-programma Op zoek naar…, waarin de

AVRO samen met de kijkers zoekt naar de hoofdpersoon van een nieuwe musical. Op zoek naar
Joseph, Mary Poppins en Zorro zijn hier de meest
recente voorbeelden van. De winnaar krijgt de
hoofdrol in de productie.
De populariteit van de musical is het resultaat van
jarenlange publiciteitscampagnes van onder andere
Joop van den Ende Theaterproducties. Deze worden op heel veel verschillende manieren opgezet
en via uiteenlopende media, van tv tot dagbladen.
De musicals zijn immers bestemd voor een breed
publiek.
Op wie richten jullie je en hoe bereik je je doelgroep?
Eline Danker: “We richten ons op het vrouwelijke
uitgaanspubliek. Vrouwen zijn frequente theaterbezoekers en beslissen veelal waar zij met hun
partner naartoe gaan. Je moet zijn waar je doelgroep is, maar ook waar ze je niet verwachten.
Daarom sturen we e-mailings uit op zondagavond
tijdens Studio Sport. We weten namelijk dat veel
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‘Musicalisering’ van ons land
Joop van den Ende Theaterproducties draagt
bij aan de ‘musicalisering’ van ons land, zo
staat te lezen op de website van het bedrijf.
Op dit moment (mei 2011) draaien er vijf
musicals bij Joop van den Ende Theaterproducties: Mary Poppins, Petticoat (met Chantal Janzen en Freek Bartels), We Will Rock
You (van Queen), La Cage aux Folles (met
Stanley Burleson en Jon van Eerd) en recentelijk ook Zorro.
Deze voorstellingen zijn onder andere te
zien in de eigen theaters van Joop van den
Ende: Beatrix Theater Utrecht en Circus
theater Scheveningen.

vrouwen dan actief zijn op internet. Maar onze
doelgroep zit ook in de supermarkt. Dat is reden
waarom we daar ook acties doen. Daarmee bereiken we een heel nieuwe doelgroep: jongere vrouwen die eens een keer een musical uitproberen.”

“De discussie over het hogere
btw-tarief speelt ons absoluut
parten”
Hoe meten jullie of een musical een succes is?
“De verkoopcijfers zijn de belangrijkste graad
meter. Zo zagen we direct dat de discussie over
de hogere btw op toegangskaarten ons absoluut
parten speelt. In november en december, toen
de discussie op zijn hoogtepunt was, zakten de
verkoopcijfers, terwijl de omstandigheden (voorstellingen, publiciteit) gelijk waren. In de eerste
maanden van 2011, toen de prijsverhoging van
dertien procent tijdelijk was opgeschort, ging het
cijfer weer omhoog, terwijl dat andere jaren juist
de minder goed scorende maanden zijn.”

Wie gaan er naar een musical?
Uit onderzoek van onderzoeksbureau
Motivaction blijkt dat de musical een van
de meest laagdrempelige vormen van kunst
en cultuur is. De drempel om een musical te
bezoeken is een stuk lager dan bij andere
culturele activiteiten, zoals museumbezoek
en podiumkunst. Uit één onderzoek van
Motivaction blijkt dat van de musicalliefhebbers 70 procent vrouw is en 30 procent man.
Musicalproducties worden zowel door middelbaar als hoger opgeleide Nederlanders
bezocht. Hierbij geldt wel dat mensen met een
hoger inkomen vaker naar een musical gaan.

Oneindig Noord-Holland

Hoewel kosmopolieten het vaakst een
musical bezoeken – liefst in kleinschalige
setting – komen de musicalbezoekers uit
verschillende milieus. Met name de moderne
burgerij is te vinden bij grootschalige producties met mooie decors en veel showelementen. Deze groep bezoekt de musical
vanwege de gezelligheid en om collectief
vermaakt te worden. Opwaarts mobielen
hebben een ander motief: zij gaan naar musicals omdat ze erbij geweest moeten zijn.

Het begon als een simpel idee tijdens een
kennismakingsgesprek tussen gedeputeerde
Sascha Baggerman van de provincie
Noord-Holland en de directeur van het Frans
Halsmuseum Karel Schampers. Zou het niet
mogelijk zijn om met een iPod een route langs
Haarlemse musea te lopen? Ruim drie jaar
later is de website Oneindig Noord-Holland
het kloppend hart van een digitaal museum,
vertelt projectleider Joost Dekker.

Wat doen jullie aan onderzoek?
“Uit de postcodes van onze klanten valt af te leiden wie de kaarten kopen. En uiteraard evalueren
we onze voorstellingen. Dat doen we op een eerlijke manier: hoe zijn de verkoopcijfers, hoe scoren
we online en in de media. Daarvoor gebruiken we
geen bureaus; dat is te duur. Dit soort dingen doen
we zelf.
Verder testen we de middelen die we inzetten om
publiciteit te krijgen, zoals posters. We kijken naar
de fotografie, de titels en het artwork. We weten
dat je het simpel moet houden: een goede foto op
een poster is meer waard dan duizend woorden.
De voorstelling zelf wordt niet getest. Dat is een
creatief proces dat we aan de makers overlaten.
We leren wel veel van try-outs. Aan de hand van
de reacties van het publiek kunnen we bijvoorbeeld bepalen om een grap net op een wat andere
manier te maken.”
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Algemeen geldt dat de musical een genre
is dat een breed publiek bereikt. Op deze
manier zijn musicalproducties bij uitstek
geschikt om een brug te slaan tussen vermaak en kunst. Zo draagt het bij aan meer
draagvlak voor kunst en cultuur.

Joost Dekker

Het is de nacht van 13 op 14 januari 1916. Een zware noordwesterstorm beukt op de dijken van NoordHolland, die nog dezelfde nacht bezwijken onder de
druk van het Zuiderzeewater. Het eiland Marken
wordt het zwaarst getroffen met zestien doden.
In die bewuste nacht wordt er een meisje geboren.
Haar familie wordt enkele dagen later bezocht
door koningin Wilhelmina. Bij die gelegenheid
adopteert de vorstin het meisje als haar petekind.
De ouders ontvangen 50 gulden voor het kind en
zullen vanaf dat moment jaarlijks een cadeau
krijgen van het koninklijk huis. Uit dankbaarheid
krijgt het kind de naam van Wilhelmina.
Acteur Thom Hoffman
Dit is een van de vele verhalen die te vinden zijn
op de website Oneindig Noord-Holland. Op 12
januari 2011 werd het platform gelanceerd op het
voormalige eiland Marken. Acteur Thom Hoffman
droeg tijdens deze gelegenheid het verhaal van
Mina van Marken voor.
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Dat was het startsein voor een oneindige verzameling digitale verhalen over de geschiedenis van de
provincie Noord-Holland, veelal gebaseerd op de
actualiteit. De site is echt interactief; iedereen kan
verhalen en afbeeldingen toevoegen of reacties
plaatsen.

