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Hé Cultuurorganisatie, 

Een kwart van de millennials bezoekt nooit 
een museum, een derde hooguit één keer per 
jaar (Senster, 2018). Én dat terwijl de millennial 
doelgroep groter is dan ooit. Van de 17 miljoen 
mensen in Nederland behoren maar liefst 
4,5 miljoen Nederlanders tot de millennial 
doelgroep. Toch worden de millennials vaak niet 
genoeg getriggerd voor een museumbezoek. Je 
zou zeggen dat de culturele sector en de open-
minded millennial generatie nauw met elkaar in 
verbinding staan. De werkelijkheid ziet er echter 
anders uit.

De one size fits all-benadering binnen de 
culturele sector volstaat niet meer. Grote zalen 
met eindeloos veel schilderijen, vaste collecties 
en enkel het presenteren van traditionele 
kunstvormen is niet meer van deze tijd. Het 
museum van de toekomst vraagt om een 
nieuwe benadering. Musea moeten op zoek 
naar andere manieren om de nieuwe generatie 
museumbezoekers te bereiken. (Museum 
vereniging, 2018)

Maar hoe trek je de aandacht van de millennial? 
Musea hebben sterke concurrentie binnen 
de cultuur- en leisurebranche. De millennial 
kijkt in zijn vrije tijd liever een serie op Netflix, 
bezoekt de bioscoop, gaat sporten of spreekt 
gezellig wat af met vrienden. Om de aandacht 
van de millennial te trekken moet je prikkelen, 
nieuwsgierig maken, vernieuwend zijn en 
bovendien risico durven nemen. 

Ik ben Carmen de Groot, studente international 
lifestyle studies, stagiair bij Branddoctors; 
strategisch marketingbureau, en tevens zelf 
millennial. In samenwerking met het cultuur- en 
leisureteam van Branddoctors heb ik onderzoek 
gedaan naar het museum van de toekomst met 
betrekking tot de millennial doelgroep. 

Aan de hand van deze whitepaper zet ik mijn 
bevindingen uiteen en geef ik inzicht in de 8 
must do’s om de millennial naar het museum 
te halen. Ik verdiep me in de nieuwe generatie 
museumbezoekers en geef mijn visie op het 
museum van de toekomst.

ben jij klaar voor de millenial van nu?
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Het onderzoek
Het museum van morgen gaat over de doelgroep van nu 

heb ik in co-creatie met de millennial de designfilters doorgenomen en 
aangescherpt. Middels individuele interviews en een focusgroep heb 
ik inzichten verkregen en  ben ik conceptontwerpen gaan uitwerken. 
De conceptontwerpen zijn een indicatie van hoe jij als museum de 
designfilters zou kunnen toepassen in de praktijk. 

Het onderzoek richt zich op musea, maar biedt zeker ook learnings voor 
andere cultuurorganisaties als theaters, schouwburgen, podia, erfgoed, 
kastelen en buitenhuizen. 

Benieuwd naar mijn bevindingen en conclusie? Lees snel verder. 

Het onderzoek is gericht op de nieuwe generatie 
museumbezoekers en de toekomst van het museum in de 
snel veranderende samenleving. 

In dit onderzoek heb ik gebruik gemaakt van field- en 
deskresearch. Ik heb nauw de ontwikkelingen in de gaten 
gehouden en ben onderzoeken gaan lezen en analyseren. De 
bronnen die zijn gebruikt in het onderzoek gaan van Motivaction 
tot de Museumvereniging. Vanuit de analyses zijn er 8 must do’s 
ontwikkeld voor het museum van de toekomst. Echter wilde ik 
met dit onderzoek meer de diepte in. Om dit te bewerkstelligen 
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Wie is de millenial?

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

Photo by i-Stock.com



Millennials zijn meer wereldburger dan voorgaande generaties, 
durven risico te nemen en dromen over maatschappelijke 
vooruitgang. Ze hechten veel waarde aan tijd en zijn voortdurend 
bezig met zelfontplooiing. Je vindt de millennial over de hele 
wereld in grote getalen waardoor de doelgroep bijzonder divers is. 
De millennial is opgegroeid in tijden van de digitale revolutie. In 
de meeste onderzoeken, worden tot de millenials, personen met 
een leeftijd van tussen de 20 en 40 gerekend. Door de omvang en 
bontheid van de doelgroep is het slim om de doelgroep op te delen 
in mentaliteitsgroepen. Motivaction maakt in een recent onderzoek 
onderscheid tussen vijf segmenten; de socializers, conservatives, 
achievers, creatives en challengers (Motivaction, 2019). 

