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Voorwoord 

Voor u ligt het onderzoeksrapport waarin antwoord wordt gegeven op de vraag: 

“Wat maakt een succesvolle buiten-app voor (historische) musea?”. Dit onderzoeksrapport is 

onderdeel van mijn afstudeeronderzoek aan de Reinwardt Academie te Amsterdam. 

 

Graag wil ik de volgende mensen bedanken: Ita Amahorseija van de Anne Frankstichting, 

Nikki Pootjes en Stephanie Vahlkamp van het Amsterdam Museum, Peter Dubois, Mirte 

Gosker en Ino Paap voor hun medewerking aan dit onderzoek.  

 

Tevens wil ik al mijn vrienden bedanken die mij door de scriptie periode hebben heen 

geholpen, met in het bijzonder Sara Mars en haar liefde voor de Nederlandse taal. 

  

Daarnaast wil ik Simone Stoltz bedanken voor haar begeleiding en advies; zonder haar zou dit 

rapport nooit tot stand zijn gekomen. 

 

Melanie Ooms, juni 2013.  
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Samenvatting 
Steeds meer musea bieden een app aan voor buiten de museummuren, vaak in de vorm van 

een GPS-tour. Deze apps hebben als doel om de geschiedenis van én op een betreffende 

locatie te tonen en zo de gebruiker te informeren, om het verhaal van het museum voorbij de 

muren van het instituut an sich te verspreiden. Het aantal succesverhalen van dit soort 

applicaties lijkt echter beperkt. Door middel van een analyse van twee van dit type 

succesvolle apps, gesprekken met verschillende experts op het gebied van cultuur & erfgoed 

en mobiele media. En door middel van een publieksonderzoek, wordt er inzicht gegeven in 

wat een goede buiten-app maakt voor musea.  

 

Uit het publieksonderzoek is gebleken dat men positief tegenover apps van musea en andere 

culturele instellingen staat. Echter blijkt dat museale apps nog vrij onbekend zijn, en dat men 

er dus nog weinig gebruik van maakt. Maar zowel de experts als de literatuur zijn het er 

overeen dat de voorspellingen voor locatieve media en museale apps positief zijn. Het is 

alleen wachten tot de grote doorbraak van museale (buiten-)apps.  

 

Uit het onderzoek is gebleken dat er geen standaard recept mogelijk is voor een goede app. 

Wel zijn er een aantal factoren te noemen die de kern van een succesvolle app vormen. 

Zowel de experts als de bestaande literatuur zijn er over eens dat de kern van een goede app 

begint bij het formuleren van het doel, de doelstellingen en de doelgroep. Samen met de 

verschillende randvoorwaarden, zoals tijd om de app te ontwikkelen en budget, vormen deze 

factoren samen het product. Uit het publieksonderzoek blijkt ook dat een app een hoge 

toegevoegde emotionele waarde en beleving moet weten te bieden aan de gebruiker.  

 

De hiervoor genoemde factoren bepalen mede of de app beter binnen of buiten de 

museummuren plaats kan vinden. Maar ook of een app wel de juiste vorm is. Er zijn ook 

andere technieken, zoals de mobiele website, die wellicht een goed alternatief zijn. Ook kan 

er gekozen worden uit een ‘branded-app’ of een ‘gebundelde app’. Twee vormen die elk zijn 

voor- en nadelen hebben.  

 

Tot slot kan er ook geconcludeerd worden dat een app hebben niet genoeg is. Een app moet 

namelijk goed in de markt gezet worden. Met de marketingcommunicatie activiteiten moet 

er met name gericht worden op de verschillende app stores met hen toplijsten.  
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Summary 
Nowadays more and more museums offer a smartphone application which can be used 

outside the museum walls; GPS based tours. The purpose of these apps is to tell the history of 

ànd on a specific location, and thus educate the user. This way the story of the museum 

travels beyond its doors and reaches outside the museums’walls. However the number of 

successful apps in the Netherlands of these sorts is limited. The ingredients of a good app will 

be discovered by analyzing two of the ‘most successful’ apps notably Anne’s Amsterdam from 

the Anne Frank Organization. And a GPS tour from the Amsterdam Museum called 

PinkPerspectives, within the MuseumApp. But the ingredients will also be discovered by 

interviewing several experts of cultural heritage and mobile media, and a survey held among 

museum visitors and app users.  

 

The research has shown that the people’s reactions to apps from museums are positive. 

However it also shows us that the people are unaware of their existence. Therefore museum 

apps aren’t used very much. However the experts and the research predict us a bright future, 

we only have to wait for the major breakthrough of outside-apps and locative media.  

 

The research has shown us that there is no recipe with all the right ingredients that make a 

good app. However there are certain factors to be named. These factors together make the 

core of a good app, and have their influence on the success of an app. Both the experts as the 

literature agree that the core of a good app begins with formulating the purpose of an app 

and choosing and researching the audience. Together with the limiting conditions, like a 

budget and the time period in which the product has to be developed, these factors 

determine the product. An app also has to add a high value and experience to the user.  

 

The purpose, the audience and the limiting conditions also determine whether it should be 

located in- or outside the museum. These factors also determine the technique: perhaps a 

mobile website is the better alternative. And then there is the option of a ‘branded-app’ and 

a ‘joint-app’, which both have their pros and cons.  

 

But the final conclusion that can be made is that having an app is not enough. An app should 

be marketed. The marketing and communication activities should be focused on the several 

app stores and their top-lists.  
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1. Inleiding 
 

1.1  Aanleiding 

Streetmuseum, Layar, MuseumApp, iTour 360: een kleine greep uit het aanbod van 

smartphone-applicaties die aangeboden worden door en voor musea, die bestemd zijn voor 

gebruik buiten het museum. Deze apps hebben als doel om de geschiedenis van én op een 

betreffende locatie te tonen en zo de gebruiker te informeren, om het verhaal van het 

museum buiten het instituut te verspreiden.  

 

Het museum Het Grachtenhuis in Amsterdam is zo’n instelling. Onder andere door het 

gebruik van applicaties, willen zij als het ware een gateway naar de Grachtengordel zijn. Dit 

lijkt echter niet te lukken1. Aanvankelijk wilde ik Het Grachtenhuis als case study nemen, om 

te onderzoeken óf het misgaat, en zo ja waar het mis gaat, om zo tot een oplossing te komen 

voor een eventueel probleem. Maar mijns inziens zijn er meer musea met vragen over 

(buiten-)apps. Hierdoor heb ik mijn aanvankelijke hoofdvraag vervangen door de volgende: 

“Wat maakt een succesvolle buiten-app voor (historische) musea?” Door het onderzoek niet 

meer te beperken tot één instelling, hoop ik te voorkomen dat (historische) musea en 

eventueel ook andere cultuurhistorische instellingen, tijd en geld gaan investeren in een app 

waar men niet op zit te wachten.  

 

Met het onderzoek heb ik mij vooral gericht op historische musea omdat deze mij persoonlijk 

meer aanspreken dan kunstmusea. Hoewel er vast ook veel overeenkomsten zijn tussen 

kunst- en historische musea en apps. Denk ik toch dat een historisch museum apps op een 

andere manier inzet dan een kunstmuseum.  

 

Want veel musea bieden een app aan voor gebruik buiten het museum. Vaak in de vorm van 

een GPS-tour of een wandeling. Tijdens mijn stageonderzoek naar een geschikte app voor Het 

Scheepvaartmuseum te Amsterdam kwam ik er achter dat het aantal succesverhalen van 

zulke apps in Nederland beperkt zijn. Hoe komt dat? Ligt dat aan het product zelf? Of is er 

simpelweg geen vraag naar? Door middel van een analyse van twee van dit type succesvolle 

apps, gesprekken met verschillende experts op het gebied van cultuur & erfgoed en mobiele 

media en door middel van een publieksonderzoek, hoop ik inzicht te krijgen in wat precies 

                                                           
1 Smit, Ruben. Carrousel Melanie Ooms. 1 november 2012. 
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een goede app voor buiten het museum maakt. Op basis van dit onderzoek en de daaruit 

volgende aanbevelingen, kan een museum besluiten of een buiten-app überhaupt wel iets is 

waar zij geld en tijd in moeten investeren. 

 

Want moet een museum, een instituut dat juist de geschiedenis samenbrengt op één locatie, 

dit wel willen? Of moet de geschiedenis niet meer samengebracht worden op één locatie, 

maar juist ‘overal’ aanwezig zijn. Moet een museum in het huidige politieke klimaat zich niet 

meer bezighouden met het binnenkrijgen van bezoekers, in plaats van hen naar buiten te 

sturen met hun mobieltje? Mijns inziens kan het zichtbaar maken van een museum op een 

andere locatie alleen maar voordelig zijn voor een museum. Echter betwijfel ik of een buiten-

app wel het juiste middel is om dit te bereiken. Zolang er weinig bekend is over hoe locatieve 

media ingezet kan worden om juist de bezoekers van de straat, het museum in te krijgen, 

vrees ik dat buiten-apps een ‘extraatje’ blijven. En kan er naar mijn mening beter 

geïnvesteerd worden in het museum zelf.  

 

1.2  Onderzoeksopzet 

De hoofdvraag van dit onderzoek luidt als volgt: “Wat maakt een succesvolle buiten-app voor 

historische musea?” Het doel van het onderzoek is inzicht verschaffen in wat een goede 

buiten-app maakt en hoe men hierover denkt. De termen ‘succesvol’ en ‘goed’ zijn relatief. In 

dit onderzoek betekent de term ‘succesvol’ een hoog aantal downloads en een grote 

hoeveelheid gebruikers. De term ‘goed’ staat in relatie met de term ‘succesvol’, maar gaat 

voornamelijk over de functionaliteiten van een app. De basis voor een ‘succesvolle app’ is 

namelijk een ‘goede app’. Wat ‘goed’ is, wordt in het onderzoek duidelijk gemaakt. Daarnaast 

moet het onderzoek het onderwerp buiten-apps belichten. En duidelijkheid geven over de 

vraag of musea überhaupt wel moeten investeren in apps. En dan met name of musea 

moeten investeren in buiten-apps. 

 

Door middel van literatuuronderzoek en interviews met verschillende personen uit het veld 

van apps en cultuur- en erfgoed, wordt de huidige situatie van het app-gebruik van musea 

belicht. De geïnterviewde personen zijn per e-mail benaderd voor een afspraak. De 

interviews zijn aan de hand van een topiclijst en enkele beginvragen afgenomen. Er is 

gekozen voor deze semigestructureerde vorm van interviewen omdat zo de vragen en 

antwoorden niet vastliggen, maar de onderwerpen wel. De interviews zijn opgenomen en 
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uitgetypt zodat deze nagelezen kunnen worden. De uitgewerkte interviews zijn als bijlagen 

9.9 t/m 9.13 toegevoegd aan dit onderzoeksverslag. 

 

Vervolgens wordt het onderwerp toegespitst op buiten-apps via een vergelijkende analyse 

van de app Annes Amsterdam van de Anne Frankstichting en de PinkPerspectives tour van het 

Amsterdam Museum, binnen de MuseumApp. Er is gekozen voor deze twee apps omdat 

Annes Amsterdam van de Anne Frankstichting een enorm succes is qua gebruikersaantallen 

en aantal downloads2. En de PinkPerspectives tour omdat dit de meest gelopen tour is van 

alle tours die het Amsterdam Museum aanbiedt binnen de MuseumApp3. Deze twee apps 

worden geanalyseerd en vergeleken aan de hand van de volgende punten:  

- Doelstelling(en) 

- Het product (functioneren, technische aspecten en gebruiksvriendelijkheid) 

- Doelgroep & gebruikers 

- Marketing & communicatie-activiteiten 

- Resultaten (behaalde doelstellingen) 

Het onderdeel ‘product’ wordt voornamelijk door fieldresearch geanalyseerd. Dit houdt in 

dat beide apps getest en beschreven worden vanuit het perspectief van de gebruiker. Zo 

wordt er inzicht in de praktische aspecten en functionaliteiten van beide apps gegeven.  

 

Door middel van deze analyse en vergelijking van Annes Amsterdam en de PinkPerspectives 

tour worden de eerste twee deelvragen beantwoord. Deze luiden als volgt: 

- Hoe komt het dat Annes Amsterdam een succes is? 

- Hoe verschilt de aanpak van het Amsterdam Museum en MuseumApp van de aanpak 

van de Anne Frankstichting? 

 

Hierna volgt een publieksonderzoek onder museumbezoekers en appgebruikers. De survey 

bestaat uit een enquête die zowel online als offline afgenomen is. Online is de enquête 

verspreid via het sociale medium Facebook. Offline is de enquête afgenomen bij fysieke 

bezoekers van het Amsterdam Museum en het Anne Frankhuis. De opzet van beide enquêtes 

verschilt iets, omdat de offline enquête gericht is op fysieke bezoekers in plaats van online 

gebruikers. De online enquête is daarentegen meer gericht op app gebruikers, in plaats van 

fysieke bezoekers van de specifieke musea. De online enquête bestaat uit een combinatie van 

                                                           
2
 Amahorseija, Ita. Interview Anne's Amsterdam Melanie Ooms. 15 februari 2013. 

3
 Pootjens, Nikki en Stephanie Vahlkamp. Interview MuseumApp & PinkPerspectives Tour Melanie 

Ooms. 21 februari 2013. 
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meerkeuze- en open vragen. De offline enquête bestaat uit open vragen en Ja/Nee-vragen. 

Omdat de MuseumApp niet alleen van het Amsterdam Museum is, zoals het geval is van 

Annes Amsterdam, is de vraagstelling van de enquête daarop aangepast. De doelstelling van 

de vragen is wel hetzelfde, namelijk om inzicht te krijgen in de volgende aspecten: 

- Is men bekend met de apps? 

- Wat vindt men er van? 

- Wil men liever een binnen- of buiten-app? 

- Wat vindt men ervan dat musea dit soort initiatieven ontplooien? 

En 

- Wat verwacht men van een museale app? 

 

De gegevens uit de online enquête zijn verwerkt tot percentages en grafieken. De 

antwoorden op de open vragen zijn zoveel mogelijk gesorteerd op soortgelijke antwoorden, 

zoals positieve of negatieve reacties. Alleen relevante en/of bijzondere antwoorden zijn 

expliciet benoemd in het onderzoeksrapport. De verzamelde data van de offline enquêtes en 

de online enquête zijn toegevoegd als bijlagen 9.3, 9.5 en 9.7.  

 

Met de door de survey verzamelde data wordt er antwoord gegeven op de volgende 

deelvraag: 

- Wat willen en verwachten de potentiële gebruikers van museale apps? 

 

1.3  Hypothese 

Op de hoofdvraag: “Wat maakt een succesvolle buiten-app voor historische musea?” zal geen 

concreet antwoord te geven zijn. Wel zal het onderzoek verschillende kernwaarden en 

factoren aan het licht brengen die invloed hebben op het succes van een app, zoals 

doelstellingen, functioneren & technische aspecten, gebruiksvriendelijkheid, doelgroep & 

gebruikers en de marketing & communicatie-activiteiten.  

 

Reflectie 
De uitgevoerde onderzoeksmethode, die zowel input van de ‘experts’, als van het algemene 

publiek heeft bekeken, heeft er naar mijn mening voor gezorgd dat beide kanten van het 

verhaal gehoord zijn. Hierdoor vind ik de onderzoeksmethode geslaagd. Echter is de online 

enquête alleen verspreid in mijn eigen kennissenkring. Doordat veel personen uit mijn 

kennissenkring kunst- en cultuurgeïnteresseerd zijn, zijn de resultaten hierdoor getekend. De 
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offline enquêtes, afgenomen in het Anne Frankhuis en het Amsterdam Museum zijn niet zeer 

representatief voor de kleinere historische musea. Omdat beide als een grote instelling 

beschouwd kunnen worden. Tevens was het te verwachten dat de respondenten van het 

Anne Frankhuis de app Annes Amsterdam (nog) niet hadden gebruikt, omdat deze app als 

een postvisit gezien kan worden. Hierdoor zijn de resultaten van de enquête ook ietwat 

getekend. Achteraf beschouwend had ik graag met meer experts gesproken, maar wegens de 

krappe deadlines was hier geen tijd meer voor.  

 

De bestaande literatuur over locatieve media, apps en culturele instellingen betreft 

voornamelijk landen als de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Canada. Deze 

literatuur is niet altijd even toepasbaar voor Nederlandse instellingen.  

 

Het onderzoek behandeld slechts een klein deel van de denkbare marketingcommunicatie-

activiteiten en technische aspecten van apps, omdat ik weinig verstand heb van zowel de 

technieken als van diepgaande marketing. Omdat ik het een belangrijk element vind heb ik 

het dusdanig benoemd. Daarbij is dit onderzoek gedaan vanuit de kennis en vaardigheden die 

ik op de Reinwardt Academie heb opgedaan. Hierdoor kan de visie van de opleiding er in 

terug te vinden zijn.  
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2. Experts en literatuuronderzoek 
Aan de hand van relevante literatuur en de interviews van verschillende experts zal in het 

volgende hoofdstuk de ontwikkelingen en de stand van zaken omtrent apps en musea 

worden belicht.  

2.1  De ontwikkeling van apps van toen tot nu 

Musea zijn al sinds de eerste audiotour de vernieuwers op het gebied van mobiele 

mogelijkheden, ondanks het feit dat er niet echt aan te verdienen valt. Aangezien de 

audiotours niet de grootste inkomstenbronnen zijn van musea. Behalve wellicht bij de paar 

meest bezochte instellingen 4. Desalniettemin investeren musea in de mobiele technieken om 

de volgende reden: 

 

‘The investment required for mobile programs, has commonly been justified because of 

mobile’s unique ability to meet other needs of the museum’s mission:  

offering greater possibilities for extending outreach, improving the quality and accessibility of 

interpretation and education, and supporting other revenue initiatives and connecting 

platforms to create a whole greater than the sum of its parts5.’ (Proctor) 

 

Hieruit kunnen we opmaken dat musea de toegevoegde waarde die mobiele mogelijkheden 

kunnen geven, belangrijker vinden dat de financiële opbrengsten ervan.  

 

Hoewel de eerste smartphone pas in het tweede decennia van de 21ste eeuw het licht zag, 

was de eerste vorm van een buiten-app al te zien in 1991. In dat jaar creëerde Janet Cardiff 

haar ‘audio walk’ genaamd Forest Walk in het Banff Centre in Alberta, Canada. Met een 

cassettedeck en koptelefoon begeleidde zij de deelnemers door middel van loopinstructies 

en observaties in een dramatisch gezette dialoog, door het lokale pijnboombos6. 

  

 

                                                           
4
 Proctor, Nancy. „Mobile Business Models in a 2.0 Economy.” Proctor, Nancy. Mobile apps for 

Museums. Washington D.C.: The AAM Press, 2011. 20. 
5
 Proctor, Nancy. „Mobile Business Models in a 2.0 Economy.” Proctor, Nancy. Mobile apps for 

Museums. Washington D.C.: The AAM Press, 2011. 20. 
6
 Ladly, Martha. „Portable and playful; locative media, art and games in the mobile space.” Katz, James 

Everett. Creativity and technology: social media, mobile and museums. Edinburgh: MuseumsEtc, 2011. 
215. 
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Een van de eerste mobiele kunstprojecten in de buitenlucht op specifieke locaties, was het 

door kunstenaar Teru Rueb gelanceerde Trace. Dit project maakte gebruik van GPS-

coördinaten die in het landschap aanwezig waren. De gebruiker droeg een aangepaste rugzak 

bij zich, met daarin een draagbare computer, koptelefoon en een GPS-ontvanger. Terwijl de 

gebruiker zich door het landschap bewoog, werden er door middel van GPS gedichten, 

liederen en verhalen afgespeeld7.  

 

Volgens Martha Ladly in Portable and playful; locative media, art and games in the mobile 

space kreeg het verschijnsel in 2003 zijn naam ‘Locatieve media’: 

 

‘Karlis Kalnins termed the work “locative media” as a test category for processes that could 

facilitate the annotation of a physical space, by combining mobile data communications with 

GPS and mobile computing. The term stuck8.’ (Ladly) 

 

Het Kenniscentrum Digitaal Erfgoed (DEN) geeft de volgende definitie van de term: 

 

‘Apparaten die gebruikmaken van technologieën voor geografische plaatsbepaling, zoals het 

Global Positioning System (GPS), mobiele telefoons, draadloze laptops, RFID en andere 

systemen voor mobiele communicatie. Deze technologieën stellen mensen in staat om zichzelf 

en anderen op een digitale plattegrond te lokaliseren en om informatie over de locatie waar 

ze zich bevinden op te vragen9.’ (Kenniscentrum Digitaal Erfgoed) 

 

Met de opkomst van TomToms, palmtops en Pda’s hebben de technische ontwikkelingen op 

het gebied van mobiele mogelijkheden een enorme vlucht genomen. Na de lancering van de 

eerste iPhone in 2007 gebeurde hetzelfde op het gebied van smartphones en apps. Doordat 

men nu op de telefoon gebruik kon maken van zowel GPS als 3G internet, leken de 

mogelijkheden voor locatieve media eindeloos. Wat aanvankelijk vooral voor iPhones 

                                                           
7
 Ladly, Martha. „Portable and playful; locative media, art and games in the mobile space.” Katz, James 

Everett. Creativity and technology: social media, mobile and museums. Edinburgh: MuseumsEtc, 
2011.216 
8
 Ladly, Martha. „Portable and playful; locative media, art and games in the mobile space.” Katz, James 

Everett. Creativity and technology: social media, mobile and museums. Edinburgh: MuseumsEtc, 2011. 
217.  
9
 Kenniscentrum Digitaal Erfgoed. „locatieve-media.” sd. DEN. 17 april 2013. 

<http://den.nl/abc/locatieve-media>. 
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beschikbaar was, wordt nu telkens meer ook voor Android, iPad’s en andere 

besturingssystemen beschikbaar10. 

 

Na de voorlopers, een aantal musea in de Verenigde Staten en Verenigd Koninkrijk, wagen 

ook Nederlandse musea en culturele instellingen zich telkens meer aan het implementeren 

van apps. Maar ook andere initiatieven zoals Lost in Time en iWhisper, met als doel cultuur, 

geschiedenis en verhalen vertellen op locatie, krijgen meer vorm. Hoewel het aantal buiten-

apps toeneemt, lijkt het product nog niet aan te slaan bij het publiek. Peter Dubois, 

ontwikkelaar van de app Lost in Time zegt hier het volgende over: 

 

‘Zo bekend als mensen zijn met audiotours in een museum en een boek lezen, zijn mensen nog 

niet met ‘location based’. Ik denk al jaren dat de markt wel aantrekt. Dat dacht ik in 

2005/2006 al. Maar het groeit gewoon langzaam. Mensen gaan nu pas een beetje 

doorhebben dat dit ook iets is wat je kunt doen in je vrije tijd.  

En er zijn ook telkens meer van dit soort projecten, maar dat is juist goed. Want samen 

ontginnen we de markt11.’ (Dubois) 

 

Als we kijken naar de Hype Cycle 2012 van Gartner12, afbeelding 1, zien we dat ‘Location-

aware Applications’13 in de laatste fase zit voordat het geaccepteerd wordt door de massa.  

