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Debriefing 
 
Opdracht 
 
Bedenkt en ontwikkel een cross mediaal concept voor de museumnacht om zo de 
aandacht van de doelgroep het hele jaar door vast te houden. Dit zal moeten lijden tot 
meer museumbezoek. 
 
Doelstelling 
 
De primaire doelstelling van de museumnacht is de beoogde doelgroep bekend te laten 
worden met musea en andersom. Doormiddel van een cross mediale campagne moet het 
museumbezoek onder de beoogde doelgroep gedurende het hele jaar worden 
gestimuleerd. 
 
Doelgroep 
 
De beoogde doelgroep voor de cross mediale campagne is jongeren en jongvolwassenen 
tussen de 18 en 35 jaar uit alle lagen van de bevolking. Tevens vormen de verschillende 
musea een aparte doelgroep. Ook deze groep dient aangesproken te worden om zo een 
groot draagvlak te genereren.  
 
Succesindicatoren 
 
Om dit concept te laten slagen dienen de volgende punten behaald te worden: 
 

- Het museumbezoek stijgt onder de jonge doelgroep. 
- Zowel de jongeren en jongvolwassenen als de verschillende musea worden 

aangesproken door de cross mediale campagne. 
- Musea werken samen om zo een groter draagvlak te genereren. 
- Het cross mediale concept genereert meer bezoekers en geïnteresseerden door 

het jaar heen. 
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Omgevingsanalyse Museumnacht Amsterdam 
 
De museumnacht is een bekend evenement in de grote steden van Nederland. In steden 
als Rotterdam, Den Haag, Leiden, Utrecht, Amersfoort en ook over de grens, in 
Antwerpen worden er jaarlijks museumnachten georganiseerd. Zo ook in de hoofdstad 
Amsterdam. Één nacht per jaar openen een groot aantal musea hun deuren, om met een 
programma vol met muziek, rondleidingen en performances een hoop bezoekers te 
trekken. De nachten worden georganiseerd met als doel het musea bekend te maken 
onder nieuw en jong publiek.  
 
In cultuurstad Amsterdam zijn een groot aantal musea en tentoonstellingen te zien. Er 
zijn meer dan 50 musea met de meest uiteenlopende collectie. De grootste en bekendste 
musea in Amsterdam zijn van wereldallure, denk aan het Stedelijk Museum, het Van 
Gogh Museum, de Hermitage, het Rijksmuseum en het Anne Frank Huis. Aan de 
Amsterdamse museumnacht, de Museumn8, doen ruim 40 Amsterdamse musea mee. 
Deze nacht trekt jaarlijks zo’n 26.000 bezoekers. 
 
Het is een gegeven dat steeds minder jongeren naar musea of tentoonstellingen gaan. 
Jongeren vinden de entreeprijs te hoog, vinden het vaak saai omdat er te weinig interactie 
is en ook de komst van het internet heeft geleidt tot minder museumbezoek omdat alles 
wel op het internet te zien is. Het is dus de taak aan de musea om daar op in te spelen en 
zich meer te richten op de (potentiële) jongere bezoeker. Een museumbezoek moet een 
beleving zijn en daar hoort interactiviteit zeker bij. Ook moeten musea commerciëler 
denken en handelen, het is van belang dat er een duidelijke profilering is en dat  er een 
grotere naamsbekendheid ontstaat. Voor de langere termijnen is het van belang dat er 
genoeg reden is voor toekomstige bezoeken. Dus verschillende tentoonstellingen, 
evenementen en festiviteiten die de interesse van de beoogde doelgroep wekken.   
 
Strengths 
 

- Veel aandacht van de pers. 
- Veel verschillende (media)partners, denk aan Hyves en Het Parool. 
- Alle locaties zijn makkelijk en snel met het openbaar vervoer te bereiken. 
- Alle grote Amsterdamse musea doen mee, dus een groot draagvlak. 
- Totaalpakket van musea, discotheken, muziek, activiteiten en performances. 
- Veel persaandacht. 
- Spreekt een brede doelgroep aan. 

 
Weaknesses 
 

- Het doel van de museumnacht wordt niet duidelijk. 
- Slechts één nacht in het jaar. 
- Geen of nauwelijks promotie voor reguliere museabezoeken, Museumnacht staat 

op zichzelf. 
- Het is ’s nachts. 

 
Opportunities 
 

- Samenwerkingsverband met andere steden. 
- Meerdere keren per jaar. 
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- Meerdere projecten en evenementen onder de zelfde overkoepelende noemer. 
- Internationaal uitbouwen. 