Uit het onderzoek van Motivaction blijkt dat de Creatives en 
de Socializers de meeste raakvlakken hebben met de creatieve 
sector. 

In mijn onderzoek heb ik de doelgroep gesproken over hun visie 
op het museum nu en in de toekomst, in de vorm van individuele 
interviews en een focusgroep. 

Uit het onderzoek blijkt dat de millennial wel naar het museum wil, 
maar dat de drempel vaak te hoog ligt om daadwerkelijk te gaan. 
Vrijetijdsbestedingen moeten nut hebben, anders dan voelt het voor 
de millennial als verloren tijd. De millennial vraagt dus om een 
nieuwe invulling: focus op vermaak, zelfontplooiing, interactie en 
visuele beleving. Maar hoe doe je dat dan? Daarover later meer.

De nieuwe generatie
museumbezoekers

Wie is de millennial?
5 mentaliteitsgroepen 

Streven naar maatschappelijk idealisme 
kenmerkt de mentaliteitsgroep. Creatives 
beschikken over een open geest. Voor 
creatives is het dan ook makkelijk om contact 
te leggen en zich te verdiepen in nieuwe 
thematieken. De focus ligt daarbij op het 
verrijken van de wereld om hen heen. De 
creatives hechten waarde aan zingeving en 
stellen constant de vraag: wat voegt het toe 
aan mijn persoonlijke ontwikkeling? 

Socializers hechten veel waarde aan 
vrijheid. Ze willen gaan en staan waar ze 
willen zonder hierin beperkt of gestuurd 
te worden. De socializers besteden hun 
vrijetijd vooral aan ontspanning, vermaak en 
entertainment. Dit doen ze vaak met iemand 
samen. Vrijetijdsbestedingen voor slechts een 
persoon is een no-go. Socializers investeren 
veel tijd in vrienden en familie. Ze vinden een 
sterke familieband dan ook erg belangrijk en 
zullen altijd voor een ander klaarstaan. 

23%
Creatives

32%
Socializers
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11%
Socializers

13%
Conservatives

20%
Achievers

*Onderzoek van Motivaction; Millennials in 5 soorten en maten, 2019. 
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Ze willen best komen,
alleen bereik je ze niet

Het traditionele museum is volgens de 
millennial vaak te ‘ouderwets’.Doordat musea 
vaak blijven focussen op de vaste collectie en 
slechts een handjevol tentoonstellingen, wordt 
de millenial niet genoeg geprikkeld om naar 
musea te gaan.Om de millenial te trekken moet 
je creatief en flexibel zijn om hen te prikkelen en 
inspireren. (Damen, 2019). 

Wat definieert het museum volgens de 
millennial?

De muren van het museum definiëren het 
museum niet meer. De fysieke ruimte wordt 
steeds minder belangrijk. Het opereren 
vanuit de museale kern van een museum, 
de tentoonstellingen met eindeloos veel 
schilderijen en collecties, is voor de millennials 
niet meer relevant. Een museum moet volgens 
millennials aan hele andere eisen voldoen. Het 
gaat om het gevoel en de beleving van musea. 
Hoe?  Het toepassen van interactieve elementen 
en prikkelende visuele uitingen optimaliseert 
de beleving en maakt van een beleving een 
herinnering die je voor het leven bij blijft. 

De rol en de functie van het museum wordt 
door de millennial ter discussie gesteld. 

Het museum is van vroeger uit een manier 
om objecten te verzamelen, te bewaren en 
te tonen met als doel het overbrengen van 
historische en culturele kennis. De rol van het 
museum en de culturele sector is langzaam een 
verandering aan het doormaken. De functie 
van het museum van de toekomst is volgens 
millennials het bespreekbaar en behapbaar 
maken van actuele thema’s. Dit stimuleert de 
persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling. 
Het museum van de toekomst moet zorgen 
voor entertainment en uitdagen tot discussie, 
millennials haken anders snel af. Musea 
vervullen de latente behoefte aan ontspanning 
en tot rust komen. Volgens millennials is de 
maatschappelijke rol van musea aanzetten tot 
samen leren en creëren als tegenhanger in het 
digitale tijdperk waarin zijn opgroeien. Musea 
moeten aanzetten tot creativiteit, daar liggen 
kansen! 

