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De heropening 
Zoveel mogelijk bezoekers een  
geweldige bezoekerservaring bieden
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Agile werken
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Case: de oren en ogen van 
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Op 1 juni opende het Van Gogh Museum haar 
deuren weer na een periode van corona-sluiting. 
Branddoctors begeleidde het museum in de  
vier weken na de heropening onder de naam  
“de oren van ogen van het Van Gogh Museum”. 

Er werd een interdisciplinair kernteam gevormd; 
vijf collega’s van Marketing, Bezoekersservice, 
Facilitair, Pers en drie Branddoctors (Gijsbert 
Croes, Karin Vreeswijk en Emilie Admiraal). 

Het doel voor de maand juni:  
hoe bieden we zoveel mogelijk 
bezoekers een geweldige 
bezoekerservaring?

De corona-maatregelen brengen best wat 
onzekerheden met zich mee. Hoeveel mensen 
kunnen tegelijk naar binnen? Hoe houden we 
het veilig? Komen er überhaupt mensen? Wat 
is hun beleving. En hoe kunnen we veilig de 
bezoekersaantallen opschalen?

Allemaal vragen die je pas kunt beantwoorden 
als je ze ervaart. Door veel aanwezig te zijn in 
het museum, te observeren en in gesprek te gaan 
met de bezoekers (de “oren en ogen”) kregen we 
dagelijks informatie. Daarnaast verzamelde het 
Van Gogh Museum (VGM) continu data uit diverse 
bronnen. Samen vormden die ons dagelijkse 
dashboard.

Die dagelijkse informatie gecombineerd met 
agile methodieken en de samenwerking in een 
multidisciplinair team gaf de slagkracht die  
nodig was.

In deze case geven we een kijkje in het verloop van 
de vier weken en de resultaten die dat opleverde.  

De oren en ogen tijdens de beperkte 
heropening van het Van Gogh Museum

Heb je vragen, of wil je 
kennismaken? Stuur een  
berichtje naar 
emilie@branddoctors.com



©  Branddoctors 2020  | Vertrouwelijk | Niets uit dit document mag worden gepubliceerd zonder toestemming vooraf. 

Vincent van Gogh, ‘Zelfportret met grijze vilthoed’, 1887, Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Stichting)

Wat bedoelen wij met  
Agile werken? Een houding, 
geen methodiek.

Met agile werken bedoelen 
wij dat je je werk, je team 
of organisatie zo inricht dat 
je flexibel in kunt spelen 
op ontwikkelingen en 
nieuwe inzichten. Je hebt 
een open houding, je leert 
voortdurend en je durft te 
experimenteren.

Agile werken kan prima 
zonder toepassing van 
bijvoorbeeld Scrum of een 
andere methodiek. Het 
is in de eerste plaats een 
houding.  

Agile methodieken kunnen 
je wél helpen, omdat 
samen leren in een team 
of organisatie vraagt om 
enige afstemming over 
een multidisciplinaire 
werkwijze en een nieuwe 
gezamenlijke ‘taal’.

In de praktijk blijkt het 
verstandig die methodieken 
te bestuderen, je te laten 
adviseren, en ermee te 
experimenteren.  
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Waarom agile tijdens de beperkte heropening 
een goede manier van werken is.  

Multidisciplinair  
Als oren en ogen van het museum, werkten 
we op agile wijze nauw samen met een 
multidisciplinair kernteam. Met teamleden 
van Marketing, Bezoekersservice, Facilitair, 
Pers en drie Branddoctors hebben we een 
gemeenschappelijk vertrekpunt bepaald: 
zo veel mogelijk bezoekers een geweldige 
bezoekers ervaring bieden.  

De daily  
In een vroege dagelijkse stand-up en (later om 
de dag) deelden we kennis en de laatste stand 
van zaken. Hoeveel bezoekers waren er de dag 
ervoor, hoeveel audiotours zijn er afgenomen 
en in welke talen? Wat lezen we in de digitale 
feedback van bezoekers? Welke acties zijn 
al opgepakt? Wat is de verwachting voor het 
weekend? En hoe kunnen we er voor zorgen 
dat nog meer bezoekers naar het Van Gogh 
Museum komen?

