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Ook als je culturele instelling niet open is.



Voorwoord

Zelf delen we op onze 
socials doorlopend

cultuur- en marketingtips. 

Volg ons vooral via 
@burodertig op 

Facebook, Instagram 
of LinkedIn!

Wat ontzettend leuk dat je dit e-book hebt gedownload. De aanleiding is 
minder leuk: vanwege het coronavirus (COVID-19) zijn alle musea en cultu-
rele instellingen gesloten. Collecties, concerten en voorstellingen: het klop-

pende hart van veel organisaties. Maar nu even niet. 

Het (thuis)werkende leven gaat gelukkig door, en zo ook dat van marke-
teers en communicatiemedewerkers. Maar: wat communiceer je naar je 
bezoekers als die de komende tijd niet naar je instelling kunnen komen? 
Ook wij, als communicatiebureau in de culturele sector, lopen hier tegen-

aan. Je wilt volgers en websitebezoekers blijven inspireren. Luchtigheid 
bieden. En al het moois uit je collectie even via het digitale scherm laten 

zien. Maar hoe?

In dit e-book geven we tips om al die mooie kunst even op andere manier 
te tonen dan op een sokkel of aan de muur. Buiten de museummuren. En 

ook buiten je werkplek, want wellicht is je kantoor even naar huis ver-
plaatst. Je vindt xx pagina’s aan inspiratie van andere musea, influencers 

en van onszelf. De afgelopen dagen zijn er al talloze creatieve online initia-
tieven uit de grond geschoten en dat is fantastisch om te zien. Wees niet 

bang om hier je eigen draai aan te geven. 

Maar ook wanneer alle culturele instellingen weer open zijn, geeft dit 
e-book je hopelijk inspiratie om kunst ook op andere manieren te tonen. 

Heel veel leesplezier!

Pascale, Noortje, Calvin, Maureen, Roos, Malou en Floor
Buro Dertig 



Hoe gebruik je dit ebook?
In het kort: ter inspiratie voor je eigen creatieve en culturele contentstrategie. 
De afgelopen dagen (en wellicht nog steeds) moeten we weer een beetje onze 
draai vinden en zowel werk als vrije tijd tijdelijk op een andere manier inrichten. 

Gelukkig spelen veel creatieve mensen en organisaties hier online geweldig 
op in. Daarom bundelen we in dit e-book 7 tips, van hun én onszelf. Zie het 
als een kans om een frisse blik te werpen op je eigen content(plannen). 



Wie uit jouw organisatie heeft een verhaal om te delen? En denk dan eens verder 
dan de conservator (overigens ook altijd interessant om te horen!). In de Trouw 
verscheen afgelopen week een leuk artikel over museumsuppoosten (beveiligers) 
die tussen de meest bijzondere kunstwerken staan. Wat voor band hebben zij 
met de objecten? Je kunt verschillende medewerkers vragen hun persoonlijke 
favoriet te delen. 

Tip 1 : Bedenk een aantal vaste rubrieken op social media 
Als communicatieadviseurs raden wij onze klanten aan om in hun social media 
strategie gebruik te maken van vaste rubrieken: dit maakt het gemakkelijk om 
met regelmaat te posten en het zorgt ervoor dat volgers uitkijken naar de 
volgende editie van je rubriek, waardoor je een fanbase opbouwt voor specifieke 
content. Dit is een slim moment om een goede online following op te bouwen. Je 
kunt oude bezoekers verrassen en nieuwe bezoekers aan je binden. 

3. It’s quiz time
Instagram stories lenen zich uitstekend om een quiz uit te zetten onder je volgers. 
(Pub)quizzen zijn razend populair, dus speel hierop in. Wie is de maker van dit 
schilderij? Wanneer is dit werk gemaakt? Hoe groot is dit object? Wat heeft dit 
meesterwerk gekost? Genoeg meerkeuzevragen te stellen!

4. Medewerkers aan het woord

1. Volgers aan het werk zetten
Bedenk een rubriek of een hashtag (#) waarmee je je publiek content laat maken. 
Deze content kun je als culturele instelling allemaal delen. Het Instagramaccount 
@tussenkunstenquarantaine is een mooi voorbeeld. Het publiek reageert massaal 
op de oproep: kies een kunstwerk, gebruik drie huis, tuin en keukenattributen om 
het kunstwerk na te maken en deel met @tussenkunstenquarantaine. En met 
succes: binnen 3 dagen verschijnen er op dit profiel meer dan 75 posts en er komen 
nog steeds meer volgers bij. 