“Door de collectie van musea te
delen, heb je meer communicatiekracht”
Voor de site werkt een redactieteam van de provincie nauw samen met musea, archieven, historici en
regionale correspondenten. Zo wordt het culturele
erfgoed voor een breed publiek ontsloten. En dat
geldt zowel voor de collecties van de aangesloten
instellingen als voor de monumenten, cultuurlandschappen en archeologische bezienswaardigheden
in de provincie.

Smartphone
De website is het hart van Oneindig Noord-Holland. Maar het is veel meer dan alleen een site.
Met behulp van herkenbare bordjes bij topstukken
uit de collecties en bij bezienswaardigheden in
Noord-Holland worden bezoekers verwezen naar
internet. De smartphone dient hierbij als informatiebron. Met behulp van QR-codes (een soort
streepjescode die met de smartphone gescand
wordt) en de applicatie Layar (toevoegen van virtuele informatie aan de objecten die je ziet via de
camera van je telefoon) krijgen geïnteresseerden
direct toegang tot websites die meer informatie
geven over het object. Voor bezitters van gewone
mobiele telefoons vermelden de bordjes een nummer waarnaar zij een sms-bericht kunnen sturen.
Daarna krijgen zij een bericht terug met meer
informatie over het gewenste object. Oneindig
Noord-Holland heeft ook een eigen tv-serie op
RTV Noord-Holland en AT5.

“De Mona Lisa en de Nachtwacht
kun je ook overal zien”

Vaak is de website het startpunt voor het raadplegen
van andere informatiebronnen. Oneindig NoordHolland is heel actief op sociale media. Een voorbeeld: informatie over de bouw van de Afsluitdijk
verwijst naar een Hyves-groep over dit onderwerp.
Mona Lisa
Het digitaliseren van collecties gebeurde al langer,
maar dankzij Oneindig Noord-Holland wordt het
culturele erfgoed van de provincie nu onder één
naam toegankelijk gemaakt voor het grote publiek.
“We zijn bezig om een sterk merk op te bouwen,”
zegt projectleider Joost Dekker die namens de
provincie de website heeft opgezet. “In deze vorm
en omvang zijn we de eerste.”
Joost: “Sommige musea denken dat digitalisering
en openbare toegang leiden tot minder mensen in
het museum. Maar het is juist goed om de collectie
naar de mensen te brengen. De Mona Lisa en de
Nachtwacht kun je ook overal zien. Toch willen
mensen altijd weer het originele exemplaar in zijn
eigen omgeving bekijken. Bovendien is het een
uithangbord voor andere stukken uit de collectie,
die ook interessant zijn en waarvoor mensen ook
naar het museum kunnen gaan.”

En hij vervolgt: “Daar komt bij dat je met een
website als deze het publiek kunt verwijzen naar
andere musea. Dat zorgt voor meer bezoekers.
Door de collectie te delen, heb je meer communicatiekracht. Bovendien is dit overkoepelende
platform goedkoper dan allemaal afzonderlijke
initiatieven.”
Tienduizenden bezoekers
De eerste resultaten van de in januari 2011 gelanceerde website zijn heel bemoedigend. In de eerste twee maanden bezoeken per maand 12.000
unieke bezoekers de site. Gemiddeld keken zij
zeven minuten op de site. In die tijd bezochten ze
gemiddeld zeven pagina’s. Uit deze cijfers blijkt
dat mensen geprikkeld worden om op de site te
blijven. Met behulp van enquêtes wordt de komende tijd in beeld gebracht wie de site bezoeken.
Onderzoek van onderzoeksbureau Motivaction
wijst uit dat er veel mensen geïnteresseerd zijn in
het culturele erfgoed van de provincie NoordHolland. Dit zijn bijvoorbeeld toeristen en dagjesmensen die een VVV-kantoor bezoeken om informatie te halen. De site richt zich op mensen die in
het algemeen geïnteresseerd zijn in geschiedenis.
Ook hier is markt voor, zeker bij de nog steeds
groeiende groep mensen die affiniteit hebben met
digitale media. Bovendien is bekend dat de lokale
geschiedenis zich mag verheugen in veel aandacht. Denk in dit verband ook aan de belangstelling voor genealogie en de eigen stamboom.
Met behulp van sociale media en zoekmachinemarketing wordt het digitale museum de komende
tijd verder gepromoot. Een belangrijke rol hierbij
is weggelegd voor de aangesloten musea, archieven en andere instellingen zoals VVV’s. Joost
Dekker: “Samenwerking is belangrijk. Dan wordt
Oneindig Noord-Holland een echt platform, dat op
termijn wellicht kan worden uitgebreid naar de
rest van Nederland.”

