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Woordenlijst  
 

Immersief: Een immersieve bezoekerservaring is een totaalbeleving tijdens dewelke de bezoeker 
wordt ondergedompeld en waarbij alle zintuigen worden aangesproken (Bailleul, 2018; Wiercx, 
2020). Hiervoor worden veelal immersieve technologieën gebruikt (Virtual Reality (VR), Augmented 
Reality (AR), en Mixed Reality (MR) – samen Extended Reality (XR)), die de fysieke wereld verweven 
met een digitale of gesimuleerde laag (Gerencer, 2021; Vista Equity Partners Management , 2020). 
Deze immersieve technologieën kunnen de bezoekerservaring intenser, beter, persoonlijker, 
inclusiever, en aantrekkelijker maken dan bij een ‘standaard’ bezoeken. Hierdoor speelt de 
bezoekerservaring in op de sensorisch-emotionele betrokkenheid en de cognitief-educatieve 
mogelijkheden waardoor ook een ander, meer divers, publiek aangetrokken kan worden (Bailleul, 
2018; Wiercx, 2020).  

Cultureel kapitaal of ‘culturele competentie’ speelt een bepalende rol in het voorspellen van de 
culturele consumptie en de culturele ‘smaak’ of voorkeuren, zoals highbrow (theater- en 
dansvoorstellingen, klassieke muziek concerten,…) en lowbrow (bibliotheek, bioscoop, pop- en 
rockconcerten,…) activiteiten (van der Ark & Richards, 2006; De Baere, et al., 2019). Het wordt 
bepaald door variabelen zoals museumbezoeken als kind (gewoontes binnen het gezin – sociale 
achtergrond), het huidig aantal museum bezoeken, culturele motivaties, culturele uitgaven, en de 
graad van opleiding (van der Ark & Richards, 2006; Bourdieu, 1987). Zo stellen van der Ark en 
Richards (2006) dat de klassen van lage culturele consumptie en participatie worden gelinkt aan een 
laag niveau van cultureel kapitaal, lage inkomens en lage interesse in leer/educatief georiënteerde 
motivaties.  

Introductie 
 

De Vlaamse Overheid wil aan de hand van een virtueel museum een breed publiek uit binnen- en 
buitenland betrekken bij de cultuur en geschiedenis van Vlaanderen. De uitwerking van dit nieuwe 
museumconcept moet baanbrekend zijn, op vlak van inhoud en organisatie. Het project is een 
voorbeeld van New Museology (o.a. (Pallud & Straub, 2014)), waarbij de gebruiker ondergedompeld 
wordt in een ervaring, en tegelijk kan bijleren over erfgoed (roerend, onroerend en immaterieel). 
Online en offline-ervaringen kunnen hand in hand gaan, en gecombineerd worden met multimediale 
elementen, op voorwaarde dat deze middelen de ervaring van het doelpubliek verrijken.  

 

Deze studie is een eerste stap binnen een groter ontwerpproces en dient om grip te krijgen op de 
verschillende mogelijke profielen van digitale cultuurconsumenten. De vooroefening zoomt in op de 
vraagzijde van het virtuele museumproject, en geeft een aanzet tot een typologie van de digitale 
cultuurconsument onderverdeeld in drie segmenten, met een focus op individuele bezoekers. 
Hoewel er weinig studies over digitale cultuurconsumenten beschikbaar zijn, bundelt dit rapport 10 
relevante inzichten voor een virtueel museumconcept. Concreet gaat het over informatie omtrent 
profielen, motivaties, en suggesties rond een kwaliteitsvolle ervaring bij een online museumbezoek. 
Zo zijn er een aantal tips rond informatie en navigatie, kwaliteitsvolle ervaringen, en het medium of 
de drager waarmee het bezoek gebeurt. Ook barrières voor museumbezoek zijn geïdentificeerd. 
Want ook redenen om niet naar een museum te gaan, kunnen relevant zijn bij het ontwerp van een 
virtueel museum. Tot slot wordt ook kort ingegaan op een kader om de acceptatie van gebruikers 
en hun profiel met betrekking tot virtuele musea te onderzoeken, als aanbeveling voor verder 
onderzoek.  
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Methodologie 
 

Deze typologie kwam tot stand aan de hand van deskresearch en literatuurstudie, frequente 
feedbacksessies met de opdrachtgevers, en validatie door marketingexperten uit de erfgoedsector.  