2. Kijkjes achter de schermen
Wat doen de conservatoren, tentoonstellingsbouwers en museumdirectie als ze 
momenteel niet in het museum zijn? Houd een kort interview en deel dit online. 
Neem je publiek mee en laat zien wat er achter de schermen gebeurt. 



5. Collectie delen
Veel musea hebben hun collectie online staan. Licht objecten uit in je stories. Ook 
hier kun je weer vragen aan je volgers of zij hier iets mee te doen. Laat hen het werk 
bijvoorbeeld screenshotten en vraag hen om er gifjes, afbeeldingen, emoji’s of 
ouderwets met de pen iets van te maken.

6. De buitenkant
Veel musea zijn prachtig, juist ook van buiten! Focus op de buitenkant van je 
gebouw: de architectuur. Wellicht dat mensen die - verantwoord - buiten komen, 
ook eens goed de buitenkant van je bijzondere gebouw kunnen bestuderen. Zoom 
in en laat steeds een ander detail terugkomen. 



Tip 2 : Zet content van cultuurinfluencers in
Veel culturele instellingen hebben inmiddels samengewerkt met (cultuur)influencers: 
een groep kunst- en cultuurliefhebbers met een grote online following op een social 
mediakanaal. Dat betekent dat er op hun kanalen waarschijnlijk mooie content te 
vinden is over jouw museum of expositie. Hoogste tijd om deze foto’s, recensies of blogs 
weer even onder de aandacht te brengen. Een aantal ideeën:

3. Deel je favoriete cultuurinfluenceraccounts
In bijvoorbeeld Stories, of met een blog. Een aantal van onze favorieten: 
@dutchgirlsinmuseums, @girlsinmuseums, @cultuursnuiver, @galleryreporter, 
@sophiekugel, @lerenvankunst.nl, @mydailyshotofculture. Op het 
Instagramaccount @cultuurambassadeurs vind je ze allemaal.

1. Sharen via Stories
Via Instagram kun je heel makkelijk een post delen in je Stories (‘verhaal’ in het 
Nederlands). Dit geldt voor alle posts op iemands feed. Klik op de desbetreffende 
foto en klik op het papieren vliegtuigje. Klik vervolgens op ‘Bericht toevoegen aan 
je verhaal’. Stories wordt dan geopend en hier kun je eventueel nog tekst 
toevoegen. Als mensen je Stories zien, kunnen zij op de desbetreffende post 
klikken om naar de feed van de influencer te gaan.

2. Quotes op je website
Plaats quotes van influencers op je website, net als je dat zou doen met 
bijvoorbeeld bezoekersreacties of recensies. Immers, waarschijnlijk zijn er door hen 
al een heleboel mooie dingen geschreven of verteld over jouw culturele instelling. 
Nu is de tijd om je website op te frissen, zodat zodra de deuren weer open kunnen, 
alles online er netjes bij staat. 

En een extra win-win: voor influencers is het momenteel ook even zoeken. Opdrachten 
zijn geannuleerd en het is lastig nieuwe content maken. Met je shout out steek je hen 

een hart onder de riem. 



Tip 3 : Creatieve DIY-opdrachten 
Veel mensen grijpen de binnen-zit-tijd aan om een nieuwe hobby te zoeken of een 
oude weer op te pakken. Help je volgers/bezoekers, door verschillende ‘DIY’ opdrachten 
aan te bieden die passen bij je museum. Zo heeft het Groninger Museum een hele 
pagina op de website gewijd aan ‘Quarantaine doe-tips’ die wekelijks wordt aangevuld. 
En kijk voor inspiratie ook eens naar het account @planeetkunst: deze opdrachten van 
een theater- en kunstdocent voor kinderen zijn stiekem ook voor volwassen heel leuk. 
Hoe kun je dit zelf aanpakken?

Spiek in de educatie-archieven of je als culturele instelling al leuke do-it-yourself 
opdrachten hebt liggen. Wees creatief: veel workshops kun je wellicht ombouwen 
naar een online versie. Het Stedelijk Museum Alkmaar deelt bijvoorbeeld hun 
#anderskijken-kaarten.

