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Introductie		
De provincie Drenthe heeft de aanvraag van MuseumTV gehonoreerd om vijftien musea in Drenthe 
toe te voegen aan het platform. Dit zijn de volgende musea:   

• Stedelijk Museum Coevorden  
• C+B Museum, Grolloo  
• Openluchtmuseum Ellert en Brammert, Schoonoord  
• Molenmuseum de Wachter, Zuidlaren  
• Museum De Buitenplaats, Eelde  
• Internationaal Klompenmuseum, Eelde  
• Keramisch Museum Goedewaagen, Nieuw-Buinen  
• Museum Havezate Mensinge, Roden  
• Speelgoedmuseum Kinderwereld, Roden  
• Scheepstra Kabinet, Roden  
• Museum Collectie Brands, Nieuw-Dordrecht  
• Harmonium Museum, Barger-Compascuum  
• Veenpark, Barger-Compascuum  
• Beeldenpark de Havixhorst, De Schiphorst  
• Drukkerijmuseum Meppel, Meppel  

  

Organisatie	en	coördinatie		
Christine Schering (marketingcoördinator) heeft zorg gedragen voor de organisatie en coördinatie op 
het gebied van de marketingactiviteiten rondom de video’s van MuseumTV in samenwerking met de 
musea. Dirk Gerritsen (producent) heeft de activiteiten rondom de organisatie van de videoproducties 
op zich genomen.   

Video’s	door	MuseumTV		
MuseumTV maakt verschillende soorten video’s:  

• Promo: promotrailer van 1 minuut om te enthousiasmeren voor de tentoonstelling of de 
collectie van het museum.  

• Mini-documentaire: video van 5 à 7 minuten die ingaat op de collectie of tentoonstelling van 
het museum.  

• Social Media Bites: Korte weetjes van maximaal 30 seconden die nieuwsgierig maken naar de 
collectie of tentoonstelling. Deze video’s voldoen aan de specificaties van verschillende social 
mediakanalen als Twitter, Instagram en Facebook.  

De Social Media Bites worden door MuseumTV uitsluitend ingezet op social media. De promo en mini- 
documentaire staan op de website van MuseumTV en in de app. De musea zijn vrij in hoe zij de 
video’s inzetten.  

Het	platform	van	MuseumTV		
MuseumTV beschikt over een website en een app. De structuur op de website is dat het museum een 
algemene museumpagina krijgt en een zogenaamde tentoonstellingspagina. Op de museumpagina 
staat algemene informatie over het museum en is te zien welke tentoonstellingen en collecties horen 
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bij het museum. Aan de tentoonstellingspagina hangen de videopagina’s en galerij. Op de 
tentoonstellingspagina staat informatie over de betreffende tentoonstelling of collectie en kan men 
meteen de promo  bekijken. Na inloggen krijgt men toegang tot de mini-documentaire en de 
fotogalerij.  

  

In de app wordt een onderscheid gemaakt tussen Tentoonstellingen & Collecties, Musea, Video’s en 
Galerijen. De gebruiker kiest zelf waar hij/zij wil beginnen met kijken. Elk museum is 
vertegenwoordigd bij Musea. De musea zijn te vinden via de lijst en via de locaties op de kaart. De 
tentoonstellingen en collecties staan onder Tentoonstellingen & Collecties. De verschillende video’s 
staan per type video onder Video’s en alle fotogalerijen staan bij Galerijen.   

	 

MuseumTV	–	Marketingmix			
MuseumTV beschikt over verschillende marketingmiddelen naast de website en de app. Hieronder 
vallen social media als Instagram, Facebook, Twitter en Linkedin en de wekelijkse nieuwsbrief aan 
onze leden. Daarnaast doen we aan zoekmachinemarketing via Google Adwords. Als stichting 
beschikken we over een Google Grant waarmee we onze SEA campagnes kunnen uitvoeren. Voor elk 
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deelnemend museum wordt een SEA campagne ingericht waarin we adverteren op relevante 
zoekwoorden. Dit heeft tot doel om het bereik van de musea te vergroten.      

MuseumTV	–	Bereik		
MuseumTV bereikt maandelijks zo’n 750.000 mensen. Door het partnership met KPN komen hier nog  
2,5 miljoen mensen bij via het On Demand kanaal, de nieuwsbrieven van KPN, Telfort en XS4ALL, de 
KPN winkels en kanaal 18. Daarnaast doet MuseumTV door het jaar heen acties met de HEMA en de 
NS wat (indirect) extra bereik oplevert gedurende de actieperiodes.     

