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Hoe maak je jongeren warm voor cultureel erfgoed?
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Door content op een meer luchtige manier te brengen
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Op basis van onze ervaring met Smile Safari weten we dat stories en challenges goed 
werken om de aandacht te trekken & betrokkenheid te creëren 
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Wat is een story? Dit is een content format waarbij een een foto of video wordt 
gebruikt van 10sec, dat max 24u zichtbaar blijft waardoor drempel verlaagt om 
dingen enerzijds te publiceren & anderzijds ook te consumeren.
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Wat zijn challenges & wanneer werken challenges? Challenges zijn online uitdagingen 
waaraan iedereen online kan deelnemen. Ze werken het beste als ze snel, 
laagdrempelig, leuk & relevant zijn.
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Hoe vertalen we deze informatie naar de initiële vraag om jongeren warm te krijgen 
voor erfgoed? Enerzijds door te werken met korte leuke weetjes over de locatie zelf. 
Deze info kan je terugvinden in de foto/ video stories. Anderzijds door interactieve 
opdrachten, niet zozeer challenges (zoals een filter/ foto / doe opdracht) te koppelen 
aan de locaties zelf. De link met de locatie is hierbij heel belangrijk om kennis rond 
het erfgoed op te bouwen en de opdracht ook relevant te maken.
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Als we kijken naar het voorbeeld van bijvoorbeeld de Sint Andries kerk. Hier kom je te 
weten dat  er een hippe pastoor actief is die af en toe in het plat  Antwerps preekt. 
De opdracht bij deze locatie is dan om een mooi plekje in de Sint Andries kerk te 
zoeken waar je zelf ook een korte leuke preek kan opnemen in het Plat Antwerps. 
Content die ze niet meteen verwachten en een ludieke opdracht zonder afbreuk te 
doen aan de erfgoedlocatie.
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Je kan het resultaat hiervan meteen opslaan in de app zelf, zodat je ze later nog kan 
bekijken. Op die manier kan je herinnering koppelen aan de erfgoedlocaties en is het 
meteen ook een trigger om later nog eens terug te keren naar de app om je foto's te 
herbekijken en nieuwe locaties te ontdekken.
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Of je kan ze ook delen op je eigen socials en zo ook anderen warm maken voor het 
virtueel museum.
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Om mensen te triggeren om deel te nemen aan de opdrachten werken werken we 
altijd met een voorbeeld ter inspiratie (hier kunnen eventueel microinfluencers bij 
betrokken worden). Uit onderzoek en uit onze vragenlijst blijkt namelijk dat het 
gevoel van ergens bij te horen voor jongeren een grote rol speelt
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Wat zijn de voordelen van dit prototype? Het is laagdrempelig.
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Videos moeten niet professioneel geëdit zijn/ er is al veel content beschikbaar die 
hiervoor herbruikt kan worden, locaties kunnen makkelijk toegevoegd worden, 
teksten kunnen snel geschreven worden, opdrachten moeten niet te moeilijk zijn en 
gekoppeld worden aan de locatie.
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Bovendien merken we op basis van onze testresultaten dat deze korte content 
mensen aanspoort om ook effectief naar de locatie te gaan als het leuke content is 
die iets bijbrengt.
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En dat ze open staan om de challenges ook effectief te doen als de link met de locatie 
duidelijk is (content eerst en dan pas challenge laten zien).
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What if… a French monument danced on this song 
💃🕺@meghantrainor #fyp #meghantrainor #dance



Van de 3 verschillende typen opdrachten werken de De doe & foto opdracht het 
beste, gezien er een fysieke interactie is en het een leuke herinnering kan zijn. De 
filter opdracht is een opdracht die minder aanspoort om effectief aan deel te nemen.
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Naast de opdracht geven de respondenten ook aan dat een fysieke beloning zou 
werken (vb een korting) en dat het feit dat je iets met andere kan doen ook 
motiveert.
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Conclusie: het lijkt een haalbare opdracht gezien de op zich beperkte inspanning per 
locatie.
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Er is animo voor bij een breed doelpubliek (zowel jongeren als de andere 
leeftijdscategorieen).
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Er is een mogelijkheid om locaties op een andere moderne manier in de spotlight te 
zetten.
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Door met de locaties te werken en de wandeling te stimuleren is er ook 
kruisbestuiving mogelijk tussen de verschillende erfgoedplekken gezien de nabijheid, 
waardoor ze niet 1 plek ontdekken maar alle m2 van Vlaanderen.
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