Om eerste inzichten over individuele (digitale) cultuurconsumenten en museumbezoekers te 
verkrijgen zijn algemene vaststellingen en relevante kaders uit tal van bedrijfsrapporten, 
academische publicaties, opiniestukken, artikels, tot zelfs baanbrekende thesissen samengebracht. 
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1. Mogelijke typologie van (digitale) cultuurconsumenten 
 

1. Algemene kenmerken, inzichten en opportuniteiten 
 

Onderstaande 10 key-takeaways zijn van toepassing op alle segmenten van individuele digitale 
cultuurconsumenten. Het overzicht is een samenvatting van universele kenmerken, inzichten, 
opportuniteiten en ontwerpvoorwaarden voor een virtueel museumconcept.  

 

1. Alle segmenten hebben interesse in de meest bekende, iconische culturele toeristische attracties 
(McKercher, 2002).  

2. Alle doelgroepen uit de typologie geven ontspanning aan als een motief om cultureel erfgoed te 
beleven.   

3. De spillover hypothesis geldt (Stylianou-Lambert, 2011; De Baere, et al., 2019; Kenniscentrum 
Cultuur- en Mediaparticipatie, Kenniscentrum Cultuurmanagement & Cultuurbeleid, 2021) 

o Geografisch: diegenen die thuis deelnemen aan culturele activiteiten zijn eerder geneigd 
om dat op reis ook te doen. 

o Digitaal & fysiek: diegenen die op een digitale manier in contact komen met culturele 
activiteiten zijn eerder geneigd om dit fysiek ook te doen. Digitale media is met andere 
waardevol om mensen te bereiken die reeds ‘cultureel actief’ zijn.   

4. Musea hebben voor individuele bezoekershoofdzakelijk een regionale aantrekkingskracht (De 
Baere, et al., 2019). Buitenlandse bezoekers komen voornamelijk uit buurlanden. Het virtueel 
museum Vlaanderen kan deze geografische kloof in het ontdekken en beleven van kunst, 
cultuur, en erfgoed mogelijk overbruggen.  

5. Internationale bezoekers hebben gemiddeld gezien minder tijd om musea te bezoeken (ook al 
zijn ze geïnteresseerd in kunstmusea) en opteren vaak voor (relatief korte) citytrips naar oudere 
Belgische steden. Het is met andere woorden voor een mogelijke opportuniteit voor het virtueel 
museum om internationale bezoekers reeds kennis laten maken met Vlaamse kunst, cultuur, en 
erfgoed terwijl ze deze elementen op hun eigen tempo kunnen ontdekken en beleven. Dit kan 
zich vertalen in een behoefte om deel te nemen aan bepaalde specifieke culturele activiteiten 
tijdens toekomstige bezoeken.  

6. Het huidige online aanbod volstaat niet of wordt als inferieur aan fysieke ervaringen gezien door 
de meerderheid van cultuurconsumenten (Kenniscentrum Cultuur- en Mediaparticipatie, 
Kenniscentrum Cultuurmanagement & Cultuurbeleid, 2021).  

7. De ontwikkeling en vormgeving van een entertainende, immersieve online ervaring voor de 
toevallige cultuurconsument vereist de nodige skills, planning, werkuren, en financiële middelen 
en zal dus meer kosten voor de organisatie (dan wanneer het louter over een informatieve 
inhoud-georiënteerde beleving gaat). Het ontwerpen van creatieve ervaringen is een uitdaging.   