 

De Hype Cycles van Gartner zijn voorspellingen over de nieuwste technieken en gaan in op óf 

een techniek doorbreekt en hoe lang het gaat duren voordat dit gebeurt. Gartner maakt 

gebruik van vijf fasen, namelijk: 

- Technology Trigger: Er is een nieuwe techniek ontwikkeld 

- Peak of inflated expectations: Men verwacht heel veel van het product 

- Trough of desillusionment: Deze verwachtingen komen niet uit 

- Slope of enlightment: Het product wordt verbeterd 

- Plateau of productivity: Het product wordt opgenomen door de massa 

 

                                                           
10 Tweakers. Mobiele telefoon. sd. 16 Mei 2013. <http://tweakers.net/categorie/215/mobiele-

telefoons/>. 
11

 Dubois, Peter. Interview apps & musea Melanie Ooms. 26 februari 2013. 
12

 Sterling, Bruce. „www.wired.com.” juli 2011. gartner-hype-cycle-2012. 17 april 2013. 
13

 Location- aware applications is de verzamelterm voor alle apps die gebruik maken van locatie 
gegevens als GPS, zoals Google Maps maar ook verschillende games.  
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Afbeelding 1: Hype Cycle 2011, Gartner 

 

De geschatte tijd voor dit proces was minder dan twee jaar. Aangezien deze voorspelling 

gemaakt is in juli 2011 voor het jaar 2012, zouden we theoretisch gezien nu ongeveer de 

grote doorbraak van deze apps moeten meemaken. En aan de ene kant zien we dat ook wel 

gebeuren, kijk maar naar het alom bekende Google Maps. Maar de doorbraak van andere 

soorten ‘GPS-based’ apps is nog niet gekomen. Ino Paap van Mediamatics Lab zegt hier het 

volgende over: 

 

“Ik denk wel dat het gebruik van zulke apps toeneemt, omdat mensen meer ervaren raken 

met dit soort functies op hun telefoon. Meer mensen hebben zo’n telefoon. En musea raken 

óók meer ervaren met dit soort functies op telefoons. Iedereen vindt het leuk. Misschien niet 

iedereen, maar een fors aantal mensen vinden het leuk. Ik denk wel dat musea er een 

voordeel uit kunnen halen14.” (Paap) 

 

Naast de gebruikers zijn de musea in Nederland er wellicht nog niet klaar voor om zich op het 

terrein van apps te begeven. Naar mijn inzien is de interesse er vanuit musea wel, maar 

                                                           
14

 Paap, Ino. Interview Mediamatics Lab Melanie Ooms. 4 maart 2013. 
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weten zij nog niet goed hoe zij met apps en locatieve media om moeten gaan. Mirte Gosker 

van iWhisper15 zegt hierover het volgende: 

 

“De eerste prioriteit is toch het museum zelf voorzien van informatie. En het naar buiten gaan 

vindt men allemaal wel leuk, maar dit heeft toch een lagere prioriteit. En er is natuurlijk ook 

geen geld, dus dat wat ze hebben, wordt gestoken in het verbeteren van het museum zelf. 

Vanuit de klassieke musea is er niet veel vraag naar een buiten-app. Ze willen liever de 

mensen binnen hebben16.” (Gosker) 

 

Vanwege deze reden is iWhisper nu ook bezig met het ontwikkelen van audiotours voor 

binnen musea. De audiotours die iWhisper voor buiten ontwikkelt zijn met name voor 

gemeenten, toeristische bedrijven of erfgoedinstellingen die zich al buiten bevinden, zoals 

forten. Hierdoor kan er de vraag gesteld worden of het wel de taak is van musea om zich nu 

met locatieve media en apps bezig te gaan houden. En of het niet de taak is van de gemeente 

of toeristische bedrijven om informatie en verhalen te ontsluiten op locatie. Het lijkt mij dat 

de eerste instantie die moet investeren in een plaats de gemeente zelf moet zijn. En dat 

musea de inhoud aan kunnen leveren. Zeker zolang er nog geen kennis is over het inzetten 

van locatieve media als prévisit. Waarbij de gebruiker van de locatieve media transformeert 

tot museumbezoeker. Tot die tijd kunnen locatieve media en apps naar mijn inzien wellicht 

meer als citymarketingtool ingezet worden, dan als een museaal product.  

 

De prioriteiten van musea liggen dus, mede door de economische crisis, voornamelijk in het 

toepassen van vernieuwingen in de instelling zelf. Hoewel de toekomst van locatieve media 

en apps rooskleurig wordt geschetst, zijn de verschillende erfgoed-instellingen er wellicht 

toch nog niet aan toe. Dit blijkt uit de verschillende interviews waarin de experts kenbaar 

maken dat musea vaak niet volledig op de hoogte zijn van de technieken en mogelijkheden 

op het gebied van apps en locatieve media.  

 

                                                           
15

 iWhisper; een bedrijf dat luisterboek- achtige audiotour apps ontwikkelt die op basis van GPS 
werken. 
16

 Gosker, Mirte. Interview iWhisper Melanie Ooms. 25 april 2013. 
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2.2  Andere technieken 

In de hiervoor genoemde Hype Cycle worden ook andere mobiele toepassingen genoemd, 

zoals Augmented Reality en QR-codes. Deze technieken worden ook gebruikt door 

erfgoedinstellingen. Als we kijken waar deze technieken geplaatst zijn in de Hype Cycle, zien 

we de volgende voorspellingen: 

- De QR-code zit in de fase Slope of enlightment en het duurt nog zo’n 2-5 jaar voordat 

deze techniek mainstream17 wordt.  

- Augmented Reality is net uit de fase Peak of inflated expectations en glijdt nu de 

Trough of desillusionment in. Geschat wordt dat het nog zo’n 5-10 jaar duurt voordat 

deze techniek mainstream wordt.  

 

In de voorop lopende landen als de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk wordt door 

musea de QR-code het meest toegepast (30%). Dit blijkt uit het onderzoek dat de American 

Alliance of Museums18 in samenwerking met de Museum Association Members19 heeft 

uitgevoerd over het gebruik van mobiele technieken door de bij hen aangesloten musea. 

Deze survey had als doel om in kaart te brengen hoe musea mobiele technologiën gebruiken 

om de bezoekers te engageren, entertainen en kennis bij te brengen voor de ontwikkeling 

van toekomstige mobiele projecten. Aan de survey hebben 740 Amerikaanse musea en 386 

musea in het Verenigd Koninkrijk meegewerkt20. Na de QR-code worden de audiotours op 

mobiele toestellen (17%) en de audiotours die op museumtoestellen worden aangeboden 

(16%), het meest gebruikt door musea. Dit is ook te zien in afbeelding 2. De QR-code is in de 

Verenigde Staten en in het Verenigd Koninkrijk dus een veel toegepaste techniek, die zowel 

binnen als buiten het museum te gebruiken is. Hoewel volgens de Hype Cycle van Gartner de 

grote doorbraak van QR-codes nog moet komen, zijn veel ontwikkelaars van apps van mening 

dat deze technologie alweer passé is.  

                                                           
17

 Mainstream: geaccepteerd/gebruikt door de massa.  
18

 American Alliance of Museums; afk: AAM, de Amerikaanse museumvereniging. 
19

 Museum Association Members; afk. MAM, de museumvereniging in het Verenigd Koninkrijk. 
20

 AAM. „Mobile Museums.” sd. AAM.org. 23 april 2013. <https://aam-
us.org/docs/research/mobilemuseums2012-%28aam%29.pdf>. 
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Afbeelding 2: Percent of museums that offer mobile features in 2012 

 

Een andere opkomende techniek, die als de concurrent van de app gezien kan worden, is de 

mobiele website. Een mobiele website is een website die aangepast is voor mobiel gebruik. 

Dit kan simpelweg een mobiele versie van een bestaande website zijn. Maar een mobiele 

website kan ook specifieke functionaliteiten bieden, bijvoorbeeld een aangepaste interface. 

Volgens I. Paap is het beter om eerst na te denken over het mobiel geschikt maken van een 

website. Hij geeft hiervoor de volgende reden: 

 

‘Omdat je een app eerst moet downloaden, daarom moet je weten dat deze er is, dus je moet 

er door iets op gewezen worden dat deze bestaat. Dan moet je ‘m nog downloaden. Dus dat is 

allemaal gedoe. Terwijl je op een plek iets tegenkomt van ‘kijk hier op de website van museum 

X’, dan kan dat een aanvankelijke bijdrage leveren aan je beleving van de historische context. 

Waar je als gebruiker dan blijkbaar toch wel interesse in hebt21.’ (Paap) 

 

De verschillen tussen een mobiele website en een app zijn weergegeven in tabel 122: 

                                                           
21

 Paap, Ino. Interview Mediamatics Lab Melanie Ooms. 4 maart 2013 
22

 Ebeling, Michiel. app-mobiele-website. sd. 18 april 2013. <http://www.emerce.nl/best-practice/app-
mobiele-website>. 
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Tabel 1: Verschillen Mobiele app & Mobiele Website 

 Mobiele App Mobiele Website 

Platform Dient aangepast te zijn aan het 
Operating System van de mobiele 
telefoon, zoals Android (Google), 
iOs (Apple), RIM (Blackberry) of 
Symbian OS (div. Merken) 

Werkt op alle mobiele apparaten 
met een browser (er kunnen wel 
verschillende specificaties zijn voor 
de verschillende browsers) 

Kosten ontwikkeling Kan duurder zijn bij de 
ontwikkeling voor meerdere 
platformen 

Meestal goedkoper als het wordt 
gemaakt voor de standaard. 

Marketing Een goede strategie is noodzakelijk 
om een goede positie op de app 
toplijsten en in de app store te 
krijgen. 

Gelijk aan reguliere website: SEO, 
traditionele media, blogs, Twitter en 
andere sociale media, of viral links. 

Toestemming & 
distributie 

In het algemeen moeten apps eerst 
worden goedgekeurd voordat ze in 
een app store komen 

Geen toestemming nodig en ook 
geen specifiek distributiekanaal 
beschikbaar. 

Gebruik maken van 
functionaliteiten van 
het toestel 

Mogelijk om alle functies van het 
apparaat te gebruiken (GPS, 
camera, voice, Bluetooth, RFID, 
adresboek en agenda). 

Mogelijk om GPS, offline data opslag 
en video binnen mobiele websites te 
gebruiken met de meest recente 
browsers die HTML5 ondersteunen. 
Verder toegang beperkt vanwege 
security en privacyredenen (zoals 
toegang tot adresboek of agenda).  

Kosten toetreding App stores vragen een vergoeding 
om een app te certificeren en te 
publiceren (Apple vraagt 
ontwikkelaars $99 en bedrijven 
$299, Research in Motion vraagt 
$200) 

Geen kosten 

Afdracht omzet Omzet dient gedeeld te worden 
met app store eigenaars (afdracht 
aan Apple 30%, Research in Motion 
20%)  

100% voor de uitgever/ eigenaar 

Gebruikerservaring Controle op de gebruikersinterface, 
mogelijkheid voor rijke 
gebruikerservaringen 

Beperkt tot de mogelijkheden van 
HTML/CSS, HTML5 biedt veel 
mogelijkheden. 

Prestaties Snel en krachtig door de app code 
die lokaal draait op het toestel 

Afhankelijk van webdesign en data 
connectie snelheid 

Offline browsen Apps maken het mogelijk offline te 
downloaden en te werken 

HTML5 maakt het in bepaalde mate 
mogelijk, maar slecht op een beperk 
aantal toestellen. 

Upgrades Toestemming app store is 
noodzakelijk 

Simpeler en sneller omdat er geen 
derde partij bij betrokken is.  

 

Uit tabel 1 kunnen we opmaken dat een app meer mogelijkheden heeft op het gebied van 

functionaliteiten, maar is daarmee ook duurder om te ontwikkelen dat een mobiele website. 

Daarbij is een mobiele website sneller en goedkoper om te ontwikkelen en om te updaten 

dan een app, omdat er bij een app altijd sprake is van een derde partij.  
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Als we kijken naar de activiteiten van smartphonegebruikers, zien we dat apps (35%) en 

browsen op internet (38%) dicht bij elkaar liggen (afbeelding 3)23. Dit blijkt uit het onderzoek 

van Comscore naar de meest populaire activiteiten op smartphones.  

 

 

Afbeelding 3: populairste activiteiten op mobiel 

 

Wat betreft de verschillen tussen een mobiele website en een app kunnen we het volgende 

concluderen: 

 

Het is verstandiger voor een museum om te investeren in een mobiele website als dit 

museum weinig budget heeft, weinig tijd heeft om iets te ontwikkelen, eigenlijk alleen 

informatie wil geven zonder van allerlei smartphone functionaliteiten gebruik te maken en 

deze regelmatig zélf wilt kunnen updaten.  

 

Naast de kosten om een app te (laten) ontwikkelen, moet een app namelijk ook in markt 

gezet worden. Om een app aan de man te brengen is er een goede 

marketingcommunicatiestrategie nodig om deze (onder andere) hoog in de lijsten van de app 

stores te laten komen. Een mobiele website kan daarentegen via de meer traditionele media 

gepromoot worden24.  

 

                                                           
23

 Mobile marketing. sd. 23 april 2013. <http://www.marketingfacts.nl/statistieken/mobile-
marketing/>. 
24

 Ebeling, Michiel. app-mobiele-website. sd. 18 april 2013. <http://www.emerce.nl/best-practice/app-
mobiele-website>. 
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Afbeelding 4: Hoe weet men van een app? 

 
Uit een onderzoek van Nielsen in 2011 blijkt mensen voornamelijk door de app stores en 

mond-tot-mond reclame besluiten om een app te downloaden, zoals te zien is in afbeelding 

425. 

 

Mond-tot-mondreclame heb je eigenlijk niet in de hand. Naar mijn mening komt mond-tot-

mondreclame tot stand door het hebben van een goed product en/of door een succesvolle 

promotie en/of marketingcampagne. Hetgeen waar met de promotie en 

marketingcommunicatie-activiteiten op gericht moet worden zijn dus de app stores.  

 

Het eerste wat te zien is in een app store zijn de tips van de redactie. Om hier tussen te 

komen geeft Hans-Peter Harmsen van Oberon Interactive de volgende tips: 

- Zorg dat de app perfect aan de regels voldoet 

- Zorg voor een super vloeiende snelle bediening 

- Implementeer een van de nieuwe features van de laatste toestellen ( bijvoorbeeld de 

extra hoogte van de iPhone 5) 

Maar omdat elke week zoveel nieuwe apps er bij komen is het ook een kwestie van geluk om 

tussen de tips van de redactie te komen. Na deze lijst komen de hitlijsten met top apps die 

onderverdeeld zijn in betaalde- en gratis apps. De Play Store van Google Android heeft ook 

een ‘trending apps’ lijst. In deze lijst staan apps die niet noodzakelijk veel gedownload zijn 

                                                           
25 Harmsen, Hans-Peter. App store optimalisatie. oktober 2012. Oberon Interactive. 17 mei 2013. 

<http://www.oberon.nl/whitepaper/05_app store_optimalisatie/>. 



26 
 

maar die wel hard stijgen in de lijst26. Als de app eenmaal in een lijst staat, wordt deze 

makkelijker gevonden en blijft ook makkelijker hangen in de lijst.  

 

Als alle promotie en marketingcommunicatie activiteiten geconcentreerd worden in één 

periode, krijgt de app in een keer heel veel aandacht. Hierdoor wordt de kans dat de app in 

een lijst in een app store terecht komt vergoot. Naar mijn mening is het dus ook verstandig 

om in een korte tijdsperiode, groots in te zetten op de marketingcommunicatie activiteiten. 

Want als een app eenmaal in een van de lijsten staat, is de kans op succes vele malen groter.  

 

2.3  De kern van de te maken keuzes 

De keuze voor een app of mobiele website, en de vorm die het product zal krijgen hangt van 

verschillende factoren af, namelijk: 

- Doelstelling(en) 

- De doelgroep & de gebruikers 

- Randvoorwaarden: budget, tijd en praktische aspecten 

 

Doelstellingen 

De doelstellingen die een organisatie stelt, bepalen het middel. Uit het onderzoek van de 

AAM en MAM naar het gebruik van mobiele technieken in musea, blijkt dat in de Verenigde 

Staten en in het Verenigd Koninkrijk de verschillende musea verschillende doelstellingen aan 

hun apps hebben gesteld. Deze zijn te zien in afbeelding 5. De meest gestelde doelstellingen 

zijn: 

- De bezoekers zich meer verbonden laten voelen met de instelling (86%) 

- De behoefte aan mobiele technologieën tegemoetkomen (47%) 

- Mond-tot-mond reclame genereren (46%) 

- Bezoekers in creatieve activiteiten betrekken (43%)27 

 

                                                           
26 Harmsen, Hans-Peter. App store optimalisatie. oktober 2012. Oberon Interactive. 17 mei 2013. 

<http://www.oberon.nl/whitepaper/05_app store_optimalisatie/>. 
27

 AAM. „Mobile Museums.” sd. AAM.org. 23 april 2013. <https://aam-
us.org/docs/research/mobilemuseums2012-%28aam%29.pdf>. 
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Afbeelding 5: Goals of mobile programs 

 

Hoewel deze data alleen voor musea in de Verenigde Staten en in het Verenigd Koninkrijk 

gelden, zullen de algemene doelstellingen van musea in Nederland niet veel verschillen.  

 

(De doelstellingen van de app Annes Amsterdam en de PinkPerspectives tour worden 

behandeld in hoofdstuk 3.) 

 

De doelgroep & de gebruikers 

Afhankelijk van welke doelgroep een museum voor ogen heeft bij het ontwikkelen van een 

app, moeten er keuzes gemaakt worden op het gebied van verhaal, vorm, functionaliteiten, 

etc. De doelgroep zal een segment zijn van de gebruikers van smartphones en apps in het 

algemeen. Volgens het onderzoek van Telecompaper, die verschillende statistieken verzamelt 

voor mobiele marketing, was de penetratie van smartphones in Nederland in het laatste 

kwartaal van 2012 61% en van tablets 32%28.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
28

 Mobile marketing. sd. 23 april 2013. <http://www.marketingfacts.nl/statistieken/mobile-
marketing/>. 
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Op afbeelding 6 is te zien hoeveel van een bepaalde leeftijdscategorie in het bezit is van een 

smartphone. Op basis van deze gegevens kan er besloten worden of het verstandig is om die 

bepaalde doelgroep voor de app te nemen. Of juist niet. Als voorbeeld de leeftijdscategorie 

60-64. Als maar 20% van deze leeftijd een smartphone heeft, kan er de vraag gesteld worden 

of het wel zin heeft om voor deze groep een app te ontwikkelen.  

 

Afbeelding 6: Penetratie smartphones naar leeftijd 

 

 

Ondanks het feit dat de steeds verder ontwikkelende techniek telkens meer opties en 

functies aan apps biedt, moet het principe ‘less is more’ aangehouden worden.  

 

“Musea weten eigenlijk niet goed wat er allemaal mogelijk is, dus dan willen ze vervolgens 

maar alles. En het moet ook alle problemen oplossen. Als ik een gesprek heb met musea 

vragen ze dan dingen als: mag er ook een QR-code in? En augmented reality? En ook filmpjes? 

Dan worden die dingen loeizwaar. Dat wordt te veel. 

Goed nadenken over wat je wilt en dan niet alles erbij halen wat er maar is·.” (Gosker) 

 

Het is van belang dat er ook gekeken wordt naar wat de doelgroep kan:  

 

“Hetgeen soms al niet wordt begrepen is het kaartlezen, de basics als: hoe werkt een mobiel 

apparaat? De doelgroep, dus mensen die het vaak wel interessant vinden om iets te leren 

over erfgoed, staat niet altijd parallel aan de groep die makkelijk met een mobiel apparaat 

omgaat. De oudere doelgroep bijvoorbeeld, heeft soms al moeite met het vinden van de 
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‘home’-knop. Het zit ‘m vaak in de meest eenvoudige dingen. Niet in de inhoud, of het 

ontwerp, maar in iets basaals als een smartphone gebruiken of kaartlezen29.” (Dubois) 

 

Bij de vormgeving van een app moet ook rekening gehouden worden met de doelgroep, zegt 

Ad van der Zee, historicus en werkzaam als consulent voor het Provinciaal Historisch 

Centrum: 

 

“Wat je moet vermijden is dat je inhoud door de technici wordt vormgegeven, omdat zij soms 

andere principes hanteren dan jouw doelgroep logisch acht30.” (Van der Zee) 

 

Randvoorwaarden 

Bij het ontwikkelen van een app zullen er verschillende randvoorwaarden zijn die de vorm 

van het eindproduct mede helpen bepalen. Per instelling en per app zullen deze verschillen. 

Naast het budget en de tijd, voor zowel het ontwikkelen van een app als de 

marketingcommunicatie-activiteiten zijn er ook praktische overwegingen die gemaakt 

moeten worden. Een voorbeeld: 

 

Museum X is gevestigd in een historisch pand met dikke muren. Hierdoor is het 

bereik van o.a. internet dataverbinding slecht. En kan de bezoeker dus geen 

gebruik maken van internet binnen het museum. Een offline beschikbaar 

product, of een buiten-app is wellicht geschikter voor Museum X.  

 

Wat betreft het budget kan er nagedacht worden over een passend verdienmodel. Hoewel er 

veel apps zijn waar men wel wat geld voor over heeft, ligt dat in de culturele en 

erfgoedsector toch anders dan in de commerciële sector. Volgens A. van der Zee hoort 

geschiedenis bij de afdeling ‘nice-to-know’, waardoor men minder bereid is om ervoor te 

betalen31: 

 

“Geschiedenis hoort bij de afdeling ‘nice-to-know’. Dat betekent dat de kans klein is dat men 

bereid is om voor je app te betalen. Als je doel is om zoveel mogelijk gebruikers te krijgen, dan 

is een betaalde app geen optie. Veel apps zijn gratis en werden ontwikkeld door 

erfgoedinstellingen, met behulp van sponsors en subsidies.” (Van der Zee) 

                                                           
29

 Dubois, Peter. Interview apps & musea Melanie Ooms. 26 februari 2013. 
30

 Zee, Ad van der. Apps voor geschiedenis Melanie Ooms. 26 februari 2013 
31

 Zee, Ad van der. Apps voor geschiedenis Melanie Ooms. 26 februari 2013. 
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Naast de volledig gratis of betaalde app, is er ook nog een optie genaamd ‘Freemium’. 

Freemium combineert het concept van ‘free’ en ‘premium’ content in één digitaal product32. 

Een voorbeeld hiervan is de iTour 360 app. Deze gratis te downloaden app biedt verschillende 

GPS-tours aan van verschillende instellingen. Voor bepaalde tours binnen de app moet er een 

bedrag betaald worden.  

 

Dat de Nederlandse bevolking minder snel bereid is om te betalen voor een app blijkt uit de 

cijfers van Xyologic, te zien in tabel 233. 

Tabel 2: App downloads, Nederlands 

(x miljoen) Aantal downloads betaalde 

apps 

Aantal downloads gratis 

apps 

Android 0.10 29.63 

iPhone 3.67 21.31 

iPad 1.78 7.83 

Windows Phone 0.08 2.50 

 

Mijns inziens creëert geld vragen voor een app een drempel voor de gebruiker, die de 

potentiële gebruiker tegenhoudt in het ‘uitproberen’ van een app.  

 

Concluderend kunnen wij vaststellen dat er veel verschillende aspecten zijn die de vorm van 

een product bepalen. Een museum moet niet een bepaalde app willen omdat deze ‘hip’ is. 

Een app blijft een middel om een bepaald doel te bereiken. Deze doelstellingen, samen met 

de doelgroep en de randvoorwaarden vormen het product. Dit is schematisch weergegeven 

in afbeelding 7. En of het product nu een app is of een mobiele website zal per geval 

verschillen.  