Doelgroepen van Oneindig Noord-Holland
Het onderzoeksbureau Motivaction heeft
voorafgaand aan de start van Oneindig
Noord-Holland onderzocht welke groepen
in de samenleving de meeste belangstelling
hebben voor geschiedenis. Ook heeft het bureau gekeken naar het gebruik van internet,
mobiele telefonie en sociale media.
Twee zaken vielen op: er is veel aandacht
voor het ontstaan van Nederland, met name
bij de postmaterialisten, nieuwe conservatieven en kosmopolieten. Opwaarts mobielen,
die gemiddeld scoren als het om historie
gaat, hebben belangstelling voor oorlogen.
Daarnaast viel op dat er groepen zijn die
geïnteresseerd zijn in vaderlandse geschiedenis, maar ook hele grote groepen die belangstelling hebben voor de verhalen achter hun
directe leefomgeving.
Internet wordt het meest geraadpleegd door
opwaarts mobielen, gemaksgeoriënteerden en
postmoderne hedonisten. Over het algemeen
zijn dit jongeren. Kosmopolieten en opwaarts
mobielen zijn voorlopers op het gebied van
gebruik van internet op hun mobieltje, op de
voet gevolgd door nieuwe conservatieven.
Als deze zaken – belangstelling voor cultureel erfgoed en gebruik van nieuwe media –
op elkaar worden gelegd, is de conclusie dat
kosmopolieten en postmaterialisten de meest
kansrijke groepen zijn voor Oneindig NoordHolland, niet alleen om informatie te halen
maar ook om er zelf op te zetten. Kansen
liggen er ook bij nieuwe conservatieven,
postmoderne hedonisten, opwaarts mobielen
en de traditionele burgerij, vanwege hun
interesse voor geschiedenis en het gebruik
van nieuwe media.
Dankzij het onderzoek is de nadruk op de
lokale verhalen komen te liggen. Verhalen
beginnen op een herkenbaar punt, fysiek
dan wel emotioneel dicht bij mensen. Daarnaast is de claim en beeldtaal getest. De
vormgeving en teksten zijn naar aanleiding
hiervan bijgesteld, dat wil zeggen minder
museaal en directer.

De smartphone dient als informatiebron
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Staatsbosbeheer

Met 250.000 hectare natuurgebied heeft
Staatsbosbeheer de 16 miljoen Nederlanders
veel te bieden, van wandeltochten met de
boswachter tot opera’s in de natuur. Debbie
Kamphuis, directeur communicatie & marketing, geeft haar visie op het bereiken van
een divers publiek. “Je moet zorgen dat
alles wat je doet laagdrempelig is.”
Debbie Kamphuis

“Je hoeft bij ons geen kaartje te kopen. Indirect
is de belastingbetaler eigenaar. Daarom zijn natuurgebieden, die vaak om de hoek liggen, vrij
toegankelijk, zolang er niet het gevaar dreigt van
blijvende schade,” valt Debbie Kamphuis van
Staatsbosbeheer met de deur in huis. Meer dan
negentig procent van de natuurgebieden is vrij
toegankelijk, soms onder begeleiding als het om
kwetsbare gebieden gaat.

Op stap met de boswachter (fotografie: Staatsbosbeheer/Ernst Dirksen)

nog altijd de belangrijkste financier, maar zelf
zorgen voor inkomsten wordt steeds belangrijker.
Net als de cultuursector zoekt Staatsbosbeheer naar
nieuwe doelgroepen. “We waren een zendingsorganisatie met terreinbeheer als voornaamste taak,
tegenwoordig willen we mensen laten ervaren wat
de natuur voor hen kan betekenen. Daar hebben zij
recht op. Daarom bieden we wat wij noemen belevenissen aan. Hiermee verleiden wij mensen om
naar buiten te gaan,” zegt Debbie Kamphuis.

gemaksgeoriënteerden en de traditionele burgerij
heet, zonder dat het de traditionele achterban
van zich vervreemdt. Debbie: “Natuur is ook een
belangrijke inspiratiebron. Daarom bieden we
voor elk wat wils.”

Zorgen voor een zo groot mogelijke verscheidenheid van landschappen, en het beheer ervan zijn
belangrijke taken van Staatsbosbeheer. Maar minstens even belangrijk is de taak van gastheer, ook
voor mensen die minder geïnteresseerd zijn in
natuur. Voor hen zijn er sportfaciliteiten, picknickplaatsen en interessante excursies. Een derde
activiteit van Staatsbosbeheer is het leveren van
duurzame en milieuvriendelijke producten als
hout en biomassa.

Bezoekerscentra met horecafaciliteiten en speelbossen zijn voorbeelden van aantrekkelijke faciliteiten. Een recente activiteit waarmee Staatsbos
beheer nieuwe doelgroepen hoopt aan te boren,
is een safari waarbij de Nederlandse ‘grote vijf’
(bever, zeehond, edelhert, wild zwijn en ree)
worden gespot met spannend vervoer (ondermeer
bolderkar, jeep of een fluisterboot). In het najaar
van 2010 is Staatsbosbeheer hier mee begonnen.

Op safari
Staatsbosbeheer gaat sinds 1998 als verzelfstandigde organisatie door het leven. De overheid is

“We zijn het grootste attractiepark van Nederland,” aldus Debbie. Daarom wil Staatsbosbeheer
ook toegankelijk zijn voor wat in het jargon

Ambassadeurs
Via communicatietrainingen en communicatie
middelen worden de circa 650 medewerkers in het
veld – “ons visitekaartje” – vertrouwd gemaakt
met de verschillende doelgroepen. De boswachters
zijn immers de ambassadeurs van Staatsbosbeheer.
Het is daarom belangrijk dat zij zich kunnen verplaatsen in hun publiek, en dat zij op een andere
manier naar hun klanten kijken. Niet alleen als
natuurbeheerder maar ook als gastheer of gastvrouw, redenerend vanuit de klant. Ook in de
arbeidsmarktcampagnes, die gericht zijn op relevante opleidingen (Wageningen University,
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“Natuur en cultuur is een mooie
mix, zoals bij Oerol”
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groencolleges) wordt het facet van een goede
omgang met de bezoekers benadrukt.
“Natuur moet hoog op de agenda blijven staan,”
vindt Debbie, zeker nu de traditionele achterban
vergrijst. Daarom richt Staatsbosbeheer zich ook
nadrukkelijk op de jeugd, in feite de klant van
morgen. Daar komt bij dat mensen steeds verder
van de natuur af komen te staan. Daarom wil de
natuurorganisatie de drempels voor bezoek aan
natuurparken zo laag mogelijk maken.
Geldkraan
Doordat de politiek de geldkraan dichtdraait,
wordt Staatsbosbeheer gedwongen om te bezuinigen en na te denken over nieuwe bronnen van
financiering. Wandelen in de natuur blijft gratis,
maar wellicht moeten mensen in de toekomst
gaan betalen voor bepaalde faciliteiten. Bijvoorbeeld wandelen met de boswachter. Betalen
gebeurt al, bijvoorbeeld voor het huren van een
boswachterswoning of een kampeerplek. Ook de
levering van hout en biomassa zou nog meer vermarkt kunnen worden.