Hoe breng je dit als museum in de praktijk? 
Lees het op pagina 12. 
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Acht focuspunten 
van de millennial

De millennial
Branddoctors

Zelfontplooiing

Visueel prikkelen

Flexibel

Interactief

Actualiteit

Samen ontspannenTransparant

Co-creatie

Persoonlijke ontwikkeling. 
Zingeving en nut.
Leerzaam. 

Toegankelijk en bereikbaar. 
Niet locatie gebonden.
Online mogelijkheden.  

Vermaak en 
entertainment. 
Sociale interactie. 

Actuele thema’s. 
Uitdagen tot discussie. 
Prikkelen. 

Rust. Vrijetijd. Ik-tijd. 
Ontsnappen aan de drukte. 
Samen genieten. Sociale 
verbinding. 

Authencity is key. 
Eerlijk en uniek. 
Heldere communicatie. 

Voor en door millennials. 
Stimuleren creativiteit. 
Samen creëren. 

Visueel aantrekkelijk 
maken. Surrealistische 
combinaties. 
Instagrammable. 

4.

5.

6.

7.

8.

3.

2.

1.
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21
De acht must do’s
om de nieuwe generatie museumbezoekers te bereiken 

Visueel prikkelen 

Instagram is hot! Het gebruik van sociale media 
en met name Instagram is de afgelopen jaren 
sterk gegroeid. Alles moet picture-proof en 
instagrammable zijn. Het is dus niet gek dat 
de millennial visueel is ingesteld. Wordt de 
millennial niet voldoende geprikkeld, dan haken 
ze al snel af. De opkomst van Instagrammable 
musea was daarom niet onverwacht. Als 
museum is het dan ook belangrijk om deze 
technische ontwikkelingen te volgen en hierop 
in te spelen.

Prikkel de millennial door sprekende visuele 
uitingen in- en buiten het museum. Laat aan de 
buitenkant van je museum een weerspiegeling 
zien van de identiteit van je museum, inspireer 
en zet aan tot actie. Blijf in je visuele uitingen 
wel herkenbaar. 

Hoe prikkel je de millennial? Maak gebruik van 
de nieuwste technologieën, gebruik licht, en 
sprekende beelden om de millennial visueel te 
prikkelen. Een mooi voorbeeld van een museum 
die visuele prikkeling hoog op de agenda heeft 
staan is het MOCO Museum in Amsterdam. 
Hier draait alles om visuele beleving en 
entertainment.

Wees flexibel met tijd en ruimte 

We hebben het drukker dan ooit. Millennials 
vliegen van links naar rechts; studie, bijbanen, 
sporten en sociale behoeftes wisselen elkaar in 
no-time af. Je vraagt je soms af waar de tijd is 
gebleven. Door gebrek aan tijd en ruimte behoort 
het bezoeken van een museum niet tot de 
wekelijkse (of zelfs maandelijkse) activiteiten. 

Zet flexibiliteit in om de toegankelijkheid en 
bereikbaarheid van je museum te vergroten. 
Versterk de zichtbaarheid van je museum door 
buiten de museummuren te opereren. Laat de 
millennial op andere manieren in aanraking 
komen met je museum. Het inzetten van 
flexibele openingstijden is een manier om 
de toegankelijkheid te optimaliseren. Of ooit 
gedacht aan ruimtes om te studeren of werken 
in het museum? Zo kan de drukke agenda 
worden gecombineerd met een bezoek aan het 
museum.   

Hoe? Zet communicatiemiddelen in op openbare 
plekken. Pop-up musea op stations, exposities in 
leegstaande panden of een museum op wielen 
dat rondrijdt door de stad; zorg ervoor dat je het 
museum naar de millennial brengt op plekken 
waar je hem of haar kunt ontmoeten.