 

Afbeelding 7: Schematische weergave aspecten 

                                                           
32

 Proctor, Nancy. „Mobile Business Models in a 2.0 Economy.” Proctor, Nancy. Mobile apps for 
Museums. Washington D.C.: The AAM Press, 2011. 20. 
33

 Xyologic. App Downloads Reports- The Netherlands. maart 2013. 17 mei 2013. <http://xyo.net/app-
downloads-reports/Netherlands/09.04.2013/Android/TopFreeDevs/>. 
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3. Vergelijkende Analyse 

3.1 Inleiding 

In het vorige hoofdstuk hebben we de ontwikkeling en de stand van zaken rondom mobiele 

websites en apps nader bekeken. In het volgende hoofdstuk worden de apps Annes 

Amsterdam en de PinkPerspectives tour binnen de MuseumApp geanalyseerd en met elkaar 

vergeleken. Beide apps worden op de volgende punten geanalyseerd: 

- Het product: hoe de app werkt gezien vanuit het perspectief van de gebruiker  

- Doelstellingen 

- Doelgroep & gebruikers 

- Marketing & communicatie-activiteiten 

- Resultaten  

In de conclusie zullen de belangrijkste verschillen tussen beide apps nader besproken 

worden.  

 

Door middel van deze vergelijkende analyse kunnen de eerste twee deelvragen beantwoord 

worden. De deelvragen zijn: 

- Hoe komt het dat Annes Amsterdam een succes is? 

- Hoe verschilt de aanpak van het Amsterdam Museum en MuseumApp van de aanpak 

van de Anne Frankstichting? 

 

3.2  Annes Amsterdam 

Repudo heeft in samenwerking met de Anne Frankstichting en LBi een mobiele app 

ontwikkeld. Hiermee kan je de stad Amsterdam verkennen en ontdekken wat er tijdens de 

Tweede Wereldoorlog is gebeurd in relatie tot het verhaal van Anne Frank. Op 30 

verschillende locaties in de stad kun je items verzamelen waarmee je informatie, foto´s en 

video´s uit het verleden kunt bekijken in het straatbeeld van nu34. 

3.2.1 Het Product 

De app is gratis te verkrijgen voor Windows, Apple (iOs) en Android-toestellen, en wordt in 

de Nederlandse taal en in het Engels aangeboden.  

 

                                                           
34 Wouters, Maartje. Gegevens Annes Amsterdam Melanie Ooms. 18 december 2012. e-mail. 
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Wanneer je de app downloadt, hoef je niet in te loggen of een gebruikersaccount aan te 

maken, maar kun je in principe meteen beginnen. Bij het openen krijg je twee opties, 

namelijk: ‘start exploring’ en ‘My album’ Ook krijg je te zien hoeveel items je al hebt 

gevonden en hoeveel er nog te ontdekken vallen.  

 

Bij ‘Start exploring’ wordt er door middel van een GPS-verbinding gezocht naar jouw locatie 

en het dichtstbijzijnde item dat je kunt oppakken. Bij het downloaden van de app krijgt de 

gebruiker het eerste item cadeau. Zo krijgt de gebruiker een beeld van wat hij kan 

verzamelen. Vervolgens moeten gebruikers zichzelf via de kaart navigeren naar het item, zie 

ook afbeelding 8. Als je in de buurt komt van het item, telt de app het aantal meters af, dat je 

nog moet lopen voordat je het item kunt oppakken. Eenmaal opgepakt, wordt het item 

gedownload en in ‘My Album’ en in ‘List’ geplaatst. Je kunt het item nu bekijken, maar je kunt 

dit ook later terug bekijken. Doordat je het item pas op de desbetreffende locatie kunt 

oppakken, is er een internetverbinding nodig. Als je terugkeert naar de kaart, is te zien dat 

het icoontje van het verzamelde item veranderd is van Anne Frank naar een Album.  

 

De items bestaan uit teksten met filmpjes en/of beelden met informatie over een specifieke 

locatie en een gebeurtenis uit het leven van Anne Frank die daar plaats heeft gevonden. In 

‘My Album’ zijn de items in een virtueel album geplaatst, waar de gebruikers door heen 

kunnen bladeren. In ‘List’ staan de items op nummervolgorde, zoals te zien is op afbeeldingen 

9, 10 en 11. Hoewel de items op een volgorde in ‘List’ staan, is er geen concrete route bij de 

items. Er zijn meerdere clusters van items die dicht bij elkaar liggen, maar de clusters liggen 

ver uit elkaar. Zo is er een aantal rondom het Anne Frankhuis, een aantal in de Joodse buurt 

bij het Waterlooplein en een aantal in de Rivierenbuurt bij het Merwedeplein.  

 

Het product kan tijdens het wachten in de rij voor het Anne Frankhuis gedownload worden 

via het gratis Wi-Fi-netwerk en zo kan men in de rij al een paar items oppakken, wat de 

drempel tot het downloaden en gebruiken van de app aanzienlijk verlaagd. Ook wordt het 

product hierdoor een prévisit. Doordat men thuis de items nog eens terug kan kijken, kan de 

app ook als postvisit beschouwd worden. Tevens kan elk item gedeeld worden via Twitter, 

Facebook of per e-mail.  
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De app heeft een eigen vormgeving die samenhang heeft met een handgeschreven album. 

Binnen de items is er een strakkere vormgeving te zien. De afbeeldingen die worden gebruikt 

zijn archieffoto’s, of een combinatie van een archieffoto geplaatst op een foto uit het heden.  

 

Afbeelding 8: Map- modus     Afbeelding 9: List-modus 

    

 

 

 

 

 

    

 

 

 

     
 

  

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 10: item ‘Joodsche Wijk’     Afbeelding 11: album- modus  
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3.2.2  Doelstellingen 

Het doel van de app was om op een effectieve manier Amsterdammers en bezoekers van de 

stad een helder beeld geven van de oorlogsgeschiedenis van de stad. En dan vooral hoe de 

Joodse bevolking en Anne Frank hierdoor getroffen zijn.  

 

Daarbij had de Anne Frankstichting de volgende subdoelstellingen voor de app: 

- Het verhogen van engagement 

- De doelgroep op een innovatieve manier bereiken 

 

De Anne Frankstichting zag de app tevens als een experiment om de mensen in de wachtrij 

een extra service aan te bieden35. 

 

3.2.3 Doelgroep & Gebruikers 

De applicatie is bedoeld voor een breed publiek van Amsterdammers en bezoekers van de 

stad met interesse in het verhaal van Anne Frank en de gebeurtenissen in de bezette stad. De 

content en ‘tone of voice’ zijn niet leeftijdsgebonden36.  

 

Hoewel de aanvankelijke doelgroep meer neigde naar jongeren, blijkt dat de gebruikers toch 

ouder zijn dan verwacht. Ita Amahorseija, programma manager ICT bij de Anne Frankstichting 

zegt hierover het volgende: 

 

“Uiteindelijk hebben we gezien dat het toch een wat oudere doelgroep is. Dat is niet 

onlogisch, want het is toch een doelgroep die vaak in het bezit is van een smartphone. En ook 

de tijd en behoefte heeft om dit soort wandelingen te doen. Als je de app heel specifiek voor 

jongeren wilt maken, moet je er echt een apart traject voor opzetten. Zoals met scholen of 

peerguides. Een extra benadering die nodig is voor de interpretaties37.” 

 

3.2.4 Marketing & Communicatie-activiteiten 

De lancering van de app vond plaats begin mei 2012, ten tijde van Dodenherdenking en 

Bevrijdingsdag: de tijd waarin de Nederlandse bevolking het meest denkt aan de Tweede 

Wereldoorlog. Voor deze periode heeft de Anne Frankstichting een abri-campagne door 

                                                           
35 Amahorseija, Ita. Interview Annes Amsterdam Melanie Ooms. 15 februari 2013. 
36 Wouters, Maartje. Gegevens Annes Amsterdam Melanie Ooms. 18 december 2012. e-mail. 
37 Amahorseija, Ita. Interview Annes Amsterdam Melanie Ooms. 15 februari 2013. 
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Amsterdam gedaan, gebruikgemaakt van billboards, een spotje op lokale zender AT5 en een 

persbericht uitgestuurd. Deze marketingcampagne heeft de Anne Frankstichting kunnen 

financieren dankzij een gift van Tuschinski.  

 

Na deze campagne is er een speciale actie voor scholen en expatorganisaties gehouden. Er 

hangen er posters in het museum zelf en er is in het Anne Frankhuis gratis gebruik van Wi-Fi 

beschikbaar gesteld. Zo kunnen de bezoekers de app downloaden via hun netwerk.  

 

De app is opgepikt door zowel nationale als internationale media en heeft daardoor veel 

belangstelling gekregen38. Al deze media aandacht heeft gezorgd voor veel downloads in de 

eerste week.  

 

3.2.5 Resultaten 

De Anne Frankstichting had 12.000 downloads in zes maanden tijd als target gezet. Binnen 

zes dagen was echter deze target al bereikt. Inmiddels is Annes Amsterdam meer dan 30.000 

keer gedownload door gebruikers uit 84 verschillende landen, waarbij 69% van de gebruikers 

meer dan één item verzamelde binnen de app. Dit zou betekenen dat zij de app niet alleen 

maar uit nieuwsgierigheid downloaden om er vervolgens niets meer mee te doen39.  

 

Het bereik van Annes Amsterdam is, met een gemiddeld aantal bezoekers van het Anne 

Frankhuis per jaar van 1.1 miljoen, 1.09 (=12.000/[1.100.000/100])40.  

 

  

                                                           
38 Amahorseija, Ita. Interview Annes Amsterdam Melanie Ooms. 15 februari 2013. 
39 Wouters, Maartje. Gegevens Annes Amsterdam Melanie Ooms. 18 december 2012. e-mail. 
40

 Anne Frank Stichting. 3 januari 2013. 10 april 2013. 
<http://m.anneFrank.org/key/aWQ9MTM4NDcmbGM9bmw=>. 
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3.3 PinkPerspectives tour 

Met de PinkPerspectives tour van het Amsterdam Museum in de MuseumApp kan men het 

´roze Amsterdam’ ontdekken. De MuseumApp is een smartphone-applicatie waarin 

verschillende musea hun route, gemaakt in het systeem van 7Scenes, in kunnen aanbieden. 

Het Amsterdam Museum heeft meerdere routes in de MuseumApp. De PinkPerspectives tour 

is hier een van en de tour leidt je door de straten en pleisterplaatsen van de gay scene in 

Amsterdam. De tour laat Amsterdams rijke homo- en lesbische geschiedenis zien en toont 

het leven met alle ellende en vreugde vanaf de 17de tot de 21ste eeuw41.  

3.3.1 Het Product 

Omdat de PinkPerspectives tour aangeboden wordt in de MuseumApp wordt het gebruik van 

de MuseumApp zelf meegenomen in de analyse.  

  

De MuseumApp is gratis te downloaden voor iPhone & Android toestellen. De app wordt in 

principe alleen in het Nederlands aangeboden. Wel bieden individuele instellingen tours ook 

in het Engels aan. De PinkPerspectives tour is een route die in het Engels wordt aangeboden.  

 

Ter voorbereiding van het lopen van de PinkPerspectives tour moet er eerst een account 

aangemaakt worden voor de MuseumApp. Anders kan er geen route gelopen worden. Op de 

app moet men eerst inloggen. Een account aanmaken kan echter alleen via de website, niet 

in de app zelf. Eenmaal ingelogd moet er vervolgens gezocht worden naar een tour. Via de 

opties ‘Tour’ of via ‘Musea’ kan er gezocht worden naar een tour. Bij ‘Tours’ staan deze op 

thema gerangschikt en bij ‘Musea’ per instelling, zoals te zien is op afbeeldingen 12 en 13 

 

                                                           
41 Pinkperspectives tour. 26 juli 2012. 8 februari 2013. 

<http://www.ihlia.nl/dutch/algemeen/Nieuws/PP>. 
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Afbeelding 12: Op tours gerangschikt    Afbeelding 13: Op musea gerangschikt 
 

Na het selecteren van een van de tours via ‘Musea’ krijg je eerst algemene informatie over de 

betreffende instelling te zien en als er naar beneden gescrold wordt, krijgt de gebruiker de 

tours te zien. In dit voorbeeld neem ik het Amsterdam Museum en de PinkPerspectives tour. 

Deze wordt alleen in de Engelse taal aangeboden. Na het selecteren van de tour kom je 

terecht in tabblad ‘verhaal’, een algemene tekst over de desbetreffende tour, zie ook 

afbeelding 14. Door middel van de knop ‘downloaden’ kan de tour met alle mediabestanden 

van tevoren gedownload worden.  

 Afbeelding 14: Begin scherm PinkPerspectives tour 
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Via de tabbladen ‘kaart’ en ‘instructies’ kan er overgestapt worden naar de kaart met alle 

items erop en naar de instructies. Op de kaart staan de items weergegeven met verschillende 

pinnetjes met een icoontje erin (afbeelding 15). De icoontjes geven aan of het gaat om een 

filmpje, een afbeelding/foto, een luisterfragment of een tekst. De verschillende kleuren zijn 

verschillende informatie lagen, zoals ‘Dolly’s Tips’, ‘Locations’ en ‘Context’, zoals te zien is op 

afbeelding 16. De items kunnen van tevoren al bekeken worden en de gebruiker hoeft dus 

niet per se naar een locatie toe om deze te verkrijgen, zoals bij Annes Amsterdam. De tour 

loopt van het Amsterdam Museum naar café het Mandje op de Zeedijk. Er zijn in totaal 22 

items.  

 

Met de inloggegevens van de app kan de gebruiker thuis achter zijn computer zijn gelopen 

route terug bekijken. Binnen de app is het mogelijk om items te delen via Twitter en 

Facebook.  

 

De MuseumApp heeft zijn eigen vormgeving, waarbinnen elke instelling zich moet passen. Op 

een logo en enkele foto’s na, kan een instelling dus niet een tour aanpassen aan zijn 

huisstijl42.  

 

    

Afbeelding 15: Kaart PinkPerspectives tour   Afbeelding 16: Item ‘Dolly’s Tip: Condomerie’ 
 

  

                                                           
42

 7Scenes, de ontwikkelaar van MuseumApp biedt ook ‘branded apps’ aan, met hetzelfde systeem. 
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3.3.2 Doelstellingen 

Het Amsterdam Museum wilde met de MuseumApp in het algemeen het verleden met het 

heden verbinden op een plek waar het verhaal zich ook heeft afgespeeld. En het verhaal van 

de stad Amsterdam, dat binnen het museum wordt verteld met collectiestukken, ook 

zichtbaar maken buiten het museum.  

 

Tevens was het meer richten op verschillende doelgroepen een belangrijke subdoelstelling 

van het Amsterdam Museum. Met de PinkPerspectives tour wilde het Amsterdam Museum 

nog een andere doelgroep aanspreken dan de overige tours in de MuseumApp43.  

3.3.3  Doelgroep & Gebruikers 

Volgens het Amsterdam Museum is er voor de verschillende tours die zij aanbieden binnen 

de MuseumApp geen concrete doelgroep te noemen. Door verschillende informatielagen in 

elke tour aan te bieden, hoopt het Amsterdam Museum een zo breed mogelijk publiek aan te 

trekken. Over het algemeen beschrijven zij de doelgroepen als volgt: 

- Amsterdammers 

- Dagjesmensen 

- Buitenlandse toeristen 

 

De PinkPerspectives tour heeft echter een andere doelgroep. Doordat deze tour alleen in het 

Engels aangeboden wordt, is deze vooral gericht op de buitenlandse toerist, die met name 

geïnteresseerd is het roze verleden van Amsterdam. De tour was een onderdeel van de Gay 

Pride evenementen in 2012, waardoor de voornaamste doelgroep ook was: bezoekers van de 

Gay Pride44.  

3.3.4  Marketing & Communicatie-activiteiten 

De PinkPerspectives tour is, omdat het een onderdeel van de Gay Pride 2012 was, 

meegenomen in de communicatie van de Gay Pride 2012. Zo werd deze onder andere 

vermeld in het persbericht van de Gay Pride 2012 en in de uitgaves van het programma. 

Tevens is de tour verspreid bij de achterban van de verschillende partijen die betrokken 

waren bij het totstandkomen van de tour, namelijk: 

 

                                                           
43 Pootjens, Nikki en Stephanie Vahlkamp. Interview MuseumApp & PinkPerspectives Tour Melanie 

Ooms. 21 februari 2013. 
44 Pootjens, Nikki en Stephanie Vahlkamp. Interview MuseumApp & PinkPerspectives Tour Melanie 
Ooms. 21 februari 2013. 
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- Waag Society 

- Homo-doc 

- Café Het Mandje 

- UvA Homostudies 

- Reinwardt Academie 

 

Deze tour heeft na de lancering in de Gay Pride-week ook media-aandacht gekregen. 

 

Naast deze marketingcommunicatie-activiteiten omtrent de PinkPerspectives tour, wordt de 

MuseumApp zelf ook gecommuniceerd. Deze wordt door elke aandeelhouder 

gecommuniceerd op zijn eigen manier, onder de eigen achterban. De mate van 

marketingcommunicatiemiddelen van de gehele MuseumApp is hierdoor niet vast te 

stellen45.  

3.3.5  Resultaten 

De PinkPerspectives tour is de meest gelopen tour van het Amsterdam Museum, binnen de 

MuseumApp46. In totaal zijn alle tours van het Amsterdam Museum nu zo’n 1000 keer 

gedownload47. De MuseumApp zelf is inmiddels zo’n 7000 keer gedownload48.  

 

Gemiddeld krijgt het Amsterdam Museum zo’n 200.000 bezoekers per jaar49. Het bereik van 

de app, vergeleken met het aantal bezoekers is dan 0.5% (1000/[200.000/100]).  

 

 

 

                                                           
45

 Pootjens, Nikki en Stephanie Vahlkamp. Interview MuseumApp & PinkPerspectives Tour Melanie 
Ooms. 21 februari 2013. 
46

 Pootjens, Nikki en Stephanie Vahlkamp. Interview MuseumApp & PinkPerspectives Tour Melanie 
Ooms. 21 februari 2013. 
47

 De precieze aantallen konden Nikki Pootjens en Stephanie Vahlkamp mij niet geven.  
48

 Dijk, Dick van. N8Pro meeting 23 januari 2013. 
49

 Amsterdam Museum. „Jaarverslag 2010.” sd. Amsterdam Museum. Document. 10 april 2013. 
<http://amsterdammuseum.nl/sites/default/files/Jaarverslag%202010.pdf>. 
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3.4 Conclusie 

Uit de analyses van Annes Amsterdam en de PinkPerspectives tour binnen de MuseumApp 

kunnen we de volgende verschillen constateren: 

 
Tabel 3: verschillen  

Annes Amsterdam PinkPerspectives-tour 

De gebruiker moet naar een locatie toe om 
de items te kunnen openen. 

De gebruiker kan de items overal bekijken en 
hoeft dus niet naar een locatie toe om deze 
te kunnen openen.  

De items moeten op de locatie gedownload 
worden, hiervoor is een internet verbinding 
nodig. 

De items kunnen van te voren gedownload 
worden, hierdoor is er op de locaties zelf 
geen internet verbinding nodig. 

Annes Amsterdam is een branded-app. De PinkPerspectives tour is onderdeel van de 
MuseumApp.  

Om de app te gebruiken hoef je geen 
account aan te maken of in te loggen. 

Om de MuseumApp te gebruiken, en dus de 
PinkPerspectives tour te lopen, moet er een 
account aangemaakt zijn en ingelogd zijn.  

De app biedt geen extra informatie lagen in. De PinkPerspectives tour biedt verschillende 
informatie lagen aan.  

De app heeft een eigen vormgeving. De PinkPerspectives tour heeft de vormgeving 
die de MuseumApp toelaat.  

 
Zowel de PinkPerspectives tour als Annes Amsterdam hebben veel promotie en aandacht van 

de pers gehad. Het verschil in bereik van beide apps is wellicht te verklaren door de 

naamsbekendheid van ieder museum. Het verhaal van Anne Frank, en het verhaal van het 

Anne Frankhuis, zijn nou eenmaal bekender over de wereld, dan het Amsterdam Museum en 

diens verhaal.  

 

Een verschil tussen beide apps is dat bij Annes Amsterdam de gebruiker pas de items kan 

bekijken als hij op de betreffende locatie is. Dit is niet het geval bij de PinkPerspectives tour. 

Hier valt te discussiëren welke vorm het ‘beste’ is. Aan de ene kant worden de mensen zo 

gedwongen om naar de locatie te gaan. Aan de andere kant kan dit ook afschrikkend werken 

en is het meer uitnodigend om de informatie meteen beschikbaar te maken.  

 

Een ander verschil tussen beide apps is dat er bij Annes Amsterdam geen inlogprocedure is. 

Dit is wel het geval bij de MuseumApp, en dus ook bij de PinkPerspectives tour. Een 

inlogprocedure kan een drempel vormen voor de gebruiker.  

 

Een groot verschil tussen de beide apps is dat de Annes Amsterdam een ‘eigen app’, een 

branded app is, en de MuseumApp een ‘gebundelde app’. Beide vormen hebben hun voor- en 
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nadelen. Zo is de vindbaarheid van een ‘branded app’ in de app stores veel beter dan een 

‘gebundelde app’. Een voorbeeld: Als iemand in de Playstore, de app store voor 

Androidgebruikers, zoekt op ‘Anne Frankhuis’ is als derde hit de app Annes Amsterdam 

zichtbaar. Maar als de gebruiker slechts zoekt op ‘Anne Frank’, staat de app zelfs als eerste.  

 

Bij de vindbaarheid van het Amsterdam Museum of de MuseumApp is dit anders. Want als de 

gebruiker zoekt op ‘Amsterdam Museum’ zijn de eerste zeven hits andere apps. Zie ook 

afbeeldingen 17, 18 en 19. Maar als iemand zoekt op ‘PinkPerspectives’, zijn er helemaal 

geen zoekresultaten. De vindbaarheid van een eigen app in een app store is dus vele malen 

beter dan een ‘gebundelde app’.  

 

Een voordeel van een gebundelde app is echter de gebruiksvriendelijkheid. In plaats van voor 

elk museum een andere app te hoeven downloaden, hoeft de gebruiker in dit geval maar één 

app te downloaden.  

Afbeelding 17: zoekterm: ‘Anne 
Frankhuis’ 

Afbeelding 18: zoekterm: ‘Anne Frank’ Afbeelding 19: zoekterm ‘Amsterdam 
Museum’ 



44 
 

Daarnaast is er het discussiepunt: samen sterk versus eigen kracht. Een museum met een 

grote naam en veel bekendheid staat wellicht sterker zonder de ‘ballast’ van de 

onbekendere, kleinere musea in een gebundelde app. Daarentegen is een gebundelde app 

een mogelijkheid voor de onbekendere, kleinere musea om hun krachten te bundelen50.  

 

Omdat elke vorm zijn voor- en nadelen heeft, is er niet concreet te zeggen welke vorm het 

‘beste’ is. Elk museum is tenslotte anders. Laten we het Stedelijk Museum in Amsterdam als 

voorbeeld nemen: 

Het Stedelijk Museum is een van de bekendste musea van Nederland. De naam ‘Stedelijk 

Museum’, of alleen maar ‘het Stedelijk’ is zo bekend bij mensen dat het onlogisch zou zijn als 

een museum met zo’n bekende naam, een app gaat ontwikkelen onder een andere naam.  

 

Daarentegen kan een klein museum als het Affichemuseum in Hoorn wellicht met de andere 

musea in de stad Hoorn en omstreken hun krachten bundelen, onder een algemene term. 

Misschien iets in de trant van de Hoornse- of West-Friese Museum app. Zo zijn alle musea in 

Hoorn te vinden op één gezamenlijke plek. Mijns inziens kan het bundelen van hun krachten, 

elkaar alleen maar profijt opleveren.  