Staatsbosbeheer zoekt naar free publicity, bijvoorbeeld in vrouwenbladen als Margriet en Libelle,
maar ook in kranten, zowel landelijk als lokaal.
Dit gebeurt ook via relevante websites, via vak
bladen en via media van verwante organisaties,
zoals de ANWB en de VVV’s. En dan zijn er niet
te vergeten de eigen media, zoals het magazine
Onverwacht Nederland (oplage 45.000) en de
website. Met een webcam in een vossenburcht
kreeg Staatsbosbeheer dit voorjaar veel aandacht.
Het doel hiervan is verbreden van de doelgroep.
Debbie: “We bieden aantrekkelijke content aan
websites en media. Dat is belangrijk, want mensen beslissen vaak op het laatste moment om de
natuur in te gaan. Dan moet je op veel plaatsen
aanwezig zijn.”

“Je moet zorgen dat alles wat je
doet laagdrempelig is”
Cultureel erfgoed
Hierbij past het zoeken naar samenwerkingsverbanden met gemeenten en instellingen (sport, cultuur). Met 1700 panden die tot het cultureel erfgoed van ons land behoren, heeft Staatsbosbeheer
veel te bieden, bijvoorbeeld Radio Kootwijk, met
zijn mooie decor en goede akoestiek.
“Natuur en cultuur is een mooie mix,” vindt
Debbie. “Landelijk is er Oerol op Terschelling
(het grootste natuurlijke decor van Nederland)
maar ook locaal werken we samen, bijvoorbeeld
bij een operavoorstelling in Fort Rijnauwen bij
Utrecht (een prachtig natuurlijk theater) en bij
tentoonstellingen samen met kunstenaars. We
laten de organisatie van dit soort evenementen
over aan onze mensen in de regio. Je moet zorgen
dat alles wat je doet laagdrempelig is. En we werken samen met lokale partijen, zoals VVV’s en
plaatselijke bladen, dichtbij het publiek. Dat zijn
tips die ook gelden voor culturele instellingen.”
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Vier doelgroepen
De 16 miljoen Nederlanders worden door
Staatsbosbeheer ingedeeld in vier zogeheten
persona’s: Wil, Wouter, Kevin en Mariska.
Wil vertegenwoordigt de traditionele achterban van 50 jaar en ouder, die de natuur intrekt om er te wandelen of te fietsen. Wouter
staat symbool voor mensen die de natuur
opzoeken om tot rust en inkeer te komen.
Kevin vertegenwoordigt een doelgroep die
naar een natuurgebied gaat om zijn sport
te beoefenen, bijvoorbeeld hardlopen en
mountainbiken.
Mariska heeft gezelligheid hoog in het vaandel staan en bezoekt samen met haar gezin
natuurgebieden vanwege het amusement
dat geboden wordt. Terras en pretpark zijn
populair bij Mariska.
Los van deze groepen richt Staatsbosbeheer
zich op jeugdige bezoekers, zowel via hun
ouders als via de scholen. Speciaal voor kinderen heeft Staatsbosbeheer educatieprojecten, informatiemateriaal voor spreekbeurten,
schoolreisjes en ideeën voor verjaardags
partijtjes in de aanbieding.

In 1997 introduceerde onderzoeksbureau
Motivaction het waarden- en leefstijlonderzoek Mentality. Kern hiervan is een indeling
van Nederland in acht milieus. Dit model
vormde ook de basis voor een grootschalig
onderzoek in augustus 2010 naar de rol en
betekenis van kunst en cultuur in het dagelijkse leven van de Nederlandse bevolking.
Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht
van Cultuur-Ondernemen.
Op deze pagina’s vindt u een globale omschrijving van de acht Mentality-milieus
en hun belangstelling voor kunst en cultuur.
Het kan u helpen bij het zoeken naar nieuwe
doelgroepen.
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Kritische wereldburgers die postmoderne
waarden als ontplooien en beleven
integreren met moderne waarden als
succes, materialisme en genieten.
Ambities
• Maatschappelijk succes
• Zelfontplooiing
• Sociaal bewogen
Maatschappij en politiek
• Internationaal georiënteerd
• Maatschappelijk en politiek
geïnteresseerd
• Tolerant
Werken en presteren
• Centrale drijfveer
• Ambitieus
• Inkomensverbetering
• Verschaft identiteit en status
Leefstijl
• Consumptiegericht
• Materialistisch en
technologie-minded
• Impulsief en avontuurlijk
• Statusgevoelig, gehecht aan
etiquette
• Kunst en cultuur
Sociale relaties
• Netwerker
• Gericht op gelijkgestemden
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Belangstelling voor kunst
en cultuur
• Brede internationale
belangstelling voor kunst
en cultuur
• Veel tijd en geld worden
besteed aan boeken, concerten, voorstellingen, theater
en tentoonstellingen
• Ook zelf actief op kunst
gebied: muziek maken,
lezen, tekenen en schilderen
Sociodemografische
kenmerken
• 1,3 miljoen Nederlanders
• Ongeveer even veel mannen
als vrouwen
• Relatief jong (studenten)
• Woonachtig in de stad

De maatschappijkritische idealisten die zichzelf willen ontplooien, stelling nemen tegen
sociaal onrecht en opkomen voor het milieu.
Ambities
• Zelfontplooiing
• Solidair zijn en sociaal
bewogen
• Aandacht voor immateriële
waarden
Maatschappij en politiek
• Maatschappelijk en politiek
geëngageerd
• Reflectief en kritisch
• Solidair en tolerant
• Internationaal geïnteresseerd
Werken en presteren
• Geen centrale drijfveer
• Balans zoeken tussen
werken en privé-leven
• Maatschappelijk nuttig zijn
• Leefstijl
Planmatig en principieel
• Niet consumptie- en
vermaakgericht
• Sober
• Kunst en cultuur
Sociale relatie
• Individualistisch
• Partners hebben eigen
vriendenkring
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Belangstelling voor kunst
en cultuur
• Geïnteresseerd in kunst en
cultuur, wat blijkt uit regelmatig bezoek aan concerten,
voorstellingen, theater en
tentoonstellingen, met een
voorkeur voor rustiger en
nuttige, maatschappelijk georiënteerde culturele uitjes,
bijvoorbeeld boekenmarkten
en politieke debatten
• Kunst is van algemeen
belang en is belangrijk om
jezelf te ontplooien; geen
statussymbool
• Zelf actief met schrijven,
dichten, tekenen, schilderen
en muziek maken
Sociodemografische
kenmerken
• 1,3 miljoen Nederlanders
• Wat meer vrouwen dan
mannen
• Tussen de 45 en 60
• Woonachtig in kleine of
grote steden

