


Welke 

Van adolescent tot student

jongeren?



Feiten en cijfers

1 op 2 
15-17-jarigen:

laatste half jaar 
geen enkel 

historisch gebouw of 
monument bezocht.

LEEFTIJD MUSEUMBEZOEKERS:

• 42,4% is 55+

• 14,6% is tussen de 13 en 24 jaar 
(50% in schoolcontext)



• Beperking in tijd, 
geld en mobiliteit

• Aanbod sluit niet aan 
bij hun leefwereld

• Weinig uitnodigend imago

Waarom
komen ze niet?



Waarom
komen ze niet?



Investeer
in jongeren

• Groot potentieel

• Jong geleerd is oud gedaan

• Publiek van de toekomst



• Digital natives

• Instantcultuur en multitasking 

aandachtsspanne 8 seconden

• Open geest, weinig taboes

• Grote maatschappelijke thema’s

Wie 
zijn ze?



Trends

• Authenticiteit

• Sociaal engagement 

• Interactiviteit 

• ‘Uit context’ activiteiten



• Mixed reality zoals VR, AR

• Complexe materie en gewichtige 
thema’s in hapklare brokken

• Visuele humor

• GIF’s & memes

• Sharing is caring

• Instagrammable

Trends



VISIE ONTWIKKELEN:
• Beleving of educatie?

• Eenmalig bezoek of terugkeren?

• Differentieer: welke leeftijdsgroep?

Hoe starten?



• Kloppen clichés? Luister naar jongeren

• Geef hen eigenaarschap

• Jongerenwerking

Niets voor hen,
zonder hen





Jongerengids Leuven



Tips en valkuilen?



Communicatie

Jongerenorganisaties en 
scholen in de buurt

Digital take-
over

Digitale mix

Website



Communicatie

Social media



• Goed voor naamsbekendheid

• Geen kant-en-klare oplossing

• Prijzig 

• Korte scope

Influencers?



• Check betrokkenheid volgers & gemiddeld bereik

• Relevant voor doelgroep?

• Ga voor creatieve, authentieke samenwerking, 

geen advertenties

Influencers?



Top 3 
voorkeur aanbieden info in musea

66,5%

42,2%

32,3%





Oordilemma’s
• Leugen of waarheid?

• Gemaakt door en voor jongeren

• Website Hof van Busleyden

• ‘Making of’

• Voorstelling van alle jongeren

• Vb van Oordilemma



Verbeke Foundation





Escape room, 
Rijksmuseum



Museum Voorlinden, 
instagrammable kunstwerken



BPS22 Skate Sessions



Waaier van bemiddelingstools



Aanbevelingen

• Geef hen welkom gevoel

• Wees relevant

• Wees authentiek

• Voorzie goede wifi



Aanbevelingen
• Voorzie instagrammable plaatsen

• Mogen ipv moeten

• Geef vrijblijvende mogelijkheden

• Maak hen nieuwsgierig

• Voer gerichte communicatie





Bernadette Baele

Kwaliteitscoach familievriendelijkheid & jongeren

bernadette.baele@toerismevlaanderen.bewww.toerismevlaanderen.be/jongeren