 

 

 

 

                                                           
50

 Lenz, Ronald. MuseumApp Melanie Ooms. 6 mei 2013. Telefoon. 
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4. Publieksonderzoek 
 

4.1 Inleiding 

In het vorige hoofdstuk hebben we twee apps nader geanalyseerd en vergeleken. In het 

volgende hoofdstuk gaan we het onderwerp museale apps bekijken vanuit de 

museumbezoekers en de gebruikers. In dit hoofdstuk worden de resultaten en de analyse van 

het publieksonderzoek besproken. Het publieksonderzoek is uitgevoerd om antwoord te 

geven op de vraag wat de potentiële gebruikers willen en verwachten van museale apps. 

 

4.2 Survey Anne Frankhuis 

De survey is door middel van een vragenlijst afgenomen bij bezoekers van het Anne 

Frankhuis. Na overleg met Ita Amahorseija van de Anne Frankstichting is de oorspronkelijke 

vragenlijst uitgebreid met voor de Anne Frankstichting relevante extra vragen. De 

oorspronkelijke vragenlijst en de aangevulde vragenlijst zijn toegevoegd aan dit rapport als 

bijlagen 9.1 en 9.2.  

 

In totaal zijn er 33 bezoekers van het Anne Frankhuis ondervraagd. Van de ondervraagden 

kwamen er 27 uit het buitenland en zes uit Nederland. Er zijn 17 vrouwen ondervraagd en 16 

mannen. Ruim een derde (31%) van de respondenten zat in de leeftijdscategorie 35-40 jaar 

oud. 18% van de respondenten is tussen de 25-30 jaar oud, en 15% tussen de 40-50 jaar oud. 

Voor de overige leeftijden, zie ook figuur 1. Vijfentwintig van de respondenten waren in het 

bezit van een smartphone.  

 
Figuur 1: leeftijden  
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Op de openingsvraag: ‘Wist u dat het museum een app heeft?’ antwoordde slechts zes 

personen met ‘Ja’. Van deze zes personen had echter niemand Annes Amsterdam ook 

daadwerkelijk gedownload of gebruikt. Vijf van deze personen wisten van het bestaan van de 

app af door de grote posters bij de entree van het museum. Eén persoon had erover gelezen 

in een boekje of brochure. Hieruit mogen we concluderen dat de app niet als prévisit wordt 

gebruikt.  

 

Doordat niemand de applicatie ook daadwerkelijk had gebruikt, is er helaas geen antwoord te 

geven op het merendeel van de vragen vanuit de Anne Frankstichting, of op de vraag hoe de 

gebruikers de app ervaren.  

 

De antwoorden op de openvraag: ‘Wat verwacht u van de app Annes Amsterdam?’ zijn op 

soortgelijkheid ingedeeld. Een kwart van de respondenten gaf hierbij aan informatie en 

verhalen over de Tweede Wereldoorlog en/of Anne Frank te verwachten, 15% verwachtte 

een tourguide-achtige app en 3% gaf aan informatie over de stad te verwachten. Deze 

verwachtingen, dus in totaal 43%, komen overeen met de app Annes Amsterdam.  

 

Figuur 2: verwachtingen Annes Amsterdam 

 

Zoals ook te zien is in figuur 2 verwachtte 18% van de respondenten informatie over het Anne 

Frankhuis. Hierbij valt op te merken dat de helft van deze 18% niet in het bezit van 

smartphone was. Mensen die geen ervaring hebben met smartphones en apps kunnen naar 
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mijns inziens minder goed inschatten wat een app kan bieden. Dit kan de niet-

overeenkomende verwachting verklaren.  

 

In hetzelfde figuur is ook te zien dat maar een klein deel liever gebruik wil maken van een 

binnen-app, namelijk 9%. Het merendeel van de respondenten reageerde positief op een 

buiten-app. Dit was te verwachten omdat het Anne Frankhuis een klein museum is, met een 

strakke route en een hoge belevingswaarde. Daarbij zijn de bezoekers van het Anne 

Frankhuis veelal buitenlandse toeristen, die meer geïnteresseerd zijn in het ontdekken van de 

stad Amsterdam dan Nederlandse bezoekers.  

 

Van degenen die niet van het bestaan van Annes Amsterdam afwisten, was het merendeel 

positief over het bestaan van de app. 70% gaf aan geïnteresseerd te zijn in het gebruiken van 

de app.  

 

Op de vraag of zij vonden dat alle musea een app moeten ontwikkelen en of ze dit een 

positieve ontwikkeling vinden, gaf slechts één persoon aan het een negatieve ontwikkeling te 

vinden. Deze persoon gaf aan liever van papier te lezen dan van een scherm. De overige 32 

respondenten gaven onder andere aan het goed te vinden dat musea met de tijd mee gaan 

en jongere doelgroepen gaan aanspreken. Maar ook vinden zij het beschikbaar maken van 

informatie via moderne technieken en het stimuleren van interactie door middel van 

moderne technieken een positieve ontwikkeling.  
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4.3 Survey Amsterdam Museum 

De vragenlijst die gebruikt is in het Amsterdam Museum, is anders dan de vragenlijst die 

gebruikt is in het Anne Frankhuis, omdat de MuseumApp niet alleen van het Amsterdam 

Museum is. De vragenlijst is toegevoegd als bijlage 9.4. 

 

In totaal zijn dertien personen ondervraagd. Hiervan waren er drie afkomstig uit het 

buitenland; zes waren mannelijk en zeven waren vrouwelijk. Slechts vijf van de dertien 

hadden een smartphone in hun bezit. Veel van de bezoekers, met name buitenlandse 

bezoekers, maakten gebruik van de audiotour van het museum. Hierdoor waren er minder 

bezoekers aanspreekbaar tijdens het publieksonderzoek. Daarbij kwam de doelgroep van het 

publieksonderzoek niet overeen met de bezoekers. Zo was de meerderheid van de bezoekers 

ouderen (65+), deze zijn vaak niet in het bezit van een smartphone. Vijf van de dertien 

respondenten zat in de leeftijdscategorie 50-60 jaar oud. Twee respondenten zaten in de 

leeftijdscategorie 40-50 jaar oud. Wat betreft de overige leeftijden zie ook tabel 4. Het gros 

van de respondenten (62%) is ouder dan 35 jaar oud.  

 

Tabel 4: leeftijden 

Leeftijden 

>18 1 

18 – 20 1 

20 – 25 2 

25 – 30 1 

30 -35 0 

35 -40 1 

40 -50 2 

50 – 60 5 

 

Van de dertien bevraagden waren drie personen bekend met een app van een museum. 

Hiervan was één persoon buitenlands. Een Nederlander was bekend met de MuseumApp. 

Deze persoon zei hier het volgende over: 

 

‘Ik ben bekend met de MuseumApp en heb deze een keer gebruikt, maar hij stoorde bij mij 

heel vaak. Dit vond ik heel hinderlijk. Daarom heb ik ‘m daarna ook niet echt meer gebruikt.'- 

Anoniem 
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De personen die geen gebruik hebben gemaakt van een museale app waren vaak niet in het 

bezit van een smartphone (acht personen), of waren afkomstig uit het buitenland (twee 

personen). De buitenlandse toerist gaf aan afhankelijk te zijn van een Wi-Fi-verbinding, die 

niet overal aanwezig is.  

 

 

Figuur 3: mening over musea en apps 

 

De meningen over musea die apps gaan ontwikkelen, zijn meer positief dan negatief. Zoals te 

zien is in figuur 3. Twee personen waren zowel positief als negatief over het feit dat telkens 

meer musea gaan investeren in apps. Zij zeiden hier het volgende over: 

 

‘Ik vind het op zich wel goed, maar er moeten geen nutteloze apps gemaakt worden. Dat vind 

ik geldverspilling. De apps moeten ook goed bij de doelgroepen passen. Dit gaat denk ik nog 

veel mis. Ook vind ik dat er niet alleen geïnvesteerd moet worden in een app, maar dat er ook 

andere producten moeten worden gemaakt. Bijvoorbeeld voor ouderen.’ – Anoniem 

 

‘Ik zou het niet zo snel zelf gaan gebruiken denk ik. Het lijkt mij meer iets voor een 

schoolopdracht ofzo. Maar ik vind het wel goed dat musea met hun tijd mee gaan.’ – 

Anoniem 

 

 

77% 

15% 

8% 

positief postief/negatief negatief
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Op de vraag: ‘Wilt u liever binnen of buiten gebruik willen maken van een app?’ antwoordde 

46% van de respondenten dat zij liever binnen gebruik willen maken van een app. Zie ook 

figuur 4. De voornaamste redenen hiervoor zijn: 

- Binnen kunnen ze gebruik maken van de Wi-Fi-verbinding 

- De weg vinden binnen het Amsterdam Museum wordt als moeilijk ervaren. Een app 

die een route creëert door het museum lijkt hen daarom handiger. 

 

Figuur 4: voorkeur binnen- of buitenapp 

 

Ook is er gevraagd wat men verwacht bij een app genaamd ‘MuseumApp’. De antwoorden op 

deze vraag zijn ingedeeld naar soortgelijkheid. Het merendeel gaf aan informatie over 

verschillende musea te verwachten, met daarin wel of niet ruimte voor informatie over de 

topstukken. Dus de respondenten verwachtten dat de MuseumApp hen algemene informatie 

(als openingstijden en route naar het museum) geeft over de musea in Nederland. Hierbij 

verwachten zij vaak ook informatie over de topstukken en kunstwerken binnen de 

Nederlandse musea. Dit is te zien in figuur 5. Niemand gaf aan dat hij/zij GPS-tours of iets in 

die trant verwachtten. 

 

Figuur 5: Verwachtingen naam ‘MuseumApp’ 

31% 

23% 

46% 

algemene info over musea in NL

Info over kunst & topstukken van musea

geen mening
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4.4 Online Enquête 

De online enquête is verspreid onder circa 200 personen via het sociale medium Facebook. 

Deze personen zijn tussen de 14 en 65 jaar oud, waarvan het merendeel tussen de leeftijd 18 

en 35 jaar oud is. Zij hebben verschillende opleidingsniveaus, werkzaamheden en interesses. 

Hiervoor is gekozen om een zo willekeurig mogelijke steekproef te nemen die de samenleving 

kan weerspiegelen. De enquête is door 60 respondenten ingevuld. Van de respondenten 

waren er 37 vrouw en 22 man. Van een persoon is het geslacht onbekend gebleven. Het 

merendeel van de respondenten zit in de leeftijdscategorie 21-25 jaar (60%). En 15% van de 

respondenten zit in de leeftijdscategorie 18-20 jaar oud, zoals te zien is in figuur 6. Meer dan 

de helft van de respondenten zijn student (51,67%) en ruim een derde is werkende (35%). De 

volledige data is terug te vinden in bijlage 9.7.  

 

Qua opleidingsniveau zit 58,4% van de respondenten op HBO niveau, 15% op universitair 

niveau en 15% op havo/vwo niveau. De uitwerking van de data is terug te lezen in bijlage 9.8.  

 

 

Figuur 6: Leeftijden 
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Figuur 7: Aantal museumbezoeken per jaar 

 

Van de respondenten zijn er 22 werkzaam in de erfgoedsector (36%) en er zijn acht 

respondenten die in hun werk te maken hebben met apps (13,3%). Dit zijn bijvoorbeeld 

ontwikkelaars van apps. Van de respondenten waren er twee niet in het bezit van een 

smartphone. Slechts 10% gaf aan nooit naar een museum te gaan. Zie ook figuur 7. Hieruit 

kunnen we concluderen dat het grootste deel van de respondenten enige voorkennis heeft 

op het gebied van apps en/of musea en culturele instellingen.  

 

Op de vraag: ‘Vindt u dat musea moeten investeren in nieuwe technologieën zoals apps?’ 

reageerde 5% negatief, omdat: 

 

- Men dan niet meer naar de kunst kijkt, maar naar de telefoon. 

- Niet iedereen een smartphone heeft 

- De informatie ook op papier te geven is en een app alleen interessant is om papier te 

besparen.  

 
De overige 95% van de respondenten gaf aan dat musea wél moeten investeren in nieuwe 

technologieën zoals apps, omdat: 

 

- Musea met de tijd mee moeten gaan en de maatschappij vraagt naar mobiele 

activiteiten. Smartphones en internet zijn een belangrijk onderdeel van het dagelijkse 

leven.  
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- Apps handig zijn om snel meer informatie te verkrijgen en om op een interactieve 

manier informatie te vertellen. Hierdoor kan er meer diepgang aan een 

museumbezoek gegeven worden.  

- Een app ter voorbereiding van een museumbezoek geraadpleegd kan worden, maar 

kan ook zeker gebruikt kan worden om na te genieten van het museumbezoek.  

- Hierdoor worden nieuwe generaties en doelgroepen aangesproken.  

- Een app de identiteit van een museum kan versterken. 

- En een app kan ingezet kan worden als educatieve tool.  

 

Een respondent antwoordde het volgende: 

 

“Musea moeten niet de ogen sluiten voor gebeurtenissen en ontwikkelingen in de wereld. Als 

zij zichzelf niet vernieuwen zal ondoorzichtbaarheid en verwaarlozing veel museumstukken en 

musea doen verdwijnen. Dat is een optie natuurlijk, maar ik zou er niet blij van worden.” –

Anoniem 

  

Hoewel de reacties op apps positief zijn, is slechts 28% bekend met een app van een museum 

of culturele instelling. Hierbij zijn de bekendste apps de MuseumApp, en de Van Gogh Mile 

van het Van Gogh Museum. Dit is ook te zien in figuur 8. Hieruit blijkt dat museale apps nog 

vrij onbekend zijn. 

 

Figuur 8: Bekende museale apps 
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Degene die de MuseumApp en/of Annes Amsterdam gebruikt hebben, is de vraag gesteld wat 

zij van de MuseumApp en/of Annes Amsterdam vonden. Over de MuseumApp gaven zij aan 

het een mooi concept te vinden, hoewel de musea die er in staan moeilijk te vinden zijn. Een 

van de respondenten zei het volgende over de MuseumApp: 

 

“Het is jammer dat de MuseumApp niet (inter-)nationaal door musea wordt opgepikt. Nu 

meer dan ooit is het een tijd voor erfgoedinstellingen om samen te werken en nieuwe ideeën 

uit te wisselen. Veel musea doen niet mee aan de MuseumApp wegens onwetendheid. Een 

kritiekpunt naar beide kanten toe: de MuseumApp had zich meer kunnen laten zien naar de 

musea toe, de musea moeten meer open kunnen staan voor dergelijke vernieuwingen.”- 

Vrouw (23), werkzaam/studerende in de erfgoedsector 

 

 

De respondenten die Annes Amsterdam gebruikt hebben gaven aan de app mooi en een 

interessante ervaring te vinden. Een aspect dat van beide apps negatief gevonden wordt, was 

dat de gebruiker naar de locatie moet om de app te gebruiken.  

 

Van de respondenten gaf 27% aan geen gebruik te willen maken van buiten-apps. Een van de 

redenen waarom zij dit niet willen, is omdat zij buiten geen of weinig gebruik van Wi-Fi 

kunnen maken. Een andere reden is dat men geen behoefte heeft aan een buiten-app. Een 

respondent zegt hierover het volgende: 

 

‘Als ik naar een museum ga, wil ik niet ook nog eens naar buiten. Ik wil juist meer weten over 

het museum zelf en wat daar te zien is.’ – Anoniem 

 

De andere 73% gaf aan wel een buiten-app te willen gebruiken. De respondenten gaven aan 

een buiten app te willen gebruiken als de app hen een toegevoegde waarde biedt. Een 

buiten-app moet iets toevoegen aan de omgeving waar de app zich afspeelt, context bieden 

aan aspecten in de omgeving, een extra beleving bieden en vooral snel informatie bieden of 

de mogelijkheid geven om snel informatie op te kunnen zoeken. Op de vraag of zij gebruik 

zouden maken van een binnen-app, geeft 79% aan dit wel te willen. Hieruit kunnen we 

concluderen dat een groot deel van de respondenten sowieso geïnteresseerd is in een app, of 

deze nu buiten of binnen te gebruiken is.  

 



56 
 

5. Conclusie 
De hoofdvraag van het onderzoek luidde: “Wat maakt een succesvolle buiten-app voor 

(historische) musea?”. Uit het literatuuronderzoek kwam naar voren dat musea en andere 

culturele instellingen vanaf het begin betrokken zijn geweest met het inzetten van nieuwe 

technieken die het museumbezoek zouden kunnen verrijken. Over het algemeen mag gezegd 

worden dat de Nederlandse musea achterlopen in vergelijking met de musea in landen als de 

Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Het aantal succesverhalen van buiten-apps in 

Nederland zijn dus ook beperkt. Hierdoor is de concrete ‘succes formule’ nog niet te noemen. 

Wel zijn er een aantal factoren te noemen die meedingen in het succes van een museale app.  

 

Zowel de experts als de bestaande literatuur zijn het er overeens dat de kern van een goede 

app begint bij het formuleren van het doel of de doelstelling(en) en de doelgroep. Deze 

vormen samen met de randvoorwaarden het product: Doelstelling(en)+doelgroep–

randvoorwaarden=product.  

 

De respondenten gaven daarnaast aan dat een app (of mobiele website) ook een 

toegevoegde emotionele waarde en/of beleving moet bieden aan de gebruiker. De zit vaak al 

verwerkt in het doel van de app. Het aanbieden van een app is geen doel an sich, een app is 

een middel. Per museum kan het doel verschillen. Een aantal voorbeelden van doelstellingen 

van museale apps, zijn: 

- Het verhaal van de stad, dat binnen het museum wordt verteld met collectiestukken, 

ook zichtbaar maken, buiten de muren van het museum51. 

- Op een effectieve manier Amsterdammers en bezoekers van de stad een helder 

beeld geven van de oorlogsgeschiedenis van de stad52. 

- De toeschouwer op een innovatieve wijze laten kijken naar het kunstwerk53. 

- Het toegankelijk maken van de kunstwerken voor mensen van over de gehele 

wereld54.  

 

                                                           
51

 Pootjens, Nikki en Stephanie Vahlkamp. Interview MuseumApp & PinkPerspectives Tour Melanie 
Ooms. 21 februari 2013. 
52

 Amahorseija, Ita. Interview Anne's Amsterdam Melanie Ooms. 15 februari 2013. 
53

 Wilkinson, Rachael. Playing with art -Tate trumps. 7 oktober 2011. 22 april 2013. 
<http://www.technologyinthearts.org/2011/10/playing-with-art-tate-trumps-iphone-app/>. 
54

 Antenna International. love Art - The National Gallery. sd. 22 april 2013. 
<http://www.antennainternational.com/en/case-studies/love-art-the-national-gallery>. 
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Het doel bepaald mede of de app beter binnen of buiten de museummuren ingezet kan 

worden. Maar ook andere factoren spelen een rol in deze besluitvorming, namelijk de 

randvoorwaarden. Als we kijken naar het Anne Frankhuis, waar het museum zelf klein is, de 

beleving erg groot en de hoeveelheid bezoekers hoog is, is het een logische beslissing 

geweest om een app te ontwikkelen die buiten het museum te gebruiken is. Zo biedt de Anne 

Frankstichting niet alleen een extra product aan, maar spreiden ze het bezoeken aan het 

museum uit met een bezoek aan het Amsterdam van Anne Frank.  

 

Voor het bepalen van de vorm van de app is naast het doel en de doelstellingen, de 

doelgroep een bepalende factor. Naast de functionaliteiten, vormgeving, taalgebruik etc. die 

aangepast moeten worden aan de doelgroep, is het van belang om eerst te kijken naar de 

basis: kan deze doelgroep omgaan met smartphones en apps?  

 

Wat betreft binnen versus buiten, zien we dat in het publieksonderzoek is gebleken dat met 

name de buitenlandse toerist geïnteresseerd is in een buiten-app. Daarentegen kan juist deze 

groep weinig gebruik maken van buiten-apps vanwege het gebrek aan een dataverbinding en 

Wi-Fi-zones. Hoewel er al jaren sprake is van Amsterdam als Wi-Fi-stad ziet het er niet naar 

uit dat dit in de nabije toekomst gaat gebeuren55. Dit blijft dus een hekel punt als het product 

voor de buitenlandse toerist is bedoeld en er op locatie data gedownload moet worden. 

Hoewel de Nederlandse gebruikers in theorie wel gebruik zouden kunnen maken van de app, 

ervan uitgaande dat zij wel een dataverbinding hebben, zijn zij volgens het 

publieksonderzoek meer geïnteresseerd in museale apps die zij binnen het museum kunnen 

gebruiken, of thuis op de bank. Maar de voorspellingen omtrent het gebruik van buiten-apps 

zijn positief. Zowel Gartners Hype Cycle als de verschillende experts verwachten dat het 

gebruik van locatieve media en dus ook buiten-apps gaat toenemen.  

 

De grote concurrent van apps is de mobiele website. Een mobiele website is een website die 

is aangepast voor mobiel gebruik. Hoewel sommige worden vormgegeven als een app, zijn 

het technisch gezien geen apps. Een mobiele website is een goedkoper alternatief, waarbij de 

vormgeving en functionaliteiten aangepast kunnen worden voor mobiel gebruik. Zoals ook 

met een normale website, is een internetverbinding noodzakelijk (apps kunnen na het 

downloaden soms ook offline werken). Uit het publieksonderzoek is gebleken dat men vooral 

                                                           
55 Haes, Andreas Udo de. Is gratis stadswifi dood in Nederland? 12 januari 2012. 9 mei 2013. 

<http://webwereld.nl/mobility/167-is-gratis-stadswifi-dood-in-nederland>. 
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verwacht snel toegang te krijgen tot informatie. Dit zou dus ook met een mobiele website 

kunnen. De keuze tussen een app of een mobiele website hangt af van verschillende 

randvoorwaarden zoals budget en de beschikbare ontwikkeltijd. 

 

Als het product een duidelijke meerwaarde weet te bieden en is geoptimaliseerd naar de 

doelgroep hangt het nog af van de marketingcommunicatie-activiteiten of de app 

opgenomen wordt door de massa. Hierbij is het van belang gericht te zijn op de verschillende 

toplijsten in de app stores. Door alle marketingcommunicatie activiteiten in een korte 

tijdsperiode af te laten spelen wordt er een hype gecreëerd omtrent de app. Hierdoor wordt 

de kans groter dat de app in een van de lijsten terecht komt. Eenmaal in een lijst, is de app 

goed zichtbaar. Deze zichtbaarheid creëert bekendheid onder app gebruikers. En bekendheid 

van de app is de laatste stap naar een succesvolle app.  
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6. Aanbevelingen 
Op basis van het onderzoek kunnen de volgende aanbevelingen gemaakt worden voor een 

succesvolle (buiten-)app: 

 

- Zorg voor een passende marketingcommunicatie strategie die de app in de markt en 

vooral in de toplijsten van de app stores weet te zetten. Des te meer media-aandacht 

en promotie een app krijgt, des te meer downloads en gebruikers deze zal hebben.  

 

- Voorkom dat de gebruikers al afhaken voordat zij de app daadwerkelijk gebruikt 

hebben. Een inlogprocedure kan een drempel vormen voor de gebruiker. Hoe handig 

deze ook kan zijn om data van de gebruiker te verzamelen. Zorg indien een 

inlogprocedure echt nodig is, dat de gebruiker stap-voor-stap begeleid wordt.  

 
- Biedt de app gratis aan. Geschiedenis behoort tot de afdeling: ‘nice-to-know’, 

hierdoor is men minder bereidt om ervoor te betalen. Indien een app wel inkomsten 

moet genereren, gebruik dan het Freemium-model als alternatief.  