De pioniers van de beleveniscultuur, waarin
experiment en het breken met morele en
sociale conventies doelen op zichzelf zijn
geworden.
Ambities
• Vrij zijn
• Leven in het hier en nu
• Nieuwe ervaringen opdoen
• Onafhankelijk zijn
Maatschappij en politiek
• Weinig betrokken
• Tolerant
• Gelijke kansen
Werken en presteren
• Geen centrale rol
• Ondergeschikt aan privé
Leefstijl
• Impulsief
• Avontuurlijk
• Vrijblijvend
(‘anything goes’)
• Kunst en (populaire) cultuur
• Ervaringsgericht
• Individualistisch
• Vrienden belangrijker dan
familie
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Belangstelling voor kunst
en cultuur
• Genieten van kunst en cultuur, met name vernieuwende en experimentele kunst
• Bezoek aan concerten,
theater en tentoonstellingen
komt bovengemiddeld vaak
voor, met een voorkeur voor
kleinschalige en nog nietontdekte culturele uitingen
• Zoeken naar de authenticiteit en echtheid van kunst;
kunst moet afwijken van de
standaard
Sociodemografische
kenmerken
• 1,4 miljoen Nederlanders
• Ongeveer evenveel mannen
als vrouwen
• Veel studenten
• Vaak woonachtig in grote
steden

De liberaalconservatieve maatschappelijke
bovenlaag die technologische ontwikkeling
omarmt en zich verzet tegen sociale en
culturele vernieuwing.
Ambities
• Vasthouden aan traditionele
normen en waarden
• Beschermen van sociale
status
Maatschappij en politiek
• Hiërarchisch
• Kritisch
• Politiek en historisch
geïnteresseerd
Werken en presteren
• Verschaft identiteit
• Superieur aan privé
Leefstijl
• Kunst en cultuur
• Sober
• Risicomijdend
• Hechten aan etiquette
Sociale relaties
• Hiërarchisch
• Centrale rol familierelaties

32 cultureel nederland in acht doelgroepen

33 cultureel nederland in acht doelgroepen

Belangstelling voor kunst
en cultuur
• Kunst en cultuur zijn een
belangrijk onderdeel van het
leven, ook als statussymbool
• Voorkeur voor klassieke
vormen van kunst, bijvoorbeeld klassieke muziek en
klassieke gebouwen
• Beoefenaars van meer
klassieke hobby’s zoals
kunst en wijn verzamelen
Sociodemografische
kenmerken
• Circa 1 miljoen
Nederlanders
• Wat meer mannen dan
vrouwen
• Gemiddeld hogere leeftijd
• Woonachtig in minder
drukbevolkte gebieden

De carrièregerichte individualisten met een
uitgesproken fascinatie voor sociale status,
nieuwe technologie, risico en spanning.
Ambities
• Carrière maken
• Sociale status verwerven
• Vrij zijn van traditie en
plichten
Maatschappij en politiek
• Open staan voor vernieuwing en verandering
• Internationale oriëntatie
• Verlangen naar erkenning en
waardering
Werken en presteren
• Centrale drijfveer
• Verschaft identiteit en status
• Inkomensverbetering
Leefstijl
• Materialistisch en
statusgevoelig
• Consumptie- en
vermaakgericht
• Technologie-minded
• Impulsief en avontuurlijk
• Vrijheid behouden
Sociale relaties
• Individualistisch
• Traditionele rolverdeling
• Oriëntatie op gelijk
gestemden
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Belangstelling voor kunst
en cultuur
• Culturele activiteiten zijn
gekoppeld aan uitgaan en
beperken zich doorgaans
tot hippe evenementen
(Sensation) en muziek
luisteren. Bij andere vormen
van kunst en cultuur zijn ze
ondervertegenwoordigd
• Beoefenen van creatieve
hobby’s, zoals zingen,
fotograferen, filmen en
interieurvormgeving
• Gehecht aan esthetiek en
uiterlijke vorm
Sociodemografische
kenmerken
• 1,7 miljoen Nederlanders
• Wat vaker man dan vrouw
• Jong (tot 25 jaar)
• Woonachtig binnen en
buiten de stad

De conformistische, statusgevoelige
burgerij die het evenwicht zoekt tussen
traditie en moderne waarden als
consumeren en genieten.
Ambities
• Balans vinden tussen
traditionele normen en
waarden en verandering
• Gezin als hoeksteen van de
samenleving
• Status en aanzien verwerven
Maatschappij en politiek
• Verlangen naar autoriteit
en regels
• Verlangen naar erkenning
en waardering
Werken en presteren
• Zekerheid
• Inkomen én uitdaging
Leefstijl
• Conformistisch en
risicomijdend
• Regelmatig leven
• Consumptie- en
vermaakgericht
• Materialistisch en
statusgevoelig
• Technologie-minded
Sociale relaties
• Gezin en familie staan
centraal
• Traditionele rolverdeling
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Belangstelling voor kunst
en cultuur
• Cultuurparticipatie is gering;
als er iets bezocht wordt, is
dat laagdrempelig vermaak
(bijvoorbeeld de Toppers)
• Aandacht voor traditionele
evenementen (bijvoorbeeld
Open Monumentendag) en
liefhebber van de vaderlandse geschiedenis vanuit een
meer nationalistische en
nostalgische inslag
• Veel voorkomende activiteiten zijn winkelen, wandelen,
sporten en tv kijken
Sociodemografische
kenmerken
• 2,8 miljoen Nederlanders
• Meer (huis)vrouwen dan
mannen
• Alle leeftijden
• Vaker buiten de stad
woonachtig

De moralistische, plichtsgetrouwe en op de
status-quo gerichte burgerij die vasthoudt
aan tradities en materiële bezittingen.
Ambities
• Vasthouden aan traditionele
normen en waarden
• Gezin als hoeksteen van de
samenleving
• Rustig en harmonieus leven

Sociale relaties
• Gezin en familie staan
centraal
• Harmonie zoeken, oriëntatie
op gelijkgestemden
• Traditionele rolverdeling