8. Cultuurconsumptie en dan specifiek museumbezoek is een eerder individuele beleving. 
Onderzoek naar de rol van collectieve aandacht bij bezoek van kunstwerken staat nog in de 
kinderschoenen. Voor de sociale interactie rond de cultuurconsumptie in een fysiek museum is 
het belangrijk dat er ruimte is ingericht om te bewegen rond een object, en om daar dan met 
andere bezoekers over te kunnen interageren (Christidou, 2018). Voor een virtueel 
museumconcept zal het ook belangrijk zijn om, naast de geïndividualiseerde beleving, voldoende 
mogelijkheden in te bouwen voor het collectieve beleven, delen, uitwisselen, leren of zelfs co-
creëren. 

9. Informatie & navigatie: 
 Informatie moet makkelijk toegankelijk zijn (geen search box) (Walsh, Hall, Clough, & 

Foster, 2020). 
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 De site moet intuïtief zijn, bezoekers willen niet naar informatie zoeken. 
 De ‘signage’ en links op de site moeten duidelijk divers zijn om bezoekers niet te verwarren 

(Rusu, et al., 2017). 
 Minimum aan tekst tijdens een VR ervaring – teksten tijdens een VR ervaring zijn soms 

onduidelijk (pixelised). 
 Een digitaal museum of multiplatform museum zet best in op de volgende touchpoints, 

omdat dit de belangrijkste momenten zijn waarop het publiek online in interactie gaat met 
het museum (CCD xx Smartify, 2021):  

o Thuis, voor online leren en entertainment. 
o Bij de voorbereiding en het plannen van een bezoek. 
o Op de museumsite zelf. Om te kunnen navigeren, leren, interageren met anderen, en 

delen.  
o Bij het shoppen (on- en offline) van culturele producten . 
o Beste ervaring op een laptop of pc (smartphone en tablet zijn minder effectief). De 

bezoekers spenderen meer tijd op een site als het via een PC is.  
10. Ervaring: 

 
 VR ervaringen moeten nog voldoende te onderscheiden zijn van de werkelijkheid. 

Gebruikers geven aan dat ze willen zien dat het een soort gaming of virtuele omgeving is, 
en niet de echte plek (Villaespese, 2019). 

 Binnen een virtuele ervaring dienen geluid en immersieve ervaring van een hoge kwaliteit 
te zijn. 

 Beelden in zeer hoge kwaliteit kunnen ‘lagging’ veroorzaken, wat kan resulteren in een 
verkorte bezoektijd op de site (Lee, 2021). 

 De bezoekers willen details van kunstwerken van dichtbij kunnen bekijken (zoom) en 
additionele informatie moet makkelijk vindbaar zijn (McDonough, 2013). 

 Korte, snelle ervaringen zijn ideaal. 
 De bezoekers willen zich vrij voelen om te kunnen exploreren maar willen zich niet 

verdwaald voelen. Ze willen altijd een overzicht hebben van waar ze op een site zijn. 
(Rusu, et al., 2017). 

 Een digitaal platform kan bijdragen tot een groter engagement van het publiek, en heeft 
het potentieel om ook effectief een nieuw publiek aan te trekken. Onderzoek omtrent een 
digitaal platform bij uitvoerende kunst (dansoptreden) stelt dat het platform de artistieke 
conceptualisering vergemakkelijkt, de verwachtingen bij het publiek managet en nieuwe 
doelgroepen aantrekt. Het digitale engagement met het publiek versterkt het begrip, de 
esthetische beleving en de emotionele respons. Het faciliteert een tragere, diepere, 
hechtere en meer geëngageerde beleving bij het publiek (Walmsley, 2016). 
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2. Typologie: 3 types cultuurconsumenten  
 

In de literatuur bestaan er voor cultuurconsumenten, museumbezoekers, en online consumenten verschillende typologieën, 
eigenschappen/kenmerken en variabelen. In de onderstaande tabel (Tabel 1) hebben de onderzoekers de unieke eigenschappen gegroepeerd die 
van toepassing (kunnen) zijn voor een bepaald type digitale cultuurconsument. Om het brede aanbod aan typologieën te vereenvoudigen, zijn drie 
groepen geïdentificeerd: de toevallige cultuurconsument, de casual/geïnteresseerde cultuurconsument, en de purposeful/doelbewuste 
cultuurconsument, ieder type met eigen kenmerken. Feedback vanwege praktijkpartners Museum Dr. Guislain en het Speelgoedmuseum zijn in 
deze tabel verwerkt.  