 
Threats  
 

- Er zijn een hoop andere activiteiten in Amsterdam ’s nachts. 
- De museumnacht werkt alleen als er een groot draagvlak is, dus alle 

vooraanstaande musea moeten meewerken en de activiteiten er omheen moeten 
de moeite waard zijn. 

- Vindt de doelgroep het na 3-4 edities nog steeds de moeite waard? 
 
 
Doelgroepanalyse 
 
Algemene kenmerken 
 
Jongeren en jongvolwassenen tussen de 18 en 35 jaar zijn de doelgroep van de 
Museumn8. Deze doelgroep komt voornamelijk uit de randstad en leeft binnen of rond 
de grote steden van Nederland en kenmerkt zich door de interesse in kunst en andere 
gerelateerde onderwerpen. Tevens volgen ze een HBO of WO studie of hebben ze een 
baan binnen deze creatieve sector. Ook het sociale aspect van de doelgroep is belangrijk, 
de doelgroep zoekt elkaar op, zowel in echte leven als via mediums als sociale netwerken 
en mobiele telefonie. Sociale connectiviteit is zeer belangrijk voor deze groep. 
 
Domeinspecifieke kenmerken 
 
De doelgroep is sterk sociaal aangelegd en sociale connectiviteit speelt een grote rol. 
Zoals hier boven al is beschreven zoekt de doelgroep elkaar vaak en veelvuldig op, zowel 
in de echte wereld als via andere mediums. Dit geeft ook aan dat de doelgroep volledig 
bekend is met de verschillende media en daar ook mee om kunt gaan. 
 
Merkspecifieke kenmerken 
 
De specifieke doelgroep kenmerkt zich door de grote kennis van nieuwe media en andere 
platformen. Deze generatie is opgegroeid met (mobiel) internet, mobiele telefonie en 
andere media en is dus uitstekend in staat deze te begrijpen en te gebruiken.  
 
Volg- en zwermgroepen 
 
De volggroepen zijn groepen mensen die wel geïnteresseerd zijn in kunst en de 
Museumn8, maar zijn er voor de rest niet zo nauw bij betrokken. Deze groep heeft 
gelijkenissen met de doelgroep, maar hebben niet alle overeenkomsten en interesses als 
van de doelgroep. De zwermgroepen zijn de groepen mensen die wel op het evenement 
afkomen, maar niet binnen het plaatje van de doelgroep passen, denk hierbij aan 
nieuwsgierigen en feestgangers. Deze groep is minder makkelijk te bereiken en aan te 
spreken. 
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Persona 
 
Dit is Suzie Timmerman, 25 jaar oud en woont in de Pijp, een nette buurt in Amsterdam. 
Suzie volgt een bachelor opleiding kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. 
Na haar bachelor opleiding wil ze nog een master opleiding doen, want ze wilt graag 
kunstinkoper worden voor particuliere klanten of musea. In haar vrije tijd fietst ze graag, 
houdt ze van  reizen en is ze dol op dineren met vriendinnen, niet alleen in restaurants, 
maar ook bij elkaar thuis. Ook gaat ze geregeld een lang weekend naar New York, want 
ze heeft daar een aantal vriendinnen waar ze ook kan blijven slapen.  
 
Suzie houdt van klassieke schilderkunst, architectuur en etnische muziek. Ze bezoekt 
zowel voor haar studie als voor haar eigen interesse geregeld een museum of een 
tentoonstelling. Haar favoriete musea zijn het Solomon R. Guggenheim museum en het 
Metropolitan Museum of Art, maar Suzie’s meest favoriete ‘museum’ is het internet, daar 
kan ze echt alles vinden wat ze maar wilt weten. 
 
Zoals hier boven al duidelijk wordt is Suzie erg sociaal aangelegd en houdt ze er van om 
nieuwe mensen te ontmoeten. Suzie is alleenstaand maar heeft veel vrienden en 
vriendinnen, om deze vriendengroep te onderhouden is ze ook actief op grote sociale 
netwerksites als Hyves, Facebook en voor de zakelijke contacten, Linkedin. Ook heeft ze 
een Blackberry die ze praktisch altijd in haar hand heeft voor een telefoontje, een smsje, 
een emailtje of een ping-bericht. 
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Doelstelling 
 
De museumnacht genereert op dit moment te weinig reguliere museumbezoek van de 
beoogde doelgroep. Het primaire doel van de crossmediale campagne is dan ook het 
bevorderen van het museumbezoek door jongeren en jongvolwassenen het gehele jaar 
door. Met de crossmediale campagne moeten de doelgroep en de musea dichter bij elkaar 
komen en dit zal moeten lijden tot meer museumbezoek buiten de jaarlijkse 
museumnacht. Tevens moet ook de merkattitude onder de doelgroep vergroot worden. 
Met de museumnacht en de crossmediale campagne moet het beeld dat jongeren en 
jongvolwassenen van musea hebben positiever worden. 
 