Nog niet flexibel en toegankelijk 
genoeg? Heb je ooit gedacht aan een 
podcast of vlog die de millennial 
gewoon vanaf de bank kan bekijken of 
luisteren? Podcasts zijn enorm populair 
onder de jongeren doelgroep en zijn op 
elke moment van de dag te luisteren, 
ideaal dus!
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Zelfontplooiing en ontwikkeling 

Wat voegt de activiteit toe aan mijn 
persoonlijke ontwikkeling? Dat is een vraag 
die veel millennials voortdurend aan zichzelf 
stellen. De millennial hecht veel waarde aan 
zelfontplooiing en zingeving. Het bezoeken 
van musea moet nuttig en leerzaam zijn, 
anders gaan ze niet. Het museumbezoek 
moet daadwerkelijk iets toevoegen aan de 
persoonlijke ontwikkeling. 

Hoe kan je hier als museum op inspelen? 
Verwerk informatieve aspecten in je museum. 
Vertel niet alleen de achtergrond van het 
schilderij, maar creëer een diepere laag. Start 
het gesprek met de millennial. 

Hoe? Door het inzetten van gesprekskaarten 
kan je ervoor zorgen dat de millennial gaat 
nadenken en discussiëren over kunststukken. 
Ook kan je als museum een interactief en 
educatief spel koppelen aan het museumbezoek: 
zolang de millennial maar het gevoel heeft 
dat ze er iets van opsteken. Wees hierin 
creatief en durf out of the box te denken. 
Peers kunnen hierbij een handvat zijn om de 
doelgroep te bereiken; koppel influencers of 
generatiegenoten aan je museum. 

Actualiteit

De millennial volgt trouw de nieuwste 
ontwikkelingen en is daardoor altijd up to 
date. Ze zijn zich bewust van de tijdsgeest 
en zijn geïnteresseerd in de actualiteit. Het 
bespreekbaar maken van actuele thematieken 
is dan ook heel interessant voor de millennial. 
Actuele thema’s prikkelen en zetten aan tot 
discussie wat leidt tot sociale interactie binnen- 
en buiten de museummuren. Hierdoor komt het 
meer binnen bij hen en zijn zij meer in het nu 
verbonden met het museum en haar collectie.

Het is ook een manier om de traditionele 
museumbezoeker en de nieuwe generatie 
museumbezoekers met elkaar te laten praten 
over sociale thema’s die onze maatschappij 
vandaag de dag bezighouden. Zo ontstaat er een 
band tussen bezoekers onderling, en tussen de 
bezoeker en het museum. 

De actualiteit verwerken in je museum is echter 
niet zo makkelijk. Want hoe blijf je actueel als 
je werkt met vaste collecties en traditionele 
kunststukken? 

Biedt ruimte voor nieuwe kunst en werk samen 
met (jonge) kunstenaars die inspelen op actuele 
thema’s. Op deze manier krijg je meer diversiteit 
en vernieuwing binnen je museum.

Interactieve beleving 

Niet alleen kijken naar kunst, maar kunst 
als onderdeel van je beleving. Interactieve 
experiences zijn niet meer weg te denken uit 
de culturele sector. Steeds meer musea zetten 
in op andere platformen binnen- en buiten 
de museummuren om de beleving optimaal 
te maken. Er is een nieuwe generatie op 
komst die veel waarde hecht aan interactieve 
belevingen. Interactieve elementen in het 
museum zorgen bij deze generatie voor een 
ultieme beleving en ervaring. Musea waren 
nog nooit zo interessant en interactief. Het 
implementeren van interactieve elementen is 
niet alleen interessant voor de millennial, ook 
de traditionele museumbezoeker heeft baat bij 
een optimalisatie van de beleving. 

Hoe pas je interactieve elementen toe in de 
praktijk? Enerzijds focussen interactieve 
elementen zich op technologische toepassingen, 
denk aan hologrammen en AR. Anderzijds 
kan het ook worden geïmplementeerd middels 
offline toepassingen. Laat de bezoeker onderdeel 
worden van het verhaal en bedenk interactieve 
spellen, passend bij de tentoonstelling of het 
verhaal dat jij als museum wil vertellen. 

om de nieuwe generatie museumbezoekers te bereiken 
De acht must do’s
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Samen ontspannen

Hectiek en prestatiedruk zijn dagelijkse kost 
voor de millennial. Vrijetijdsbesteding moet 
voor de millennial dus echt aanvoelen als 
vrijetijd. Het museum moet een plek bieden 
om tot rust te komen en even te ontspannen. 
De millennial wil samen met anderen kunnen 
ontspannen en genieten van het museum. Niet 
alleen maar geprikkeld worden, maar juist even 
ontprikkelen. 