• Google Adwords: 80K  
• E-mail: 60K  
• Social Media: 215 K  
• Pers- en overige partnerkanalen (excl. HEMA en NS): 345K  
• Partner KPN: 2,5 miljoen  

MuseumTV	–	Pers	en	partnerkanalen		
Het platform gaat actief samenwerkingen aan met landelijke organisaties om het bereik van de 
deelnemende musea te vergroten. Hiertoe heeft MuseumTV een samenwerking gerealiseerd met NS, 
KPN en HEMA. In 2018 werken we bovendien samen met NBTC en CJP om de Duitstalige en 
Engelstalige markt alsmede de jongerenmarkt te bereiken. Voor deze partnerships zijn een aantal 
middelgrote tot grote musea geselecteerd. Indirect levert dit ook weer bereik op voor de kleinere 
musea. Bovendien worden de video’s verspreid via KPN, XS4ALL en Telfort.  

PERS		
Op 20 juli 2018 heeft het NRC een artikel gepubliceerd over het project dat MuseumTV heeft 
georganiseerd in de provincie Drenthe. Stedelijk Museum Coevorden werd hierbij uitgelicht.  
Daarnaast is een persviewing georganiseerd in samenwerking met Keramisch Museum  
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Goedewaagen. Hier zijn alle mini-docu’s getoond van de 14 deelnemende musea getoond, behalve 
Museum De Buitenplaats. Museum De 
Buitenplaats heeft ervoor gekozen om de 
opnames later te laten plaatsvinden, vanwege de 
opbouw van een tentoonstelling. Naar aanleiding 
van de viewing is er een artikel verschenen in 
Dagblad van het  
Noorden en items op RTV Borger-Odoorn en RTV 
EEN.  Ook zijn er berichten verschenen in de 
lokale pers naar aanleiding van de video’s: 
Museum Collectie Brands is verschenen op 
Emmen Maak het Mee, het Drukkerijkmuseum is 
verschenen op Ons Mooie Meppel, Veenpark op 
Casa dell’arte, Scheepstra Kabinet op Roder 
Journaal, Openluchtmuseum Ellert en Brammert 
in ‘Het gebeurde in Schoonoord Drenthe’,  
Beeldenpark de Havixhorst op Cultureel Platform  
De Wolden, Molenmuseum de Wachter op 
Hondsrug Drenthe. MuseumTV heeft ook nog een 
los persbericht over Havezate Mensinge 
uitgestuurd aan de lokale en regionale pers. Dit is 
opgepakt door Omroep Assen, Kop van Drenthe 
en Dit is Norg.   
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KPN		
Sinds 17 augustus 2017 staan de 
minidocumentaires van MuseumTV op het 
On Demand kanaal bij KPN, XS4ALL en Telfort 
(2,5 miljoen abonnees). Ter promotie hiervan 
is er een persbericht uitgegaan naar de 
landelijke pers door MuseumTV en KPN. KPN, 
XS4ALL en Telfort hebben aandacht hieraan 
besteed in hun nieuwsbrief en op social 
media. In augustus, september en oktober 
zijn alle mini-documentaires van de  
Drentse musea verschenen op het On 
Demand kanaal en lineair op Kanaal 18.  

  

  

  

  

  

  

Het On Demand menu bij KPN:  
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Publiciteit	voor	Prins	Bernhard	Cultuurfonds		
In de promo en de mini-documentaire is op het titelblad het logo van het Prins Bernhard Cultuurfonds 
(zie onderstaande afbeelding). Daarnaast staat het logo op de homepage van de website en in de 
nieuwsbrief. Bovendien staat bij alle tentoonstellingspagina’s dat de video’s mede mogelijk gemaakt 
zijn door het Prins Bernhard Cultuurfonds.   
  

  
  	  



  11 

Activiteiten	per	museum		
Hieronder volgen de activiteiten die voor en door de musea zijn gedaan toegelicht, die dankzij de 
steun van de provincie Drenthe kunnen deelnemen aan 
MuseumTV.   