Laat de DIY-opdracht aansluiten bij je vaste collectie of tijdelijke tentoonstelling. Of 
bij een feestdag die binnenkort plaatsvindt, zoals Pasen, Inhakers, waarbij je 
inspeelt op een bepaalde dag in het jaar, werken altijd goed.

Gebruik werk uit de collectie of eerdere workshops om goede voorbeelden te geven 
en deel deze op socials.

Gebruik een # en nodig mensen uit om deze te gebruiken en hun creaties te 
posten. 

Optioneel: reik een prijs uit aan de mooiste/tofste creaties. Bijvoorbeeld een gratis 
rondleiding, tentoonstellingscatalogus of iets anders leuks als het museum weer 
open is.

https://www.groningermuseum.nl/bezoek/activiteiten/quarantaine-doe-tips?fbclid=IwAR0IloVbBWidYrt-G-GKoZRic1kJUFGGzeEuWlY8ccXGzAsdUmkyJqZdf30



Tip 4 : Organiseer creatieve intermezzo’s voor de thuiswerkers 
Als je thuiswerkt, ben je nogal eens geneigd te lang door te werken. Of toch maar even 
snel achter de laptop te lunchen, in plaats van normaal met collega’s. Goed om ook 
even je hersens op iets anders te concentreren. Help je volgers door een creativity break 
aan te bieden. Hoe?

1. Eén minuut kunstkijken
Laat mensen op je stories een minuut naar een kunstwerk uit je collectie kijken en 
vraag daarna om een reactie. Plaats 4 stories achter elkaar met hetzelfde kunstwerk (4 
x 15 seconden = 1 minuut). Vraag mensen wat ze in het werk herkennen, welke woorden 
of emoties het bij hen oproept. Of in het geval van een abstract werk, wat voor figuren 
ze herkennen. 

In de hoogtepunten op het Instagram-account van @Lerenvankunst.nl zie je een 
aantal mooie voorbeelden

2. Teken elkaar
Werken mensen met meerdere partners thuis? Roep mensen op een portret van elkaar 
te tekenen. Wat heb je nodig? 2 papiertjes, 2 pennen, en 5 minuten. De truc: je mag 
alleen elkaar aan kijken, maar niet op je blaadje. Klaar? Wissel je portret, en kijk of het 
lijkt. 

Dit is natuurlijk ook te doen met werken uit de collectie. Zet het werk in je feed of 
online en vraag mensen het werk na te tekenen zonder op hun papier te kijken. 

3. Lunch in de kunst
Lunchen: voor velen het hoogtepunt van de werkdag. Post tussen 12.00 en 13.00 uur 
een kunstwerk dat met eten te maken heeft. Zoals de cakes van Wayne Thibaud, de 
soepblikken van Warhol of de hyperrealistische werken van Tjalf Sparnaay. Of: eten dat 
op kunst lijkt, zoals onderstaande scene uit Michelangelo’s Sixtijnse Kapel in 
mandarijnen.



Tip 5: Tijd voor een podcast?
Luister jij al naar podcasts? Vijftien jaar na de introductie van de term – dat was 
namelijk al in 2004 als samenvoeging van de termen ‘iPod’ en ‘broadcast’ – lijkt de 
podcast nu écht door te breken. Tijdens het koken, afwassen en wandelen: een 
podcast lijkt de ideale manier om op elk moment zowel te ontspannen als iets 
nuttigs te doen. Ook musea krijgen de smaak te pakken: het aantal podcasts dat in 
de culturele sector verschijnt neemt steeds meer toe. En cultuurliefhebbers 
verspreiden deze podcasts maar al te graag via social media. 

Denkt jouw museum of culturele instelling al na over een podcast? Doe jij zelf al 
inspiratie op via andere museale podcasts? Bedenk: een podcast is hip – inderdaad – 
maar is de podcast ook voor jouw museum het juiste medium? Hebben jullie genoeg 
expertise en ruimte om een goede podcast te maken? Deze periode kun je 
gebruiken om eens rond te kijken. Wat ons opvalt: veel podcasts zijn eigenlijk een 
veredelde audiotour. En daarvoor ben je toch het liefste in het museum zelf, met de 
werken écht voor je. Gebruik deze tijd om te bedenken hoe jouw museum een 
podcast kan maken die juist los staat van het fysieke bezoek. Kunnen jullie de 
podcast inzetten als nieuw communicatiemiddel om het publiek aan je te binden? 