Doelgericht  
Door antwoorden op deze vragen te 
verzamelen en met elkaar te verbinden,  
waren we in staat om prioriteiten te stellen, 
nieuwe initiatieven te starten en heel 
doelgericht te werk te gaan. Aan de hand  
van een planbord hielden we alle acties bij.  
 
In week twee constateerden we dat de 
marketingdoelstellingen overlap hadden  
met onze doelstelling. We hebben het  
bredere marketingteam aangehaakt en  
zo waren we in staat om versneld  
proposities te ontwikkelen.  

Een goed doordachte heropening, met mogelijk veel onvoorziene omstandigheden, waar je als 
organisatie snel op dient te reageren vormde het startpunt van de case. Een agile werkwijze 
waarbij je inspeelt op veranderingen, met de nadruk op wat werkt in de praktijk en waarbij je 
continu je klant betrekt, is daarbij uitermate geschikt. Het was voor de hele museumwereld 
spannend hoe de heropening van musea vanaf 1 juni zou verlopen. Omdat niemand ooit eerder 
met zo’n situatie te maken heeft gehad, stond Branddoctors klaar om de knelpunten in kaart te 
brengen en waar nodig de bezoekersbeleving te optimaliseren. 
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Week 1: de heropening

Observeren, het 
gesprek aangaan en 
data analyseren

4

We mogen weer open!
 
1 juni. Om 12 uur precies gingen de 
deuren open voor het publiek. Op een 
normale dag, voor het corona tijdperk, 
kwamen er dagelijks wel 6.000 
bezoekers over de vloer. Op 1 juni waren 
350 tickets gereserveerd en daarmee 
was het museum uitverkocht! 

Een totaal andere beleving. Want 
wanneer heb je Van Gogh voor jezelf? 
In deze eerste week hebben we 8 
bezoekers geinterviewd om de beleving 
van bezoekers in kaart te brengen. 

Meer bezoekers welkom 
 
Uiteraard zijn er ook wat punten van 
kritiek. De rust blijkt ineens fragiel en 
makkelijk te verstoren: je kunt je nu al 
ergeren aan het geluid uit de koptelefoon 
van een ander. 

Na observeren blijkt dat er meer mensen 
ontvangen kunnen worden, en dat 
bevestigen de bezoekers. Wordt de fijne 
bezoekerservaring in stand gehouden  
als de bezoekersaantallen toenemen? 
Het aantal bezoekers wordt verhoogd en 
we houden vinger aan de pols.

Hoe trekken we Nederlandse 
bezoekers naar het Van Gogh 
Museum?
 
Een geweldige beleving gaat met dit 
lage aantal bezoekers goed, maar hoe 
zorgen we dat de (Nederlandse) bezoekers 
komen? 85% van de bezoekers van het 
Van Gogh Museum is afkomstig uit het 
buitenland in normale tijden. 

Hoe trekken we Nederlandse bezoekers 
naar het Van Gogh Museum? We sluiten 
daarom in de tweede week aan bij een 
brainstorm van het marketingteam, omdat 
we in juli een campagne willen starten.

“Tot tranen geroerd.”  
 
Bezoekers zijn zeer te spreken over 
de beleving: de rust is het grootste 
pluspunt. Ook in de digitale feedback 
noemt men spontaan ‘de rust’. 

De corona maatregelen zijn niet 
overdreven en bezoekers voelen zich 
veilig. Bezoekers blijven gemiddeld 
even lang als voor de sluiting wegens 
corona, zo’n 2 uur, en staan langer 
stil bij de schilderijen. Het Van Gogh 
Museum heeft een torenhoge NPS score 
onder Nederlandse bezoekers (76% 
(n=320) versus 49% in februari ). 

“ De positieve vibe 
die ontstaan is in het 
multidisciplinaire team, 
is bijzonder.” 
 
Roelof van der Kooi, Hoofd 
Facilitair Bedrijf, Van Gogh 
Museum

3

1
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“Ik heb genoten!!! Ik heb de meeste tijd doorgebracht door 
gewoon even te zitten en te genieten van de werken van 
Vincent in de normale collectie. Dat heb ik bij mijn vorige 

bezoek echt gemist om in alle rust te genieten.  
Ik was tot tranen geroerd! Dank!”

