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Het onderzoek in enkele cijfers
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• 50 deelnemende musea
• Vlaanderen: 33 

• Brussel: 17

• 9,145 respondenten

• februari – augustus 2022

• Partners ICOM (Belgium) Flanders, Brussels Museums, UA, LMR

• Gelijkaardige aanpak ander onderzoek cultuursector in 2022
• 153 bibliotheken (met VVBAD, Cultuur OP/TIL en Cultuurconnect)

• 110 Cultuur- en Gemeenschapscentra (met cult!, Cultuur OP/TIL en Cultuurconnect)



De inhoud
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▪ Kerndoelstelling van het onderzoek: 
> individuele meting per museum
> inzicht in de eigen werking en bezoekers

▪ Bijkomende doelstelling: 
inzichten op sectorniveau

▪ Gestandardiseerde vragenlijst

• Gepersonaliseerd per museum

• Mogelijkheid toevoegen eigen vragen



Methode en rapportering
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▪ Verzamelen respons

• Hoofdzakelijk online 

• Unieke enquêtelink per deelnemend museum

• Verspreiding via eigen communicatiekanalen

• Materialen en briefing

• Incentive
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Methode en rapportering
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▪ Brede verspreiding enquête
• Operationeel laagdrempelig
• Vroegere bezoekers, niet-bezoekers 
• Samenstelling steekproef – profielvragen 
• Zelfde methode in elk museum – benchmarking 

▪ Individuele onderzoeksrapporten
• Eigen resultaten
• Vergelijking met cluster
• Vergelijking met Vlaanderen en Brussel
• Rapporten zijn individueel, enkel gedeeld met het museum



Resultaten
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▪ Aan de slag met de individuele rapporten

> Na de pauze

▪ Overkoepelende Vlaams-Brusselse analyse

• Geaggregeerde en geanonimiseerde data

• Vergelijking met literatuur en eerdere studies

• Grote omvang dataset: statistisch relevante uitspraken over 
museumbezoekers



Vlaams-Brussels rapport

Prof. dr. Annick Schramme & Nathalie Verboven



Onderzoeksvragen
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▪ Centrale onderzoeksvraag: Wat zijn het profiel, de tevredenheid en de motivaties

van (frequente en occasionele) bezoekers en niet-bezoekers van musea in

Vlaanderen en in Brussel. Welke evoluties kunnen we detecteren op basis van

voorgaande onderzoeken (in de mate van het mogelijke)?

• Waarom bezoeken mensen een museum? En welke communicatiekanalen gebruiken ze om zich te

informeren?

• Hoe tevreden zijn de respondenten over het aanbod, de infrastructuur, de toegankelijkheid en de

bereikbaarheid van de musea?

• Welke impact heeft een bezoek aan een museum op het welzijn van zijn gebruikers?

• In welke mate heeft de corona crisis een impact op de participatie van de museumbezoekers?

• In welke mate heeft de digitalisering zich doorgezet en hoe wordt dit ervaren door de bezoekers. Wat

vinden de bezoekers wenselijk voor het museum van de toekomst?



Om in het achterhoofd te houden
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▪ Beperkingen van het onderzoek

• Geen loutere toevalsteekproef

• Geen klassieke participatiesurvey

• Bevraging hoofdzakelijk via ticketverkoop

MAAR: De omvang van de dataset laat wel toe dat er met grote 
zekerheid uitspraken gedaan kunnen worden over het gedrag, de 
tevredenheid en de motivaties van huidige bezoekers, vroegere 
bezoekers en niet-gebruikers, en dat deze groepen onderling kunnen 
vergeleken worden.
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Leeftijd Geslacht

Profiel respondenten

15,60%

24,30% 23,93%

36,17%

33,02%

19,07%
20,26%

27,65%

39,66%

23,73%

28,80%

17,81%
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5,00%
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30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

Jonger dan 30 30 t/m 44 jaar > 1978
tot 1992

45 t/m 59 jaar > 1963
tot 1977

60 jaar en ouder > 1962
of vroeger

Respondenten Vlaanderen Brussel

40,36%

58,40%

1,24%

Man Vrouw X



Profiel respondenten
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33,72%

33,95%

40,70%

47,37%

62,97%

64,78%

58,36%

52,29%

3,31%

1,27%

0,94%

0,35%

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00%

Jonger dan 30

30 t/m 44

45 t/m 59

Ouder dan 60

Man

Vrouw

X



Profiel respondenten
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Respondenten Vlaanderen