Stedelijk	Museum	Coevorden		

Video’s	door	MuseumTV		
Op 22 juni 2018 heeft MuseumTV Stedelijk Museum Coevorden 
gefilmd. Uit het materiaal wordt een eerste edit gemaakt, deze zijn 
voorgelegd aan het museum. Nadat we feedback hadden 
ontvangen, hebben we de verbeterde versie aan het museum 
gestuurd. De video’s zijn vervolgens verspreid via het platform van 
MuseumTV en On Demand van KPN, Telfort en XS4ALL.  

Webpagina’s	door	MuseumTV		
De museumpagina met algemene informatie over Stedelijk 
Museum Coevorden is gereed sinds 6 juli 2018. De definitieve films 
zijn ook op 6 juli 2018 gepubliceerd via de tentoonstellingspagina 
met de daaraan verbonden videopagina’s en galerij. Ook zijn de 
video’s zichtbaar via de MuseumTV app.  

Marketinguitingen	door	MuseumTV		
De planning voor de marketinguitingen vanuit MuseumTV voor 
Stedelijk Museum Coevorden is als volgt:   

- Nieuwsbrief – verstuurd op 12 juli 2018 aan alle leden van 
MuseumTV.  

- Social media – Twitter: 12 juli – Facebook: 12 juli – 
Instagram: 12 juli.  

- Google Adwords campagne doorlopend vanaf half juli.  - 
 On Demand bij KPN, Telfort en XS4ALL vanaf 
augustus.  

  

Activiteiten	door	Stedelijk	Museum	Coevorden		
Stedelijk Museum Coevorden heeft de video’s op de website 
geplaatst en ze ingezet via sociale media en hun eigen nieuwsbrief.   
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C+B	Museum		

Video’s	door	MuseumTV		
Op 2018 heeft MuseumTV het C+B Museum gefilmd. Uit het 
materiaal wordt een eerste edit gemaakt, deze zijn voorgelegd 
aan het museum. Nadat we feedback hadden ontvangen, hebben 
we de verbeterde versie aan het museum gestuurd. De video’s 
zijn vervolgens verspreid via het platform van MuseumTV en On 
Demand van KPN, Telfort en XS4ALL.  

Webpagina’s	door	MuseumTV		
De museumpagina met algemene informatie over het C+B  
Museum is gereed sinds 26 juli 2018. De definitieve films zijn ook 
op 26 juli gepubliceerd via de tentoonstellingspagina met de 
daaraan verbonden videopagina’s en galerij. Ook zijn de video’s 
zichtbaar via de MuseumTV app.  

Marketinguitingen	door	MuseumTV		
De planning voor de marketinguitingen vanuit MuseumTV voor 
het C+B Museum is als volgt:   

- Nieuwsbrief – verstuurd op 26 juli 2018 aan alle leden 
van MuseumTV.  

- Social media – Twitter: 27 juli en 15 augustus – Facebook: 27 juli en 15 augustus – Instagram: 
27 juli en 15 augustus.  

- Google Adwords campagne doorlopend vanaf eind juli.   
- On Demand bij KPN, Telfort en XS4ALL vanaf augustus.  

  

Activiteiten	door	C+B	Museum		
Het C+B Museum heeft de video’s ingezet via hun website. We houden contact over inzet op sociale 
media.  
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Openluchtmuseum	Ellert	en	Brammert		
  

Video’s	door	MuseumTV		
Op 25 juni 2018 heeft MuseumTV Openluchtmuseum Ellert en 
Brammert gefilmd. Uit het materiaal wordt een eerste edit gemaakt, 
deze zijn voorgelegd aan het museum. Nadat we feedback hadden 
ontvangen, hebben we de verbeterde versie aan het museum 
gestuurd. De video’s zijn vervolgens verspreid via het platform van 
MuseumTV en On Demand van KPN, Telfort en XS4ALL.  

Webpagina’s	door	MuseumTV		
De museumpagina met algemene informatie over  
Openluchtmuseum Ellert en Brammert is gereed sinds 22 augustus 
2018. De definitieve films zijn op 7 september gepubliceerd via de 
tentoonstellingspagina met de daaraan verbonden videopagina’s en 
galerij. Ook zijn de video’s zichtbaar via de MuseumTV app.  

Marketinguitingen	door	MuseumTV		
De planning voor de marketinguitingen vanuit MuseumTV voor 
Openluchtmuseum Ellert en Brammert is als volgt:   

- Nieuwsbrief – verstuurd op 20 september 2018 aan alle 
leden van MuseumTV.  