Maatschappij en politiek
• Betrokken
• Solidair zijn met minder
heden en betrokken bij
het milieu
• Nationaal/lokaal
georiënteerd
• Acceptatie van autoriteit
en regels

Belangstelling voor kunst
en cultuur
• Lopen nauwelijks warm
voor culturele activiteiten
en evenementen, hoogstens
een bezoek aan een monument of vesting tijdens een
dagje uit
• Vrijetijdsbesteding vindt
thuis plaats in familie- of
gezinsverband
• Hobby’s zijn knutselen,
spelletjes doen, handwerken
en tv kijken

Werken en presteren
• Ondergeschikt aan
gezinsleven
• Gedisciplineerd
Leefstijl
• Plichtsbesef
• Orde, regelmaat en
discipline
• Risicomijdend
• Sober en spaarzaam
• Gericht op passief vermaak
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Sociodemografische
kenmerken
• Ongeveer 2 miljoen
Nederlanders
• Meer vrouwen dan mannen
• In de leeftijd tussen 50 en
80 jaar (gepensioneerden)
• Woonachtig buiten de stad

De impulsieve en passieve consument
die in de eerste plaats streeft naar een
onbezorgd, plezierig en comfortabel leven.
Ambities
• Materiële rijkdom
• Vrij zijn en gemakkelijk
leven
• Vermaak
• Maatschappij en politiek
Desinteresse
• Verlangen naar erkenning
en waardering
• Werken en presteren
• Weinig ambitie
• Geen vastigheid of
verantwoordelijkheid
Leefstijl
• Impulsief, gericht op het
hier en nu
• Informeel
• Materialistisch en
consumptiegericht
• Vermaak- en ervarings
gericht
• Hechten aan uiterlijk
vertoon
Sociale relaties
• Individualistisch
• Gezinsideaal
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Belangstelling voor kunst
en cultuur
• Lopen nauwelijks warm
voor culturele activiteiten
en evenementen, hoogstens
passief als ze vermaakt
worden, denk aan dancefestivals, bioscoop en muziek
luisteren
• Hobby’s: tv kijken en computerspelletjes; ook populair
zijn vechtsporten en het
bezoeken van attractieparken
Sociodemografische
kenmerken
• 1,3 miljoen Nederlanders
• Meer vrouwen dan mannen
• In de leeftijd tussen 15 en
45 jaar
• Woonachtig in dicht- en
dunbevolkte gebieden

Een uitgebreide beschrijving van
de Mentality-milieus en de kenmerken van de doelgroepen is te
vinden op de website van onderzoeksbureau Motivaction:
www.motivaction.nl.
Meer informatie over de rol en
betekenis van kunst en cultuur
in Nederland is te vinden op
de website van de stichting
Cultuur-Ondernemen:
www.cultuur-ondernemen.nl.

Mentality-milieu’s in Nederland

hoog

• Intrinsiek gemotiveerde kunsten cultuuromnivoren: kosmopolieten, postmaterialisten en
postmoderne hedonisten.
Kernwoord: kunst verheft.
Zij zijn zeer actief op het
gebied van kunst en cultuur.
• Cognitieve kunst- en cultuurhistorieliefhebbers: nieuwe
conservatieven en traditionele
burgerij. Kernwoord: kennis
opdoen. Zij zijn redelijk actief.
• Laagdrempelige amusementsdeelnemers: opwaarts mobielen, moderne burgers en
gemaksgeoriënteerden.
Kernwoord: passief vermaak.

als André Rieu en tv-programma
als Op zoek naar Mary Poppins.
Deze zijn uitstekend geschikt
om een brug te slaan tussen
kunst en vermaak.
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kosmopolieten
postmoderne
hedonisten
opwaarts
mobielen

postmaterialisten

moderne
burgerij

In dit laatste cluster bevindt zich
de grootste groep Nederlanders
(ruim 6 miljoen). Zij vinden
kunst en cultuur onbelangrijk,
hoewel dat aantal daalt als onder kunst ook bijvoorbeeld bioscoopbezoek en popconcerten
wordt verstaan.

traditionele
burgerij
gemaksgeoriënteerden

laag
status >

Door deze laatste groep op een
laagdrempelige manier in aan
raking te laten komen met kunst
en cultuur (in de bredere zin
van het woord) kunnen ook
deze doelgroepen warm worden
gemaakt voor theatervoorstellingen, tentoonstellingen en andere
vormen van kunst en cultuur.
Als het maar ontspannend is,
makkelijk te verteren en dichtbij. Voorbeelden zijn artiesten

nieuwe
conserva
tieven

midden

Kunstliefhebbers kunnen op
basis van het Mentality-model
geclusterd worden in drie
grotere groepen:

waarden >

traditioneel
(behouden)

modern
(bezitten, verwennen)
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postmodern
(ontplooien, beleven)

• Door de gemeenschappelijke
taal ontstaat een effectieve en
consistente communicatie en
productontwikkeling. En een
betere dienstverlening.

De vijf geïnterviewden in deze publicatie hebben een
schat aan kennis en ervaring als het gaat om het bereiken
van publieksgroepen. Bovendien weten zij, vanwege hun
ervaring uit de praktijk, wat wel en niet werkt. Deze
informatie, aangevuld met de kennis uit onderzoek en
vakliteratuur, is samengebracht op deze pagina’s en is
bedoeld als praktische handleiding voor het zoeken naar
en bereiken van nieuwe doelgroepen.
Door doelgroepen te definiëren
op basis van hun levensstijl en
wat zij belangrijk vinden in het
leven, ontstaat inzicht in wat
hen beweegt en is hun gedrag
goed te verklaren en te begrijpen. Beter dan op basis van traditionele indelingen als leeftijd,
geslacht, opleiding en inkomen,
die vaak niet de motieven achter
gedrag verklaren. De tips in dit
hoofdstuk zijn gerangschikt aan
de hand van de marketingcyclus.
1. Strategie en positionering:
kies je doelgroep en ontwikkel
persona’s
De doelgroep kennen en begrijpen is de sleutel voor een succesvolle organisatie. Maar hebben alle medewerkers hetzelfde
beeld van de bezoekers van culturele organisaties? Snapt iedereen wat bezoekers écht belangrijk vinden? Cruciaal is de juiste
doorvertaling van bezoekersgericht gedrag in alle facetten van