Inwonend bij ouders 9,44%

Alleenwonend 23,13% 32,8%

Samenwonend zonder inwonende kind(eren) met

partner

33,99% 28,8%

Samenwonend zonder inwonende kinderen met

iemand die geen partner is

1,57%

Samenwonend met inwonende kind(eren) en

partner

24,69% 28,3%

Samenwonend met inwonende kind(eren) zonder

partner

4,51% 8,2%

Samenwonend met inwonende kinderen en

iemand die geen partner is

0,37%

Overige 2,30% 1,9%

Totaal 7.255 2.891.491
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Onderwijsniveau Beroep

Respondenten

Student/ik volg een opleiding 9,51%

Werkend in de privésector 23,34%

Leerkracht in het onderwijs 8,75%

Werkend in de publieke sector

(uitgezonderd leerkracht)

19,99%

Werkzoekend 1,93%

Niet actief op de arbeidsmarkt 2,91%

Gepensioneerd 27,47%

Overige 6,10%

Totaal 7.248

Profiel respondenten

Respondenten Vlaanderen

Geen 0,43% 15,9%

Lager onderwijs 0,87%

Lager secundair 3,79%

Hoger secundair 16,54% 38,7%

Hoger onderwijs niet-universitair 32,66% 45,4%

Hoger onderwijs universitair 35,04%

Postuniversitair onderwijs 9,78%

Overige 0,90%

Totaal 7.257
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▪ 77% van de respondenten in Vlaanderen en Brussel 
spreekt Nederlands, 16% Frans. 

▪ Mensen van wie (één van) de ouders elders geboren 
werden, zijn ondervertegenwoordigd in vergelijking 
met de Vlaamse en Brusselse bevolking. We hebben 
voor Vlaanderen weliswaar geen overkoepelende cijfers 
over de geboorteplaats van de inwoners maar we 
kunnen deze cijfers wel verhouden tot een andere 
bevolkingsparameter: nationaliteit. Het aandeel 
personen met een buitenlandse nationaliteit lag in 
2022 op 9,8% van de totale bevolking.

▪ De grootste groep van de respondenten woont 
(logischerwijze) in België: 92%

Profiel respondenten

Geboorteplaats ouders Respondenten

in België 91,31%

in Europa (niet België) 9,79%

buiten Europa 3,40%

Totaal 5.258



Leeswijzer
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Indeling op 2 manieren:

Algemeen
• Frequente bezoekers: bezoekers die meer dan 3 keer per jaar naar tentoonstellingen of 

musea gaan
• Occasionele bezoekers: bezoekers die 3 keer per jaar of minder naar tentoonstellingen 

of musea gaan
• Niet-bezoekers: geven aan dat ze nooit of bijna nooit naar musea gaan

Museumspecifiek:
• Recente bezoekers van met museum: zij zijn de voorbije 24 maanden in het museum 

geweest
• Vroegere bezoekers van het museum (‘afhakers’ genoemd in de individuele rapporten): 

Zij zijn langer dan 24 maanden geleden in het museum geweest
• Niet-bezoekers van het museum: zijn (nog) niet in het museum geweest.



Profiel respondenten naar museumbezoek
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64,67%

14,21%

21,12%

Recente bezoeker Vroegere bezoeker niet-bezoeker

Hoe vaak bezoek je doorgaans

musea of tentoonstellingen?

Respondent

en
Nooit 1,61%

Minder dan 1 keer per jaar 8,62%

1 tot 3 keer per jaar 32,04%

Vaker dan 3 keer per jaar 57,74%

Totaal 9.145



Profiel respondenten naar museumbezoek
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Niet bezoeker Vroegere bezoeker Recente bezoeker Totaal

Niet bezoeker 94

4,9%

22

1,7%

30

0,5%

147

1,6%

Occasionele bezoeker 996

51,6%

671

51,7%

2.049

33,7%

3.718

40,7%

Frequente bezoeker 840

42,5%

606

46,7%

3.833

64,8%

5.280

57,7%

Totaal 1.930

100%

1.299

100%

5.912

100%

9.145

100%
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Frequentie museum bezoek (specifiek museum) 
(n= 5.906)

Type museumbezoek respondenten (n= 6.430)

21,20%

12,72%

22,54%

36,54%

3,27% 3,74%

Eenmalig Minder dan één keer per jaar

Eén keer per jaar Enkele keren per jaar

Maandelijks Meermaals per maand

Welk type van musea bezocht je de voorbije 24 maanden

in België? (meerdere antwoorden mogelijk)

Overige 6,08%

Oude of schone kunsten 54,99%

Moderne of hedendaagse kunsten 61,62%

Natuurkunde, technologie of wetenschap 28,27%

Geschiedenis, heemkunde, volkskunde of archeologie 48,68%

Toegepaste kunst (design, juwelen, mode, diamant,

strips)