Staar je dus niet blind op het feit dat millennials 
van interactieve experiences houden en visueel 
geprikkeld willen worden, maar ga ook op zoek 
naar de balans. Zorg ervoor dat je in je museum 
ruimte biedt voor ontspanning. Realiseer 
een tuin voor een korte adempauze, een 
horecagelegenheid waar je tussendoor even kan 
opladen of een ruimte met zitzakken waar je 
kort kan bespreken wat je allemaal hebt gezien 
(of juist even niks hoeft te zeggen). 

Transparantie en authenticiteit 

Eerlijkheid, authenticiteit en heldere 
communicatie zijn key voor het trekken van de 
millennial. De millennial is op zoek naar iets 
unieks. Dit betekent niet alleen dat je anders 
moet omgaan met communicatiemiddelen, 
maar ook in je concept en aanbod moet je 
relevant blijven. Durf als museum ergens voor 
te staan; spreek je uit en laat je zien. Ga opzoek 
naar de kern van je museum met als doel een 
band creëren met je bezoekers.  

Jongeren prikken snel door eenzijdige verhalen 
heen. Het vertellen van een verhaal of het 
uitdragen van je gedachtegoed neemt een groot 
deel van hun kostbare tijd in beslag waardoor ze 
er vaak niet eens aan beginnen of snel afhaken. 
Wees dus helder en eerlijk om de nieuwe 
generatie museumbezoekers aan je museum te 
blijven binden. Laat naast de glitter en glamour 
bijvoorbeeld ook de zwarte bladzijden zien.  
En durf actuele onderwerpen vanuit diverse 
perspectieven te verbeelden en te beschrijven.

om de nieuwe generatie museumbezoekers te bereiken 

8
Co-creatie met de millennial 

Niet voor de millennial creëren, maar met. Samen 
vooruit. Connect met je doelgroep en laat je 
inspireren. 

Door het inzetten van co-creatie geef je de 
millennial de ruimte om zijn creativiteit te 
gebruiken en mee te denken over de invulling van 
jouw museum. Maak gebruik van de kennis en open 
blik van de nieuwe generatie museumbezoekers. 

Hoe? Kom in contact met de lokale millennial. Werk 
samen met jonge makers en artiesten en connect 
kunstacademies. Plan sessies waarin je kan 
discussiëren over vraagstukken, het divers maken 
van je aanbod en het museum van de toekomst. 

Hoe kun je jonge makers betrekken in jouw 
museum? Ga niet alleen in discussie met de 
millennial maar biedt hen een podium. Maak 
ruimte voor de nieuwe generatie creatievelingen 
en inspireer het publiek door nieuwe vormen van 
kunst te laten zien. 

Of…doe iets onverwachts en combineer de collectie 
met muziek, theater, een performance, you name it. 
Wees creatief!

De acht must do’s
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En nu...
Hoe pas je de acht must do’s toe in de praktijk? 

Hoe ziet het museum van de toekomst eruit? 
En hoe kan het museum inspelen op de 
nieuwe generatie museumbezoekers? 

Ik was hier erg nieuwsgierig naar en besloot 
in een aantal interviews en focusgroepen mijn 
generatiegenoten het vuur aan de schenen te 
leggen. 

Ik heb vanuit de 8 must do’s conceptontwerpen 
visueel en tekstueel uitgewerkt en en heb deze 
gevalideerd bij de doelgroep. De validatieronde 
heeft mij veel nieuwe inzichten gegeven; wat 
werkt en wat slaat volledig de plank mis? 

Nieuwsgierig? Op de volgende pagina’s lees je 
kort over de conceptontwerpen en de reacties 
van de millennial. 

“ Het ideale museum 
is voor mij een plek 
waarin creativiteit 
en experience 
samenkomen. 

“ Instagrammable 
musea zijn de 
toekomst.

Meer weten over de conceptontwerpen? Neem contact met ons 
op voor de uitgebreide uitwerkingen. 

Photo by Lisette van Elst
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“ Waarom is dit er 
nog niet? Onwijs 
leuk om op deze 
manier de stad 
en musea te 
ontdekken. 