 
Van Gogh Museum bezoeker
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Het ontwikkelen van 
aantrekkelijke proposities voor 
verschillende Nederlandse 
doelgroepen 
 
In een marketingworkshop (digitaal via 
Microsoft Teams) nemen we de doelgroep 
onder de loep (diverse marketingonderzoeken 
en analyses). Hoe trekken we Nederlandse 
bezoekers naar het Van Gogh Museum? 

We organiseren een korte training 
propositieontwikkeling, waarin we direct 
in tweetallen aan de slag gaan met het 
ontwikkelen van proposities middels inzicht, 
belofte, bewijs. Hier leggen we de basis voor 
de proposities die we in week 3 en 4 verder 
zullen detailleren. Zie verderop.

Inzichten openen de 
ogen en dienen als basis 
voor het ontwikkelen van 
nieuwe proposities
 
Het Van Gogh Museum heeft al veel 
te bieden, bijvoorbeeld ook voor 
kinderen, maar n.a.v. het onderzoek 
komt het Van Gogh Museum nu niet 
in beeld bij gezinnen als museum 
waar je met je kinderen naar 
toe kunt. De drukte en toeristen 
worden dan ook vaak genoemd als 
belemmeringen. 

Dat is één van de inzichten waar 
we een propositie op hebben 
ontwikkeld.

Week 2: propositie ontwikkeling

Inzetten op de 
Nederlandse bezoeker

8
Het Van Gogh Museum is  
voor iedereen 
 
Met het wegvallen van toerisme naar de 
stad Amsterdam wil het Van Gogh Museum 
de kans aangrijpen om het museum 
volledig open te stellen voor alle potentiële 
Nederlandse bezoekers.

Al voor de COVID-19 lockdown heeft het Van 
Gogh Museum de Nederlandse doelgroep 
gesegmenteerd. Met vier verschillende 
proposities richten we ons op doelgroepen 
die allen het Van Gogh Museum op hun 
bucketlist hebben staan, maar bij wie een 
(tweede) bezoek er nog niet van gekomen is. 

Nederlanders vs. toeristen
 
We presenteren de vier proposities aan het 
interdisciplinaire oren & ogen team. Er ontstaat 
een interessante discussie: wat als de grenzen  
weer opengaan per 15 juni? 

Moeten we ons dan wel op de Nederlander richten? 
De discussie zorgt voor een interessante wending 
in de prioritering van de doelstellingen van het Van 
Gogh Museum. Op korte termijn wil het museum 
zoveel mogelijk bezoekers de kans geven om 
weer naar het museum te komen, maar op langere 
termijn wil het Van Gogh Museum bezoekers 
binden voor het leven en in perceptie weer meer een 
museum voor Nederlanders worden. Dit sluit aan bij 
de meerjarenstrategie van het Van Gogh Museum.

7

“ Het is heel waardevol om 
met een multidisciplinair 
team van buiten naar  
binnen te kijken.” 
 
 Lilly van Empel, Hoofd Marketing, 
Van Gogh Museum

6
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Nederlanders kunnen nu het  
Van Gogh Museum bezoeken 
zonder toeristische drukte.

Het Museumplein in Amsterdam 
huisvest de drie musea die 
de meeste Nederlandse 
museumbezoekers trekken 
van heel Nederland. Hier is 
zeer waarschijnlijk sprake van 
synergie voor de bezoeker.

Een aantal inzichten en kansen  
uit de marketinganalyse

Nederlanders gaan dit jaar 
niet op vakantie in het 
buitenland (staycation) 
dus het aantal uren 
vrijetijdsbesteding in eigen 
land zal fors groeien. 

In de leeftijdscategorie 25-44 
jaar is de verwachting het 
hoogst dat men direct na 
heropening weer naar  
musea gaat.

Musea die aantrekkelijk zijn 
voor kinderen en/of musea in 
de openlucht lijken het beste uit 
de bus te komen.