 
Positionering 
 
Transformationele positionering, Voordelen van een merk verbinden met lifestyle 
doelgroep. Het merk museumnacht dient zicht meer te plaatsen binnen lifestyle van de 
doelgroep. De museumnacht moet meer zichtbaar zijn binnen de omgeving van de 
jongeren en jongvolwassenen. Denk aan rolmodellen zoals bekende creatievellingen als 
zangers, bands, Dj’s, designers en illustrators. Maar ook aan online en offline locaties 
zoals Facebook en andere sociale netwerken en aan discotheken, bars en restaurants. Het 
is van belang om uit te stralen dat kunst en musea niet alleen maar oubollig en saai zijn 
maar weldegelijk interessant is voor de doelgroep. 
 
 
Propositie 
 
Jongeren en musea ontdekken elkaar bij de museumnacht. 
 
 
Strategie 
 
Om meer bekendheid te creëren  en meer museumbezoek onder de doelgroep te 
genereren dient er een bepaalde koers gevaren te worden. 
 

- De link van de museumn8 met regulier museumbezoek benadrukken. 
- Luisteren naar de doelgroep. 
- De doelgroep bepaald! 
- User Generated Content. 
- Duidelijk beeld creëren 



Het concept tot nu toe 
 
Om het museumbezoek onder de beoogde doelgroep te stimuleren ontwikkelen we een 
marketingcampagne in de vorm van een interactieve oneindige foto mozaïek. Een foto 
mozaïek is een foto die is opgebouwd uit allemaal kleine foto’s. Het is technisch mogelijk 
om een interactieve foto mozaïek te maken waarbij het mogelijk is om op de kleine foto’s 
in te zoomen, en deze foto’s zijn dan ook weer opgebouwd uit meerdere kleine foto’s. 
Op deze manier is het mogelijk om oneindig in te zoomen of uit te zoomen in deze 
mozaïek. (Visueel voorbeeld: http://www.youtube.com/watch?v=kR739G8xvY8) 
 
Het idee is om doormiddel van user generated content de doelgroep een soort van 
platform te geven.  
 
Dit kan doormiddel van: 
 

- Foto’s: Het zal mogelijk zijn om foto’s te uploaden via de site, de mobiele 
applicatie of via de verschillende outdoor en instore kanalen 

- Creatief werk: Het is voor de creatievelingen mogelijk om de foto mozaïek als 
een soort van online galerie te gebruiken. Creatieve uitingen als fashion, 
fotografie, schilderwerken en dergelijke kunnen worden geuploadt.  

 
De interactieve foto mozaïek is de kern van dit concept, deze zal op de website van de 
Museumn8 geplaatst worden en de doelgroep zal doormiddel van abri reclame, urban 
screens, gedrukte media en instore in contact komen met deze campagne. In het 
volgende hoofdstuk wordt hier verder op ingegegaan. 
 
 
Gekozen on- en offline marketingcommunicatie-instrumenten  
 
Online 
 
1. Actie website 
 
De actie website van de Museumn8 is de basis van de campagne. Centraal op de website 
komt de interactieve oneindige foto mozaïek. Het is tevens mogelijk om vanaf de website 
meteen een foto of creatief werk te uploaden. Alle foto’s en andere uitingen krijgen een 
unieke code zodat het desbetreffende werk meteen door de gebruiker kan worden 
opgevraagd. Ook zal het mogelijk zijn om met een Apple Iphone of een Android 
telefoon een mobiele applicatie te downloaden en komt er een widget die op sociale 
netwerken kan worden geplaatst. 
 
2. Mobiele applicatie 
 
Er komt en speciale mobiele applicatie voor de Apple Iphone en Android telefoons die 
te downloaden is via de actie website. De gebruiker surft met zijn mobiele toestel naar de 
website en kan zo direct de applicatie voor zijn of haar toestel downloaden. De applicatie 
is een speciaal voor mobiele telefoons aangepaste mozaïek, waarbij het net zo als op de 
website, mogelijk is om oneindig in en uit te zoomen. Ook zal het mogelijk zijn om 
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direct vanaf je mobiel een afbeelding up te loaden of een specifieke afbeelding of werk 
op te vragen. 
 
3. Widget 
 
Om de campagne via sociale netwerken te verspreiden en om een buzz te creëren onder 
de doelgroep zal er ook een widget ontwikkeld worden die op de verschillende sociale 
netwerken te plaatsen en te verspreiden is. 
 