In de daaronder geplaatste Afbeelding 1 is er een vereenvoudigd overzicht te vinden met de belangrijkste kenmerken per segment. De segmenten 
zijn in het model geplot op twee assen. Er is enerzijds een onderscheid gemaakt op vlak van de gewenste ervaring. Is die eerder inhoud- of 
entertainment georiënteerd? Anderzijds speelt het belang van cultuur bij de beslissing om een bestemming, site of museum te bezoeken een 
belangrijke rol. 
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Tabel 1: Mogelijke typologie van individuele (digitale) cultuurconsumenten  

 

1. Toevallige cultuurconsument 
2. Casual tot geïnteresseerde 

cultuurconsument 3. Purposeful/doelbewuste cultuurconsument 

Socio-demografische kenmerken 
Leeftijd 
 Neiging tot jongere leeftijdscohorten (13-24 
jaar) - nemen minder vaak deel aan high 
brow culturele activiteiten 

 Omvat niet echt jongere 
kunststudentengroepen 

Leeftijd 
 Alle leeftijdsgroepen 

Leeftijd 
 Neiging tot oudere leeftijdscohorten (55+ers) 
 Omvat enkele studentengroepen 
 Meer jongeren bij kunstmusea 
 

Inkomsten 
 Lager inkomen en bestedingen 

Inkomsten 
 Lager en hoger inkomen en bestedingen 

Inkomsten 
 Hoger inkomen en bestedingen 
 Hoger aandeel gepensioneerd 

Gender 
 Geen genderverschillen rond bezoeken musea 

Gender 
 Geen genderverschillen rond bezoeken musea 

Gender 
 Neiging tot meer vrouwen dan mannen in algemeen 
 Meer vrouwen (theater- en dansvoorstellingen, concerten 
klassieke muziek) 

 Geen genderverschillen in kunstmusea 
 Meer mannen (andere musea) 

Kenmerken die van invloed zijn op de interesse voor en betrokkenheid tot erfgoed/culturele sites/bestemming 
Opleidingsniveau 
 Lagere graad van opleiding 

Opleidingsniveau 
 Zowel lage als hoge opleiding 

Opleidingsniveau 
 Meestal hogere graad van opleiding 

Voorafgaande kennis 
 Niet beslissend 
 Weinig voorkennis over attracties/activiteiten 
op het gebied van cultureel erfgoed 

Voorafgaande kennis 
 Enige voorkennis over attracties/activiteiten op 
het gebied van cultureel erfgoed 

Voorafgaande kennis 
 Veel voorkennis over attracties/activiteiten op het gebied 

van cultureel erfgoed 

Interesse in cultuur op site/bestemming 
 Weinig interesse in cultuurtoerisme op site/ 
bestemming 

Interesse in cultuur op site/bestemming 
 Cultuur speelt een beperkte rol in interesse in 
cultuurtoerisme op site/ bestemming 

Interesse in cultuur op site/bestemming 
 Veel interesse in cultuurtoerisme op site/ bestemming 

Beschikbare tijd 
 Korter verblijf, minder tijd (vooral bij 
internationale reizigers) 

Beschikbare tijd 
 Korter verblijf, minder tijd (vooral bij 
internationale reizigers) 

 Meestal dagbezoekers 

Beschikbare tijd  
 Langer verblijf, meer tijd 

  

Types kunnen verschuiven door interne en externe invloeden 
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Motieven voor reizen 
Type ervaringen 

 Entertainment georiënteerde ervaringen 
 Meer oppervlakkige ervaringen 
 Weinig culturele activiteiten (city trip) 
 Zon-zee-zand/ sightseeing/ 

entertainment toeristen 
 Meestal low brow dimensie (populaire 

kunst: pop- en rockconcerten) 
 Ook business profielen 
 Jongere doelgroepen zijn op zoek zijn 

naar betekenisvollere ervaringen in 
culturele erfgoedsettings. De 
combinatie van verschillende 
technologieën zoals mobiele 
technologie, VR, AR, AI en location-
based technologie en gamification 
motiveren om erfgoed en musea te 
beleven. Indien goed ingezet dragen de 
technologieën bij aan het engagement 
van de gebruiker en de opgedane 
kennis. Musea die inzetten op 
technologie en gamification hebben de 
kans om meer in te spelen op wat 
bezoekers zoeken in dit digitale 
tijdperk. 