En nu...
De conceptontwerpen 

Kunst op de fiets 

Een fietsroute in de stad langs verschillende kunstobjecten. Je leert de stad kennen 

en komt tegelijkertijd in aanraking met diverse kunststukken. Het bezoeken van 

musea wordt op deze manier laagdrempeliger. De fiets dient als vervoersmiddel 

maar ook als symbool voor het concept; Nederland is tenslotte een fietsland. De 

fietsroute is flexibel inzetbaar waardoor jij je eigen route en tijd kan bepalen. De 

fietsroute is voor jong en oud en stimuleert het aangaan van de onderlinge dialoog 

door gespreksstarters en een interactief spel. 

Wat vindt de millennial? “ Interactief, sportief 
en leerzaam. Ik 
zou hier zeker aan 
deelnemen! 

Fietsroutes door de stad, waarin je de stad leert kennen en tegelijkertijd in 

aanraking komt met verschillende kunststukken klinkt als een ideaal concept. Het 

is flexibel, interactief en vernieuwend. Voor scholen is dit ook een leuke activiteit 

om te doen als buitenschoolse activiteit. Echter is het moeilijker voor de oudere 

generaties om deel te nemen aan de activiteit, daar kan nog iets voor worden 

bedacht. Het klinkt als een echte toeristentrekker en is een verrijking voor het 

museale aanbod. Een groot nadeel is dat het concept seizoensafhankelijk is. 



©  Branddoctors 2021  | Vertrouwelijk | Niets uit dit document mag worden gepubliceerd zonder toestemming vooraf. 

“ De samenwerking 
tussen jonge 
kunstenaars, 
kunstacademies 
en musea klinkt 
als muziek in mijn 
oren!

En nu...
De conceptontwerpen 

De kunst van morgen

Wat vindt de millennial? 

Een plek in het museum waar ruimte is voor nieuwe vormen van kunst. 

In samenwerking met kunstacademies en jong talent wordt de kunsthal 

vormgegeven. De ruimte dient als podium voor talent in de dop en biedt daarbij 

de mogelijkheid om flexibeler om te gaan met het aanbod van je museum. 

Met de kunsthal worden nieuwe kunstvormen gelinkt aan de tijdsgeest 

en actualiteit. Twee werelden komen samen, traditionele kunst en nieuwe 

kunstvormen worden verbonden met elkaar. De ruimte dient als een bron van 

inspiratie en creativiteit en is gratis toegankelijk voor het publiek. 

“ Ik zie graag nieuwe 
vormen van kunst 
naast de vaste 
collecties. 

“Ik denk dat dit concept de traditionele museumbezoeker en de nieuwe generatie 

museumbezoekers dichterbij elkaar brengt”. Meer bedrijven zouden zich bezig 

moeten houden met co-creatie en het supporten van de nieuwe generatie 

creatievelingen. De combinatie van traditionele en nieuwe vormen van kunst 

spreekt aan. Waarom? Hierdoor komen werelden samen en krijgen musea een 

mooie toevoeging aan de huidige (standaard) collectie. Wat bij dit concept ook 

erg tof is, is dat jonge creatievelingen de kans krijgen om werk te presenteren en 

elkaar en anderen kunnen inspireren. 
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“

“

Ik zou de kunst 
toch graag willen 
zien. Een code die 
de kunst online 
onthuld zou ideaal 
zijn!

Creatief en 
helemaal van deze 
tijd, zeker een 
mooie toevoeging 
aan de standaard 
collecties in musea. 

En nu...
De conceptontwerpen 

Podcast ‘Kunst horen’

Een podcast waarin traditionele en nieuwe kunstobjecten worden beschreven 

aan de hand van visuele kenmerken en zijn betekenis. Je haalt de kunst in 

huis. De podcast stimuleert het gebruiken van je verbeeldingskracht. Hierdoor 

ontstaat er een nieuwe beleving van kunst. Zintuigen worden geprikkeld: 

normaal kijk je naar kunst, met dit concept hoor je de kunst. Je ontdekt kunst op 

een hele nieuwe en verfrissende manier. De podcast kan overal en op elk tijdstip 

worden geluisterd, tijdens een wandeling, een lange reis of gewoon vanaf de 

bank. 

Wat vindt de millennial? 