 
Offline 
 
1. Instore 
 
Om het museumbezoek onder de doelgroep te stimuleren en om de campagne onder de 
aandacht te brengen worden er in verschillende winkels, clubs en cafés en in 
verschillende musea interactieve touchscreens met de oneindige mozaïek geplaatst. Zo is 
het mogelijk om vanaf die locatie direct een foto te laten nemen en te uploaden. Zo is 
Museumn8 ook buiten de gebruikelijke Museumn8 goed zichtbaar in de gebieden waar 
de doelgroep zich vaak bevindt.  
 
2. Gedrukte media (Tijdschriften, Gratis dagbladen) 
 
Om de campagne bij een grootpubliek onder de aandacht te brengen zullen er 
paginagrote advertenties komen in gratis tijdschriften en dagbladen binnen de Randstad 
regio. Denk aan de NL20 (NL10, NL30) maar ook aan gratis dagbladen als de Spits! en 
de Metro. 
 
3. Outdoor (A0 frames, Urban screens) 
 
Doormiddel van het plaatsen van A0 op locaties waar de doelgroep vaak komt, zoals bij 
metrostations, rond scholen en het centrum van Amsterdam, wordt de campagne en het 
merk Museumn8 gepromoot. Dit is voor een groot deel van de doelgroep de eerste 
kennismaking met de campagne. Ter  extra promotie is het eventueel mogelijk om een 
interactieve abri te plaatsen op het Rembrandtplein, eventueel in samenwerking met de 
grote urban screen boven de discotheek Escape.
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Mediamix 
 

 
 
Mediaplan 
 
Mediadoelstellingen 
  
De doelgroep wordt bekend gemaakt met de campagne doormiddel van een paginagrote 
advertentie in de NL20 en de Spits met de boodschap dat op de Museumn8 van 7 
november de interactieve oneindige mozaïek wordt gelanceerd. De lezer wordt via de 
advertentie naar de actie website gelokt. Tijdens de Museumn8 wordt de applicatie en de 
website gelanceerd en is het meteen mogelijk om het ter plaatse uit te proberen. Vanaf 
dan zal er een buzz ontstaan en zal de campagne en de merkbeleving groeien. De 
mobiele applicatie is te downloaden en tevens is de widget te gebruiken. Om de 
campagne te versterken worden er in de vier weken na de Museumn8 de campagne 
gepromoot via spotjes in trams en doormiddel van A0 frames met posteradvertenties. 
Deze verwijzen allen naar de website en de mobiele applicatie. 
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Voorlopig mediabudget  
 
Er is door de opdrachtgever geen vast budget gesteld, daarom is bij deze campagne niet 
of nauwelijks rekening gehouden met een budget. Er is wel gelet op dat bepaalde kosten 
financieel niet haalbaar zijn voor de stichting Museumn8. 
 
Spits: Advertentieprijs is per plaatsing:     € 26.643,63 
 
NL10/20/30: Advertentieprijs is per plaatsing:    € 8.625 
 
OV screens: Spot van 30 seconden voor 4 weken    € 7.541 
 
A0 frames: serie van 200 A0 frames voor 4 weken kost €783,75  € 6.270 
 
Totaal:         € 49.079,63 
 
Let op! Dit bedrag is exclusief de strategie-, concept- en productiekosten. 
 
 
Mediastrategie 
 
Spits 
 

1. Effectief bereik: Dagelijks bereikt Spits  771.000 18- tot 34- jarigen. Binnen de 
doelgroep studenten heeft Spits een bereik van 461.000 studenten/scholieren per 
dag. En onder Young Professionals (werkzaam met een voltooide opleiding 
HBO/WO) heeft Spits een bereik van 98.000 YP’s. 

 
2. Contactfrequentie: De Spits komt elke werkdag uit, dus in principe komt de 

doelgroep elke werkdag in aanraking met het medium.  
 

3. Mediakosten: De netto advertentieprijs van een pagina grote advertentie in de 
Spits is € 26.643,63 per plaatsing. Als er wordt uitgegaan van een lezersaantal van 
461.000 studenten/scholieren, dan komt de som op: 26.643,63 : 461.000 = 
0.0578 x 1000 = €57,80 om 1000 doelgroeppersonen te bereiken. Dit is wel per 
plaatsing. 

 
4. Communicatievermogen: Print-media, paginagroot, full color. Wordt geplaatst in 

de Amsterdam sectie of in de culturele sectie van de krant. 
 