Meer lezen over de redenen om een museumpodcast te maken. We schreven 
daarover eerder deze blog.

Inspirerende voorbeelden: 
Het Van Gogh Museum heeft de podcast ‘Van Gogh belicht: de brieven’ gemaakt 
over brieven van Vincent van Gogh aan zijn broer. In negen afleveringen van tien tot 
twaalf minuten lezen Nederlandse schrijvers, acteurs en muzikanten voor uit de 
brieven en vertellen wat hen persoonlijk raakt. Tjiske Mussche (van radiomakers 
Desmet) gaat met hen in gesprek. Vrij korte afleveringen (maximaal 12 minuten) 
brengen de oude brieven op persoonlijke wijze tot leven. Hier te beluisteren.

Het Rijksmuseum experimenteert al met verschillende podcasts in hun serie ‘In het 
Rijks’. Een originele podcast qua opzet is ‘Junior Fellows’. In een serie van vier korte 
afleveringen gaan jongeren in gesprek met conservatoren van het Rijksmuseum over 
onderwerpen die hen bezighouden en waar zij hun profielwerkstuk over maakten. 
Hier te beluisteren.

Kijk ook verder dan museale podcasts om inspiratie op te doen: Radioverhaal 
Tijdgeest (VPRO) bijvoorbeeld vertelt op een aanstekelijke manier over de meest 
uiteenlopende historische gebeurtenissen. Van de krijtgroeven in Maastricht tot de 
veroordeling van een hond in Leiden in 1595. En van zogenoemde hermafrodieten in 
Warschau eind 19e eeuw tot een roboteend uit 1739. In ongeveer 30 minuten word je 
meegenomen in bizarre historische verhalen. Hier te beluisteren.



Tip 6: Geef een live rondleiding door de collectie

Een geweldige vondst van Mignon Nusteling van @mignonnus, onder meer 
werkzaam als rondleider bij het Dordrechts Museum: een ‘thuisrondleiding’ door de 
collectie. Het idee: op Instagram Live neemt Mignon je mee langs de collectie van het 
Dordrechts Museum. Via de live video kun je namelijk afbeeldingen op je scherm 
zetten, zodat kijkers het kunnen zien. Tegelijkertijd kun je hier iets bij vertellen. 

Vind je het spannend om live te gaan? Je kunt ook een video opnemen en deze later 
op stories zetten. 

Noot: op moment van schrijven (17 maart 2020) heeft deze rondleiding nog niet 
plaatsgevonden, maar we zijn erg benieuwd. 

Tip 7: De deuren gaan weer open: en dan? 

Hopelijk komt er na 6 april een einde aan de maatregelen en kunnen culturele 
instellingen hun deuren weer openen. Horeca, sportscholen en veel andere openbare 
plekken gaan naar verwachting ook deze datum pas weer open. Daarnaast weten we 
nog niet of het meteen storm zal lopen. Bedenk daarom wat je aan online content 
kunt maken wanneer je weer stappen mag zetten in het museum. Denk bijvoorbeeld 
aan:

•    Geef een (live) rondleiding via Instagram en/of Facebook Stories door de vaste 
     collectie of de tijdelijke expositie. 

•    Vraag bezoekers naar hun ervaringen. Hoe is het om weer erop uit te zijn, in het 
     museum? Hebben ze het gemist? 

•    Blik alvast vooruit op de geweldige tentoonstellingen die in de zomer en het      
      najaar te zien zullen zijn. Geef kijkjes achter de schermen bij de totstandkoming 
      ervan. 



Voor het lezen/doorkijken van dit e-book. We hopen dat 
je nu zelf ideeën genoeg hebt om de komende weken 

content te maken. En ook daarna natuurlijk.

Dankjewel!

Veel dank aan alle inspirerende voorbeelden die we de 
komende dagen voorbij hebben zien komen op social 

media en online.  

Wil jij als museum een gepersonaliseerd plan van aanpak?  
Wij zijn in te zetten voor online en offline 

communicatiestrategieën.

Mocht je vragen hebben, opmerkingen, 
of nog goede tips, stuur dan een mailtje 

naar info@burodertig.nl 
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