 Jongere doelgroepen en groepen met 
een lagere interesse (UK) hechten veel 
meer belang aan emotie bij de online 
beleving van cultuur en musea in 
vergelijking met oudere doelgroepen. 

Type ervaringen 
 Edutainment georiënteerde ervaringen 
 Kiest activiteiten die gemakkelijk toegankelijk 
zijn 

 Culturele ervaringen die zowel oppervlakkig als 
uitdagend zijn 

 Low brow (populaire kunst: pop- en 
rockconcerten), statisch (musea, monumenten) 
en dynamisch (evenementen, voorstellingen) 

 Ook business profielen 

Type ervaringen  
 Inhoud georiënteerde ervaringen 
 Meer diepgaande, leergerichte ervaringen met duiding 
 Op zoek naar uitdagende of intense ervaringen 
 Meestal highbrow dimensie (niche cultuurconsumptie) 
 Eerder passieve ervaringen 

Culturele motieven 
 Cultuur is een kleine of geen motivator voor 
bezoek 

Bezoek is toevallig (door vrienden/gezin 
meegenomen) 

Culturele motieven 
Cultuur speelt een gedeeltelijke of aanvullende 
rol bij beslissingen om een bestemming te 
bezoeken 

Culturele motieven 
Cultuur speelt een hoofzakelijke rol bij beslissingen om een 
bestemming te bezoeken 

  



6 
 

Museum bezoeken 
Museumbezoeker types 
 Algemene cultuurconsumenten  

Museumbezoeker types 
 Algemene cultuurconsumenten (zowel erfgoed 
als kunst)  

 

Museumbezoeker types 
 Specifieke cultuurconsumenten (erfgoed en kunst)  
 Hoger cultureel kapitaal sterker verbonden aan musea en 
historische sites 

 Deze museumbezoeker zal binnen een publieksbevraging 
aangeven tot 7 x vaker te willen deelnemen aan 
evenementen zoals operavoorstellingen, klassieke concerten 
en dans- en balletvoorstellingen 

Diepgang van bezoekerservaring 
 Oppervlakkig niveau 

Diepgang van bezoekerservaring 
 Gemiddeld tot diepgaand niveau 

Diepgang van bezoekerservaring 
 (Zeer) diepgaand niveau 

Frequentie van bezoeken 
 Zeer laag/sporadisch aantal bezoeken 

Frequentie van bezoeken 
  Sporadisch/regelmatige bezoeken 

Frequentie van bezoeken 
 Meerdere/frequente bezoeken 

Kennis over bezoeken  
 Laag kennisniveau 

Kennis over bezoeken 
 Gemiddeld - hoog kennisniveau 

Kennis over bezoeken 
 Hoog kennisniveau 

 Duur van bezoek 
 Relatief kort bezoek 

Duur van bezoek 
 Langer bezoek 

Duur van bezoek 
 Heel lang bezoek 

Ervaringen die hun engageren 
Ervaringen die hen engageren/betrekken 
 Snelle, opwindende ervaringen 
(entertainment)  

 Parcours, zoektocht, opdracht 
 Mogelijkheden om souvenirs, 
gepersonaliseerde, digitale, en authentieke 
producten te kopen 

 Jongeren willen voelen dat ze deel uitmaken 
van een gemeenschap door activiteiten en 
sociale interacties – ze willen hun percepties 
over onderwerpen delen.  

 Een jong publiek zoekt speelsheid, uniciteit, 
en interactie met de technologie waarbij 
wordt ingespeeld op emotie en interesse.  