28,71%

Kunstgalerij 38,90%

Totaal 6.430

Profiel respondenten naar museumbezoek



Profiel respondenten naar museumbezoek
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Welk type van musea bezocht je de voorbije 24

maanden in België? (meerdere antwoorden

mogelijk)

Occasionele bezoekers Frequente bezoekers

Overige 6,5% 6,0%

Oude of schone kunsten 34,6% 64,7%

Moderne of hedendaagse kunsten 38,2% 72,7%

Natuurkunde, technologie of wetenschap 29,1% 27,9%

Geschiedenis, heemkunde, volkskunde of

archeologie

47,01% 49,7%

Toegepaste kunst (design, juwelen, mode,

diamant, strips)

16,8% 34,4%

Kunstgalerij 22,0% 46,99%

Totaal 2.027 4.360



Profiel respondenten naar museumbezoek
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Welk type van musea bezocht je de voorbije 24 maanden in het

buitenland? (meerdere antwoorden mogelijk)

Overige 4,74%

Oude of schone kunsten 56,47%

Moderne of hedendaagse kunsten 61,35%

Natuurkunde, technologie of wetenschap 22,63%

Geschiedenis, heemkunde, volkskunde of archeologie 52,57%

Toegepaste kunst (design, juwelen, mode, diamant, strips) 21,11%

Kunstgalerij 32,45%

Totaal 4.875
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Geslacht Leeftijd

Socio-economisch profiel per type respondent

niet-

bezoeker

Occasionele

bezoeker

Frequente

bezoeker
Totaal

Jonger dan 30 26,67% 16,27% 14,92% 15,60%

30 t/m 44 31,11% 28,95% 21,05% 24,30%

45 t/m 59 18,89% 24,45% 23,69% 23,93%

Ouder dan 60 23,33% 30,33% 40,35% 36,17%

Totaal 90 2.839 4.243 7.172
45,74%

40,54%

40,12%

52,13%

58,76%

58,29%

2,13%

0,69%

1,59%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

niet-bezoeker

Occasionele bezoeker

Frequente bezoeker

Man

Vrouw

X



Socio-economisch profiel per type respondent
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▪ Bij de groep niet-bezoekers zien we significant vaker respondenten die nog 

inwonen bij de ouders (18,28%). 

▪ 82% van de frequente museumbezoekers die we bereikten met dit onderzoek 

heeft een diploma hoger onderwijs. 

▪ De scholingsgraad van de niet-bezoekers in dit onderzoek ligt deels ook lager, 

omdat hier ook een grotere groep jongeren in zit. Hieronder zitten dus ook 

studenten die hun opleiding nog niet voltooid hebben en aldus hun hoogste 

diploma nog niet bereikt hebben.

▪ Bij de groep frequente bezoekers vinden we dan weer vaker gepensioneerden
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Frequentie bezoekers per type museum (n= 
5.912 & p < 0,05)

Overige socio-demografisch vaststellingen

▪ De kunstmusea in dit onderzoek hebben 

verhoudingsgewijs meer 60-plussers onder hun 

recente bezoekers (44%) dan musea met een 

andere focus dan kunst (36,15%). 

▪ Opmerkelijk meer alleenstaanden bezoeken 

kunstmusea bezoeken. 

▪ Het opleidingsniveau van de recente bezoekers 

van kunstmusea blijkt iets vaker hoger dan bij 

andere musea. 

Clusterindeling per type museum: kunstmusea vs. Andere musea

niet-

bezoek

er

Occasione

le

bezoeker

Frequen

te

bezoeke

r

Totaal

Andere

musea

0,79% 44,85% 54,36% 100,00

%
Kunstmuse

um

0,13% 19,49% 80,38% 100,00

%
Totaal 0,52%

30

34,67%

2.049

64,81%

3.833

100,00

%

5.912



Motieven voor museumbezoek
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Wat was de aanleiding voor je laatste bezoek aan het museum? Andere musea Kunstmusea

Overige 13,5% 6,7%

Ik wilde een bepaalde tentoonstelling zien 32,1% 62,3%

Ik wilde een bepaalde activiteit bijwonen 16,9% 13,8%

Ik wilde het ganse museum bezoeken 37,4% 33,33%

Ik wilde onderzoek / schoolopdracht doen 5,5% 3,3%

Ik kwam voor mezelf (ontspanning, leren, plezier, inspiratie,

veilige plek, …)

23,8% 26,0%

Ik was toevallig in de buurt 7,2% 6,9%

Ik wilde tijd spenderen met vrienden of familie 18,1% 10,8%

Ik wilde vrienden het museum tonen 14,1% 10,5%

Totaal 3.533 2.371



Motieven voor museumbezoek
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Wat was de aanleiding voor je laatste bezoek

aan het museum?