- Social media – Twitter: 21 september – Facebook: 21 september – Instagram: 21 september.  
- Google Adwords campagne doorlopend vanaf eind september.   

- On Demand bij KPN, Telfort en XS4ALL vanaf september.  

  

Activiteiten	door	Openluchtmuseum	Ellert	en	Brammert		
Openluchtmuseum Ellert en Brammert zet de video’s in via de website, sociale media en zorgt ervoor 
dat er een berichtje in de dorpskrant verschijnt.  
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Molenmuseum	de	Wachter		

Video’s	door	MuseumTV		
Op 23 juni 2018 heeft MuseumTV Molenmuseum de Wachter 
gefilmd. Uit het materiaal wordt een eerste edit gemaakt, deze zijn 
voorgelegd aan het museum. Nadat we feedback hadden ontvangen, 
hebben we de verbeterde versie aan het museum gestuurd. De 
video’s zijn vervolgens verspreid via het platform van MuseumTV en 
On Demand van KPN, Telfort en XS4ALL.  

Webpagina’s	door	MuseumTV		
De museumpagina met algemene informatie over Molenmuseum de 
Wachter is gereed sinds 2 augustus 2018. De definitieve films zijn ook 
op 2 augustus gepubliceerd via de tentoonstellingspagina met de 
daaraan verbonden videopagina’s en galerij. Ook zijn de video’s 
zichtbaar via de MuseumTV app.  

Marketinguitingen	door	MuseumTV		
De planning voor de marketinguitingen vanuit MuseumTV voor 
Molenmuseum de Wachter is als volgt:   

- Nieuwsbrief – verstuurd op 2 augustus 2018 aan alle leden van MuseumTV.  
- Social media – Twitter: 2 en 22 augustus en 1 oktober – Facebook: 2 en 22 augustus en 1 

oktober – Instagram: 2 en 22 augustus en 1 oktober.  
- Google Adwords campagne doorlopend vanaf begin augustus.   
- On Demand bij KPN, Telfort en XS4ALL vanaf september.   
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Activiteiten	door	Molenmuseum	de	Wachter		
Molenmuseum de Wachter heeft de video’s op hun website 
geplaatst en ze ingezet via sociale media. We zijn nog in 
overleg over de inzet van de video’s via de nieuwsbrief.  

  

  	 
Museum	De	

Buitenplaats		

Video’s	door	 MuseumTV		
Op 17 september 2018 heeft MuseumTV 
Museum De  
Buitenplaats gefilmd. Uit het materiaal is een 
eerste edit gemaakt. Deze edits zijn 
voorgelegd aan het museum. Nadat we feedback 
hadden ontvangen, hebben we de 
verbeterde versie aan het museum gestuurd. 
De video’s zijn vervolgens verspreid via het 
platform van MuseumTV en On Demand van 
KPN, Telfort en XS4ALL.  

Webpagina’s	door	MuseumTV		
De museumpagina met algemene informatie over Museum De  
Buitenplaats bestond al door eerdere deelname aan MuseumTV. De nieuwe definitieve films zijn op 
18 oktober gepubliceerd via de tentoonstellingspagina met de daaraan verbonden videopagina’s en 
galerij. Ook zijn de video’s zichtbaar via de MuseumTV app.  

Marketinguitingen	door	MuseumTV		
De planning voor de marketinguitingen vanuit MuseumTV voor Museum De Buitenplaats was als 
volgt:   

- Nieuwsbrief – verstuurd op 18 oktober 2018 aan alle leden van MuseumTV.  
- Social media – Twitter: 19 oktober – Facebook: 19 oktober – Instagram: 19 oktober.  
- Google Adwords campagne voor Museum De Buitenplaats bestond al door eerdere 

deelname.   
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- On Demand bij KPN, Telfort en XS4ALL vanaf november.   

    

Activiteiten	door	Museum	De	Buitenplaats		
Museum De Buitenplaats zet de video’s in via hun sociale 
mediakanalen, nieuwsbrief en op de website. Aanvullend 
organiseren we in november een winactie op sociale media en 
voor de Vrienden van MuseumTV rondom de tentoonstelling 
Planten op Reis.   