 
NL20 (en de NL10 en NL30) 
 

1. Effectief bereik: De NL20, NL10 en NL30 hebben gezamenlijk een oplage van 
150.000 tijdschriften per week. Het blad komt om de 2 weken uit. 

 
2. Contactfrequentie: De tijdschriften worden om de week op woensdag verspreid 

op drukbezochte locaties in de Randstad. Via 2700 henkenbare displays bij o.a. 
Albert Heijn, Bruna, Pathe-bioscopen, fitnesscentra en horecagelegenheden vindt 
de NL zijn weg naar de doelgroep. 
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3. Mediakosten: De kosten voor het plaatsen van een paginagrote advertentie in de 

NL10, NL20, NL30 en NL70 kost per plaatsing €8.625. Gedeeld door een oplage 
van 150.000 tijdschriften = 0,0575 x 1000 = €57,50 om 1000 doelgroeppersonen 
te bereiken. 

 
4. Communicatievermogen: Print-media, afmeting: 200 x 270 mm. Geplaatst 

midden in het tijdschrift. 
 
 
OV screens in de tram in Amsterdam 
 

1. Effectief bereik: Het gemiddelde aantal passagiers per dag in de tram is 380.000. 
25% daarvan zijn personen tussen de 19 en 26 jaar. Opvallend is het vrij hoge 
aantal studenten en scholieren, dit komt door de vele onderwijsinstellingen langs 
de tramroutes. 

 
2. Contactfrequentie: Een gemiddelde tramrit duur ca. 11 minuten, dus er zijn 

meerdere momenten waarop de boodschap bekeken wordt. De boodschap is 
verscheidene malen per uur zichtbaar gedurende de 18 uur per dag, van 07.00 uur 
tot 01.00 uur. 

 
3. Mediakosten: De kosten van een spot van 30 seconden voor 4 weken zijn €7.541. 
€7.541 : 95.000 doelgroeppersonen = 0,0793 x 1000 = €79,30 om 1000 
doelgroeppersonen per werkdag te bereiken. Dit is voor 4 weken. 

 
4. Communicatievermogen: MPEG-1, resolutie: 1024 x 768. 1.200 Beeldschermen 

op alle tramlijnen van Amsterdam. 
 
 
A0 frames 
 

1. Effectief bereik: Het is niet specifiek bekend hoeveel doelgroeppersonen er 
worden bereikt, maar de frames zijn flexibel inzetbaar op plaatsen en routes van 
de doelgroep. Denk aan: rondom scholen, uitgaansgebieden, studentenwijken. 
Wel is duidelijk dat 60% van de bewoners van Amsterdam dagelijks met de 
frames worden bereikt. 

 
2. Contactfrequentie: De frames zijn goed zichtbaar op de routes en locaties waar 

de doelgroep zich bevindt. Dit is dus meerdere malen per dag. 
 
3. Mediakosten: Een serie van 50 A0 frames voor 2 weken kost €783,75. Het is niet 

duidelijk hoeveel doelgroeppersonen de frames bereiken. Het is wel een gegeven 
dat in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag de A0 frames 60% van de inwoners 
worden bereikt. 

 
4. Communicatievermogen: poster in een frame, formaat 84 x 118,8 cm (b x H) 

bevestigd op muren, transformatorhuisjes, stoplichtkasten en viaducten. Altijd 
goed zichtbaar, altijd opvallend in zowel stadscentra als op doorgaande routes. 
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Definitief mediabudget 
 
Spits: Advertentieprijs is per plaatsing:     € 26.643,63 
 
NL10/20/30: Advertentieprijs is per plaatsing:    € 8.625 
 
OV screens: Spot van 30 seconden voor 4 weken:    € 7.541 
 
A0 frames: serie van 200 A0 frames voor 4 weken:    € 6.270 
 
Totaal plaatsing:        € 49.079,63 
 
Strategie: 1 persoon x 38 uur x € 90:      € 3.420 
 
Concept: 3 personen x 76 uur x € 80:      € 18.240 
 
Productie: 3 personen x 76 uur x € 60:     € 13.680 
 
Totaal Strategie-, concept-, productiekosten:    € 35.340 
 
Eindtotaal:         € 84.419,63 
 
 
 
Plaatsingsschema  
 
Titel Datum/Periode Frequentie Formaat 
Spits 06-11-‘09 1 1/1 pag 
NL10, NL20, NL30 28-10-‘09 1 1/1 pag 
OV screens in trams Week 45 t/m week 

48  
1 30 seconden 

gedurende de hele 
dag 

A0 frames Week 45 t/m week 
48 

200 frames poster in een frame, 
formaat 84 x 118,8 
cm 

 
 
 