Jonger dan 30 30-44 45-59 60+

Overige 9,0% 11,1% 11,3% 11,6%

Ik wilde een bepaalde tentoonstelling zien 34,1% 32,6% 46,5% 55,0%

Ik wilde een bepaalde activiteit bijwonen 15,2% 17,4% 13,7% 16,8%

Ik wilde het ganse museum bezoeken 44,1% 38,1% 33,9% 33,6%

Ik wilde onderzoek / schoolopdracht doen 11,0% 4,8% 4,4% 2,1%

Ik kwam voor mezelf (ontspanning, leren,

plezier, inspiratie, veilige plek, …)

42,2% 27,2% 22,7% 20,3%

Ik was toevallig in de buurt 11,9% 7,2% 7,7% 5,1%

Ik wilde tijd spenderen met vrienden of familie 23,9% 26,3% 12,9% 7,7%

Ik wilde vrienden het museum tonen 15,8% 10,7% 9,9% 15,2%

Totaal 657 1.112 1.076 1.843



Evaluatie aanbod
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6,67%

7,89%

10,42%

36,22%

30,06%

16,92%

50,07%

48,58%

21,34%

4,25%

11,26%

50,34%

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00%

Vaste collectie

Tijdelijke tentoonstelling

Activiteiten

Vaste collectie Tijdelijke tentoonstelling Activiteiten

Helemaal niet tevreden 0,71% 0,61% 0,23%

Niet tevreden 2,08% 1,59% 0,74%

Neutraal 6,67% 7,89% 10,42%

Tevreden 36,22% 30,06% 16,92%

Zeer tevreden 50,07% 48,58% 21,34%

Geen mening 4,25% 11,26% 50,34%

Helemaal niet tevreden Niet tevreden Neutraal Tevreden Zeer tevreden Geen mening
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Tevredenheid omkaderend aanbod

24,07%

27,75%

37,75%

41,36%

31,70%

11,37%

31,65%

24,84%

30,56%

67,17%

62,41%

49,75%

44,32%

61,92%

56,01%

60,78%

67,94%

55,56%

1,52%

0,84%

3,36%

1,14%

0,74%

25,11%

0,56%

0,42%

2,78%

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

Gids

Audiogids

Museumgids (brochure)

QR codes

Film

Workshops

Lezingen

Kinderparcours

VR/ AR toepassingen

Helemaal niet tevreden Niet tevreden Neutraal Tevreden Heel tevreden Niet van toepassing
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Vaststellingen Tevredenheid horeca aanbod

▪ Meer dan de helft van de recente bezoekers heeft gebruik 
gemaakt van het aanbod (51%). 

▪ Vooral na bezoek aan het museum – 13% geeft aan het horeca 
aanbod ook los van een museumbezoek te gebruiken

▪ Aan de respondenten (van musea met een horeca-aanbod) die 
géén gebruik maakten van het horeca-aanbod, werd gevraagd 
waarom dit zo was. Over de verschillende musea heen, zien we 
dat de grootste groep (38%) hier geen behoefte toe heeft. Dit 
wordt gevolgd door ‘te weinig tijd’ (27%) en ‘er was geen 
horeca-aanbod’ (15%). 

Horeca

47,41%

45,49%

45,67%

47,94%

39,74%

28,32%

30,84%

22,96%

29,87%

36,75%

42,56%

22,33%

1,37%

2,89%

0,79%

0,94%

2,38%

30,64%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Aanbod

Prijsniveau

Gezelligheid

Netheid

Vriendelijkheid personeel

Familievriendelijkheid

Helemaal niet tevreden Niet tevreden

Neutraal Tevreden

Zeer tevreden Niet van toepassing
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Vaststellingen Tevredenheid museumshop

▪ 62% recente bezoekers bezocht de museumshop

▪ Aan de respondenten (van musea met een museumshop) die 
géén gebruik maakten van de museumshop, werd gevraagd 
waarom dat zo was. We merken gelijkaardige trends als bij het 
horeca-aanbod: “ik heb geen behoefte om iets te kopen” 
(57%) en “ik had niet voldoende tijd” (24%) werden vaak 
aangeduid

Museumshop

46,80%

44,03%

42,03%

33,86%

26,25%

14,10%

45,92%

48,71%

3,15%

6,80%

2,12%

6,01%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Aanbod producten

Prijsniveau

Netheid

Vriendelijkheid medewerkers

Helemaal niet tevreden Niet tevreden

Neutraal Tevreden

Heel tevreden Niet van toepassing / geen mening



Kenmerken museumbezoek
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▪ Context bezoek
▪ Slechts 34% van de recente museumbezoekers geeft aan enkel het museum bezocht te 

hebben in de stad. Een bezoek aan de horeca (42%), winkelen (24%) en andere musea 
bezoeken (19%) zijn het meest populair

