
Een etalage
Geen depot
Basisprincipes voor een museumwebshop



Digital shoppers 
In 2011 hebben 10,2 miljoen mensen een of 
meer online aankopen gedaan en ruim 9 miljard 
besteed. De groei gaat onverminderd door.

Gemiddelde orderwaarde 
De gemiddelde orderwaarde daalt langzaam, 
maar de totale orderwaarde zal in 2012 tot 
boven de 10 miljard stijgen.
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Wie nadenkt over 
museumwebshops…
 
 
Basisprincipes voor een museumwebshop. 
Waar beginnen we? Bij de keuze van de soft-
ware? Bij de selectie van de producten? Bij 
de website en de winkel die er al zijn? 

Wie nadenkt over museumwebshops, ziet 
dat de betekenis die het museum heeft voor 
de samenleving veel verder strekt dat het 
(fraaie) gebouw en de collectie binnen die 
muren. 

Wie nadenkt over museumwebshops, 
maakt onderscheid naar bezoekers en de  
10 miljoen digital shoppers in Nederland.

begint bij cultureel 
ondernemerschap
 
 
Wie nadenkt over museumwebshops, ziet 
de waarde van de relatie tussen de vaste 
collectie, de tijdelijke tentoonstellingen en 
de unieke, authentieke producten die daar 
bij passen. 

Wie nadenkt over museumwebshops, benut 
de waarde van cross channel shopping. 
Online oriënteren en kopen in de winkel. Of 
andersom. Gemak dient de mens.

Wie nadenkt over museumwebshops, 
begint bij cultureel ondernemerschap. Met 
de webshop als etalage.

BASISPRINCIPES VAN EEN MUSEUMWEBSHOP



Babyplane
Lepel met vliegtuig eraan: hier komt het vliegtuigje… 
ook op andere lepels en vorken te gebruiken.

DENKEN IN DOELGROEPEN



Wie nadenkt over  
museumwebshops,  
kijkt naar de context 
van het museum,  
de holistische  
ervaring die je daar  
kunt beleven.  
 

Hoe museum, gebouw, personeel, collectie,  
tentoonstellingen, horeca, winkel en 
webshop één groot geheel vormen, waarbij 
de webshop, veel meer dan de website, het 
museum online alle faciliteiten biedt om 
relaties te onderhouden, vriendenkringen te 
vergroten, nieuwe producten te ontwikkelen, 
en ja, uiteindelijk, extra omzet en extra  
bezoekers te genereren. 

EEN HOLISTISCHE ERVARING



PRODUCTEN VAN jONGE ONTWERPERS



Welke producten gaat u 
verkopen?
 
 
Wat zijn uw werkelijk unieke producten, die 
alleen bij u te vinden zijn?

Wat zijn uw leuke producten die je helaas 
ook in de Bijenkorf tegenkomt, maar dan 
meestal net wat goedkoper? 

Wat zijn uw producten, vooral boeken, 
servies,  tassen, die we makkelijk elders 
kunnen kopen?

De samenstelling van het assortiment voor 
de webshop is een afspiegeling van uw 
museum.

Producten met een 
verhaal
 
 
De uitstraling van het assortiment is de 
uitstraling van het merk dat uw museum is. 
En het verhaal achter uw museum, is het 
verhaal achter die producten. Of het verhaal 
dat kunstenaars en ontwerpers er zelf van 
gemaakt hebben. 

Een tentoonstelling met bijzondere stoffen, 
leidt tot een reeks producten die mensen 
graag kopen. Als herinnering, maar vooral 
vanwege het verhaal. Verhalen die zij verder 
vertellen.

PRODUCTEN MET EEN VERHAAL



LEUK OM TE GEVEN



Kijk wat u heeft, kijk 
wat er in de winkel 
gebeurt. Waar is het 
verhaal al duidelijk 
zichtbaar, waar blijft 
het verscholen? Wat 
is leuk als cadeau? 
Wat heeft nog bijna 
niemand?