  	 
Internationaal	Klompenmuseum		

Video’s	door	MuseumTV		
Op 3 juli 2018 heeft MuseumTV Internationaal  
Klompenmuseum gefilmd. Uit het materiaal is een eerste edit 
gemaakt. Deze zijn voorgelegd aan het museum. Nadat we 
feedback hadden ontvangen, hebben we de verbeterde versie aan het museum gestuurd. De video’s 
zijn vervolgens verspreid via het platform van MuseumTV en On Demand van KPN, Telfort en XS4ALL.  

Webpagina’s	door	MuseumTV		
De museumpagina met algemene informatie over  
Internationaal Klompenmuseum is gereed sinds 3 augustus 2018. De definitieve films zijn op 23 
augustus gepubliceerd via de tentoonstellingspagina met de daaraan verbonden videopagina’s en 
galerij. Ook zijn de video’s zichtbaar via de MuseumTV app.  

Marketinguitingen	door	MuseumTV		
De planning voor de marketinguitingen vanuit MuseumTV voor het Internationaal Klompenmuseum 
was als volgt:   

- Nieuwsbrief – verstuurd op 23 augustus 2018 aan alle leden van MuseumTV.  
- Social media – Twitter: 23 augustus, 1 en 10 september – Facebook: 23 augustus, 1 en 10 

september – Instagram: 23 augustus, 1 en 10 september.  
- Google Adwords campagne doorlopend vanaf eind augustus.   
- On Demand bij KPN, Telfort en XS4ALL vanaf september.   
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Activiteiten	door	Internationaal	
Klompenmuseum		
Het Internationaal Klompenmuseum heeft de video’s op hun 
website geplaatst. Ze hebben de berichten van MuseumTV 
gedeeld via social media en zelf ook de video’s ingezet op hun 
eigen social mediakanalen. Daarnaast heeft Christine ze 
uitgelegd hoe ze gebruik kunnen maken van Hootsuite en 
heeft ze een stukje voor de nieuwsbrief gestuurd.   

  	 
Keramisch	
Museum	

Goedewaagen		

Video’s	door	MuseumTV		
Op 15 juni 2018 heeft MuseumTV Keramisch Museum 
Goedewaagen gefilmd. Uit het materiaal is een eerste edit 
gemaakt. Deze zijn voorgelegd aan het museum. Nadat we 
feedback hadden ontvangen, hebben we de verbeterde versie 
aan het museum gestuurd. De video’s zijn vervolgens 
verspreid via het platform van MuseumTV en On Demand van KPN, Telfort en XS4ALL.  
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Webpagina’s	door	MuseumTV		
De museumpagina met algemene informatie over Keramisch Museum Goedewaagen is gereed sinds 3 
augustus 2018. De definitieve films zijn op 16 augustus gepubliceerd via de tentoonstellingspagina 
met de daaraan verbonden videopagina’s en galerij. Ook zijn de video’s zichtbaar via de MuseumTV 
app.  

Marketinguitingen	door	MuseumTV		
De planning voor de marketinguitingen vanuit MuseumTV voor Keramisch Museum Goedewaagen 
was als volgt:   

- Nieuwsbrief – verstuurd op 16 augustus 2018 aan alle leden van MuseumTV.  
- Social media – Twitter: 16 augustus – Facebook: 16 augustus – Instagram: 16 augustus.  
- Google Adwords campagne doorlopend vanaf half augustus.   
- On Demand bij KPN, Telfort en XS4ALL vanaf september.   

   

Activiteiten	door	Keramisch	Museum	Goedewaagen		
Keramisch Museum Goedewaagen heeft samen met MuseumTV een filmpremière en perspreview 
georganiseerd in het museum. Daarnaast heeft het museum de video’s ingezet via sociale media en 
de website.  

  

  	 



  19 

Museum	Havezate	Mensinge		

Video’s	door	MuseumTV		
Op 5 juli 2018 heeft MuseumTV Museum Havezate Mensinge. 
Uit het materiaal is een eerste edit gemaakt. Deze zijn 
voorgelegd aan het museum. Nadat we feedback hadden 
ontvangen, hebben we de verbeterde versie aan het museum 
gestuurd. De video’s zijn vervolgens verspreid via het platform 
van MuseumTV en On Demand van KPN, Telfort en XS4ALL.  

Webpagina’s	door	MuseumTV		
De museumpagina met algemene informatie over Museum 
Havezate Mensinge is gereed sinds 10 augustus 2018. De 
definitieve films zijn op 7 september gepubliceerd via de 
tentoonstellingspagina met de daaraan verbonden 
videopagina’s en galerij. Ook zijn de video’s zichtbaar via de 
MuseumTV app.  