▪ Het museum is wel vaak de incentive voor het stadsbezoek: We zien bij de Vlaamse en 
Brusselse resultaten dat meer dan de helft (52%) van de recente bezoekers inderdaad 
omwille van het museum, of deels omwille van het museum, naar de stad of gemeente 
gereisd is. De musea dragen op deze manier duidelijk bij aan de omgeving

▪ Aan buitenlandse museumbezoekers in de bevraging die vroegen we hieraan gerelateerd 
ook of ze langer dan één dag in België verbleven. De grootste groep verbleef inderdaad 
langer dan 1 dag in België, waarbij een verblijf in een hotel het meest populair is. Ook dit is 
een impact die het museum mee teweegbrengt. Bij de buitenlandse bezoekers die het 
museum bezochten tijdens een uitstap met overnachting was het museum bij 22% de 
belangrijkste reden om de stad te bezoeken.



Kenmerken museumbezoek - gezelschap
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De grootste groep van de recente museumbezoekers in Vlaanderen en Brussel komt met 2 personen (39%), gevolgd door 
‘alleen’ (26%) en met 3 personen (13%).

Het gezelschap waarmee men het museum bezoekt is ook zeer sterk leeftijds- en geslachtsgebonden. Opvallend is dat 41% 
van de mannen met hun partner het museum bezoekt, terwijl slechts 30,5% vrouwen het museum met partner bezoekt. 

Met wie bezocht je laatste keer het museum? Kunstmusea Andere musea
Overige 0,9% 1,8%
Ik kom alleen 25,8% 17,5%
Met mijn partner 38,2% 32,0%
Met vrienden of kennissen 27,4% 21,4%
Met (klein)kinderen 9,0% 21,9%
Met familie 10,9% 15,9%
Met ouder(s) 3,3% 3,8%
Ik kom met mijn vereniging 2,1% 3,1%
Ik kom met mijn school / opleidingsinstelling 2,2% 3,9%
Ik kom in het kader van mijn werk 2,6% 4,1%
Totaal 2712 4205



Kenmerken museumbezoek - duur
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De grootste groep van recente museumbezoekers in Vlaanderen en Brussel spendeert 1 tot 2 
uur in het museum (54%). 24% verblijft 2 tot 3 uur in het museum, 16% minder dan een uur.

Minder dan een half

uur

Een half uur tot 1

uur

1 uur tot 2 uur 2 uur tot 3 uur Langer dan 3 uur Totaal

Eenmalig 1,42% 12,19% 53,67% 26,29% 6,43% 100,00%

Minder dan één keer per

jaar

1,10% 13,54% 50,41% 28,31% 6,63% 100,00%

Eén keer per jaar 0,69% 13,20% 55,21% 24,56% 6,33% 100,00%

Enkele keren per jaar 1,05% 16,53% 56,50% 20,58% 5,34% 100,00%

Maandelijks 1,67% 16,67% 52,78% 18,33% 10,56% 100,00%

Meermaals per maand 1,90% 15,71% 48,57% 18,10% 15,71% 100,00%

Totaal 1,10% 14,46% 54,43% 23,50% 6,50% 100,00%



Kenmerken museumbezoek - mobiliteit
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1,82%

36,45%

3,23%
0,30%

18,32%

0,32%

23,18%

29,18%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

Overige Met de
eigen wagen
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rijden)
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(vb. Cambio, 

Poppy, …)

Met de fiets
/ bromfiets

Met de
elektrische
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Te voet Met het
openbaar
vervoer



Toekomstperspectief
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▪ Top 5

▪ Tijdelijke tentoonstellingen (62%)

▪ Rondleidingen en workshops (48%)

▪ Een abonnement voor alle Belgische musea (44%)

▪ Cultuurcafé / praatcafé / ontmoetingscafé (40%)

▪ Lezingen en presentaties (35%)



Toekomstperspectief
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▪ Het Museum van de Toekomst is een plek waar iedereen welkom is om kunst en cultuur te ontdekken en 

te vieren. Er is een grote diversiteit aan kunst en cultuur, inclusief interactieve activiteiten voor 

volwassenen en kinderen, en een combinatie van analoge en digitale technologieën. 