Met de vaste collectie weten we 
bezoekers te verrassen: er is meer 
te weten over Vincent van Gogh 
dan men verwacht.

Vincent van Gogh is een geliefd 
Nederlands icoon. Herwaardering 
van Nederlands cultureel erfgoed 
in deze crisistijd is interessant.

Binnen de Nederlandse doelgroep 
bedient het Van Gogh Museum 
nog niet het gehele potentieel. 
Veel mensen geven aan dat ze 
wel willen komen, maar nog 
geen aanleiding hadden.
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Op één dag 1000 bezoekers!
 
De data van week twee wijst uit dat we op 
vrijdag 12 juni voor het eerst op één dag 
1000 bezoekers hebben ontvangen. 55% 
van die bezoekers bestelde zijn ticket via 
de website in het Nederlands, 45% in een 
andere taal. De verhouding Nederlands 
versus niet-Nederlandse bezoekers lijkt 
dus al snel te wijzigen.

Daarbij komt dat het Van Gogh Museum al 
boven verwachting snel op het maximale 
aantal bezoekers per kwartier zit, binnen 
het meest voorzichtige scenario. 

De harde realiteit
 
We merken dat we nu, bijna drie 
weken na de beperkte heropening, in 
een nieuwe fase zijn aanbeland. Naar 
omstandigheden doet het Van Gogh 
Museum het heel erg goed, maar de harde 
realiteit is dat door de coronamaatregelen 
de bezoekersaantallen nog geen 20% zijn 
van wat ze voor de crisis waren.  

Waar moeten we ons nu als eerste op 
richten? Hoe geef je invulling aan de  
visie van het museum? 

Duurzame bezoekersbasis
 
Er ligt een heldere koers, en op korte 
termijn een heldere doelstelling. 
Verschillende scenario’s zijn uitgewerkt. 
De eerste prioriteit is natuurlijk om zo  
veel mogelijk bezoekers te activeren om 
weer naar het museum te komen. 

Maar hoe komen alle inspanningen bij 
elkaar en bouw je aan een duurzame 
bezoekersbasis?

Week 3: marketing proposities

Korte en lange termijn marketingstrategie 

9 10 11

“ Het belangrijkste is dat jullie 
ons aan het denken zetten,  
niets al voorkauwen. Daardoor 
zijn wij zelf ook buiten de 
lijntjes gaan kleuren.” 
 
Jort Slingerland, Afdelingshoofd 
Bezoekersservice, Van Gogh Museum
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“ Vreemde ogen dwingen… 
jullie waren een ideale 
neutrale buitenstaander 
die lekker op processen 
stuurde waardoor we 
sneller besluiten namen.” 
 
Laurine van de Wiel, Senior 
Marketing Adviseur, Van Gogh 
Museum

13

1415

Struikelblokken
 
We pitchen de vier proposities binnen 
verschillende teams. Naar aanleiding van 
de pitch besluiten we ons te focussen op 
de propositie voor de familiedagen (met 
kijkblokken voor kinderen). 

We gaan aan de slag met de laatste 
struikelblokken: hoe weten andere 
mensen dat zij een familiedag boeken? 
Leiden de kijkblokken niet tot onveilige 
situaties? En benutten we de juiste uren  
en dagen?

Boven verwachting goed! 
 
We zijn enorm onder indruk hoe snel het 
Van Gogh Museum team doorpakt met 
een enorme slagkracht. Alles lijkt ineens 
in een stroomversnelling te komen. 

Tijdens de evaluatie met het team zijn 
we tot de conclusie gekomen dat het 
samen oppakken, in plaats van bij 
elkaar neerleggen, een verandering 
teweeg heeft gebracht. We zijn een echt 
team geworden, dat genoeg gewicht 
heeft gekregen zodat zaken er wel snel 
doorheen komen. En de doelstelling: een 
optimale bezoekersbeleving creëren heeft 
ons daarin geleid. Let’s make waves!