 
- Stop niet teveel techniek en data in de app. Hierdoor wordt de app onhanteerbaar 

voor de gebruiker. Houdt de regel ‘Less is more’ aan, bij het ontwikkelen van een 

app. De kwaliteit is belangrijker dan de kwantiteit. Naast de hoeveelheid technische 

snufjes geldt dit principe ook voor de aangeboden informatie. Voorkom te veel tekst 

en te lange audio- of videofragmenten in een app.  

 

- Hoewel een vaste route voor een GPS gebaseerde (buiten-)app niet noodzakelijk is, 

zorg wel dat er een vorm van clustering is. Het is wenselijk dat de locaties op een 

loopbare afstand van elkaar liggen.  

 

- Gebruik de vormgeving om eenheid te creëren tussen de inhoud en de techniek. Zorg 

dat de vormgeving niet in de weg staat van de functionaliteiten. 

 
- Kies voor een app in plaats van een mobiele website als er interactieve visuals, een 

gebruikersinterface, het gebruik van de capaciteiten van het toestel en offline-

beschikbaarheid worden geëist.  
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- Kies voor een mobiele website als er snel en met weinig kosten informatie 

beschikbaar gemaakt moet worden.  

 

Verschillende ontwikkelaars van apps zoals 7Scenes en iWhisper bieden een ‘gebundelde app’ 

mogelijkheid aan, waarin verschillende partijen hun tour kunnen aanbieden. Deze vorm staat 

tegenover de ‘branded-app’, in de vergelijking tussen Annes Amsterdam en MuseumApp 

(hoofdstuk 3.7) zijn een aantal voor- en nadelen belicht, zoals de vindbaarheid van beide 

soorten apps in de app stores, de gebruiksvriendelijkheid van beide soorten en het ‘samen 

sterk’ versus het ‘eigen merk’ verhaal. Ook hier is het per geval verschillend welke van de 

twee het beste bij de instelling en het concept past. Mijns inziens is een gebundelde app 

aantrekkelijker voor kleinere instellingen, om zo samenwerking onderling te bevorderen. 

Maar ook de samenwerking met andere instanties, bijvoorbeeld de gemeente, te 

bevorderen.  

 

Aanbevelingen voor verder onderzoek 

Uit het onderzoek is gebleken dat de grote doorbraak van locatieve media in Nederland nog 

moet komen. Er is nog weinig bekend over hoe locatieve media ingezet kan worden om een 

instelling zichtbaar te maken op een bepaalde locatie. Het lijkt mij interessant om te 

onderzoeken hoe locatieve media ingezet kan worden om een instelling zichtbaar te maken 

op een bepaalde locatie. Maar ook hoe deze aanwezigheid op locatie nieuwe bezoekers kan 

genereren. Dus hoe locatieve media ingezet kan worden als een prévisit.  
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9.1 Oorspronkelijke vragenlijst survey Anne Frankhuis 

 
Wist u dat het museum ook een app heeft? 
 
Ja?    Hoe wist u dat? 
 Heeft u de app gebruikt? 
 Ja?  Wat vond u ervan? 
 
Nee?  Zou u gebruik maken van de app? 
 
Wat vindt u van het soort app? 
 
Zou u liever binnen of buiten het museum gebruik maken van een app? 
 
Wat vindt u ervan dat musea telkens meer dingen als apps ontwikkelen? 
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9.2  Aangevulde vragenlijst survey Anne Frankhuis 

 
Man/ vrouw   binnen/buiten   leeftijd 
 
Wist u dat het museum ook een app heeft? 
 
Ja?  Hoe wist u dat? 
.......................................................................................................................................... 
Heeft u de app gebruikt? 
 
Nee?  Waarom niet? 
.......................................................................................................................................... 
Ja?  Wat vond u ervan? 
.......................................................................................................................................... 
Wat vindt u van het soort app? 
.......................................................................................................................................... 
Hoe heb je de verhalen ervaren? 
.......................................................................................................................................... 
Heb je iets gemist binnen de app?  
.......................................................................................................................................... 
Kijk je nu anders tegen het museum of het verhaal van Anne Frank aan?  
.......................................................................................................................................... 
Zou je de app aanbevelen aan anderen?  
.......................................................................................................................................... 
Wat zou je veranderen?  
.......................................................................................................................................... 
 
Nee?  De app heet Anne’s Amsterdam, en de app geeft informatie op verschillende locaties 
in Amsterdam over de tweede wereldoorlog en Anne Frank.  
 
Zou u gebruik maken van de app? 
Ja?  
- Hoeveel tijd zou je willen uittrekken om met de app aan de slag te gaan?  
.......................................................................................................................................... 
- Wat hoop/verwacht je dat de app je biedt?  
.......................................................................................................................................... 
Nee?   
Zou u liever binnen- of buiten het museum gebruik maken van een app?  
.......................................................................................................................................... 
 
Wat vindt u ervan dat musea telkens meer dit soort dingen gaan ontwikkelen? 
............................................................................................................... 
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9.3  Data Survey Anne Frankhuis 

 

1 Vrouw, +/- 18 jaar, buitenlands  
 Wist u dat het museum een app heeft? Yes, I saw the poster 
 Heeft u de app gebruikt? No, haven’t used it because I don’t have a 

smartphone. 
 Als u wel een smartphone had, zou u 

er dan gebruik van maken? 
I don’t really know 

 Wat vindt u ervan dat musea telkens 
meer van dit soort dingen gaan 
ontwikkelen? 

I don’t really know 
 

2 Man, +/- 30-35, buitenlands  
 Wist u dat het museum een app heeft?  Yes, I saw the poster 
 Heeft u de app gebruikt? No, I tried to download it. But the Wi-Fi doesn’t 

work.  
 Hoeveel tijd zou je willen uittrekken 

om met de app aan de slag te gaan? 
I think I will spend half a day or ¾ hours using 
the app. 

 Wat hoop/verwacht je dat de app je 
biedt? 

I’d expect stories about the city in relation to 
the story of Anne Frank. 

 Zou u liever binnen- of buiten gebruik 
maken van een app? 

I’d prefer outside, because it gives a broader 
experience 

 Wat vindt u ervan dat musea telkens 
meer van dit soort dingen gaan 
ontwikkelen? 

I find it a good thing, it broadens the experience 

3 Vrouw, +/- 30, buitenlands  
 Wist u dat het museum een app heeft? No, I didn’t 
 Zou u gebruik maken van de app? Yes, I would like to use it 
 Hoeveel tijd zou je willen uittrekken 

om met de app aan de slag te gaan? 
Allot while visiting the city. I like to explore 
Amsterdam. 

 Wat hoop/verwacht je dat de app je 
biedt? 

I think stories, interesting places I can visit and 
learn about. 

 Zou u liever binnen- of buiten gebruik 
maken van een app? 

I prefer both, because I like more information 
inside, but I also would like to know what I can 
do outside. 

 Wat vindt u ervan dat musea telkens 
meer van dit soort dingen gaan 
ontwikkelen? 

The whole technology is developed so we can 
use it. So I think it’s a good development.  

4 Man, +/- 15, Nederlands   
 Wist u dat het museum een app heeft? Nee 
 Zou u gebruik maken van de app? Ik ga nu even kijken 
 Hoeveel tijd zou je willen uittrekken 

om met de app aan de slag te gaan? 
Ligt eraan hoe leuk die is 

 Zou u liever binnen- of buiten gebruik 
maken van een app? 

Het liefst gewoon thuis op de bank 

 Wat hoop/verwacht je dat de app je 
biedt? 

Informatie over een museumstuk of over het 
museum 

 Wat vindt u ervan dat musea telkens 
meer van dit soort dingen gaan 
ontwikkelen? 

Ja, wel goed. 

5 Vrouw, +/- 25, Nederlands  
 Wist u dat het museum een app heeft? Nee, dat wist ik niet 
 Zou u gebruik maken van de app? Ik denk dat ik ‘m met mijn klas wel zou willen 
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gebruiken, als educatief onderdeel. 
 Zou u liever binnen- of buiten gebruik 

maken van een app? 
Persoonlijk liever binnen. Maar voor buiten 
klinkt wel interessant, maar dan meer voor met 
de klas ofzo.  

 Wat vindt u ervan dat musea telkens 
meer van dit soort dingen gaan 
ontwikkelen? 
 

Goed.  

6 Man, +/- 50, buitenlands  
 Wist u dat het museum een app heeft? No I didn’t 
 Zou u gebruik maken van de app? Yes, it’s free, so why not. 
 Hoeveel tijd zou je willen uittrekken 

om met de app aan de slag te gaan? 
I dont know how much time I’d spend on using 
it 

 Wat hoop/verwacht je dat de app je 
biedt? 

More information about Anne Frank, 
Amsterdam en the museum? 

 Wat vindt u ervan dat musea telkens 
meer van dit soort dingen gaan 
ontwikkelen? 

Good! The easier it is to get information, the 
better. It’s a convenience.  

7 Vrouw, +/- 20-25, buitenlands  
 Wist u dat het museum een app heeft? No I didn’t 
 Zou u gebruik maken van de app? I don’t have a smartphone. But my boyfriend 

does, so maybe.  
 Hoeveel tijd zou je willen uittrekken 

om met de app aan de slag te gaan? 
I think a couple of hours walking around the city 

 Zou u liever binnen- of buiten gebruik 
maken van een app? 

I prefer outside. Don’t really know why. 

 Wat hoop/verwacht je dat de app je 
biedt? 

I think more insight information about Anne 
Frank’s story 

 Wat vindt u ervan dat musea telkens 
meer van dit soort dingen gaan 
ontwikkelen? 

I think it’s good. 

8 Vrouw, +/- 50, buitenlands  
 Wist u dat het museum een app heeft? No 
 Zou u gebruik maken van de app? I’m not sure if I can use it 
 Hoeveel tijd zou je willen uittrekken 

om met de app aan de slag te gaan? 
If I can I’d probably spend about half an hour 
using it 

 Zou u liever binnen- of buiten gebruik 
maken van een app? 

I prefer inside, like an audio guide that tells me 
how to walk 

 Wat vindt u ervan dat musea telkens 
meer van dit soort dingen gaan 
ontwikkelen? 

It’s good, more appealing to the youngsters.  

9 Man, +/- 55, buitenlands  
 Wist u dat het museum een app heeft? No i didn’t 
 Zou u gebruik maken van de app? I don’t often use apps, so I can’t tell 
 Zou u liever binnen- of buiten gebruik 

maken van een app? 
Both, I’d like to use an app beforehand.  

 Wat vindt u ervan dat musea telkens 
meer van dit soort dingen gaan 
ontwikkelen? 

I’m too old. But I do think it’s good that 
museums develop things like that. But I find 
myself too old to use them 

10 Vrouw, +/- 25, buitenlands  
 Wist u dat het museum een app heeft? No I don’t 
 Zou u gebruik maken van de app? I don’t have a smartphone, but if I did I think I 

would use it. 



71 
 

 Hoeveel tijd zou je willen uittrekken 
om met de app aan de slag te gaan? 

About 30 min. to check things out. 

 Wat hoop/verwacht je dat de app je 
biedt? 

More info about history, facts about where they 
went etc. 

 Zou u liever binnen- of buiten gebruik 
maken van een app? 

I don't know 

 Wat vindt u ervan dat musea telkens 
meer van dit soort dingen gaan 
ontwikkelen? 

It’s fun, so it’s good. 

11 Man, +/- 30, buitenlands  

 Wist u dat het museum een app heeft? No I didn’t 
 Zou u gebruik maken van de app? I have no internet; if I had I would use it.  
 Hoeveel tijd zou je willen uittrekken 

om met de app aan de slag te gaan? 
I think about 2 hours, walking around. 

 Wat hoop/verwacht je dat de app je 
biedt? 

Information about Anne Frank and Amsterdam 

 Zou u liever binnen- of buiten gebruik 
maken van een app? 

Outside 

 Wat vindt u ervan dat musea telkens 
meer van dit soort dingen gaan 
ontwikkelen? 

It’s good and modern. And today the youth is 
more interested in looking at screens then 
looking at pictures.  

12 Man, +/- 45, buitenlands  
 Wist u dat het museum een app heeft? No 
 Zou u gebruik maken van de app? I can’t use my mobile here. But I prefer written 

books, guides, etc.  
 Zou u liever binnen- of buiten gebruik 

maken van een app? 
I’d prefer inside, like an audio guide.  

 Wat vindt u ervan dat musea telkens 
meer van dit soort dingen gaan 
ontwikkelen? 

New media reached different generations & 
groups, so it’s a good development.  

13 Man, +/- 45, buitenlands  
 Wist u dat het museum een app heeft? No I didn’t 
 Zou u gebruik maken van de app? My phone doesn’t work in Europe so I left it at 

home. But else I’d probably would.  
 Hoeveel tijd zou je willen uittrekken 

om met de app aan de slag te gaan? 
I don’t know 

 Zou u liever binnen- of buiten gebruik 
maken van een app? 

Outside, inside it’s distracting. And it’s quite an 
emotional experience. So I wouldn't use an app 
inside the museum. 

 Wat vindt u ervan dat musea telkens 
meer van dit soort dingen gaan 
ontwikkelen? 

I think it helps to teach the subject to young 
generations, so yeah it’s a good development. 

14  Vrouw, +/- 35/40, Nederlands  
 Wist u dat het museum een app heeft? Nee, dat wist ik niet 
 Zou u gebruik maken van de app? Ik ben wel benieuwd, ik zal het aan mijn 

leerlingen zeggen. Die vinden het denk ik wel 
leuk.  

 Hoeveel tijd zou je willen uittrekken 
om met de app aan de slag te gaan? 

Als onderdeel van de les een paar uur ofzo.  

 Wat hoop/verwacht je dat de app je 
biedt? 

Op een leuke manier informatie over Anne 
Frank en de Tweede Wereldoorlog 

 Zou u liever binnen- of buiten gebruik 
maken van een app? 

Als educatief programma liever buiten 
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 Wat vindt u ervan dat musea telkens 
meer van dit soort dingen gaan 
ontwikkelen? 

Goed, leuk.  

15 Vrouw, +/- 30, buitenlands  
 Wist u dat het museum een app heeft? No 
 Zou u gebruik maken van de app? No I wouldn’t. I already look at so many 

screens, I don’t want to look at another one.  

16 Man, +/- 55, buitenlands  
 Wist u dat het museum een app heeft? No 
 Zou u gebruik maken van de app? I don’t have a smartphone, but if I did I’d 

probably have a look at it. 
 Wat hoop/verwacht je dat de app je 

biedt? 
More information about the museum 

 Zou u liever binnen- of buiten gebruik 
maken van een app? 

I don’t know 

 Wat vindt u ervan dat musea telkens 
meer van dit soort dingen gaan 
ontwikkelen? 

I think it’s good that museums develop the 
things because that way everybody could get to 
know more about the museum. 

17 Vrouw, +/- 25, Buitenlands  
 Wist u dat het museum een app heeft? Yes, I saw the poster 
 Zou u gebruik maken van de app? Sure, why not try it 
 Hoeveel tijd zou je willen uittrekken 

om met de app aan de slag te gaan? 
About an hour 

 Wat hoop/verwacht je dat de app je 
biedt? 

Information about the city 

 Zou u liever binnen- of buiten gebruik 
maken van een app? 

I’d like to explore outside 

 Wat vindt u ervan dat musea telkens 
meer van dit soort dingen gaan 
ontwikkelen? 

I think it’s good that museum develop apps 
because they are another way to tell things, and 
to explore. 

18 Vrouw, +/- 40, buitenlands  
 Wist u dat het museum een app heeft? Yes I read about it in a book 
 Heeft u gebruik gemaakt van de app? No I haven’t used it jet. But I am considering it. 
 Hoeveel tijd zou je willen uittrekken 

om met de app aan de slag te gaan? 
Depends on how much I like it 

 Wat hoop/verwacht je dat de app je 
biedt? 

I hope it gives information about the house 

 Zou u liever binnen- of buiten gebruik 
maken van een app? 

I don’t know 

 Wat vindt u ervan dat musea telkens 
meer van dit soort dingen gaan 
ontwikkelen? 

It’s a good development 

19 Vrouw, +/- 30, buitenlands  
 Wist u dat het museum een app heeft? No 
 Zou u gebruik maken van de app? I am interested 
 Hoeveel tijd zou je willen uittrekken 

om met de app aan de slag te gaan? 
I don’t know 

 Wat hoop/verwacht je dat de app je 
biedt? 

More about her life and history 

 Zou u liever binnen- of buiten gebruik 
maken van een app? 

Outside, because inside I’m too busy with other 
things.  

 Wat vindt u ervan dat musea telkens 
meer van dit soort dingen gaan 

More information in and about museums is 
always good. 
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ontwikkelen? 

20 Vrouw, +/- 18, buitenlands  
 Wist u dat het museum een app heeft? Yes, I saw the poster 
 Heeft u gebruik gemaakt van de app? I don’t have smartphone, so I haven’t used it. I 

don’t know anything about it, I don’t have an 
opinion about the subject.  

21 Man, +/- 35, buitenlands  
 Wist u dat het museum een app heeft? I saw the poster 
 Heeft u gebruik gemaakt van de app? I haven’t used it, my phone doesn’t work here. 

Else I would. 
 Hoeveel tijd zou je willen uittrekken 

om met de app aan de slag te gaan? 
It depends on the app 

 Wat hoop/verwacht je dat de app je 
biedt? 

Information 

 Zou u liever binnen- of buiten gebruik 
maken van een app? 

I don’t know 

 Wat vindt u ervan dat musea telkens 
meer van dit soort dingen gaan 
ontwikkelen? 

Good 

22 Man, +/- 18, buitenlands  
 Wist u dat het museum een app heeft? No 
 Zou u gebruik maken van de app? Yes 
 Hoeveel tijd zou je willen uittrekken 

om met de app aan de slag te gaan? 
Don’t know, a few minutes. 

 Wat hoop/verwacht je dat de app je 
biedt? 

Information about history 

 Zou u liever binnen- of buiten gebruik 
maken van een app? 

Dont know 

 Wat vindt u ervan dat musea telkens 
meer van dit soort dingen gaan 
ontwikkelen? 

Good. 

23 Man, +/- 16, Nederlands  
 Wist u dat het museum een app heeft? Nee 
 Zou u gebruik maken van de app? Ja 
 Hoeveel tijd zou je willen uittrekken 

om met de app aan de slag te gaan? 
Weetnie, eerst even kijken of het leuk is. 

 Wat hoop/verwacht je dat de app je 
biedt? 

Informatie over Anne Frank 

 Zou u liever binnen- of buiten gebruik 
maken van een app? 

Weetnie 

 Wat vindt u ervan dat musea telkens 
meer van dit soort dingen gaan 
ontwikkelen? 

Ja leuk. 

24 Vrouw, +/- 16, Nederlands  
 Wist u dat het museum een app heeft? Nee 
 Zou u gebruik maken van de app? Alssie leuk is wel. 
 Hoeveel tijd zou je willen uittrekken 

om met de app aan de slag te gaan? 
Weet ik niet 

 Wat hoop/verwacht je dat de app je 
biedt? 

Verhalen over Anne Frank en de oorlog 

 Zou u liever binnen- of buiten gebruik 
maken van een app? 

Buiten lijkt mij wel leuk 

 Wat vindt u ervan dat musea telkens Ja wel leuk.  
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meer van dit soort dingen gaan 
ontwikkelen? 

25/26 Vrouw+ man, +/- 16, Buitenlands  
 Wist u dat het museum een app heeft? No 
 Zou u gebruik maken van de app? Yeah 
 Hoeveel tijd zou je willen uittrekken 

om met de app aan de slag te gaan? 
It Depends 

 Wat hoop/verwacht je dat de app je 
biedt? 

Interaction and a way to explore the museum 
and Amsterdam 

 Zou u liever binnen- of buiten gebruik 
maken van een app? 

Outside, inside you can ask someone of find 
information. This is harder outside.  

 Wat vindt u ervan dat musea telkens 
meer van dit soort dingen gaan 
ontwikkelen? 

I think it’s good, you can stimulate interaction 
among youngsters. And explore and discover 
more.  

27/28 Man+vrouw, +/- 30, buitenlands  
 Wist u dat het museum een app heeft? No 
 Zou u gebruik maken van de app? Dont have a smartphone 
 Wat vindt u ervan dat musea telkens 

meer van dit soort dingen gaan 
ontwikkelen? 

Good, many people use apps. It’s an extra 
offering. 

29 Vrouw, +/- 50, Nederlands  
 Wist u dat het museum een app heeft? Nee 
 Zou u gebruik maken van de app? Nee 
 Wat hoop/verwacht je dat de app je 

biedt? 
Extra info over hoe je er komt, en voor binnen 
enzo.  

 Wat vindt u ervan dat musea telkens 
meer van dit soort dingen gaan 
ontwikkelen? 

Goed.  

30 Man, +/- 25, buitenlands  
 Wist u dat het museum een app heeft? Yes, I saw the poster but I didn’t download it. 

The Wi-Fi doesn’t work and data costs too 
much. 

 Zou u gebruik maken van de app? Yes 
 Hoeveel tijd zou je willen uittrekken 

om met de app aan de slag te gaan? 
Less than an hour to do a GPS tour 

 Wat hoop/verwacht je dat de app je 
biedt? 

Further details about history and the museum 

 Zou u liever binnen- of buiten gebruik 
maken van een app? 

Both 

 Wat vindt u ervan dat musea telkens 
meer van dit soort dingen gaan 
ontwikkelen? 

Good, move with the time, modernize.  

31 Vrouw, +/- 30, buitenlands  
 Wist u dat het museum een app heeft? No 
 Zou u gebruik maken van de app? Sure, I would use it. 
 Hoeveel tijd zou je willen uittrekken 

om met de app aan de slag te gaan? 
Sometimes while walking in the city. 

 Wat hoop/verwacht je dat de app je 
biedt? 

Information about the city’s history 

 Zou u liever binnen- of buiten gebruik 
maken van een app? 

Outside, I don’t like audio tours etc. 

 Wat vindt u ervan dat musea telkens 
meer van dit soort dingen gaan 

Information is always beneficial; it’s always 
good to have more information. 
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ontwikkelen? 

32 Man, +/- 25, buitenlands  
 Wist u dat het museum een app heeft? No 
 Zou u gebruik maken van de app? Yes 
 Hoeveel tijd zou je willen uittrekken 

om met de app aan de slag te gaan? 
Couple of minutes 

 Wat hoop/verwacht je dat de app je 
biedt? 

Show me the city, a tour guide with stories and 
facts 

 Zou u liever binnen- of buiten gebruik 
maken van een app? 

Outside, too much info inside the museum 

 Wat vindt u ervan dat musea telkens 
meer van dit soort dingen gaan 
ontwikkelen? 

Yes, instead of paper of info maps 

33 Man, +/- 18, buitenlands  
 Wist u dat het museum een app heeft? No 
 Zou u gebruik maken van de app? Yes 
 Hoeveel tijd zou je willen uittrekken 

om met de app aan de slag te gaan? 
30 min. 

 Wat hoop/verwacht je dat de app je 
biedt? 

Pictures 

 Zou u liever binnen- of buiten gebruik 
maken van een app? 

Outside, there’s too much inside 

 Wat vindt u ervan dat musea telkens 
meer van dit soort dingen gaan 
ontwikkelen? 

I don’t know.  
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9.4 Vragenlijst survey Amsterdam Museum 

Man/ vrouw   buitenlands/ Nederlands  leeftijd 
 
Mag ik u misschien kort iets vragen over musea en smartphone apps? 
 
Heeft u een smartphone?  Ja/ Nee 
 
Heeft u wel eens gebruik gemaakt van een app van een museum of culturele instelling? 
 
Ja?  Welke app? 
.......................................................................................................................................... 

Wat vond u ervan? 
.......................................................................................................................................... 

Wat vindt u van het soort app? 
.......................................................................................................................................... 
 