Hier is echt behoefte aan, antwoordt een respondent. “Ik zit zelf in de creatieve 

sector en merk dat er weinig podcasts zijn over kunst”. Daarbij is het super 

laagdrempelig om een podcast te luisteren, het is gemakkelijk en je kan het altijd 

en overal luisteren. Het roept wel de nodige vragen op, want kunst is voornamelijk 

visueel. De millennial geeft aan dat ze de kunst toch graag zouden willen zien 

nadat ze er een podcast over hebben geluisterd; “Een QR-code toevoegen waardoor 

je diverse kunstobjecten na de podcast online kan bekijken lijkt mij een goede 

toevoeging”. 
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“

En nu...
De conceptontwerpen  

Museum op wielen 

Wat vindt de millennial? 

Een flexibel mini-museum dat zich voortbeweegt op vier wielen. De kunst 

wordt naar het publiek gebracht. Het museum is elke keer in een ander deel 

van de stad te bewonderen. Het museum op wielen dient als een verlengstuk 

van het museum. De reizende kunst geeft een exclusieve sneak preview van 

traditionele en nieuwe kunstobjecten. Het is uniek in zijn soort. Het dient als 

communicatiemiddel naar verschillende doelgroepen dat moet prikkelen tot het 

bezoeken van een museum. 

“ Zelf ergens 
naartoe gaan blijft 
belangrijk voor 
mijn experience. 

Ik denk dat het 
goed zou werken 
als trigger om 
nieuwe bezoekers 
te trekken naar het 
museum. 

Dit is een uniek concept. De millennial heeft dit nog niet eerder gezien in een 

stad. Why not? Het is super laagdrempelig, maakt nieuwsgierig en kan goed 

worden gebruikt als visitekaartje voor het museum. Het geeft musea de kans om 

in openbare ruimtes nieuwe bezoekers te werven en zichtbaar te worden voor 

een groot publiek. “Dit kan echt heel goed werken als campagne, ik denk echt dat 

jongeren hierdoor eerder een kijkje gaan nemen in een museum”. Het is eigenlijk 

een win-win situatie; jongeren komen op een laagdrempelige en vrijblijvende 

manier in aanraking met kunst en musea kunnen laten zien wat ze allemaal in 

huis hebben. 
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Het museum van 
morgen start vandaag“

”
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Branddoctors  
Let’s make waves

Enthousiast en nieuwsgierig naar meer?

Wij denken graag met je verder over proposities gericht 
op millenials. Ben jij ook in voor een verdere verkenning of 
heb je vragen of opmerkingen, neem vooral contact op!

Mail    Carmen@kpnmail.nl 
   Bianca.van.zwol@branddoctors.com 
     
Telefoon                   030 602 6000

Website  branddoctors.com/sector/cultuur-leisure/

Deze roerige corona tijd vraagt van musea om bewegelijk te 
zijn. Op welke manieren kun je al het moois dat je als museum 
te bieden hebt toch overbrengen aan een zo divers mogelijke 
doelgroep. Het is als museum de ideale tijd om initiatief te nemen 
en nieuwe concepten uit te proberen. 

Dit project biedt op vele fronten aanknopingspunten daartoe, maar 
biedt ook ruimte tot nadenken en roept op tot nieuwe vragen. 
Want hoe pas je de must do’s toe in jouw museum? Hoe blijf je de 
aandacht trekken van de millennial? En hoe hou je het inspirerend 
en interessant? 

Bovendien is de nieuwe generatie museumbezoekers niet 
alleen jong met alle schakeringen van een millenial, maar ook 
multicultureler in vergelijking met voorgaande generaties: Hoe 
zorgt jouw museum ervoor dat het aanbod aanspreekt bij diverse 
culturele groepen in onze maatschappij? En hoe maak je jouw 
publiek divers en multicultureel? 

In onze zoektocht naar de nieuwe generatie museumbezoekers 
rijzen er tegelijkertijd nieuwe vragen waar we antwoorden op 
zoeken. Het geeft veel stof tot nadenken en vraagt om nieuwe 
verbindingen met deze doelgroep. Dat kan alleen maar door in 
co-creatie samen op te trekken en samen deze beweging vorm te 
gaan geven. Denk en doe jij met ons mee?

#Hetmuseumvanmorgen 

Investeren in de toekomst
is relevanter dan ooit. 
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