Verder uittekenen 
 
Het ‘oren & ogen’ team ontmoet elkaar 
in het Van Gogh Museum om de 
benodigdheden rondom de familie 
propositie te bekijken. De speciale 
kinderbalie, de merchandising 
voor kinderen, de tekenkar (op zaal 
mogen de kinderen tekenen) en de 
schilderworkshop, het Van Gogh Museum 
heeft alles al in huis maar nooit zo bij 
elkaar gebracht!

Met de familie propositie gaat het Van 
Gogh Museum dat veel meer uitdragen om 
zo deze specifieke doelgroep te bereiken. 

En... actie! 
 
Week 3 staat vooral in het teken van 
toewerken naar de lancering van de 
familiepropositie. Wat hebben we nodig 
van welke stakeholder voor een go? 
Er zit haast bij want 7 juli beginnen de 
schoolvakanties. 

De idee onstaat om families via de entree 
aan de Paulus Potterstraat te ontvangen, 
net zoals het Van Gogh Museum dat 
normaliter met groepen doet. Op die 
manier worden ruimtes goed benut en kan 
aan families de perfecte familiebeleving 
worden geboden.

Week 4: actiegericht aan de slag

Uitwerking familiedagen 
propositie

12
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Photo: Van Gogh Museum

Familiepropositie
Het inzicht - families
Voel ik me op mijn gemak met mijn drukke gezin tussen al 
die mensen die in rust willen genieten van de kunst? En is 
het wel leuk genoeg voor mijn kind?

De belofte
Families komen dichter bij Vincent dan ooit tijdens de  
“Zomervakantie Familiedagen”. 

Elke woensdag en vrijdag zijn families éxtra welkom deze 
zomervakantie. Er is bijvoorbeeld een heuse tekenkar met 
leuke tekenopdrachten, er lopen echte Van Gogh-juffen rond 
voor al je vragen en je stapt écht in de wereld van Vincent 
met een speurtocht door het museum.

opening 
8 juli
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Waarom werkt Branddoctors in  
de cultuursector? 

Wij laten die keuze op jou vallen. Niet omdat je 
een opvallende campagne hebt gevoerd, maar 
omdat je de beste versie van jezelf bent 
geworden. Je hebt je identiteit op de meest 
aantrekkelijke manier relevant gemaakt voor 
jouw ideale publiek. Een gedeelde visie op het 
beoogd resultaat stroomlijnt. Vroeger noemde 
we dat het punt op de horizon, nu hoor je vaak 
“True north”. 

Strategische cultuurmarketing als 
blauwdruk voor succes   
Branddoctors ontwikkelt samen met klanten 
een onderscheidende merkpositionering die de 
blauwdruk is voor succes. Concreet tastbaar 
gemaakt in een iconische activiteit die 
onderstreept wie je bent en waarvoor je staat. 
Een eerste en belangrijke stap op weg naar 
een sterk merk. Bezoekers zien en begrijpen 
wat je uitdraagt, medewerkers en partners 
krijgen inspiratie om te doen wat het profiel 
nog scherper maakt.

In het energieke proces doorbreken we 
dilemma’s. We prikkelen, dagen uit, 
denken en doen intensief mee om tot 
heldere keuzes te komen. Dan kunnen 
bezoekers ook bewust voor jou kiezen. Naast 
strategie- en positioneringstrajecten maken 
propositieontwikkeling, bezoekersjourneys en 
trendsessies ook onderdeel uit van projecten 
van Branddoctors.

We versterken teams met agile 
marketing 
Een andere grote pijler van wat Branddoctors 
doet, is Agile Marketing. We versterken agile 
teams van klanten van binnenuit. Wij werken 
mee in agile teams, waarbij we enerzijds 
onderdeel van het team zijn en dus bijdragen 
aan de opdracht van het team en anderzijds de 
teamleden trainen om de agile uitgangspunten 
beter te passen. En waar nodig advies te 
geven over hoe de organisatie dit verder kan 
stimuleren.

Wij werken op basis van de design thinking 
mindset, die naadloos aansluit bij agile 
werken en die creativiteit van teams vergroot, 
waardoor je innovatiever bent en tot betere 
oplossingen komt.