 Bent u bekend met de MuseumApp? 
.......................................................................................................................................... 

Ja?  wat vind u ervan? 
 

Nee?  Wat verwacht u ervan bij deze naam? 
 
 
Nee?  Waarom niet? 
.......................................................................................................................................... 
 Zou u nu gebruik maken van een app? 
 
 
Wat vindt u er van dat musea apps ontwikkelen? 
 
.......................................................................................................................................... 
Zou u liever binnen- of buiten het museum gebruik maken van een app? 
 
.......................................................................................................................................... 
Wat vindt u ervan dat musea telkens meer dit soort dingen gaan ontwikkelen? 
 
.......................................................................................................................................... 
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9.5 Data Survey Amsterdam Museum 

 

1 Man, 20-25, Nederlands  
 Heeft u weleens gebruik gemaakt van 

een app van een museum of culturele 
instelling? 

Ja, de MuseumApp en Museum Inspecteurs.  

 Wat vond u daarvan? De MuseumApp vond ik wel handig, maar deze 
stoorde heel vaak bij mij. Waardoor ik ‘m niet 
zovaak meer heb gebruikt. De 
museuminspecteurs is eigenlijk voor kinderen, 
maar hij is gewoon leuk.  

 Wat verwachtte u van de 
naam:’MuseumApp?’ 

Meer basis informatie over musea, reis info 
enzo.  

 Wat vindt u ervan dat musea apps 
ontwikkelen? 

Ik vind t n goede ontwikkeling 

 Zou u liever binnen of buiten gebruik 
maken van een app? 

Binnen, ik wil wel meer info over objecten 
enzo.  

2 Vrouw, +/- 50, Nederlands  
 Heeft u weleens gebruik gemaakt van 

een app van een museum of culturele 
instelling? 

Nee, ik heb wel een smartphone maar ik 
gebruik niet veel apps.  

 Zou u liever binnen of buiten gebruik 
maken van een app? 

Binnen, ik vind het een beetje een doolhof hier. 
Dus dat is misschien wel handig. 

 Wat vindt u ervan dat musea apps 
ontwikkelen? 

Ik vind het goed dat musea met de tijd mee 
gaan.  

3 Man/ Ouder echtpaar, +/- 60-65, 
Nederlands 

 

 Heeft u weleens gebruik gemaakt van 
een app van een museum of culturele 
instelling? 

Wij hebben geen smartphone, dus nee.  

 Wat vindt u ervan dat musea apps 
ontwikkelen? 

Sommige audiotours vind ik al lastig om te 
begrijpen. Maar ik denk dat het voor de 
kleinkinderen, de jongere generatie wel leuk is.  

4 Vrouw, +/- 25, Nederlands  
 Heeft u weleens gebruik gemaakt van 

een app van een museum of culturele 
instelling? 

Ja, die van het Louvre. En weet dat het 
Boijmans een tour heeft, maar die heb ik niet 
gebruikt. Ik zou niet zo snel een route lopen, 
dat hangt ook heel erg van het weer af.  

 Wat verwacht u van de naam: 
‘MuseumApp’? 

Een app over musea. Dus met informatie over 
kunst en musea 

 Wat vindt u ervan dat musea apps 
ontwikkelen? 

Opzich wel goed, maar musea moeten geen 
nutteloze apps maken. Dat vind ik 
geldverspilling. En de app moet bij de 
doelgroep passen. Ook vind ik dat musea niet 
alleen een app moeten maken, maar ook iets 
voor ouderen enzo.  

5 Vrouw, +/- 18, Buitenlands  
 Heeft u weleens gebruik gemaakt van 

een app van een museum of culturele 
instelling? 

I have a smartphone, but I have never used an 
app from a museum or something like that. 

 Wat vindt u ervan dat musea apps 
ontwikkelen? 

I think it’s good.  
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 Zou u liever binnen of buiten gebruik 
maken van een app? 

I’d prefer inside a museum. Outside is cool too, 
but in here I have internet. Outside I don’t. 

6 Jongen, +/- 15, Nederlands  
 Heeft u weleens gebruik gemaakt van 

een app van een museum of culturele 
instelling? 

Nee.  

 Wat vindt u ervan dat musea apps 
ontwikkelen? 

Vind t wel goed. Is denk ik wel leuk voor met 
school, in plaats van die saaie opdrachten die 
we normaal altijd krijgen. Maar zou t uit mezelf 
niet gebruiken. Alleen als ik moet. 

 Zou u liever binnen of buiten gebruik 
maken van een app? 

Met school denk ik buiten. Maar zelf denk ik 
binnen ofzo. Ik zou niet naar buiten gaan om 
een app te gebruiken.  

7 Man, +/- 50, Nederlands  
 Heeft u weleens gebruik gemaakt van 

een app van een museum of culturele 
instelling? 

Nee, ik ken eigenlijk geen museumachtige apps. 

 Wat verwacht u van de naam: 
‘MuseumApp’? 

Bij MuseumApp denk ik aan een app met 
informatie over alle musea en topstukken van 
de musea.  

 Wat vindt u ervan dat musea apps 
ontwikkelen? 

Ik vind het goed dat musea met de tijd 
meegaan.  

 Zou u liever binnen of buiten gebruik 
maken van een app? 

Dat weet ik niet. Ik vind buiten leuker voor 
toeristen denk ik. Maar binnen is toch wel 
handig. Maar er is ookal een audiotour, dus ik 
weet het niet zo goed.  

8 Man, +/- 40, buitenlands  
 Heeft u weleens gebruik gemaakt van 

een app van een museum of culturele 
instelling? 

Yes I have, I don’t know any of the Dutch, but I 
have used some English ones. I don’t think I can 
use it here, because I don’t have any internet 
data abroad.  

 Wat vindt u ervan dat musea apps 
ontwikkelen? 

Good, definitely 

 Zou u liever binnen of buiten gebruik 
maken van een app? 

I’d prefer inside, like a catalogue. But outside 
sound interesting too.  

9 Vrouw, +/- 60, Nederland’s      
 Heeft u weleens gebruik gemaakt van 

een app van een museum of culturele 
instelling? 

Nee, ik heb geen smartphone. Ik weet er niets 
vanaf.  

 Wat vindt u ervan dat musea apps 
ontwikkelen? 

Misschien leuk voor m’n kinderen en 
kleinkinderen. Maar ik heb een idee.  

10 Vrouw, +/- 25, buitenlands  
 Heeft u weleens gebruik gemaakt van 

een app van een museum of culturele 
instelling? 

No, I do have a smartphone but I don’t know 
any apps from museums 

 Wat vindt u ervan dat musea apps 
ontwikkelen? 

It’s good, although I don’t think I would use it. 
But a free audio tour is interesting. 

 Zou u liever binnen of buiten gebruik 
maken van een app? 

I think inside. 

11/12 Man/vrouw +/- 60, Nederlands  
 Heeft u een smartphone? Nee 
 Wat vindt u ervan dat musea apps voor 

smartphones ontwikkelen? 
Daar hebben wij geen verstand van.  
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13 Vrouw, +/- 60, Nederlands   
 Heeft u een smartphone? Nee 
 Wat vindt u ervan dat musea apps voor 

smartphones ontwikkelen? 
Misschien leuk voor kleinkinderen, ikweet er 
niet zo veel vanaf.  
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9.6 Online enquête vragenlijst 

 
Inleiding: 
Voor mijn afstudeer onderzoek wil ik door middel van enkele vragen meer te weten komen 
over wat u denkt over apps en hoe deze gebruikt worden door musea. Alvast bedankt voor 
hulp! 
 
Algemene gegevens 
 

1. Wat is uw geslacht? 
- Man 
- Vrouw 

 
2. Wat is uw leeftijd? 

[vul in]  
 

3. Wat is uw beroep? 
- Scholier 
- Student 
- Werkende 
- Werkloos 
- Huisvrouw/man 

 
4. Wat is uw opleidingsniveau? 

- MAVO 
- VMBO 
- HAVO/ VWO 
- MBO 
- HBO 
- Universiteit 
- anders 

 
5. Bent u werkzaam of studerende in de culturele- en/of erfgoedsector? 

- Ja 
- Nee 

 
6. Bent u werkzaam of studerende in de sector van mobiele technieken en 

toepassingen? 
- Ja 
- Nee 

 
7. Bent u in het bezit van een smartphone? 

- Ja 
- Nee 
- Weet ik niet 

 
8. Hoe vaak per jaar gaat u (ongeveer) in Nederland naar een museum? 

- [invullen]  
 
Historische musea en apps 
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Inleiding:  
Omdat veel mensen in het bezit zijn van een smartphone en gebruik maken van apps, wagen 
ook musea en andere erfgoedinstellingen zich aan het uitgeven van een app.  
 

9. Vindt u dat musea moeten investeren in nieuwe technologieën als apps? 
- Ja, want.. 
- Nee, want... 

 
 
Veel van de apps die musea ontwikkelen spelen zich buiten de instellingsdeuren af, zoals een 
GPS tour. Zo’n app geeft informatie over een onderwerp op een bepaalde locatie.  
 

10. Bent u bekend met zo’n app? 
- Ja 
- Kunt u een voorbeeld noemen 
- Nee 

 
11. Maakt u gebruik/ of zou u gebruik maken van zo’n app? 
- Ja 
- Kunt u een voorbeeld noemen 
-  Nee 

 
12. (indien vorige antwoord ‘Ja’ was) : Bent u bekend met de MuseumApp? 
- ja 
-nee 

 
12.1 (Indien vorig antwoord ‘Ja’ was): Wat is uw mening hierover? 

 Open vraag 
 

12.2 (Indien het antwoord op vraag 11 ‘Ja’ was): Bent u bekend met Anne’s 
Amsterdam van de Anne Frank Stichting? 
 Ja 
 Nee 

 
12.3 (Indien het vorige antwoord ‘ja’ was); Wat is uw mening hierover? 

 Open vraag 
 

13 Indien het antwoord op vraag 11 ‘Nee’ was, waarom niet? 
- Open vraag 

 
14. Wat vindt u van ‘buiten-apps’ in het algemeen? 
- open vraag 
 
15. Zou u/ of maakt u gebruik van een binnen-app in een museum? 
- Ja 
- Nee 
  
17. Museum kunnen musea apps ontwikkelen voor zowel buiten de museum deuren als 
voor binnen. Waar moet voor u het zwaartepunt liggen? 
- Vooral voor buiten 
- Vooral voor binnen 
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- Liever eerst voor buiten- dan voor binnen de museumdeuren 
- Liever eerst voor binnen- dan voor buiten de museumdeuren 
- Geen van beide 
 
 

18. Wilt u nog iets kwijt over apps & musea?  
- open vraag 
 
 
Bedankt voor het invullen van deze vragenlijst! Voor verdere opmerkingen, suggesties of 
vragen kunt u contact met mij opnemen via melanie.ooms@student.ahk.nl . Met vriendelijke 
groet, Melanie Ooms.  
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9.7 Data online enquête 

 
Titel:                 Vindt u dat musea 

moeten investeren 
in nieuwe 
technologieën als 
apps? 

Vindt u dat 
musea moeten 
investeren in 
nieuwe 
technologieën als 
apps? 

Bent u 
bekend met 
zo’n app? 

Bent u bekend 
met zo’n app? 

Vraag: Wat is 
uw 
geslacht? 

Wat is 
uw 
leeftijd? 

Wat is uw 
beroep? 

Wat is uw 
opleidings 
niveau? 

Bent u 
werkzaam of 
studerende in 
de culturele- 
en/of 
erfgoedsector? 

Bent u 
werkzaam of 
studerende in 
de sector van 
mobiele 
technieken en 
toepas... 

Bent u in het 
bezit van een 
smartphone? 

Hoe vaak per 
jaar gaat u 
(ongeveer) in 
Nederland 
naar een 
museum? 

Ja, want.. Nee, want.. Nee Ja, namelijk.. 

                          

Legenda 1 = man   1 = scholier 1 = MAVO 1 = Ja 1 = Ja 1 = Ja           

  
2 = 
vrouw   2 = student 2 = VMBO 2 = Nee 2 = Nee 2 = Nee           

      3 = werkende 
3 = HAVO/ 
VWO     

3 = Weet ik 
niet           

      4 = werkeloos 4 = MBO                 

      

5 = 
huisvrouw/ 
man 5 = HBO                 

        
6 = 
Universiteit                 

        7 = anders                 

Respondent 
1 2 23 2 5 1 2 1 6 

ik denk dat het een 
leuke toevoeging 
kan zijn.     

MuseumApp, 
Anne\'s 
Amsterdam, 
Itour 360, 
Iwhisper, NAI, 
streetmuseum 
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 Maakt u 
gebruik/ of zou 
u gebruik 
maken van zo’n 
app? 

Maakt u 
gebruik/ of 
zou u gebruik 
maken van 
zo’n app? 

              

 Nee, omdat.. Ja, namelijk.. (indien vorige 
antwoord ‘Ja’ 
was) : Bent u 
bekend met 
de 
MuseumApp? 

Indien u 
bekend bent 
met de 
MuseumApp: 
Wat is uw 
mening 
hierover? 

(Indien u 
gebruik maakt 
van zulke apps) 
Bent u bekend 
met Anne’s 
Amsterda... 

Indien u 
bekend bent 
met Anne's 
Amsterdam: 
Wat is uw 
mening 
hierover? 

Wat vindt u van 
‘buiten-apps’ in 
het algemeen? 

Zou u/ of 
maakt u 
gebruik van 
een binnen-
app in een 
museum? 

Wilt u nog iets 
kwijt over apps & 
musea? 

                   

     1 = Ja   1 = Ja     1 = Ja   

     2 = Nee   2 = Nee     2 = Nee   

 

    3 = N.V.T.   3 = N.V.T.         

                   

 

                  

 
 
Respondent 1 

ik niet zo van 
wandelingen 
houd. En er nog 
geen app is die 
me echt heeft 
aangesproken 
om dit alsnog te 
doen.   1 

Leuk concept, 
alleen ik ben 
niet zo van de 
wandelingen. 1 Mooie app. 

Leuk, maar 
alleen als het 
mooi weer is. En 
als je van 
wandelen 
houdt. 1   
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Respondent 
2 2 22 2 6 2 2 1 3 

personen kunnen 
intensiever bezig 
zijn met het 
museumbezoek. 
Ook kunnen 
meerdere bezoeken 
aan hetzelfde 
museum worden 
geprikkeld met 
behulp van de app.   nee   

Respondent 
3 2 24 2 6 2 2 1 12 

het is heel handig 
als je via een app 
informatie kan 
opzoeken, deze is 
vaak sneller 
gevonden dan via 
een mobiele 
website. Ook zou ik 
een interactieve 
rondleiding in 
musea via een app 
heel erg interessant 
vinden   

nog nooit 
gezien   

Respondent 
4 2 23 3 1 2 2 1 5 

Om nog meer 
informatie te krijgen 
via de telefoon   nee   

Respondent 
5 1 24 2 3 1 2 1 12 ja     Ja 

Respondent 
6 2 20 5 4 2 2 1 1 

Iedereen is 
bereikbaar op de 
mobile Telefoon 
tegenwoordig   ..   
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Respondent 2 

  

het handig is 
als je iets wilt 
weten over 
een bepaald 
onderwerp. 2   3   

Goed intiatief 
om musea 
toegankelijker te 
maken 1   

Respondent 3 

  ja 2   2   
? Wat is een 
buiten-app ? 1   

Respondent 4 

  

het mij een 
leuke exstra 
beleving zou 
geven van een 
museum 2   2   NVT 2   

Respondent 5 

geen interesse   3 

Wel bekend 
(van naam) 
maar geen 
ervaring mee 2     2   

Respondent 6 

  
Lijkt me 
handig. 2   3   N.v.t 1   
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Respondent 
7 2 25 3 5 2 2 1 2 keer 

het is belangrijk dat 
musea ook 
aantrekkelijk 
worden gemaakt 
(en dat ook blijven) 
voor de nieuwe 
generatie, die 
gewend is aan 
snelle/toegankelijke 
informatie, zoals via 
een app   Nee   

Respondent 
8 2 25 2 6 2 2 1 4 

om de jongere 
generatie aan te 
trekken       

Respondent 
9 1 19 2 3 2 2 1 2 

dan wordt het 
interactief en kan je 
op een leuke manier 
veel informatie 
vertellen.   nee   

Respondent 
10 1 53 3 4 2 2 1 1 

Met de tijd mee 
gaan   Nee   

Respondent 
11 2 23 2 5 1 1 1 10 

Je maakt in het 
dagelijks leven al 
veel gebruik van 
Apps dus het is raar 
dat musea hierin 
nog achter blijven     

Museumapp, 
Anne Frank 
huis, 

Respondent 
12 2 20 2 5 1 2 2 10 

dat trekt een jonger 
publiek     

historische 
foto\'s gelinkt 
aan locaties 
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Respondent 7 

  
dat lijkt me 
interessant 2   2   

Goed initiatief 
om kennis over 
een 
buurt/omgeving 
te vergroten, 
mits goed in de 
markt gezet (qua 
publiciteit) 1   

Respondent 8 

    0   0     1   

Respondent 9 

Het te veel 
moeite kost, en 
ik ga niet met 
mijn 
smartphone 
zomaar een 
tour doen.   3   3   Niet erg nuttig. 1   

Respondent 10 

  Bij citytrips 1 Geen 2     1   

Respondent 11 

1 malig gebruik 
om te kijken en 
daarna niet 
meer   1 

Makkelijk te 
gebruiken. 
Alleen het 
museum vinden 
is soms lastig en 
onoverzichtelijk. 1 

Jammer dat je 
echt op de 
plek moet 
staan wil je er 
info over 
krijgen. 

Leuk idee maar 
ik gebruik het 
vaak maar 1x 1   

Respondent 12 

  

het is een 
toegevoegde 
waarde 2   2   

Een leuke 
aanvulling 1   
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Respondent 
13 2 24 2 5 1 2 1 15 

Het kan een 
museumbezoek 
verrijken     

Ik ben bekend 
met de 
ontwikkeling 
van zo een app 
in Utrecht. 
Deze app is 
een 
samenwerking 
van meerdere 
musea 

Respondent 
14 2 22 2 5 1 2 1 12 

Hierdoor spreken zij 
een nieuwe 
doelgroep aan, die 
van jongeren. Deze 
jongeren zijn de 
toekomstige 
museumbezoekers     Van Gogh mile 
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Respondent 13  

  

Als het een 
meerwaarde 
bied voor de 
musea wel 1 

Het is alweer 
een tijd 
geleden dat ik 
de 
museumapp 
gebruikt heb 
moet ik eerlijk 
zijn. Want wat 
ik er jammer 
aan vind toen 
was dat als je 
niet op lokatie 
ben je ook niks 
aan de app 
heb. Het zou 
leuk zijn als je 
doormiddel 
van de app 
juist naar die 
lokatie 
"gelokt" wordt 2   

Deels is het 
probleem van dit 
soort Apps dat je 
echt op de 
lokatie zelf moet 
staan. Je hebt 
niet de vrijheid 
om ook thuis op 
de bank van de 
app te genieten 1 

Musea moeten 
zich voordat ze 
aan een app 
beginnen goed 
realiseren voor 
wie precies ze de 
investering 
maken 

Respondent 14 

  

Leuke nieuwe 
dimensie in 
een bezoek 2   1 Mooi! 

Goede 
aanvulling van 
een museum en 
een leuk gratis 
dagje uit 1   
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Respondent 
15 2 21 2 5 1 2 1 12x 

Alleen als dit de 
inhoud an het 
museum versterkt 
en aansluit bij de 
identiteit van het 
museum     

Ik ken 
meerdere 
apps die te 
vinden zijn via 
de 
museumapp 

Respondent 
16 1 22 2 5 2 1 1 3 

door apps er 
mogelijkheden 
ontstaan tot extra 
informatie en 
interactiviteit welke 
anders minder 
makkelijk mogelijk 
zijn     

Fort Sjako 
audiotour. 
Project dat 
samen met 
klasgenoten 
heb gemaakt. 
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Respondent 15 

  

Ik heb de 
museum app 
op mijn 
telefoon. Tot 
nu toe heb ik 
deze alleen 
voor school 
gebruikt, maar 
dit zou kunnen 
veranderen 1 

Ik vind het een 
goed concept 
en handig dat 
op deze 
manier 
applicaties van 
verschillende 
musea bij 
elkaar te 
vinden zijn 2   

Leuk idee om de 
content van een 
museum naar 
buiten het 
gebouw te 
verplaatsen. Ik 
denk wel dat er 
nog veel 
aandacht 
besteed moet 
worden aan deze 
apps. Hoe houd 
je de aandacht 
van mensen vast 
en hoe zorg je 
dat de techniek 
het niet laat 
afweten? 1   

Respondent16 

  

de app zorgt 
ervoor dat de 
gebruiker op 
eigen tempo 
de tour kan 
doen. 2   2   

Makkelijke 
manier voor 
mensen om in 
aanraking te 
komen met 
kunst/verhalen 
etc. 1 

Het is belangrijk 
dat de app wordt 
gemaakt vanuit 
de gebruiker en 
wat deze in een 
app als deze 
zoekt. Daarnaast 
is interactiviteit 
in een app van 
belang, een 
statische app 
waarbij alleen 
tekst wordt 
gebruikt kan als 
saai en 
onaantrekkelijk 
worden ervaren. 
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Respondent 
17 2 23 2 5 1 2 1 8 

het internet en in 
het bijzonder 
smartphones maken 
een groot onderdeel 
uit van een 
gemiddeld 
mensenleven. Het 
zou een gemiste 
kans voor musea 
zijn om daar niet op 
in te springen.     

museum of 
London 

Respondent 
18 1 31 3 5 2 1 1 4 

dat sluit beter aan 
bij de nieuwe 
generatie.   

is niet 
beschikbaar 
voor mijn OS.   
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Respondent 
17 

  

als het wat 
toevoegt aan 
de informatie 
binnen en 
rondom het 
museum. 1 

Het is jammer dat de 
MuseumApp niet (inter-
)nationaal door musea 
wordt opgepikt. Nu 
meer dan ooit is het ene 
tijd voor 
erfgoedinstellingen om 
samen te werken en 
nieuwe ideeën uit te 
wisselen. Veel musea 
doen niet mee aan de 
MuseumApp wegens 
onwetendheid. Een 
kritiekpunt naar beide 
kanten toe: de 
MuseumApp had zich 
meer kunnen laten zien 
naar de musea toe, de 
musea moeten meer 
open kunnen staan voor 
dergelijke 
vernieuwingen. 2   

Ligt aan de 
vormgeving/inhou
d. Kan een hele 
leuke en leerzame 
aanvulling zijn, 
maar kan ook snel 
de plank misslaan. 1 

Respondent 
18 

  

om meer 
belevenis te 
kunnen halen 
uit een musea 
bezoek 2   2   

Ik weet niet wat je 
bedoelt met buiten 
apps. 1 

 

        

 



95 
 

Respondent 
19 2 16 1 3 2 2 1 2 

zo kunnen ook 
jongere mensen 
met een 
smartphone 
informatie 
verwerven over die 
musea.   Nee   

Respondent 
20 2 53 3 4 2 2 1 0 

misschien komt t 
dan aan bij meer 
publiek   Nee   

Respondent 
21 2 22 2 5 1 2 1 10 

Zo kunnen ze een 
jonger publiek 
aantrekken en de 
beleving uitbreiden 
van alleen een 
museumbezoek 
naar voorbereiding 
en nagenieten     GLOW 

Respondent 
22 2 25 4 5 2 2 1 2 

het is een manier 
om ook de jongeren 
te bereiken en 
geinteresseerden op 
de hoogte te 
houden van 
ontwikkelingen   

op dit 
moment nog 
geen app van 
een museum   

Respondent 
23 1 21 3 5 2 1 1 0 

dat hoort bij deze 
tijd   Nee   

Respondent 
24 2 21 3 5 2 2 1 4 

ik denk dat ze er 
een nieuw publiek 
mee trekken   X   
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Respondent 19 

ik geen 
museumstruiner 
ben.   3   3   

Een goed 
initiatief 2   

Respondent 20 

niet bekend 
mee   2   2   ? 2   

Respondent 21 

  
Het geeft extra 
informatie 2   3   

leuk, je komt 
meer te weten 
over de 
omgeving waarin 
je je bevindt. 1   

Respondent 22 

  

ik vind 
geschiedenis 
interessant 2   3   

ze kunnen erg 
handig zijn 1   

Respondent 23 er niet in ben 
geinteresseerd   3   3   geen mening 0   

Respondent 24 

ik er nog niet 
van af wist   0   0   

wel leuk, 
makkekijk 2 

Ik ben nu wel 
benieuwd 
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Respondent 
25 2 22 2 5 1 2 1 8 

het kan een bezoek 
toegankelijker 
maken.     