 

Ervaringen die hen engageren/ betrekken 
 Korte ervaringen binnen drukke 
bestemmingsplanning 

 Eenvoudige activiteiten 
 Lage toegangsdrempel 

Ervaringen die hen engageren/ betrekken 
 Creatieve ervaringen 
 Leermogelijkheden  
 Inhoudelijke content: lezing, workshop, tickets tijdelijke en 

permanente tentoonstellingen, catalogus 
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Digitale (cultuur) consumenten 
Motivatie voor digitale cultuur consumptie 
 Ongerichte, casual online browsers 
 

Motivatie voor digitale cultuur consumptie 
 Meestal ongerichte, casual online browsers 

Motivatie voor digitale cultuur consumptie 
 Ouderen – zelfontplooiing (algemeen belangrijker dan 

welbevinden)  
 Jongeren – welbevinden (als motief voor digitale 

cultuurparticipatie sterk leeftijdsgebonden)  
 Gerichte, informatiezoekende onlinebrowsers 
 Intellectuele motivatie 
 Om een bezoek te plannen 

Nadruk bij marketing 
 Relaties met andere bedrijven en 

organisaties binnen de waardeketen 
 Worden naar de digitale plek ‘gebracht’ 
 Voor jongeren geldt dat een open 

dialoog met het onlinemuseum het 
beste werkt, wat kan aan de hand van 
social media. Commentaren, likes en 
shares van deze posts bouwen dan op 
de zelfontwikkeling van de jongeren, 
wat belangrijk is om hen langer op een 
platform te houden en terug te laten 
keren.  
 

Nadruk bij marketing 
 Hoge zichtbaarheidsmarketing 
 Sociale media en bestemmingswebsites 
 Zeer goede recensies 
 Worden naar de digitale plek ‘geduwd’ 

Nadruk bij marketing 
 Uitstekende website inhoud 
 Grondige informatie 
 Exclusiviteit 
 Vinden hun eigen weg naar de digitale plek  

Voordelen voor de organisatie  
 Geven weinig uit (goedkoper), maar kopen 
hogere volumes 

Voordelen voor de organisatie  
 Gemiddelde uitgaven 
 Potentieel om naar toekomstige doelbewuste 
consument te converteren 

 Positieve elektronische word-of-mouth 
 Potentieel terugkerende bezoeker  

Voordelen voor organisatie  
 Hoge uitgaven  
 Positieve elektronische word-of-mouth 
 Potentieel terugkerende bezoeker 

(De Baere, et al., 2019), (Hughes, 2014), (McKercher, 2002), (Mullen, 2017) (Silberberg, 1995), (Richards, 1996), (van der Ark & Richards, 2006) , (ROOTS, 
2019), (Pulido-Fernández & Sánchez-Rivero, 2010), (The Audience Agency, 2021), (Chen, Lai, & Yu, 2021), (Silberberg, 1995), (Kenniscentrum Cultuur- en 
Mediaparticipatie, Kenniscentrum Cultuurmanagement & Cultuurbeleid, 2021), (Stylianou-Lambert, 2011)
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Afbeelding 1: Samenvattende typologie van digitale cultuurconsumenten  
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3. Drempels voor culturele activiteiten 
 

Er bestaan verschillende redenen die deelname aan culturele activiteiten verhinderen, en die ook 
mogelijke barrières vormen voor het virtueel museumconcept in Vlaanderen.  

Deze drempels worden opgedeeld in ‘intrapersoonlijke’ (persoonsgebonden) en ‘structurele’ (externe 
invloeden) drempels. 

 Intrapersoonlijk 
o Mullens (2018) toont aan dat  intrapersoonlijke drempels het vaakst deelname aan een 

museumbezoek in de weg staan, met helemaal bovenaan de interessedrempel. Deze 
drempel is moeilijk te beïnvloeden omdat ze te maken heeft met de voorkeur van een 
persoon, en met wat deze persoon van thuis uit mee kreeg aan normen en waarden. (Zie 
ook cultureel kapitaal). De interessedrempel is genderspecifiek, er zijn meer mannen met 
een interessedrempel dan vrouwen.   

o Gezondheidsproblemen of handicap (fysiek en/of mentaal) 
 De overgrote meerderheid van de bezoekers heeft geen gezondheidsproblemen of 

handicap. Er zijn daarbij geen verschillen tussen kunstmusea en musea met 
andere focus. ‘Gezonde’ mensen zijn met andere woorden oververtegenwoordigd in 
het museumpubliek terwijl een kwart van de Belgische populatie aangeeft een 
gezondheidsprobleem of handicap te hebben (De Baere, et al., 2019). 

