
 

Toon de waarde van uw museum aan 
Steun en belangstelling voor uw museum is niet altijd vanzelfsprekend. Het publiek, maar ook de gemeente en 
fondsen zult u steeds moeten overtuigen van de waarde van uw museum. Hoe zorgt u dat zij de waarde van uw 
museum inzien? De MuseumMonitor biedt hiervoor uitkomst, door praktisch inzicht en handvatten te geven die u 
kunt gebruiken bij de samenwerking met deze belangrijke partijen. 

Vaste onderdelen 

 Beoordeling museum 
en enthousiasme 

In hoeverre is men enthousiast over het museum? Enthousiasme is 
goede graadmeter voor aanbevelen en herhaalbezoek. 
 

 

Diversiteit publiek Profiel van bezoekers gemeten via de router (zonder bezoekers te 
vragen): geslacht, leeftijd, herkomst en aantal Facebook-likes van 
de bezoekers. 
 

 
Naast de kern kunt u elk kwartaal 1 of 2 (afhankelijk van de omvang) thema’s kiezen die u specifieke informatie 
opleveren die u op dat moment nodig heeft. Voor een groot aantal aspecten brengen we ook in kaart in welke mate 
deze van invloed zijn op de overall beleving.  

Keuze uit verschillende thema’s (per kwartaal wisseling van thema(‘s) mogelijk) 

 
 Thema Onderdelen 

 

Belevings- en 
educatiewaarde 
 
 
 

In de vragenlijst vragen we naar de beleving van de bezoekers (in 
hoeverre zijn ze geraakt, geïnspireerd) en in hoeverre hebben zij 
geleerd en kennis opgedaan. In totaal leggen we 11 aspecten voor. 
 

 

Aantrekkingskracht De MuseumMonitor meet hoeveel bezoekers nu speciaal voor uw 
museum naar de stad/regio zijn gekomen. En of ze andere 
activiteiten hebben gedaan of overnacht in de stad. 
Als u een grote tentoonstelling heeft met een uitgebreide campagne 
kunt u ook kiezen voor thema “Verdieping grote tentoonstelling”.  

   

 

Optimalisatie 
tentoonstelling 

Spontane reactie tentoonstelling, algemene beoordeling 
tentoonstelling en aspecten van de tentoonstelling. 
 

 

Verdieping voor grote 
tentoonstellingen 
 

Naast de beoordeling van de tentoonstelling ook inzicht in de 
effectiviteit van de campagne én de aantrekkingskracht. 
Campagnemiddelenlijst aan te passen aan uw campagne + looptijd 
gelijk aan tentoonstelling 
 

 

Effectiviteit 
communicatiemiddelen 

Verwachtingen van het museum vooraf (open), voldaan aan 
verwachtingen + toelichting (open), redenen bezoek museum, 
gebruikte informatiebronnen, bereik, beoordeling en motiverende 
werking van communicatiemiddelen. 
 

 

Evaluatie 
museumaspecten 

Verschillende aspecten van het museum worden beoordeeld, bijv. 
bewegwijzering, klantvriendelijkheid, sfeer + de vraag naar 
aanbevelen en opnieuw bezoeken. 



 
 

Uitnodigen van bezoekers gaat automatisch 
  

 
 
 
 
 

Voor het uitnodigen van bezoekers hoeft uw museum zelf geen inspanning te leveren. 
De bezoekers worden automatisch via de mobiele telefoon of via een QR code 
uitgenodigd om mee te doen aan het bezoekersonderzoek.  
 
We hebben toegang tot een database van miljoenen consumenten die toestemming 
hebben gegeven om op specifieke locaties een aantal vragen te stellen. We sturen 
deze mensen een vragenlijst vlak nadat ze op een bepaalde locatie – uw museum – zijn 
geweest. Om deze mensen te benaderen wordt een router in het museum geplaatst 
die de mobiele telefoons herkent. Na evaluatie van deze werkwijze in 2018 hebben 
we voor 2019 het plaatsen en werkend houden van de router anders ingeregeld en wij 
leveren de volledige ondersteuning en installatie, zodat u daar geen omkijken naar 
heeft. 
 

 Ook ontvangt u 5 posters, met daarop de uitnodiging om mee te doen (via de link of 
QR code). De posters kunt u ophangen in het museum. Daarnaast ontvangt u kleine 
kaartjes (pinpasformaat) met de link en QR code, die u uitdeelt aan de bezoekers. 

 

Visuals en MeetUp voor creëren draagvlak 
  

 

 Jaarresultaten krijgt u in de vorm van visuals, waarbij uitkomsten aantrekkelijk zijn 
gepresenteerd. 

 Aan het einde van elk kwartaal ontvangt u de uitkomsten en de letterlijke 
antwoorden op open vragen. Deze kunt u direct doorsturen naar het management, 
directie of andere medewerkers binnen het museum. 

 Elk jaar een MeetUp, waarbij de deelnemers van de MuMo ervaringen uitwisselen. 
Extra optie: presentatie uitkomsten in een managementoverleg  
 

 

Deelname MuseumMonitor 2019 (Prijzen zijn excl. BTW) 
MuseumMonitor 2019 
 

 Jaar lang bezoekersonderzoek volledig ontzorgd 
 Mogelijkheid per kwartaal te wisselen van thema’s 
 Plaatsen en werkend houden van de router in uw museum 
 5 posters met QR code en link en 30.000 pinpaskaartjes per jaar 
 Na elk kwartaal oplevering uitkomsten en letterlijke antwoorden  
 Jaarresultaten vormgegeven in visuals 
 Eén keer per jaar centrale MeetUp  

€ 4.950,- 

Extra flexibiliteit bij 
grote tentoonstellingen 

Campagnemiddelenlijst van uw campagne + looptijd gelijk aan 
tentoonstelling 

€ 900,- 

Extra draagvlak Presentatie uitkomsten (aan managementteam of medewerkers) € 900,- 
Groepskorting Schrijft u met 5 musea tegelijk in, dan krijgt elk museum korting van - € 700 

 

 

Voor meer informatie: Inge Huizenga | e: inge.huizenga@kantartns.com | t: 020-5225783 | m: 06-39839528 