Amsterdamse 
musea bieden 
stadswandelingen 
aan. 

 

Respondent 
26 1 27 3 2 2 2 1 1 

het zou meer 
mensen van het 
nieuwe generatie 
naar musea 
brengen   /   

 

Respondent 
27 2 21 2 6 2 2 1 1 

dat trekt denk ik 
meer mensen   

dat wist ik 
niet   

 

Respondent 
28 1 31 3 3 2 2 1 1 

om een jong 
publiek te bereiken 
lijkt me dit de 
uitgelezen manier   .   

 

Respondent 
29 2 19 2 6 2 1 1 0 

dat wekt interesse 
en/of de 
nieuwsgierigheid 
van het publiek.   .   

 

Respondent 
30 1 25 3 5 2 2 1 2 

de maatschappij 
vraagt het vandaag 
de dag.   Nee   
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Respondent 25 

  

het is 
interessant om 
meer info over 
bepaalde 
gebouwen te 
krijgen én dat 
het gebouw in 
historische 
context wordt 
geplaatst. 1 

Het is een 
mooi initiatief 
het is alleen 
jammer dat 
de informatie 
zeer beperkt 
is. 2     2   

Respondent 26 

meschien meschien 2   1 
interesante 
ervaring best goed idee 1 / 

Respondent 27 

  
lijkt me wel 
leuk 2   2   

handig, als ze 
tenminste goed 
geupdate zijn en 
kloppen 1 

Het lijkt mij een 
goed idee om zo 
ook op een 
leuke manier 
met de tijd mee 
te gaan 

Respondent 28 

  

bijvoorbeeld 
bij 
rondwandeling 
van een stad 2   2   

Nog niet veel 
gebruikt, maar 
het potentieel is 
zeker daar 1 

Its the future! 
\r\nSucces met 
je onderzoek! 

Respondent 29 

  

dan kreeg ik 
meer 
informatie 
over de musea 
en dan snap ik 
meer wat het 
allemaal is en 
inhoud. 2   2   

Klinkt 
vernieuwend en 
informatief. Is 
zeker 
interessant, zo 
kom je veel 
meer te weten 
over een 
bepaalde plek 
of instelling. 2   

Respondent 30 

  
als ik er zou 
zijn. 2 - 2 - 

Nog nooit 
gebruikt 1   
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Respondent 31  2 20 2 5 2 2 1 2 

Zo worden zij ook 
populairder onder 
jonger publiek   

Nooit 
meegemaakt   

Respondent 32  1 29 3 7 2 2 1 2 

het kan op termijn 
financieel 
interessant zijn. 
Door te besparen 
op personeel en 
educatieve borden 
te verwijderen.   

alleen 
tomtom   

Respondent 33  2 32 3 5 2 2 1 4 

maakt de drempel 
lager voor de 
jongere generatie   

ben ik niet 
bekend mee   

Respondent 34  2 20 1 3 2 2 1 1 

daarmee spreek je 
een publiek aan die 
gewend is aan 
smartphone 
gebruik. wellicht 
spreek je die niet 
aan zonder   nee   

Respondent 35  1 24 2 5 2 2 1 1 

tijden veranderen, 
musea moeten 
meegaan om 
doelgroepen aan te 
spreken   nee   

Respondent 36  1 25 4 5 2 1 1 0 

het zorgt ervoor 
dat je interactief 
bent, meer bezoek 
krijgt en in de 
spotlight kunt 
komen staan.   

, dat ben ik 
niet.   

Respondent 37  2 16 1 3 2 2 1 4 
dat is makkelijk, 
leuk en educatief   Nee   
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Respondent 31 

  
Is wel erg 
handig 3   3   

Lijkt me erg 
handig, zeker in 
meerdere talen 
voor toeristen 1   

Respondent 32 

  

ik kan de 
informatie zelf 
selecteren 2   2   Een uitkomst 1   

Respondent 33 

  

omdat ik 
makkelijk 
toegang heb 
tot informatie 2   2   altijd handig 1   

Respondent 34 

  

lijkt me dat 
het wel 
interessant 
kan zijn 2   2     1   

Respondent 35 

  

ik zou het wel 
interessant 
vinden als het 
een 
toegevoegde 
waarde heeft/ 
extra 
informatie 
geeft 2   2   

ik heb geen 
ervaring met 
buiten-apps, 
maar ik vind het 
wel goed dat ze 
bestaan. Een 
museum zit dan 
niet vast aan de 
eigen locatie. 1 

Het 
Scheepvaartmuseum 
kan wel een goede 
app gebruiken vind 
ik. 

Respondent 36 ik niet naar 
musea in 
Nederland ga.   3   3   Gebruik ze niet. 2   

Respondent 37 

  

over sommige 
plekken is het 
leuk om meer 
te weten 2   3   

Lijkt me leuk en 
handig, maar 
voor af en toe 
en niet continu. 1   
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Respondent 
38 2 22 2 5 2 2 1 10 

de interactie tussen 
museum en 
bezoeker wordt zo 
groter. Het vergroot 
je \'museumbezoek-
plezier\'. Dingen die 
je niet kwijt kunt in 
een bordje aan de 
muur, kun je kwijt in 
een app.   geen idee   

Respondent 
39 1 35 3 5 1 2 1 8 

het is een goede 
educatieve tool die 
steeds normaler 
wordt voor 
komende 
generaties.   

niet van een 
musea.   

Respondent 
40 2 20 2 5 1 2 1 10 

inspelen op de 
doelgroep en 
nieuwe 
ontwikkelingen.     van gogh mile 

Respondent 
41 1 37 3 6 2 1 1 1 

het maakt veel 
meer mogelijk om 
kennis te delen   nee   
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Respondent 38 

als ik naar een 
museum ga, wil 
ik niet ook nog 
eens naar 
buiten. Ik wil 
juist meer 
weten over het 
museum zelf en 
wat daar te zien 
is.   3 NVT 2 NVT NVT 1 

Een koppeling 
tussen app en 
mensen met een 
museumjaarkaart, 
zou misschien iets 
zijn. 

Respondent 39 

ik zelf liever vrij 
ben van digitale 
impulsen als ik 
(met name) 
kunst bekijk. Ik 
hou dan graag 
mijn gevoel en 
zintuigen in het 
nu. Ik ben als ik 
kijk ook niet zo 
geintresseerd in 
de informatie, 
maar meer in 
de interactie 
tussen mij en 
object.   0   0   

Als het warm en 
zomer is, best 
leuk, maar 
anders is 
Nederland geen 
\'buiten\' land. 1 

Ik zou er binnen 
eerder gebruik 
van maken indien 
het niet puur 
informatief zou 
zijn. Informatie 
kan ik ook lezen 
op een bordje. 
Maar als de app 
de beleving 
vergroot zie ik het 
pas als 
toegevoegde 
waarde 
(Augmented 
reality 
bijvoorbeeld.) 

Respondent 40 

  interessant 2   2   

Interessant maar 
kunnen beter 
uitgevoerd 
worden. 1   

Respondent 41 

  misschien 2   2   informatief 1   
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Respondent 
42 1 23 1 5 1 2 1 6 

musea moeten niet 
de ogen sluiten voor 
gebeurtenissen en 
ontwikkelingen in de 
wereld. Als zij 
zichzelf niet 
vernieuwen zal 
ondoorzichtbaarheid 
en verwarlozing 
kunnen veel 
museumstukkend en 
musea doen 
verdwijnen. Dat is 
een optie natuurlijk, 
maar ik zou er niet 
blij van worden.     

de "Van Gogh 
Mile". 

Respondent 
43 2 20 2 5 1 2 1 15 

extra, diepgaande 
betekenslaag 
toevoegen aan 
kunstwerk     

rondleidingen 
per app door 
Amsterdam 

Respondent 
44 2 55 3 1 2 2 1 2 

meegaan met de 
tijd!   nog niet   

Respondent 
45 1 25 3 6 1 2 1 0   

Anders zit je 
alleen maar op je 
telefoon te kijken 
ipv naar de 
kunst...     
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Respondent 42 

  

een wandeling 
door 
Amsterdam is 
altijd leuk, en 
je kunt de 
rode draad 
letterlijk 
volgen door 
Amsterdam 
(die hangt 
tussen de 
straten door) 2   2   

Een toevoeging 
voor de stad en 
het zorgt voor 
een groter 
draagvlak en 
maakt het 
museum wat 
toegankelijker 
voor mensen die 
niet de hele dag 
binnen willen 
zijn. (al helemaal 
fijn als het weer 
mee zit) 2   

Respondent 43 

het er nog nooit 
van gekomen is 
er gebruik van 
te maken, ookal 
lijkt het mij wel 
interessant een 
keer zo\'n app 
te gaan 
gebruiken.   2   2   

Buiten-apps 
laten je op een 
andere, vaak 
verfrissende 
manier kijken 
naar de 
omgeving. Ze 
wijzen soms op 
interessante 
dingen waarvan 
je je eingelijk 
niet bewust was. 1   

Respondent 44 

  lijkt me handig 2   2   errug handig 2 DOEN! Succes! 

Respondent 45 

        2         
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Respondent 
46 0 24 2 3 1 2 1 5 

om deze sector 
levend te houden 
moet je jongeren 
enthousiasmeren 
en dat is door met 
de tijd mee te gaan 
en dus ook de 
nieuwste 
technieken 
gebruiken.     

westergasfabrieken 
volgens mij... 

Respondent 
47 2 23 2 5 1 2 1 4 ja   x   

Respondent 
48 1 30 3 3 1 2 1 3 

je kunt moeilijke of 
ingewikkelde 
onderwerpen op 
speelse wijze 
interesant en 
begrijpelijk maken   nee   

Respondent 
49 2 23 2 5 2 2 1 

1 tot 2 keer 
per jaar 

zo zou je meer 
mensen van 
bepaalde dingen 
bewust kunnen 
maken. 

vaak wordt het 
verkeerd 
gebruikt x   

Respondent 
50 2 21 2 5 1 2 1 12 

Ze moeten met hun 
tijd meegaan en zo 
kunnen ze meer 
jongeren trekken.     

Met de 
museumapp in 
Amsterdam 

Respondent 
51 2 19 3 3 2 2 1 1x 

bevordering van 
aantal klanten   <-   
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Respondent 46 

ik niet altijd wifi 
heb, en dat heb 
je waarschijnlijk 
wel nodig   2 - 2 - 

het is leuk, maar 
je moet er wel 
tijd voor 
insteken om 
echt te gaan 
doen en het 
onderwerp moet 
je natuurlijk wel 
interesseren. 1 - 

Respondent 47 

    2   2   tjah... 1   

Respondent 48 

  altijd proberen 2   3   

Te makkelijk en 
nog niet 
interesant 
genoeg 1   

Respondent 49 

als ik een tour 
wil wil ik dingen 
echt kunnen 
zien het liefst 
ook in een 
bepaalde 
omgeving   2   0   

ik maak vrij 
weinig gebruik 
van apps 2   

Respondent 50 

  

het voegt veel 
toe aan de 
omgeving 
waarin we 
wonen/leven. 
Het zorgt 
ervoor dat we 
deze omgeving 
beter leren 
begrijpen 1 

Geen 
specifieke op- 
of 
aanmerkingen. 1 

Ik ken het 
alleen van 
naam, heb de 
app nooit 
gebruikt. 

Zoals ik al eerder 
schreef, ze 
voegen veel toe 
aan de 
omgeving. Apps 
laten je anders 
kijken naar je 
leefomgeving. 1   

Respondent 51 

  
meer 
informatie 2 - 2 - Geen idee 1 Nope 
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Respondent 
52 1 48 3 5 1 1 1 4 keer 

Dat vergroot de 
doelgroep en de 
interesse     

Zaanse Schans 
app 

Respondent 
53 2 21 2 5 1 2 1 3     x   

Respondent 
54 2 27 4 5 2 2 2 1 

Hooguit om papier 
uit te sparen. 

Niet iedereen 
heeft een 
smartphone. En 
de informatie is 
ook op papier uit 
te geven. .   

Respondent 
55 1 23 3 5 1 2 1 5 

zo houden ze de 
connectie met de 
nieuwe generatie   nee   

Respondent 
56 2 20 2 5 2 2 1 5 

handig, zo kan ik 
snel informatie 
opzoeken     

museumnacht 
app 

Respondent 
57 2 22 2 5 2 2 1 3 

het maakt het 
makkelijk om een 
jongere doelgroep 
te bereiken en 
informatie te 
verspreiden   Nee   

Respondent 
58 1 22 2 6 2 2 1 1 

het is een handige 
manier om op de 
hoogte te blijven 
van exposities e.d.       
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Respondent 52 

  Bovenstaande 1 

Ik vind het een 
toegevoegde 
waarde, vooral 
voor de 
huidige 
generatie 2   

Leuk en 
informatief 1   

Respondent 53 
het internet het 
nooit doet zoals 
jij dat wilt. 
Neem liever 
een boekje 
mee.   3   3   

geen internet 
abbo... 1 

bied je een 
binnen-app aan, 
zorg dan voor 
wifi. 

Respondent 54  

Ik geen 
smartphone 
heb of wil 
hebben.   3   3   De-wat? 2 Hoewel 

Respondent 55 

ik die niet heb   0   0   

Ik gebruik niet 
zoveel apps, en 
de buiten-apps 
ken ik niet echt 1 

Laat ze zorgen 
dat het een 
meerwaarde 
voor de klant is. 
Niet voor het 
museum. 

Respondent 56 

  
ik ga sneller 
iets opzoeken 2   2   

Fijn, doordat ik 
sneller iets kan 
opzoeken ga ik 
iets ook sneller 
doen 1 Promoten! 

Respondent 47 

  

Ja, weet niet 
welke, ken ze 
niet 2   2   Weet ik niet? 1 

Wat is een 
binnen-app? 

Respondent 58 

Websites zijn 
voor mij 
afdoende.   2   2   

Doorgaans een 
prima 
toevoeging. 1   
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Respondent 
59 1 24 2 6 2 2 1 0 

dan ga je goed met 
je tijd mee.   nee   

Respondent 
60 1 23 3 5 2 2 1 5 

Het kan benodigde 
aansluiting met het 
museum verzorgen.   nope.   
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Respondent 
59 

  

klinkt als een 
handige 
manier om 
meer 
informatie 
over 
onderwerpen 
te krijgen. 2   

 
2   

Ik heb daar 
eerlijk gezegd 
bijzonder weinig 
ervaring mee. 1   

Respondent 
60 

  

Als het 
duidelijk 
gepromote 
word en nuttig 
is. 2   2   

Geen mening, 
nog nooit 
gebruikt. 1   
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9.8 Uitwerking data online enquête 
 
 

leeftijden: 
 >18 2 

18-20 9 

21-25 36 

26-30 4 

31-35 4 

36-40 1 

46-50 1 

51-55 3 

  
 
 
 

aantal 
bezoeken 

 nul  6 

1x 12 

2x 8 

3x 5 

4x 7 

5x 5 

6x 2 

8x 3 

10x 5 

12x 5 

15x 2 

 
 
 
 

Bekende apps  

MuseumApp 4 

Anne's 
Amsterdam 2 

Museumn8-app 1 

Zaanse Schans  1 

Fort Sjako 1 

van Gogh Mile 3 

Anders 5 

Niet bekend 43 

 
 
 

10% 

20% 

14% 

9% 
12% 

8% 

3% 

5% 

8% 

8% 

3% 

nul 1x 2x 3x 4x 5x 6x 8x 10x 12x 15x

7% 

3% 
1% 

2% 
2% 

5% 

8% 

72% 

MuseumApp Anne's Amsterdam Museumn8-app

Zaanse Schans Fort Sjako van Gogh Mile

Anders Niet bekend
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Wil geen gebruik van maken 
buiten apps 16 

 Wil gebruik van maken van 
een buiten app, maar.. 44 

 
 
 
 
 
 

    

  

Bekend met ja nee 

MuseumApp 9 37 

Anne's 
Amsterdam 5 41 

Liever..  

Binnen (1) 46 

Buiten (2)  12 
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9.9 Interview Ita Amahorseija, 15 februari 2013 

 
Waarom is er gekozen voor een app buiten, niet binnen? 
Ik denk dat het goed is om te beginnen met vertellen waarom we zijn begonnen met ‘Het 
Amsterdam van Anne Frank’. Onze directeur nam afscheid, en in de lijn van 
museumdirecteuren die vragen om een bijdrage om iets aan te schaffen, vroeg hij als 
afscheidscadeau online een site die in zou gaan in de oorlogsgeschiedenis van Amsterdam. 
Sinds hij in Amsterdam was gaan wonen, vond hij het jammer dat de mensen die er woonde 
en met name jongeren, zich weinig realiseerde wat er tijdens de oorlog daar plaats vond. 
Daar hebben we een website voor gemaakt, die heet “Het Amsterdam van Anne Frank”. We 
hebben daar gekozen voor verschillende manieren om die boodschap over te brengen. O.a. 
door het gebruik van foto’s uit de tijd van Anne Frank in Amsterdam, andere zwart-wit foto’s, 
maar dan gesitueerd in het huidige Amsterdam. Echt heel bewust met de gedachte dat je als 
jongeren kan denken: die oorlog dat interesseert me niets, dat is zo lang geleden. Maar als je 
dan geconfronteerd wordt met dat beeld op een plek waar je winkelt of uitgaat, dat het dan 
inspeelt op de belevingswereld van jongeren. En de site probeert ook te laten zien hoe 
Amsterdam was voor de oorlog. Dat het een stad was, wat de stad nu ook is. Een stad met 
heel veel levendigheid en veel nationaliteiten. We wilden ook laten zien hoe de stad was en 
dat het ook een toevluchtsoord, al eeuwen lang. En hoe de oorlog invloed heeft gehad op de 
samenstelling van de samenleving. Want een groot deel van de Joodse gemeenschap is 
vanuit hier afgevoerd. Hoe dat dan ging in het dagelijkse leven en wat voor keuzes men heeft 
gemaakt en in wat voor situaties men terecht kwam. Dus we hebben daar een visuele tijdlijn 
voor gemaakt en verschillende verhaallijnen. Je kunt een verhaal volgen van een persoon, 
maar ook de geschiedenis op verschillende locaties in Amsterdam. En zo kan je dus de 
geschiedenis van Amsterdam ontdekken. Toen bedachten we, ja weet je, lokale geschiedenis 
is het fijnste als je deze ook bij je kunt hebben als je ook in de stad bent. En een app is het 
meest geschikte middel om het mee te geven aan je publiek. 
 
Ik moet eerlijk zeggen dat wij ook ontwikkelingen hebben bekeken en cijfers hebben 
geprobeerd te achterhalen. En dit was heel erg moeilijk. Soms waren er helemaal geen cijfers 
in handen. Als ik iets hoorde over aantal downloads of feedback. We hebben gekeken naar 
een app die gebruikt wordt door Haags museum en Den Haag waar ze het combineren met 
het ontvangen van groepen en uitgeven van toestellen. Maar daar hebben we geen feedback 
op gekregen. Ook hebben we gekeken naar de app van het Joods Historisch Museum, waar 
het bijzonder was dat men ook echt met hun smartphone naar binnen mochten. En dit is een 
totaal andere situatie dan in het Anne Frank. Want hier kunnen we mensen niet toestaan om 
naar binnen te gaan. In eerste instantie omdat het veel te klein is. Maar vooral omdat het de 
authentieke beleving van de kamers aantast. Je wilt toch dat men zich eerst realiseren op 
welke plek ze zijn, en dan niet naar een apparaatje staan te kijken.  
 
Maar waarom dan niet voor- of na ‘Het Achterhuis’? Bijvoorbeeld bij het discussieplein? 
Wat wij belangrijk vonden ook voor ons zelf, de aanleiding was aanvankelijk de mensen op de 
plekken zelf de geschiedenis te laten ontdekken. Dit hangt deels samen met het museum, 
maar merendeel met het leven van de Franks in het vrije Amsterdam. Dat was de primaire 
reden om de app te maken. Daarbij was het een uitgelezen kans voor ons om te kijken of 
mensen de app ook zouden gebruiken in de rij. Zoals je weet hebben we bijna altijd een rij. 
Dat vonden we natuurlijk ook mooi om te bestuderen als we in de buurt van de rij de locatie 
geschiedenis aan zouden bieden of mensen het ook daadwerkelijk zouden gebruiken en of ze 
het zouden waarderen. Eerlijk gezegd het was ook best wel moeilijk om voor ons zelf cijfers 
te noemen. We hadden eigenlijk zelf bedacht dat als ons zou lukken om in een half jaar tijd, 
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12.000 downloads te krijgen. Dan zouden we heel erg blij zijn. We hadden er geen idee van. 
We hadden cynische collega’s, die zeiden: ‘Dat gaat jullie nooit lukken’. En de cijfers van 
andere instellingen vielen zwaar tegen, die gingen soms maar in de honderden over een hele 
lange tijd. Dat was niet bemoedigend. Je moet het toch ook maar proberen. Wij hadden het 
voordeel dat wij het als cadeau aangeboden kregen. Want als wij het helemaal zelf hadden 
moeten bekostigen en subsidies er voor hadden moeten zoeken, dan was het toch een heel 
ander verhaal geworden.  
 
Als u de app niet als cadeau aangeboden kreeg, was het dan nog doorgegaan denkt u? 
Als we dan op tijd subsidie aan hadden kunnen vragen dan wel. Maar het feit dat het door LBI 
en Boulou door ons werd aangeboden, dat zij het concept, interactie ontwerp en de techniek 
aan ons hebben aangeboden. Dat heeft heel veel uitgemaakt. We hebben zelf uiteraard ook 
geïnvesteerd door zelf de content te maken en de vertalingen te doen. En ook door een PR 
plan te maken. We hadden ook voor het eerst billboards op bescheiden schaal rond de mei 
periode. Dat hebben we toevallig ook weer kunnen door een gift van Tuschinksi die ze aan de 
Anne Frank Stichting hebben geschonken. Het kwam allemaal heel prachtig samen. 
We hadden geen idee hoe het allemaal zou gaan, maar we hadden wel zo veel mogelijk 
gedaan om alles zo goed mogelijk te lanceren. Een spotje bij at5 en een persbericht. Het 
persbericht ging 1 mei uit, en we hadden in de eerste week al 12.000 downloads. Wat echt 
heel mooi is. Ik heb het echt met verbazing aangekeken. De mensen van boulou die waren 
niet verbaasd. Die hadden een onderbuik gevoel dat het ging werken. 
 