 Bij de bezoekers die aangeven een gezondheidsprobleem of handicap te hebben is 
de groep met een beperking inzake mobiliteit groter dan diegenen met blind- en/of 
slechtziendheid (De Baere, et al., 2019). 

 Mensen met mentale beperkingen krijgen te maken met een verscheidenheid aan 
barrières inzake museumbezoek. Het is immers moeilijker om hen informatie op 
maat omtrent het museum te geven (voor, tijdens, en na het bezoek) en diensten 
te ontwikkelen waardoor ze zich welkom voelen en van een duidelijke, begrijpbare 
bezoekerservaring kunnen genieten (Silvia, 2013). 

o Etniciteit 
 Er bestaat een gebrek aan cijfers in de sector. 
 Het publiek bij culturele activiteiten is weinig divers. Hoofdzakelijk autochtonen die 

deelnemen aan culturele activiteiten, de cultuursector probeert al lange tijd in te 
zetten op het deficit in cultuurbeleving bij allochtonen.  

 Verhoudingsgewijs is er een hoger aandeel bezoekers van niet-Belgische herkomst 
in kunstmusea dan in niet-kunstmusea (De Baere, et al., 2019). 

o Privacy is bij mixed reality technologieën potentieel een drempel voor de consument (Hall 
& Takahashi, 2017). 
 

 Structureel 
o Hoe hoger de opleidingsgraad, hoe meer structurele drempels in plaats van 

intrapersoonlijke drempels (Mullens, 2018).  
o Financieel  

 Mensen die moeilijk financieel rondkomen zijn iets minder vaak geneigd om te 
betalen voor het digitaal aanbod (Kenniscentrum Cultuur- en Mediaparticipatie, 
Kenniscentrum Cultuurmanagement & Cultuurbeleid, 2021). 

 In het profiel van museumbezoekers zijn laagopgeleiden sterk 
ondervertegenwoordigd (De Baere, et al., 2019). 
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o De tijdsdrukdrempel is de structurele drempel die het vaakst voorkomt (geen tijd of uren 
die slecht passen) – vaakst voorkomend voor groep van 35-44-jarigen (De Baere, et al., 
2019); (Mullens, 2018). 

 

4. Attitude tegenover en profiel van gebruikers van een virtueel museum 
 

De aanzet tot typologie geeft alvast een grove indeling weer van doelgroepen, aangevuld met de 
belangrijkste kenmerken. Enkele drempels voor museumbezoek zijn ook geïdentificeerd. Omdat dit 
project een virtueel museum betreft en potentieel gebruik zal worden gemaakt van mixed reality bij 
het ontwerp van het museum is de vraag hoe gebruikers staan tegenover een virtueel museum. Het 
positieve aan nieuwe technologieën die voor immersieve ervaringen kunnen zorgen is dat er 
potentieel een hoge betrokkenheid wordt gegenereerd. Een ander positief aspect aan het gebruik 
van technologie en online aanbevelingssystemen is dat de kwaliteit van informatie en beleving 
verrijkt wordt. Daarentegen vormen zorgen rond privacy vaak een drempel bij consumenten (Hall & 
Takahashi, 2017). En wat als de gebruiker de technologie niet omarmt? 

Om een beeld te krijgen van de acceptatie van de consument ten opzichte van een virtueel 
museum wordt aanbevolen verder onderzoek uit te voeren aan de hand van het kader Unified 
Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT). Het model is vaak gebruikt om de adaptatie 
van technologie in uiteenlopende settings te onderzoeken. Het model UTAUT2 (Venkantesh, Thong, 
& Xu, 2012) is een doorontwikkeling op het initiële UTAUT-model, en bekijkt 7 variabelen die van 
invloed kunnen zijn op het gedrag van de gebruiker. Ook kunnen in een studie externe variabelen 
worden toegevoegd, in dit geval rond museumbezoek (Tamilmani, Rana, Wamba, & Dwivedi, 2021). 