Waarom is deze case ook 
interessant voor niet-culturele 
organisaties? 
De uitdaging waar het Van Gogh Museum en 
andere culturele instellingen voor staan, is hoe 
je met beperkt budget en beperkte capaciteit, 
zo veel mogelijk bezoekers activeert om naar 
het museum te komen en hen een geweldige 
bezoekersbeleving te bieden. En op termijn 
een stabiele (nationale) bezoekersbasis te 
creëren. Dat is niet alleen waar musea mee te 
maken hebben in deze nieuwe werkelijkheid, 
maar ook hotels, vakantieparken, pretparken 
en andere organisaties in de leisure branche. 
We delen graag onze learnings van dit project 
met jouw organisatie. 

We helpen cultuurinstellingen onweerstaanbaar voor publiek te worden in een 
wereld van overvloed. Of je nu een museum bent of een theater, een poppodium, 
festival of klassiek orkest, je biedt ontspanning, verrijking en inspiratie aan een 
cultuurminnend publiek. Bezoekers hebben keuze te over, maar hun vrije tijd is 
beperkt. Hoe zorg je er voor dat de bezoeker dan het liefst bij jou wil komen? 
Dat jij de aantrekkelijkste optie bent die hij kan verzinnen? Dat zoveel mogelijk 
mensen, in al hun geuren en kleuren, intens genieten van wat jij te bieden hebt? 

Meer weten over ons werk in 
de cultuursector? Stuur een 
berichtje naar  
bianca@branddoctors.com
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Je doel moet concreet zijn,  
en breed genoeg 
Het doel was concreet genoeg, en ook 
voldoende breed: ‘Zoveel mogelijk bezoekers 
een geweldige ervaring’. Zo waren we in 
staat al na week 1 onze aandacht te verleggen 
van de eerste bezoekerservaring (focus op 
geweldig) naar kansen op op te schalen  
(focus op zoveel mogelijk). 

Het dagelijks delen van 
klantinzichten geeft richting 
Door beschikbare generieke klantdata aan 
te vullen met kwalitatieve feedback rondom 
specifieke vragen, ontstaat een sturend 
mechanisme dat verschillende disciplines met 
elkaar verbindt. Het geeft energie, inspireert 
én geeft richting.

Multidisciplinair werken versnelt 
Een multidisciplinair kernteam dat 
verantwoordelijk is voor het prioriteren en 
doorvertalen van inzichten functioneert als 
‘spin in het web’. Het is belangrijk dat het team  
goed genetwerkt is binnen het museum en 
handelingsvrijheid heeft. Of dat nu is in de 
vorm van een mandaat, of in de vorm van 
zelfsturende vrijheid. Door nauw samen te 
werken worden barrières vlot geïdentificeerd 
en weggewerkt. 

Kortom. Het multidisciplinair werken in 
een agile team heeft geweldig goed gewerkt 
in de eerste vier weken na heropening. We 
adviseren de werkwijze voort te zetten om 
vanuit informatie steeds op zoek te gaan naar 
beter, slimmer, geweldiger. Dat werkt buiten 
de cultuursector, en dus ook binnen de sector. 
Succes!  

Key take-outs

Multidisciplinair werken in het Van Gogh Museum 
geeft richting en versnelt

Wat hebben we geleerd, en wat zouden we ook andere musea willen meegeven?

Wil je verder praten 
over agile werken in een 
dienstverlenende organisatie? 
Stuur een berichtje naar  
gijsbert@branddoctors.com

Resultaat
• Bezoekersaantallen opgeschaald
• 4 nieuwe proposities ontwikkeld
•  Marketingstrategie 2020-2021 

aangescherpt
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8 juli, houd ons in de gaten, eerste familie-
dag

Photo: Van Gogh Museum

De Zomervakantie 
familiedagen bij het 
Van Gogh Museum  
zijn gestart op 8 juli! 



©  Branddoctors 2020  | Vertrouwelijk | Niets uit dit document mag worden gepubliceerd zonder toestemming vooraf. 

Let’s make
waves

www.branddoctors.com
Edisonbaan 17
3439 MN Nieuwegein

030 602 6000

Vincent van Gogh (1853 - 1890), Auvers-sur-Oise, July 1890 Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Foundation)