▪ Het museum van de toekomst moet een combinatie bieden van moderne technologie, zoals multimedia 

faciliteiten en een online aanbod, met het meer traditionele aanbod. Er is een goede balans tussen leren, 

beleven en doen. En het biedt een interactieve ervaring met moderne technologieën zoals AI, QR-codes, 

apps en VR.

▪ Het museum zou een open plek moeten zijn waar iedereen welkom is, met aantrekkelijke ruimtes, waar je 

ook terecht kan zonder de tentoonstellingen of ander aanbod zelf te bezoeken. Het moet een plek zijn 

waar je de geschiedenis kunt leren en een verscheidenheid aan culturen kunt ontdekken, waar interactie 

met andere mensen mogelijk is, met een focus op talent, authenticiteit, diversiteit, fantasie, kritisch 

denken en creativiteit. 



Prijszetting
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Hoe tevreden ben je over het algemene prijsniveau van de tentoonstellingen en activiteiten van het

museum?

Helemaal niet tevreden 0,62%

Niet tevreden 2,25%

Neutraal 17,58%

Tevreden 34,21%

Zeer tevreden 40,33%

Geen mening 5,01%

Totaal 5.329



Toegankelijkheid
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Hoe toegankelijk vind je het museum voor mensen met een beperking?

Helemaal niet goed toegankelijk 2,26%

Niet goed toegankelijk 11,65%

Neutraal 25,00%

Goed Toegankelijk 35,90%

Heel goed toegankelijk 17,67%

Geen mening 7,52%

Totaal 532
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Naar leeftijd

▪ Top 3 communicatiekanalen
▪ Website (75%)

▪ Nieuwsbrief museum (23%)

▪ Sociale media (21%)

Stellingen:

▪ Slechts 35% aangeeft dat ze hun keuze om een museum 
te bezoeken last-minute nemen. 

▪ 43% geeft aan dit dus vooraf te plannen

▪ 67% geeft aan niet akkoord te zijn met de stelling dat ze 
een museum eerder toevallig kiezen. 17% geeft aan 
eerder toevallig voor een bepaald museum te kiezen. 

▪ 82% is niet akkoord met de stelling dat ze enkel musea 
bezoeken als ze op reis zijn. 

Communicatiekanalen

Hoe informeer (informeerde) je je over het

museum?

Jonger

dan 30

30-44 45-59 Ouder dan

60

Overige 5,4% 5,0% 6,8% 6,2%

De website van het museum 74,2% 83,8% 76,8% 70,7%

Een brochure van het museum 9,2% 6,8% 7,4% 9,8%

De website van de stad of gemeente 9,2% 6,6% 8,5% 11,2%

De nieuwsbrief van het museum 9,0% 14,8% 21,8% 33,2%

Via vrienden of kennissen 27,6% 14,6% 13,8% 13,4%

Via affiches of banners 18,4% 8,9% 10,2% 7,6%

Via een magazine van de stad of gemeente 6,5% 5,7% 6,7% 9,7%

Via andere organisatie (vb. Uit in Vlaanderen,

Agenda.be, ...)

6,1% 6,1% 7,5% 8,3%

Via televisie of radio 1,5% 1,4% 3,4% 5,2%

Via sociale media (Facebook, Twitter, ...) 32,7% 25,9% 24,8% 14,1%

Via een reisgids 1,7% 0,3% 1,3% 0,8%

Via kranten of tijdschriften 4,2% 4,5% 11,7% 17,5%

Totaal 743 1324 1351 2274
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Categorieën NPS

- Promoters reageren met een score van 9 of 10 en zijn 
doorgaans loyale en enthousiaste gebruikers

- Passives reageren met een score van 7 of 8. Ze zijn tevreden, 
maar niet gelukkig genoeg om als promotors te worden 
beschouwd.

- Detractors reageren met een score van 0 tot 6. Dit zijn 
ontevreden bezoekers die waarschijnlijk niet terug zullen 
komen, en die anderen zelfs kunnen ontmoedigen.

Net promotor score

▪ De NPS die binnen de enquête is berekend kwam 

neer op een score van 42 wat dus als een zeer 

goede score mag worden gezien.



Impact
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4,09

4,01

3,81

3,99

4,25

3,78

3,99

3,25

3,99

3,81

2,96

3,93

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

VEILIGE HAVEN Bezorgt me een gevoel van
welzijn

VEILIGE HAVEN Wekt emoties op

VEILIGE HAVEN Laat me in iets
onderdompelen

PERSPECTIEF Geeft stof tot nadenken

PERSPECTIEF Breidt kennis uit en verruimt blik

PERSPECTIEF Helpt me om kritisch na te
denken

CREATIVITEIT Prikkelt mijn fantasie

CREATIVITEIT Versterkt / leert me nieuwe
vaardigheden

CREATIVITEIT Motiveert me om iets nieuws te
proberen

GEMEENSCHAP Laat me nieuwe gesprekken
voeren

GEMEENSCHAP Laat me samen komen met
anderen

GEMEENSCHAP Geeft inzicht in het leven van
anderen

Musea Cultuurhuizen Bibliotheken
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Waarom kom je niet meer naar het museum?

