
Komt dat zien!
Digitaal ontsluiten van collecties
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Workshop Onderzoek Advies Code



Eén van de eerste musea 
met een collectie online?

?



🔗 Museum Volkenkunde, https://www.volkenkunde.nl/

https://www.volkenkunde.nl/


Vandaag

1 Digitaal 
ontsluiten van 
collecties en 
voorbeelden

2 Ideeën 
verzamelen 





Waarom dit voorbeeld?

Online is een andere ervaring en medium
Gebruik maken van mogelijkheden van 
digitalisering en technologie

Kern van activiteiten hetzelfde



Welke digitale 
activiteiten heb jij 
bezocht?

?



Ontsluiten

In deze workshop: 
Tonen van (een deel van) de collectie online. 
Betrokkenheid en interactie met collectie.



Wat kan dat opleveren?

Nieuw, ander, internationaal publiek
Meer bekendheid, bereik
Verrijking van eigen collectie
Nieuwe verhalen, storytelling



🔗 Natural History Museum, https://www.nhm.ac.uk/

https://www.nhm.ac.uk/


“Societal benefits of digitising 
natural history collections 
includes global advancements in 
food security, biodiversity 
conservation, medicine 
discovery, minerals exploration 
and beyond.”

Bron: website Natural History Museum

https://www.nhm.ac.uk/press-office/press-releases/digitised-five-million-specimens-landmark.html


Aanpak

Wat wil je 
bereiken?

Welke 
vorm?

Wat is 
nodig?



Een voorbeeld
We willen graag kinderen uit heel Nederland 
vertellen over deze gebeurtenis. 

> Via online lesmateriaal, gastlessen op 
scholen, via TikTok



Een voorbeeld
Mensen, tijd, middelen, kennis. 

Aansluiting zoeken bij een bestaand 
initiatief/platform. Eigen lesmateriaal 
actualiseren.



Welke vorm? Bijv.
Eigen website
Aansluiten bij platform
Social media
Educatief materiaal
Samenwerking



Waar sta je nu? En heb 
je al plannen voor de 
toekomst?

✏



🔗 Kunstmuseum Den Haag, https://www.kunstmuseum.nl/nl/ontdek-de-collectie

https://www.kunstmuseum.nl/nl/ontdek-de-collectie


🔗 Collecties Nationaal Museum van Wereldculturen, https://collectie.wereldculturen.nl/

https://collectie.wereldculturen.nl/


🔗 Victoria & Albert Museum, https://www.vam.ac.uk/collections

https://www.vam.ac.uk/collections


🔗 100 years of our BBC, https://www.bbc.co.uk/100

https://www.bbc.co.uk/100


Wie bereik je via de 
eigen website?

?



🔗 Collectie van de Drentse Musea, https://drentsemusea.nl/collectie/

https://drentsemusea.nl/collectie/


🔗 Van Gogh Worldwide, https://vangoghworldwide.org/

https://vangoghworldwide.org/


🔗 Oorlogsbronnen, https://www.oorlogsbronnen.nl/

https://www.oorlogsbronnen.nl/


“Om de vindbaarheid van 
bronnen uit de Tweede 
Wereldoorlog continu te blijven 
verbeteren, voert Netwerk 
Oorlogsbronnen projecten uit 
rond het vergroten van de 
vindbaarheid en bruikbaarheid.”

Bron: website Oorlogsbronnen

https://www.oorlogsbronnen.nl/over-oorlogsbronnen


Via een platform
Samen optrekken wanneer het gaat om 
innovatie, verbeteringen, bekendheid. 
Vergroten bereik. 

Digitale collectie voorbereiden.



🔗 Geheugen van Nederland, https://geheugenvannederland.nl/

https://geheugenvannederland.nl/


🔗 Geheugen van Nederland, https://www.instagram.com/geheugen_van_nederland/

https://www.instagram.com/geheugen_van_nederland/


🔗 Limburgs Museum, https://www.limburgsmuseum.nl/

https://www.limburgsmuseum.nl/


“Zo worden digitale bezoekers 
geregeld opgeroepen hun kennis 
en herinneringen over een 
collectie te delen. Ze voegen 
nieuwe verhalen toe aan de 
collectie en verhogen op die 
manier de waarde ervan.”

Bron: Een collectieplan schrijven? Dat doe je zo!

https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2021/01/01/een-collectieplan-schrijven-dat-doe-je-zo


“In potentie zijn dat verhalen die, 
als ze digitaal toegankelijk 
worden gemaakt, diversiteit en 
de inhoud van cultureel erfgoed 
kunnen versterken.”

Bron: Essay Gezamenlijk erfgoed en het persoonlijke verhaal

https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2021/01/01/essay-gezamenlijk-erfgoed-en-het-persoonlijke-verhaal


🔗 PS|theater, https://pstheater.nl/

https://pstheater.nl/


Verhalen
Vertellen: mogelijk doelgroep aanspreken die 
niet naar museum komt.

Verzamelen: verrijken van eigen collectie. 
Andere perspectieven en betrokkenheid bij 
collectie. 



🔗 Museum Vleeshuis, https://museumvleeshuis.be/nl/spotify

https://museumvleeshuis.be/nl/spotify


🔗 TextielMuseum, https://www.instagram.com/textielmuseum/

https://www.instagram.com/textielmuseum/


🔗 Technopolis, https://www.tiktok.com/discover/Technopolis

https://www.tiktok.com/discover/Technopolis


🔗 Guggenheim Museum, https://www.youtube.com/c/guggenheim/

https://www.youtube.com/c/guggenheim/


Social media
Elke doelgroep heeft “eigen” social media.
Bijvoorbeeld jongeren op TikTok. 

Omgekeerd, wat past bij jouw verhaal? 
Bijvoorbeeld Spotify bij muziek.



Wat wil je bereiken? En 
welke digitale vorm 
past daar goed bij?

✏



Afronding
Nationale Strategie Digitaal Erfgoed: 
“Zichtbaarheid van erfgoed richt zich erop dat 
erfgoedorganisaties samen hun digitale 
dienstverlening zo goed mogelijk afstemmen 
op de wensen van een brede groep gebruikers.”



Workshop 22 juni
Werken met bezoekersprofielen

Een bezoekersprofiel kan helpen om (digitale) 
activiteiten goed te laten aansluiten bij 
bezoekers. Wat is nodig om profielen te maken? 
Hoe zet je de profielen in?

https://platformdrentsemusea.nl/wat-doen-wij/activiteiten/workshop-werken-met-bezoekersprofielen/


Bedankt,
Leuk dat je er was!

mirjam@mirjamverloop.nl
https://mirjamverloop.nl/

mailto:mirjam@mirjamverloop.nl
https://mirjamverloop.nl/