de organisatie. Een effectieve
manier om de bezoeker echt
te doorgronden en om grip te
krijgen op bezoekers is het organisatiebreed ontwikkelen van
persona’s.
Persona’s zijn op maat gemaakte
klantprofielen met als doel om
de kennis over doelgroepen tot
leven te brengen binnen de organisatie. Zij geven een naam en
gezicht aan de bezoeker met
hobby’s, motieven, verlangens
en doelen in het leven. Het is
een simpel, maar zeer krachtig
middel om organisaties klant
gerichter te maken. Werken met
persona’s zorgt ervoor dat het
begrip ‘bezoekers’ tastbaar
wordt én geeft heel concreet aan
hoe je bezoekers effectief kunt
benaderen.
Het maken van persona’s is
art en science. Op basis van beschikbare data, bijvoorbeeld
over bezoekgedrag en de kern-
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waarden van organisaties kunnen persona’s worden geïdentificeerd en onderbouwd. Hiervoor
kan gebruikgemaakt worden van
onderzoeksresultaten, verkoopcijfers en segmentatiegegevens.
In de implementatiefase worden
de persona’s geïntroduceerd en
tot leven gebracht in de gehele
organisatie, bijvoorbeeld met
behulp van presentaties, trainingen, acteurs en andere activiteiten die de praktische vertaling
van de persona’s naar alle medewerkers ondersteunen. Dit is een
on-going proces.
Wat leveren persona’s op?
• De inzet van persona’s zorgt
ervoor dat medewerkers in je
hele organisatie eenzelfde beeld
van de bezoekers hebben.
• Persona’s helpen de wensen
en problemen van bezoekers
beter te begrijpen.

Tip: betrek bij het ontwikkelproces van persona’s zo veel mogelijk medewerkers uit alle lagen
van de organisatie. Door een brede groep medewerkers te betrekken bij het proces ontstaat diepgaand begrip van doelgroepen
en breed draagvlak voor uiteindelijke keuzes.
Tip: zorg voor persona’s die
optimaal aansluiten bij de kernwaarden van je organisatie.
• Bepaal kerndoelgroepen of
persona’s en durf hierin een
keuze te maken. Een valkuil
van veel (culturele) organisaties is dat ze zich op iedereen
richten, waardoor er met losse
flodders wordt geschoten en
niemand zich écht aangesproken voelt. Het is effectiever
om te focussen op een bepaalde doelgroep of op enkele
doelgroepen.
• Zorg ervoor dat bij het kiezen
voor (nieuwe) kerndoelgroepen
en persona’s de bestaande bezoekers niet worden afgestoten.
Tip: richt je – met de bestaande
bezoekers als referentiepunt – op
aangrenzende bezoekersgroepen
die interesses delen met de kerndoelgroepen en persona’s.
2. Concept en communicatie:
combinatie van inhoud en
presentatie
• Denk bij het inrichten van tentoonstellingen en het bedenken van voorstellingen vanuit
de kerndoelgroepen of persona’s: wie wil je precies berei-

ken, voor wie is je aanbod
relevant en wat beweegt hen?
• Organiseer als aftrap voor de
ontwikkeling van een concept
een concepttest met medewerkers en vervolgens met potentiële bezoekers. Dit zorgt voor
interne betrokkenheid, inzicht
in de potentie van het concept
en meerdere invalshoeken.
Tip: test verschillende concepten,
kijk welk concept het meest aanspreekt en het beste bezoekers
potentieel heeft en hoe dat
verbonden kan worden met
relevante maatschappelijke en
actuele thema’s.
• Als je je richt op mensen die
minder vaak een culturele
organisatie bezoeken, is ‘storytelling’ een krachtig instrument
om nieuwe kerndoelgroepen te
interesseren. Persoonlijke
verhalen en verhalen dichtbij
spreken aan en maken het cultureel aanbod toegankelijker.
Tip: zoek naar aansprekende
‘helden’ voor je kerndoelgroepen
en persona’s en laat hun verhaal
centraal staan of laat hen verhalen vertellen die je tentoonstelling of voorstelling illustreren.
• De inhoud van de programmering en de kwaliteit van het
aanbod zijn belangrijk, maar
minstens zo belangrijk is de
aansluiting van het aanbod bij
de kerndoelgroepen en persona’s. Dit bepaalt het succes
van een voorstelling of tentoonstelling. Voor musea betekent dit bijvoorbeeld dat goede
samenwerking tussen conservators en marketingspecialisten onmisbaar is.
Tip: zorg ervoor dat zowel marketingcommunicatiemedewerkers
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als conservatoren denken en
werken vanuit de persona’s.
3. Mediumtype en mediakanalen: publiciteit en evenementen
• Culturele instellingen zetten
media vaak (te) breed in, met
het risico dat het communicatiebudget wordt gebruikt voor
een schot hagel dat weinig
effect heeft. Toon lef, durf een
keuze te maken en zet je communicatiebudget slim in, en
richt je op de juiste doelgroep.
Tip: bepaal van tevoren de
communicatieaanpak en bedenk, redenerend vanuit je doel
en kerndoelgroepen of persona’s,
welke middelen zij gebruiken,
op welk moment, hoe intensief
en hoe je deze communicatiemiddelen zo effectief mogelijk
kunt inzetten.
Tip: haak aan op actuele gebeurtenissen, maar wees selectief en
maak scherpe en goed doordachte keuzes. Dit helpt bij het zoeken naar publiciteit (denk aan
films, maatschappelijke ontwikkelingen, gebeurtenissen en
evenementen).
• Treed buiten de muren en
organiseer evenementen die
in het verlengde liggen van je
tentoonstelling of voorstelling,
passend bij de beoogde doelgroep. Doe dit zo mogelijk in
samenwerking met andere
(culturele) organisaties. Dat
zorgt voor extra publiek en
publiciteit. Zorg er wel voor
dat de activiteiten niet te ver
af staan van je kernaanbod.
• Sponsors moeten passen bij
de aard en het karakter van je
organisatie (of minimaal een
deelaspect) en de beoogde
kerndoelgroepen en persona’s.

sfeer van het gebouw van de
culturele instelling.
Tip: haal meer uit je horeca door
een goede aansluiting van het
aanbod bij je kerndoelgroepen
of persona’s, en zorg er voor dat
bezoekers het restaurant of café
binnen kunnen lopen zonder het
museum of theater te bezoeken.
Zorg ook dat het horeca-aanbod
concurrerend is met het aanbod
in de directe omgeving.