Overige 33,64%

Ik heb de collectie gezien, ik hoef niet nog eens te komen 19,37%

Ik wissel graag af en bezoek musea maar eenmalig 18,27%

Ik bezocht het museum in kader van een vakantie 5,95%

Ik ga naar andere musea 17,42%

Ik ken het museum te weinig 5,44%

Ik heb geen tijd meer 13,42%

Het huidige aanbod spreekt me minder aan 6,88%

Ik was niet tevreden over mijn vorige bezoek 1,95%

Ik doe nu andere zaken in mijn vrije tijd 6,80%

Ik ben niet meer bij mijn vereniging waarmee ik kwam 1,02%

Ik kwam in schoolverband 3,06%

De prijzen zijn niet gunstig 2,46%

Ik kwam voor mijn kinderen, maar nu niet meer 2,12%

Het museum is moeilijk bereikbaar 4,67%

De openingstijden zijn niet gunstig 2,12%

Totaal 1.177

Voormalige bezoekers

Hoe vaak kwam je vroeger in het museum?

Eenmalig 36,67%

Minder dan één keer per jaar 30,89%

Eén keer per jaar 20,65%

Enkele keren per jaar 10,17%

Maandelijks 0,77%

Meermaals per maand 0,85%

Totaal 1.298



Niet-bezoekers
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Waarom ben je nog niet in het museum geweest?

Overige 26,67%

Het aanbod (collectie) interesseert me niet 2,05%

Ik bezoek niet graag musea 2,92%

Ik ga naar andere musea 5,61%

Ik heb nog niet nagedacht over een bezoek aan het museum 25,85%

Ik ken het museum niet of onvoldoende 26,43%

Ik heb nog geen tijd gevonden om het museum te bezoeken 26,73%

Ik bezoek liever andere musea 1,40%

Het museum is te duur 0,88%

Het aanbod voor kinderen spreekt me onvoldoende aan 0,88%

Het museum is moeilijk bereikbaar 4,21%

De openingstijden zijn niet gunstig 2,11%

Totaal 1.710



Cultuur & vrije tijd
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Welke van volgende zaken doe je wel eens? (minimaal 1 keer per jaar) (vraag niet

verplicht)

Totaal Occasionele bezoeker Frequente bezoeker

TV kijken 83,40% 85,8% 81,8%

Films kijken thuis of bij vrienden/kennissen 64,04% 62,4% 65,4%

Films kijken in de bioscoop 62,07% 55,8% 66,6%

Boeken Lezen 85,71% 79,1% 90,7%

Muziek beluisteren 84,86% 81,4% 87,4%

Tijdschriften of kranten lezen 78,63% 72,9% 83,1%

Games spelen 25,64% 28,4% 23,8%

Naar concerten / theater / podiumkunsten gaan 72,39% 63,9% 78,8%

Naar tentoonstellingen / musea gaan 84,09% 71,8% 93,7%

Actief met kunst bezig zijn 29,47% 18,2% 37,4%

Zelf muziek spelen 14,96% 13,9% 16,0%

Acteren 3,71% 2,9% 4,3%

Dansen 14,89% 14,15% 15,7%

Zingen (in een koor of groep) 6,92% 6,3% 7,4%

Zelf schrijven 17,81% 12,8% 21,4%

Geen van deze 0,33% 0,4% 0,4%

Totaal 7.013 2.792 4.097
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▪ Uit de bevraging blijkt dat meer dan 70% van de respondenten 
nog nooit een museum digitaal heeft bezocht. Zij die dat wel 
deden, bekeken ofwel de collectie online (15%) of volgden een 
virtuele tour. 

▪ In 54% van de gevallen gaven de respondenten aan dat ze het 
museum in kwestie voordien ook al eens live bezocht hadden. 
In iets minder dan de helft van de gevallen ging het om een 
éénmalig experiment

▪ Als belangrijkste reden waarom deze respondenten reeds op 
een digitale manier een museum bezochten, vinden we vooral 
praktische redenen terug (39%). Hier zien we duidelijk nog de 
doorwerking van de COVID-19 crisis. Ook nieuwsgierigheid is 
een belangrijke motivator (46%).