Marketinguitingen	door	MuseumTV		
De planning voor de marketinguitingen vanuit MuseumTV 
voor Museum Havezate Mensinge was als volgt:   

- Nieuwsbrief – verstuurd op 13 september 2018 aan 
alle leden van MuseumTV.  

- Social media – Twitter: 14 september – Facebook: 14 

september – Instagram: 14 
september. Korte Facebook 
campagne tussen 18 en 25 
september.  

- Google Adwords campagne doorlopend 
vanaf half september.   

- On Demand bij KPN, Telfort en XS4ALL 
vanaf september.   

   

Activiteiten	 door	Museum	Havezate	
Mensinge		
Museum Havezate Mensinge heeft de 
video’s ingezet op hun website en via hun sociale 
media kanalen. Daarnaast hadden ze geregeld dat 
Ellen ten Damme optrad in de video’s. Het Dagblad 
van het Noorden heeft mede daardoor de promo 
over Havezate Mensinge bij hun op de site geplaatst bij het bericht over de opnames in Drenthe en 
een screenshot van de video bij het bericht in de papieren krant (zie ook Pers).  
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Speelgoedmuseum	Kinderwereld		

Video’s	door	MuseumTV		
Op 27 juni 2018 heeft MuseumTV Speelgoedmuseum  
Kinderwereld gefilmd. Uit het materiaal is een eerste edit 
gemaakt. Deze zijn voorgelegd aan het museum. Nadat we 
feedback hadden ontvangen, hebben we de verbeterde 
versie aan het museum gestuurd. De video’s zijn vervolgens 
verspreid via het platform van MuseumTV en On Demand 
van KPN, Telfort en XS4ALL.  

Webpagina’s	door	MuseumTV		
De museumpagina met algemene informatie over  
Speelgoedmuseum Kinderwereld is gereed sinds 22 augustus 
2018. De definitieve films zijn op 7 september 2018 
gepubliceerd via de tentoonstellingspagina met de daaraan 
verbonden videopagina’s en galerij. Ook zijn de video’s 
zichtbaar via de MuseumTV app.  

Marketinguitingen	door	MuseumTV		
De planning voor de marketinguitingen vanuit MuseumTV 
voor Speelgoedmuseum Kinderwereld was als volgt:   

- Nieuwsbrief – verstuurd op 11 oktober 2018 aan alle 
leden van MuseumTV.  

- Social media – Twitter: 9 oktober – Facebook: 9 
oktober – Instagram: 9 oktober.  

- Google Adwords campagne doorlopend vanaf half 
oktober.   

- On Demand bij KPN, Telfort en XS4ALL vanaf 
september.   

   

Activiteiten	door	Speelgoedmuseum	Kinderwereld		
Speelgoedmuseum Kinderwereld heeft de video’s ingezet op de 
website en op Facebook. Daarnaast gebruiken ze de mini-docu voor 
presentaties in het museum.   
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Scheepstra	Kabinet		

Video’s	door	MuseumTV		
Op 26 juni 2018 heeft MuseumTV het Scheepstra Kabinet 
gefilmd. Uit het materiaal is een eerste edit gemaakt. Deze 
zijn voorgelegd aan het museum. Nadat we feedback hadden 
ontvangen, hebben we de verbeterde versie aan het 
museum gestuurd. De video’s zijn vervolgens verspreid via 
het platform van MuseumTV en On Demand van KPN, Telfort 
en XS4ALL.  

Webpagina’s	door	MuseumTV		
De museumpagina met algemene informatie over het 
Scheepstra Kabinet is gereed sinds 3 augustus 2018. De 
definitieve films zijn op 23 augustus 2018 gepubliceerd via 
de tentoonstellingspagina met de daaraan verbonden 
videopagina’s en galerij. Ook zijn de video’s zichtbaar via de 
MuseumTV app.  

Marketinguitingen	door	MuseumTV		
De planning voor de marketinguitingen vanuit MuseumTV 
voor het Scheepstra Kabinet was als volgt:   

- Nieuwsbrief – verstuurd op 23 augustus 2018 aan 
alle leden van MuseumTV.  

- Social media – Twitter: 24 augustus – Facebook: 24 
augustus – Instagram: 24 augustus.  

- Google Adwords campagne doorlopend vanaf eind augustus.   