Start met een divers assortiment van 50 tot 
70 producten die redelijk tot zeer origineel 
en authentiek zijn. 

U heeft niet veel producten met een 
verhaal? Vraag eens een paar kunstenaars 
ze voor u te bedenken.

PRODUCTEN MET EEN VERHAAL



Broche in de vorm van een gevouwen bootje. 
Ontwerp Sandra Turina.

ORIGINEEL, EXCLUSIEF EN AUTHENTIEK

Te waar om mooi te zijn, Dix & Co Vlisco dessins, kleurplaten Hollandse nieuwe, sleutelhanger



Een online assortiment 
samenstellen
 
 
Met een webshop die alleen het assortiment  
uit uw winkel aanbiedt, gaat u het niet 
redden. 

De relatie tussen uw collectie, tentoonstel-
lingen en producten is leidend voor een 
goed winkelconcept. Op internet is bijna 
alles al te koop. Hoe gaat u het onderscheid 
maken?

Mensen willen door u verrast worden.  
Net zo als uw collectie en tentoonstellingen 
verrassen.

Exclusieve, authentieke 
producten
 
 
Het echte onderscheid creëert u met  
producten die u zelf ontwikkelt, die de sfeer 
van het museum uitademen, die direct 
gerelateerd zijn aan een tentoonstelling of 
de vaste collectie. 

Het zijn uw exclusieve, authentieke  
producten die alleen bij u te koop zijn. 
Een beperkte oplage zorgt voor nog meer 
exclusiviteit. 

Maak van een paar producten web only 
producten. Alleen te koop in uw webshop. 
Als u het doet, verwijs er dan wel naar in  
uw museum(winkel).

HET ONLINE ASSORTIMENT



RUIMTE VOOR VERRASSING

Zonder titel, Piet Kusters (olieverf)

Tegels der Nederlanden, Ien van Laanen



Een online assortiment 
samenstellen
 
 
Cultureel ondernemerschap gaat over de 
betekenis die het museum heeft voor de 
samenleving. Die veel verder strekt dat het 
gebouw en de collectie binnen die muren.

Potentiële bezoekers oriënteren zich vooraf 
online en willen alvast een catalogus, tickets, 
een rondleiding en een lunch boeken.

Dat doen ze in de webshop en daar 
ontdekken zij uw hele verhaal.

Een standaard 
museumwebshop
 
 
Wij hebben een standaard museumweb-
shop ontwikkeld die heel veel biedt. De 
standaard is hoog, omdat wij van mening 
zijn dat een webshop die niet boeit, niet 
verkoopt.

Uw huisstijl is duidelijk herkenbaar en 
benadrukt uw identiteit. Er is ruimte voor 
beeld en verhalen, voor verrassing en inspi-
ratie. Het assortiment en de presentatie 
versterken elkaar.

Uw webshop moet eruit zien als uw etalage, 
niet als uw depot.

EEN ETALAGE, GEEN DEPOT



Ineke Otte  
Oranje vissenoorbellen

BLIjVEN VERNIEUWEN



 
De politiek, de con-
sumenten, ze ver-
langen geen ander 
gebouw of andere 
collectie, maar een 
andere insteek, een 
relatie op basis van 
nieuwsgierigheid, 
authenticiteit en 
beleving.

U heeft plannen, wij hebben plannen. Laten 
we gewoon een afspraak maken en kijken 
waar we landen. 

Museumwebshops.nl hebben wij in 2011 
opgericht. Onze achtergrond ligt in  
museologie, marketing en communicatie. 

MUSEUMWEBSHOPS.NL



 

 
Museumwebshops.nl 
Molukkenstraat 200 E5 
1098 TW Amsterdam

 
Ellen Groenveld: +31 (0)6-23786669 
ellen.groenveld@museumwebshops.nl

Gerard Challa: +31 (0)6-10922048 
gerard.challa@museumwebshops.nl

www.museumwebshops.nl 

 
twitter.com/museumwebshops 

 
www.facebook.com/museumwebshops 

 
www.linkedin.com/company/museumwebshops.nl