Strategie en
positionering

Effect en
evaluatie

Concept en
communicatie

Tip: vindbaarheid op internet
(bijvoorbeeld een hoge ranking bij
Google) is van groot belang. Uit
onderzoek blijkt dat cultuurparticipatie concurreert met veel vormen van vrijetijdsbesteding en dat
voor een dagje uit zeer algemene
zoektermen worden gebruikt.

Mediatype en
mediakanalen
Marketingcyclus

Idealiter zijn de kerndoelgroepen ‘fan’ van de sponsor en
maken zij graag gebruik van
de producten of diensten van
deze organisatie.

• Werk samen met anderen, ook
uit andere sectoren, en verwijs
door naar verwante of dichtbij
gelegen tentoonstellingen en
voorstellingen.

Een voorbeeld: bezoekers van een
museum dat gesponsord wordt
door een bank hebben een positief beeld van deze bank en bankieren bij voorkeur bij deze partij.

Tip: verkoop passe-partouts en
combikaartjes met activiteiten in
dezelfde stad die aansluiten op
de interesses van je kerndoel
groepen of persona’s.
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• Voor bezoekers is het internet
vaak het startpunt voor een
bezoek aan een voorstelling of
tentoonstelling. Zorg daarom
voor een bijgewerkte website,
met praktische en actuele informatie en prikkelende inkijkjes, bijvoorbeeld een virtuele
rondleiding en ruimte voor
feedback van bezoekers.

• Musea en theaters fungeren
steeds vaker als ontmoetingsplaats of als plek om te ontspannen, onder andere vanwege de horecafaciliteiten.
In de ideale situatie zijn deze
faciliteiten een verlengstuk van
een tentoonstelling of een
voorstelling, of is het mogelijk
om te genieten van de bijzondere locatie, architectuur en

heid via eigen vervoer of openbaar vervoer, met name bij
grote groepen (schoolklassen).
Tip: bied waar mogelijk ondersteuning bij vervoer en parkeren.
Een goed voorbeeld is de
MuseumPlusBus, waarbij voor
zeven landelijk bekende musea
vervoer wordt geregeld voor
mensen in verzorgingshuizen
of voor mensen met thuiszorg.
4: Effect en evaluatie:
onderzoek
• Maak waar mogelijk gebruik
van continu (markt)onderzoek
om je aanbod doorlopend aan
te scherpen en om input te
vergaren voor toekomstige
voorstellingen en tentoonstellingen, eventueel in samenwerking met of ondersteund
door een professioneel bureau.
• Verzamel de adresgegevens
(postcodes en huisnummers
en e-mailadressen) van bezoekers. Zo bouw je bestanden
van (potentiële) klanten op,
die je kunt benaderen voor
onderzoek of het doen van
aanbiedingen.

Tip: het gebruik van sociale
media (Hyves, Facebook, Twitter,
LinkedIn) wordt steeds belangrijker. Sociale media kunnen op
verschillende manieren worden
benut om bepaalde doelgroepen
te bereiken, bijvoorbeeld om
evenementen aan te kondigen,
acties te lanceren, discussies over
inhoudelijke onderwerpen te
voeren en de naamsbekendheid
te vergroten.

• Onderzoeken en evalueren kan
op verschillende manieren:
monitoren van verkoopcijfers,
online vragen stellen, enquêteformulieren bij de kassa, onderzoek op locatie, analyseren
van de media-aandacht en informatie verzamelen op basis
van klickgedrag op internet en
feedback en commentaar op je
website en in sociale media.

• Bereikbaarheid van het museum of theater is een belangrijk criterium bij het kiezen
van een cultureel uitstapje. Besteed op de website voldoende
aandacht aan de bereikbaar-

 ip: om de kosten binnen de
T
perken te houden, is het nuttig
om studenten – professioneel
begeleid – in te schakelen. Standaardvragen voor onderzoek zijn
in de vakliteratuur te vinden.

47 tips voor het vinden en bereiken van doelgroepen

 ip: er zijn steeds meer instruT
menten die het mogelijk maken
om online commentaar van
verschillende sociale media en
websites snel en slim te categoriseren en te evalueren.
Tip: gebruik onderzoeksresultaten, feedback, aanbevelingen en
reviews van bezoekers als testimonials om potentiële bezoekers
te prikkelen.
• Stel een testpanel of klankbordgroep samen, bestaande
uit mensen die regelmatig je
theater of museum bezoeken.
Leg ideeën en concepten voor
aan deze groep (bijvoorbeeld
in een brainstormsessie) om
een gevoel te krijgen van de
aansprekendheid en potentie
van ideeën.
Tip: laat mensen reageren
en feedback geven op basis
van een titel, omschrijving
en sfeerimpressie.
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Hoe bereik je nieuwe publieksgroepen? Nu de
gebruikelijke vormen van financiering steeds
minder vanzelfsprekend zijn, is deze vraag
relevanter dan ooit voor musea, theaters en
andere culturele organisaties. Vertegenwoordigers
van Amsterdam Museum, Joop van den Ende
Theaterproducties, Oneindig Noord-Holland,
Het Scheepvaartmuseum en Staatsbosbeheer
vertellen wat hun strategie en aanpak is bij
hun zoektocht naar nieuwe publieksgroepen.
De titel van deze publicatie, De man in de
Kalverstraat, staat symbool voor de andere
kijk van culturele organisaties op het bereiken
van hun publiek. Het is een handig hulpmiddel
voor medewerkers en managers van culturele
organisaties bij het zoeken naar en het vinden
van nieuwe doelgroepen. Het bevat – behalve
interessante interviews – praktische tips
voor het zoeken naar nieuwe doelgroepen
en een doelgroepenmodel, gebaseerd op het
waarden- en leefstijlonderzoek Mentality.
De man in de Kalverstraat is een uitgave van
de stichting Cultuur-Ondernemen te Amsterdam,
in nauwe samenwerking met onderzoeksbureau
Motivaction in Amsterdam.
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