- On Demand bij KPN, Telfort en XS4ALL vanaf september.   

  

Activiteiten	door	Scheepstra	Kabinet		
Het Scheepstra Kabinet plaatst de video’s op de site. We zijn nog in gesprek over inzet via sociale 
media en de nieuwsbrief.  
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Museum	Collectie	Brands		

Video’s	door	MuseumTV		
Op 11 juni 2018 heeft MuseumTV Museum Collectie Brands 
gefilmd. Uit het materiaal is een eerste edit gemaakt. Deze zijn 
voorgelegd aan het museum. Nadat we feedback hadden 
ontvangen, hebben we de verbeterde versie aan het museum 
gestuurd. De video’s zijn vervolgens verspreid via het platform van 
MuseumTV en On Demand van KPN, Telfort en XS4ALL.  

Webpagina’s	door	MuseumTV		
De museumpagina met algemene informatie over Museum  
Collectie Brands is gereed sinds 26 juli 2018. De definitieve films 
zijn ook op 26 juli 2018 gepubliceerd via de tentoonstellingspagina 
met de daaraan verbonden videopagina’s en galerij. Ook zijn de 
video’s zichtbaar via de MuseumTV app.  

Marketinguitingen	door	MuseumTV		
De planning voor de marketinguitingen vanuit MuseumTV voor 
het Museum Collectie Brands was als volgt:   

- Nieuwsbrief – verstuurd op 26 juli 2018 aan alle leden van 
MuseumTV.  

- Social media – Twitter: 26 juli – Facebook: 26 juli – 
Instagram: 26 juli.  

- Google Adwords campagne doorlopend vanaf eind juli.  -  On Demand bij KPN, Telfort 
en XS4ALL vanaf augustus.   

  

Activiteiten	door	Museum	Collectie	Brands		
Museum Collectie Brands heeft de video’s ingezet op de website en in de nieuwsbrief. Daarnaast 
hebben ze een première georganiseerd voor het hele dorp en de pers om de video’s te tonen.  
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Harmonium	Museum		

Video’s	door	MuseumTV		
Op 22 juni 2018 heeft MuseumTV het Harmonium Museum 
gefilmd. Uit het materiaal is een eerste edit gemaakt. Deze zijn 
voorgelegd aan het museum. Nadat we feedback hadden 
ontvangen, hebben we de verbeterde versie aan het museum 
gestuurd. De video’s zijn vervolgens verspreid via het platform 
van MuseumTV en On Demand van KPN, Telfort en XS4ALL.  

Webpagina’s	door	MuseumTV		
De museumpagina met algemene informatie over het 
Harmonium Museum is gereed sinds 3 augustus 2018. De 
definitieve films zijn op 30 augustus 2018 gepubliceerd via de 
tentoonstellingspagina met de daaraan verbonden 
videopagina’s en galerij. Ook zijn de video’s zichtbaar via de 
MuseumTV app.  

Marketinguitingen	door	MuseumTV		
De planning voor de marketinguitingen vanuit MuseumTV voor 
het Harmonium Museum was als volgt:   

- Nieuwsbrief – verstuurd op 30 augustus 2018 aan alle 
leden van MuseumTV.  

- Social media – Twitter: 31 augustus – Facebook: 31 
augustus – Instagram: 31 augustus.  

- Google Adwords campagne doorlopend vanaf eind 
augustus.   

- On Demand bij KPN, Telfort en XS4ALL vanaf 
september.   

  

Activiteiten	door	Harmonium	Museum		
Het Harmonium Museum heeft de video’s op hun website gezet en ze zetten de video’s in via hun 
Facebook pagina.  
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Veenpark		

Video’s	door	MuseumTV		
Op 25 juli 2018 heeft MuseumTV het Veenpark gefilmd. Uit het 
materiaal is een eerste edit gemaakt. Deze zijn voorgelegd aan 
het museum. Nadat we feedback hadden ontvangen, hebben we 
de verbeterde versie aan het museum gestuurd. De video’s zijn 
vervolgens verspreid via het platform van MuseumTV en On 
Demand van KPN, Telfort en XS4ALL.  

Webpagina’s	door	MuseumTV		
De museumpagina met algemene informatie over het Veenpark is 
gereed sinds 10 augustus 2018. De definitieve films zijn op 30 
augustus 2018 gepubliceerd via de tentoonstellingspagina met de 
daaraan verbonden videopagina’s en galerij. Ook zijn de video’s 
zichtbaar via de MuseumTV app.  