Musea & digitalisering

Een digitaal bezoek aan een museum moet voor 

jou:

Mag duurder zijn dan een 'live' bezoek 0,46%

Mag even duur zijn als een 'live' bezoek 3,93%

Moet goedkoper zijn dan een 'live' bezoek 39,56%

Moet gratis zijn 56,05%

Totaal 1.959



Museum & digitalisering
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Je gaf aan nog nooit een museum online te hebben bezocht. Kan je aangeven 

welke van onderstaande redenen voor u van toepassing zijn? (meerdere 

aanduiden mogelijk)

Overige 10,9%

Geen interesse 41,4%

Geen tijd 11,1%

Ik wist niet dat dit bestond 32,7%

Geen computer, tablet of internetverbinding beschikbaar 0,5%

Geen plaats in huis om er van te genieten 1,5%

Ik beschik niet over voldoende kwalitatieve toestellen om ervan te genieten 

(scherm, boxen, hoofdtelefoon,...)

6,2%

Ik heb twijfels over de kwaliteit 10,8%

Ik vond niets dat mij aansprak 6,9%

Wat me aansprak, was te duur 0,08%

Geen geschikt aanbod in de taal van mijn voorkeur 0,5%

Totaal 4.809



Museum & digitalisering
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Welk aanbod zou je kunnen interesseren?

Overige 1,6%

Livestream 10,8%

Virtuele tour door het museum 39,9%

Mogelijkheid om zelf digitaal door het museum te lopen 34,1%

Mogelijkheid om online de collectie te kunnen consulteren 30,3%

Mogelijkheid om online meer informatie te kunnen vinden over de 

collectie van het museum

34,1%

Geen van deze 23,0%

Totaal 4.785



Conclusie
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▪ De motieven voor het museumbezoek zijn divers

▪ Het museum van de toekomst is een plek voor ontmoeting en om 
nieuwe dingen te ontdekken

▪ Museumbezoekers zijn over het algemeen erg tevreden over de 
Vlaamse en Brusselse musea

▪ De Vlaamse en Brusselse musea hebben impact

▪ Er lijken opportuniteiten te liggen voor “het digitale museum”



PAUZE
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Aan de slag met het individuele rapport
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▪ Doelstelling
- Overzicht eigen resultaten
- Anonieme benchmarking 

met cluster
- Benchmarking met 

Vlaams-Brusselse resultaten

- Gepersonaliseerde enquêtes
- Sommige vragen niet van toepassing,

wel opgenomen in rapport
- Sommige antwoordopties niet van 

toepassing, wel opgenomen in rapport
- Persoonlijk toegevoegde vragen apart

gerapporteerd



Aan de slag met het individuele rapport
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▪ Benchmarking: clusters
• Individueel rapport vs Vlaams/Brussels overkoepelend rapport

• Op basis van indelingsniveau van de Vlaamse musea + cluster Brusselse musea

• Cluster A: Landelijke musea en het M HKA als Cultureel-erfgoedinstelling (12)

• Cluster B: De regionale, provinciale en niet-ingedeelde musea (21)

• Cluster C: De Brusselse musea (waaronder de Federale) (17)



Aan de slag met het individuele rapport
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▪ Opbouw van het rapport

Inleiding

Kwantitatieve resultaten

Profiel respondent

Vrije antwoorden

Vragenlijst



Aan de slag met het individuele rapport
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▪ Opbouw van het kwantitatieve luik
• ‘Museumprofiel’ (bezoeker, afhaker, niet-bezoeker)
• Evaluatie aanbod (direct, omkaderend)
• Evaluatie gids, medewerkers
• Horeca en museumshop
• Prijszetting (o.a. lokale abonnementsformules en kortingen)
• Kinderaanbod 
• Mobiliteit en toegankelijkheid
• Concurrentie
• Terugkomen & NPS
• Impact van het museum
• Het museum van de toekomst
• Apart hoofdstuk ‘Afhakers en Niet-bezoekers’ 

(ook voor musea die deze mensen niet bereikt hebben)



Aan de slag met het individuele rapport
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▪ Rapportering van de kwantitatieve resultaten

Aantal respondenten
- Profiel respondent
- Eerdere antwoorden
- Afhakers in enquêteEigen resultatenVerzameld in hoofdstuk

‘Vrije antwoorden’



Aan de slag met het individuele rapport
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▪ BRUG NAAR VIVIANE EN HAAR ERVARINGEN MET HET AAN DE 
SLAG GAAN MET HUN RAPPORT



Panelgesprek
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▪ Aanwezigen

▪ Moderator

▪ Topics
• Museum van de toekomst

• Digitaal aanbod

• Impact van het museum (impactmodel) > vb. sociale functie museum?



Vragen?