 

Afbeelding 2: UTAUT 2 (Venkantesh, Thong, & Xu, 2012) 
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Naast een verkenning omtrent de acceptie van de consument ten aanzien van een virtueel 
museum, werd ook het gebruikersprofiel van digitale platformen en applicaties omtrent kunst en 
cultuur getoetst. De beschikbare gegevens zijn karig, maar enkele publicaties en rapporten slagen 
erin om het potentieel in kaart te brengen.  

 Google Arts & Culture, een online platform dat digitale bezoekers toelaat kunst en cultuur te 
verkennen en te ontdekken, richt zich tot ‘iedereen’; van de toevallige tot doelbewuste 
cultuurconsument. Het platform laat het afbakenen van het gewenste doelpubliek over aan 
de deelnemende organisaties, zijnde musea (Gaskin, 2020; Udell, 2019).  

 Musea zetten Google Arts & Culture voornamelijk in voor educatie waardoor ze indirect 
inspelen op de doelbewuste cultuurconsument, en promotie van het museum, voor het 
aantrekken van een breder publiek zoals de toevallige en casual cultuurconsument.  

 Het gros van de deelnemende musea zet echter niet in op de immersieve functionaliteiten 
die het platform te bieden heeft, maar eerder op educatie georiënteerde belevingen omdat ze 
deze als ‘meest nuttig’ beschouwen. Hierdoor vindt de linkerzijde van het spectrum van 
cultuurconsumenten mogelijk toch minder makkelijk zijn weg naar het platform en/of 
museum (Udell, 2019).  

 Smartify, een applicatie waarbij bezoekers een kunstwerk kunnen scannen met hun 
smartphone voor bijkomende storytelling en contextualisering, is initieel ontwikkeld met het 
oog op het aantrekken van een jonger publiek naar musea, en het aanboren van nieuwe 
inkomstenstromen voor deze organisaties (Startup Juncture, sd).  

 Naar alle verwachting zal het succes van dergelijke digitale platformen en applicaties alleen 
maar toenemen (Pesce, Neirotti, & Paolucci, 2019).  

o Dit mede om jongere generaties aan te trekken die digitaal vaardig zijn en digitale 
interfaces en content diversificatie verwachten als deel van de bezoekerservaring 
(ARUP, 2013).  

o Daarnaast spelen dergelijke strategieën handig in op bredere doelgroepen, zoals de 
generatie tussen de 35 en 44 jaar, die omwille van de structurele tijdsdrukdrempel 
maar moeilijk hun weg vinden naar fysieke culturele activiteiten.  
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Aanvullend bronnenmateriaal 

 Smartify en CCD stelden een document op met cases en aanbevelingen bij het ontwerpen 
van een multiplatform museum concept. Een museum moet in dit tijdperk namelijk zowel 
fysiek als online kunnen functioneren. COVID-19 heeft voor een stroomversnelling gezorgd, 
en het gemak om cultuur van thuis uit te beleven maakt nu een belangrijk deel uit van de 
museumplanning. De toolkit is opgemaakt vanuit een design approach, en vertrekt vanuit 
motivaties en behoeften van gebruikers. Het wordt aangeraden om design thinking als 
framework te gebruiken. Per hierboven vernoemde fase in de customer journey worden 
praktische tips en casestudies aangereikt (CCD xx Smartify, 2021). 

 Deze studie uit het Verenigd Koninkrijk uit 2010 biedt inzichten over een digitaal publiek in 
de kunst- en cultuursector.  “Digital audiences: Engagement with arts and culture online” 
https://www.aandbscotland.org.uk/documents/2012-05-28-13-11-39-10-Digital-audiences-
for-arts-and-culture-november2010.pdf. Hoewel de resultaten van 2010 dateren en er geen 
follow-up studie bestaat, is dit een relevante bron.  
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