Marketinguitingen	door	MuseumTV		
De planning voor de marketinguitingen vanuit MuseumTV voor 
het Veenpark was als volgt:   

- Nieuwsbrief – verstuurd op 30 augustus 2018 aan alle 
leden van MuseumTV.  

- Social media – Twitter: 30 augustus – Facebook: 30 
augustus – Instagram: 30 augustus.  

- Google Adwords campagne doorlopend vanaf begin september.   
- On Demand bij KPN, Telfort en XS4ALL vanaf september.   

  

Activiteiten	door	Veenpark		
Het Veenpark zet de video’s in op hun website en op social media. We zijn nog in gesprek over het 
inzetten van de video’s via de nieuwsbrief.  
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Beeldenpark	de	Havixhorst		

Video’s	door	MuseumTV		
Op 25 juli 2018 heeft MuseumTV Beeldenpark de  
Havixhorst gefilmd. Uit het materiaal is een eerste edit 
gemaakt. Deze zijn voorgelegd aan het museum. Nadat we 
feedback hadden ontvangen, hebben we de verbeterde 
versie aan het museum gestuurd. De video’s zijn vervolgens 
verspreid via het platform van MuseumTV en On Demand 
van KPN, Telfort en XS4ALL.  

Webpagina’s	door	MuseumTV		
De museumpagina met algemene informatie over  
Beeldenpark de Havixhorst is gereed sinds 10 augustus 
2018. De definitieve films zijn op 7 september 2018 
gepubliceerd via de tentoonstellingspagina met de daaraan 
verbonden videopagina’s en galerij. Ook zijn de video’s 
zichtbaar via de MuseumTV app.  

Marketinguitingen	door	MuseumTV		
De planning voor de marketinguitingen vanuit MuseumTV 
voor Beeldenpark de Havixhorst was als volgt:   

- Nieuwsbrief – verstuurd op 4 oktober 2018 aan alle 
leden van MuseumTV.  

- Social media – Twitter: 4 oktober – Facebook: 4 
oktober – Instagram: 4 oktober.  

- Google Adwords campagne doorlopend vanaf begin 
oktober.   

- On Demand bij KPN, Telfort en XS4ALL vanaf 
oktober.   
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Activiteiten	door	Beeldenpark	de	
Havixhorst		
Beeldenpark de Havixhorst heeft de video’s ingezet via 
social media. De video’s komen binnenkort op de website 
en we zijn in gesprek over de nieuwsbrief.   

    

Drukkerijmuseum	Meppel		

Video’s	door	MuseumTV		
Op 26 juni 2018 heeft MuseumTV het 

Drukkerijkmuseum Meppel gefilmd. 
Uit het materiaal is een eerste edit gemaakt. 
Deze zijn voorgelegd aan het museum. 
Nadat we feedback hadden ontvangen, 
hebben we de verbeterde versie aan het 
museum gestuurd. De video’s zijn vervolgens 

verspreid via het platform van 
MuseumTV en On Demand van KPN, 

Telfort en XS4ALL.  

Webpagina’s	door	
MuseumTV		

De museumpagina met algemene 
informatie over het  
Drukkerijmuseum Meppel is gereed 

sinds 21 augustus 2018. De definitieve films zijn 
op 7 september 2018 gepubliceerd via de 

tentoonstellingspagina met de daaraan 
verbonden videopagina’s en galerij. 

Ook zijn de video’s zichtbaar via de MuseumTV 
app.  

Marketinguitingen	door	MuseumTV		
De planning voor de marketinguitingen vanuit MuseumTV voor het Drukkerijmuseum Meppel was als 
volgt:   

- Nieuwsbrief – verstuurd op 20 september 2018 aan alle leden van MuseumTV.  
- Social media – Twitter: 9 november – Facebook: 9 november – Instagram: 9 november.  
- Google Adwords campagne doorlopend vanaf eind september.   
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- On Demand bij KPN, Telfort en XS4ALL vanaf oktober.   

  

Activiteiten	door	Drukkerijmuseum	Meppel		
Het Drukkerijmuseum in Meppel heeft de video’s ingezet op social media. We zijn nog in gesprek over 
het inzetten van de video’s via de nieuwsbrief en de website.  

  

    