Dan heb je nog het aantal downloads, maar ja, dat betekent niet dat mensen ook echt de 
hele wandeling doen. En het was best spannend om de eerste resultaten af te wachten. Dan 
konden we echt kijken wat er werd opgepakt. We geven er altijd één mee, zodat de 
gebruikers kunnen kijken wat het is. Maar we zijn super tevreden dat en groot er zeker meer 
dan vijf oppakt. 
 
Betreft het dan ook items die verder van het Anne Frankhuis afliggen?  
Dat was ook heel spannend, want de app heeft best wel een moeilijkheidsgraad. Want als je 
alles op wilt pakken ben je 2 en n half uur kwijt. Maar we vonden zelf inhoudelijk, het heel 
bezwaarlijk als we het alleen zouden concentreren rond om het Anne Frank huis en de familie 
Frank. Als het gaat om de oorlogsgeschiedenis van Amsterdam, kan je het niet maken om niet 
breder de geschiedenis te vertellen. Ik had ook zo iets van het album vol krijgen is geen 
verplichting. Het gaat er om dat je mensen in aanraking brengt met de geschiedenis.  
 
Mensen die uit nieuwsgierigheid het hebben gedownload, een aantal types die zeiden: ja ik 
heb t gedownload, maar ik moet naar Amsterdam om het te doen. Naja. Werkelijkheid waar. 
Maar daar hadden we wat voor bedacht, namelijk dat elk item ook terug verwijst naar de 
site. Als je het niet lokaal kunt beleven, kan je het altijd nog online doen. 
 
Ik was sowieso erg blij over de positieve persreacties die we hebben gekregen. Ook twee 
grote kranten in Duitsland hebben het opgepakt, zoals Die Welle en een Joods opinieblad. 
Maar ook radio verslaggevers, en museumbloggers. Heel veel leuke reacties en recensies.  
 
Vervolgens hebben we reacties gekregen van ons publiek. Dat vond ik zo indrukwekkend, niet 
alleen dat mensen de moeite namen om de hele route te doen. Maar ook mensen die zichzelf 
of hun kinderen fotografeerde op die plek. En dan heb je het ultieme, vind ik. In je hele opzet 
om publiek te bereiken en te doordringen van die geschiedenis en dat ook voor zich zelf het 
een plek kunnen geven. Ik vind dit wel het ultieme. En geweldig. 
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De doelgroep was aanvankelijk jongeren, en met name uit Amsterdam. Komen de 
gebruikers overeen met de doelgroep die jullie aanvankelijk hebben gesteld? 
Uiteindelijk hebben we gezien dat het toch een wat oudere doelgroep is. Dat is niet 
onlogisch, want het is toch een doelgroep met en smartphones en tijd en behoefte om dit 
soort wandelingen te doen. Als je dit heel specifiek voor jongeren wilt maken, moet je er echt 
een apart traject voor opzetten. Of met scholen of peerguides. Een extra benadering die 
nodig is voor de interpretaties. 
 
Hebben jullie al updates of aanpassingen gedaan naar aanleiding van gebruikersreacties of 
iets dergelijks? 
We hebben nu voornamelijk een technische update gedaan voor de iPhone 5. We hebben 
even getwijfeld of we toch die 30 items terug zouden brengen, of aparte albums zouden 
maken per gebied of thema. Maar voorlopig hebben we toch besloten om hier nog een jaar 
mee te wachten. Zodat we ook kunnen kijken hoe we dan toch die jongeren extra kunnen 
benaderen. Dus ik vind dat het goed dat de app bestaat. En om het meer toe te snijden op 
specifieke gebruikers denk ik dat we hier voor meer onderzoek moeten doen. Wat nou aan 
zou kunnen slaan.  
 
Dus het blijft voorlopig alleen bij technische updates? 
Voorlopig, dit jaar wel. We gaan dit jaar wel nadenken hoe we dit voor de toekomst uit 
kunnen brengen of aanpassen.  
 
Vindt u dat alle musea een app moeten hebben? 
Nee. Als het van toepassing is wel. En als het, in die zin, een toegevoegde waarde heeft voor 
het museum en het publiek wat ze willen aantrekken. Maar niet vanuit een soort fashion van: 
wij moeten ook een app hebben. Dat zie je wel aan ontwikkelde apps die niet succesvol zijn.  
 
En vindt u dan dat deze buiten of binnen het museum moet plaats vinden? 
Ik denk dat het goed is al het gecombineerd is. Bij het Anne Frankhuis is het binnen gewoon 
niet mogelijk. Misschien voor specifieke doelgroepen wel als add-on. Dan moet je het zeker 
doen. Maar ik denk dat als ik een museum zou hebben, zoals HSM die geweldig groot is dan 
zou ik juist die combinatie maken. Helemaal als het dan gaat over de slavernij en Amsterdam 
dan zou ik toch kijken of het niet kan aansluiten bij de locatie geschiedenis.  
 
Wat denkt u dat een goede app maakt? Is dat ‘alleen’ die toegevoegde waarde? Of zijn er 
andere factoren die meespelen? 
Ik denk dat het moet inspelen op de nieuwsgierigheid van mensen. En dat hebben we ook 
wel proberen te doen met de items bij Annes Amsterdam. Dat we hebben gekeken naar wat 
zit er in de belangstellingssfeer van mensen. Als ze hier in de rij staan, realiseren ze zich dat 
die Westerkerk ook een functie en symbolische betekenis had voor Anne. Als ze over die 
boom gehoord hebben, weten ze de boom te situeren ten opzichte van de onderduikplek. En 
zo in te spelen op het menselijke aspecten wat relevant is voor het verhaal van je museum. 
En dus echt die gegevensgeschiedenis aanspreken. Dan heb je al heel veel bereikt. 
 
Wat wij als musea al gauw hebben, is dat we soms de nijging hebben om door te schieten. 
Dat is logisch want je hebt natuurlijk een missie en zoveel verhalen. Het is de kunst om te 
balanceren, daarom zeg ik ook zeer expliciet: als een app van toepassing is, moet je het doen. 
Maar doe het anders niet. Het kost geld, tijd en aandacht. Als je dat niet hebt, richt dan 
vooral op de dingen die je wel een succes kunt maken. 
 
Wat vindt u bijvoorbeeld van een concept als de MuseumApp? 
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Een grote voorwaarde van een app vind ik is dat er wel een bekendheid om heen moet zijn. 
Anders wordt deze niet gebruikt. En dat de app zichzelf moet bewijzen.  
Als ik kijk naar het Anne Frankhuis, wij zijn vrij low-profile, we maken bijna geen reclame om 
het zo maar even te zeggen. Dus dat met die billboards was ook éénmalig. Ook al hebben we 
de reclame niet echt nodig, willen we met name vanuit onze geschiedenis het niet pushen. 
We vinden het verhaal van Anne heeft zijn bekendheid en uitstraling we willen geen extra 
middelen gebruiken om dit te pluggen. Wat ik dus ook zo mooi vind is dat de app zichzelf aan 
het bewijzen is. Na die eenmalige actie hebben we niets meer gedaan. Behalve flyers naar 
scholen en dergelijke doen we niets. Dus als men er van wilt leren kennen moeten ze al naar 
de website gaan of in de rij staan.  
 
Zien jullie verschil in het aantal gebruikers en downloads? 
In de winter sowieso, dan hebben we ook minder bezoek. Dus dan is er een afname te zien. Ik 
hoop dat we nu we naar de lente en het hoogseizoen gaan dat er weer een toename te zien 
is. 
 
Als dit niet het geval is, gaan jullie dan weer een campagne opzetten? 
Campagne denk ik niet, maar misschien op plekken waar toeristen hun informatie vandaan 
halen, dat we daar vermeld worden.  
 
Is er publieksonderzoek gedaan voor het onderzoek? 
Nee, dit is niet gedaan. Wel is er geïnventariseerd wat de pers er over vermelde. En de 
reacties van gebruikers geïnventariseerd, met foto’s die ze instuurde etc. en op social media 
reacties. Maar geen inhoudelijk onderzoek. Dat is ook moeilijk want een groot deel van onze 
bezoekers verblijft niet lang in de stad.  
 
Er zit geen koppeling in de app ingebouwd dat mensen feedback kunnen geven? 
Nee, er zit wel een social media link in, deze moeten ze echter zelf activeren. 
Het zou best kunnen dat we dit nog gaan doen. Maar we hebben best veel projecten op dit 
moment. Maar als we een uitbreiding gaan doen, dan gaan we er wel uitgebreider 
publieksonderzoek naar doen. 
 
Hoe lang denkt u dat de app ‘leeft’? 
Dit vind ik moeilijk te zeggen. Want we hebben ook websites die we in 2005 hebben 
ontwikkeld en nog steeds draaien omdat er nog steeds publiek voor is. Dat is dan denk ik ook 
het antwoord: zolang er publiek voor is, zal het bestaan. 
Zolang we geen beter alternatief hebben zal het ook nog wel blijven bestaan. 
 
We wilden geen app die qua techniek tegen ons zou werken. Als in veel onderhoud en 
dergelijke.  
 
Wie beheert de app? De stichting of Repudo? 
Het beheer ligt bij Repudo. Er waren natuurlijk wel beginners dingetjes. Maar we hebben 
geen problemen gehad.  
 
Het eerste idee was dat het een onderdeel zou worden van de Repudo omgeving. Maar 
uiteindelijk hebben ze toch een native app gemaakt. Deze werkt ook net even anders als de 
algemene repudo app.  
 
Maar het concept van het album, en de heldere toelichting, zijn geweldig.  
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9.10  Interview Nikki Pootjes & Stephanie Vahlkamp, 21 februari 
2013  

 
Waarom hebben jullie gekozen voor een app die buiten is, en niet binnen? 
Nikki: Daar gaat een hele lange geschiedenis aan vooraf. We hebben onze vaste 
tentoonstelling DNA, die in gaat op de geschiedenis van Amsterdam aan de hand van vier 
kernwaarden, namelijk: Creativiteit, Ondernemerschap, Vrijdenken en Burgerschap. Je hebt 
natuurlijk een collectie waarmee je een verhaal vertel van de stad en de geschiedenis. Maar 
wij vinden het belangrijk als museum, dat we dat verhaal ook vertellen buiten de deuren. Dat 
je het verleden met het heden verbindt op een plek waar het verhaal zich ook heeft plaats 
gevonden. En dat we dat ook graag zichtbaar maken, buiten de deuren. 
 
Stephanie: Daarbij denk ik dat wij als Amsterdam Museum ons ook meer willen richten op 
verschillende doelgroepen. En niet alleen op museumkaarthouders enzo richten, maar ook 
op Amsterdammers, mensen die niet zo bekend zijn met het museum, maar die je wel op 
deze laagdrempelige manier kunt bereiken. 
 
Wat is de precieze doelgroep van de app? 
Stephanie: Ik denk niet dat je echt kunt spreken van een precieze doelgroep, al zeggen we 
wel dat wij denken dat je met de MuseumApp de Amsterdammers kunt bereiken. In de zin 
dat de app de hidden treasures laat zien. Uit testen is ook gebleken dat veel Amsterdammers 
die weetjes juist heel leuk vinden. Want je leert je eigen stad op een andere manier kennen. 
Maar ook dagjes mensen en toeristen. En we hebben de DNA tours ook vertaald in het 
Engels. Dus ik vind het heel moeilijk om de doelgroep in precieze hokjes te douwen. Maar wij 
denken dat het zowel voor Amsterdammers, dagjes mensen en toeristen een leuke manier is. 
 
Nikki: We hebben in de app ook verschillende lagen ontwikkeld, zodat je verschillende 
groepen kunt bereiken. De ene laag is echt fun en weetjes, de andere is meer spel element en 
de ander meer verdieping. En zo kun je je dus ook richten op verschillende groepen binnen 
één tour. 
 
In welk opzicht is de PinkPerspectives Tour anders dan de DNA tours? 
Nikki: de PinkPerspectives is echt gelanceerd tijdens de Gay Pride met een andere doelgroep. 
Ik denk niet dat gezinnen deze tour snel zullen doen. En we zijn ook meegenomen in het 
programma van de Gay Pride. En wij vonden het leuk om dit onderwerp, wat ook bij 
Amsterdam hoort, te belichten voor de mensen die ook een beetje verdieping willen. Het was 
ook een samenwerkingsproject met UvA Homostudies, Waag society, homo-doc en met Het 
Mandje waar we ook een replica van in het museum hebben staan. En dat werd echt een tour 
van het mandje, tot het mandje. Deze tour had wel echt een specifieke doelgroep en een 
specifiek lanceringsmoment. Het is ook wel een van onze best belopen tours tot nu toe. 
 
Stephanie: Dat is ook wel een les geweest. Als je het aan zo’n groot evenement koppelt, dat 
je gelijk ziet dat de aantallen groter zijn.  
Wat voor marketingcommunicatie activiteiten zijn er ondernomen bij de lancering? 
 
Nikki: Nou we zijn gewoon meegelift op de hele communicatie van de gay pride organisatie 
zelf. En zij sturen persberichten uit en maken programma boekjes enzo. 
 
Stephanie: En dat helpt natuurlijk wel. 
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Nikki: En alle partners hebben het verspreid onder hun eigen kring van geïnteresseerde. 
 
Is de app nog steeds zo populair, of zien jullie wel al een afname? 
Nikki: Er was natuurlijk een enorme piek, maar hij wordt nog steeds veel gelopen.  
De MuseumApp is sowieso erg weers-afhankelijk. In de winter wordt er minder gelopen dan 
in de zomer. Dus het is wel een beetje een seizoensproduct. Maar hij wordt alsnog gelopen, 
ja.  
 
Hebben jullie voor de PinkPerspectives tour ook een testronde gedaan? En wat waren daar 
de resultaten van? 
Nikki: er waren twee testronden. Eentje was een internationale groep die hier was voor het 
congres van de Gay Pride. We hebben aan hun gevraagd of zij de app wilden testen. En dat 
zijn mensen die Amsterdam niet kende, maar daar kwam uit dat ze het een gele goede route 
vonden. Een leuke manier om zo iets over de geschiedenis van Amsterdam te leren, want de 
geschiedenis gaat vrij ver terug over homoseksualiteit. En hoe de regeringen daar mee om 
zijn gegaan toentertijd. Dus echt die verdieping die ze heel leuk vonden. Maar we hadden ook 
wat fun en weetjes er in gedaan. En die combinatie van die twee vonden ze erg leuk. 
Hebben jullie beide soorten tours vaak geupdate of aangepast. 
 
Stephanie: We zijn ze nu voor het eerst echt aan het updaten, na anderhalf jaar.  
 
Nikki: er is een groep die we heel graag willen bedienen, maar die gewoon niet met een 
smartphone om kan gaan. Wij vinden deze routes zo leuk, dat we denken van ja hoe kunnen 
we deze ook meegeven aan die groep. We lenen dan wel toestellen uit, maar dat werkt ook 
niet voor deze groep. Hoe kun je die groep dan bedienen? Dus dan gaan we toch terug naar 
een old skool papiertje. Dus we zijn nu bezig om de routes op papier te krijgen, en dat wordt 
dan een soort boekje. Die ook aansluit bij de DNA tentoonstelling en ook informatie geeft 
over de collectie. Dus nu zijn we weer naar het kijken naar de routes. En de informatie weer 
updaten.  
 
Stephanie: We maken dit soort routes, maar we blijven wel altijd kijken waar er behoefte 
naar is. Dus als wij merken dat er naast de app behoefte is aan een papiere versie, dan gaan 
we daar naar kijken. Want we willen gewoon verschillende gebruikers bedienen. Zo blijven 
we kijken. 
 
Nikki: de app blijft wel een middel 
 
Stephanie: Ja, het is een van de middelen. 
 
Zijn er al iets van resultaten bekend over de gebruikersaantallen en andere cijfers? 
Stephanie: het totaal was laatst iets van 800.Maar inmiddels is het wel meer. Ik denk dat we 
nu wel over de 1000 zitten. Alleen onze routes. 
Nikki: er zijn nu natuurlijk telkens meer musea in de museumapp. Maar daar weten we de 
gegevens niet van. De PinkPerspectives tour gaat misschien ook vervolg krijgen in andere 
steden. 
Zien jullie dat de gestelde doelgroep overeenkomt met de gebruikers? 
 
Nikki: Je kunt niet van een afstand zien wie er welk soort routes gaat lopen. Daar moet je een 
hele hoop gegevens voor vragen 
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Stephanie: Dat is interessant, maar dat is een keuze die je moet maken. Mensen kunnen het 
nu bij wijze van spreken anoniem doen. Je moet wel een gebruikersaccount aanmaken. Maar 
daar hoef je geen echte gegevens in te vullen. 
 
Waarom is er gekozen om samen met andere musea in een app te gaan, en niet voor een 
eigen app? 
Stephanie: ik geloof er wel in dat je zo een sterker product neer zet. Want uiteindelijk moet je 
toch aan de gebruiker denken. Ik kan me voorstellen dat het uiteindelijk de Amsterdam 
Museum App wordt, daar hebben we ook gesprekken over gehad. Of dat je én een 
overkoepelende en een eigen doet. Want ik kan me voorstellen dat voor toeristen die een 
dag naar Amsterdam komen. 
Wij geloven er wel echt in. 
 
Nikki: wij werken graag samen met andere musea en instellingen en ondernemers in de stad. 
We zijn niet de enige die het verhaal van Amsterdam vertellen. We verwijzen ook graag door 
naar andere instellingen die bijvoorbeeld een specifiek verhaal veel beter vertellen dan wij. 
Samen sta je veel sterker. 
 
Stephanie: je bundelt eigenlijk je krachten. Je kunt wel allemaal een app gaan ontwikkelen, 
maar als je zoiets in de markt wil zetten, en wij weten hoe moeilijk dat is. Dan sta je veel 
sterker als het een gezamenlijk product is. Want die MuseumApp kan alleen maar groeien en 
groeien. En je kunt ook profiteren van elkaars communicatiemiddelen.  
 
Nikki: het is veel gebruikersvriendelijker en ook echt een platform.  
Hoe wordt de communicatie gedaan? Gaat dat via de MuseumApp organisatie, of is het ieder 
museum voor zich? 
 
Stephanie: MuseumApp vanuit zichzelf. Maarja als de musea niet meewerken, dan zal het 
alsnog niet van de grond komen. Dus het is wel van belang dat je het onder je eigen kanalen 
in ieder geval onder de aandacht brengt. Of het je website of je soc. Med. Is of je nieuwsbrief, 
of een bordje bij de kassa. We zijn nu bezig met Narrowcasting, daar kan je iets mee doen. 
Dat is wel de bedoeling. Maar je kunt het natuurlijk niet afdwingen. Dus het ene museum 
doet iets meer dan een ander. Maar het is wel de bedoeling. 
 
Vinden jullie dat de app tot nu toe een succes is? 
Stephanie: Ik denk qua kwaliteit en product sta ik er echt, echt achter. Ik denk echt dat het 
een mooi product is. En ook de reacties die we hebben gekregen. 
Nikki: het is ook een product wat we samen met 7scenes en waag society hebben ontwikkeld. 
We hebben veel testgroepen gehad in het begin. En hebben kunnen aangeven wat wel of niet 
werkt. Dus ik denk dat we ook echt een product hebben wat aansluit bij musea als bij de 
bezoeker.  
 
Stephanie: ik denk wel dat we er nog lang niet zijn. Dit is een pilotproject geweest. Aan het 
eind van die pilot hebben we wel een product op geleverd. Alleen je merkt wel dat het dan 
nog niet klaar is. Dan begin je eigenlijk net pas. We merken van: misschien moet je wel grote 
grote partners gaan zoeken om het product op de markt te brengen. Zoals de ANWB of de 
NS. Je moet manieren vinden om mee te liften met wat grotere partners, zodat de app wordt 
meegenomen in hun grote communicatie. Je doet je best natuurlijk wel vanuit het museum. 
Maar we zien dat echt als nog een proces waar je in zit, ook al zijn we nu al 2 jaar verder. 
 
Hoe verloopt het technische proces, qua updates?  
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Nikki: We koppelen terug. 7scenes luistert echt naar de gebruikers en de musea. We komen  
Ook af en toe bij elkaar, van Amsterdam. En dan bespreken we het. Dus als we er achter 
komen dat één ding bijvoorbeeld echt niet werk, dan koppelen we dat terug. En dan gaan ze 
het aanpassen. Het moet natuurlijk wel werken voor zowel het publiek als voor ons. Dus 
7scenes die voert regelmatig technische updates door. En de techniek die ontwikkelt 
natuurlijk ook. Die wordt telkens beter, telefoons worden telkens beter. We zijn begonnen op 
iPhone 3. iPhone 4 was al zo’n verbetering. Je kunt niet een product maken en er niets meer 
mee doen. Het is vol op in beweging. 
 
Stephanie: er gebeuren natuurlijk ook dingen vanuit 7scenes. Die zijn ook continue aan het 
ontwikkelen. 
 
Nikki: dat is ook hun specialisme natuurlijk, wij hebben niet de technische kennis 
 
Stephanie: maar we hebben er absoluut invloed op als gebruikers, zeg maar. 
Vinden jullie dat alle musea een app moeten hebben? 
 
Stephanie: ik zou het wel leuk vinden. Als de musea in Amsterdam er een hebben. Hoe meer 
keus je hebt. Des te completer het is voor de gebruiker. Maar ik vind wel dat het zo is, dan 
moet zo’n museum de mensen en de uren hebben. Want als je echt een goede tour wilt neer 
zetten, ik denk dat we dat inmiddels wel weten, dan gaat daar heel veel tijd en research in 
zitten. 
 
Nikki: je gaat wel voor kwaliteit, dus je wilt ook kwalitatief goede tours in de MuseumApp 
hebben 
 
Stephanie: ik zou dan liever, eerder dat willen. Dan dat er 50 musea mee doen, die iets 
publiceren en de helft is niet echt goed. Ik zou er een voorstander van zijn. Mits er tijd en 
middelen zijn om het te realiseren. 
Wat vinden jullie een goede app? 
 
Stephanie: ik denk dat wij wel echt voorloper zijn geweest op dit gebied.  
 
Nikki: We hebben wel naar Layar gekeken enzo, maar dat vinden wij zo niet 
gebruiksvriendelijk. Wij willen wel dat er in begeleid wordt waar je naar toe moet lopen. In 
Layar weet je niet goed waar.  
 
Stephanie: We hebben de in een proces van ongeveer een jaar ontwikkeld. Het was niet zo 
van dit is onze inspiratie app. Het is een heel ontwikkelproces geweest, waarbij 7scenes al 
een platform had, die hadden een basis. Vanuit deze basis ga je samenwerken. We gingen 
kijken, nou wat kunnen we vanuit deze basis doen. Dat was nog niet zo heel veel. Op dat punt 
zijn we verdergaan ontwikkelen. Dus was wil je vertellen op een plek, wat wil je daar doen, 
wat voor mogelijkheden moet je daar voor hebben. Ik kan niet zeggen van, dat was nou mijn 
inspiratie app. 
 
Nikki: we hadden ook niet echt veel voorbeelden, wat dat betreft. 
 
Stephanie: Je merkt nu de laatste een, twee jaar dat het pas echt aan het opkomen is, ook in 
de culturele sector. Ik denk wel dat wij er wel op een andere manier instonden. 
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Nikki: we vonden het ook heel belangrijk dat het heel makkelijk is voor musea om dingen aan 
te passen. Niet dat je dan telkens met iemand moet bellen dat die het weer gaat aanpassen 
enzo. Dat is niet meer van deze tijd. We kunnen nu zo dingen aanpassen als het moet.  
Stephanie: Ik denk dat je niet de man uren moet onderschatten. Qua kosten is het afhankelijk 
van het aantal gebruikers, dus ook voor kleine musea is het toegankelijk. Dat is wel heel leuk 
er van.  
 
De laatste ontwikkelingen met de MuseumApp zijn dat je de app ook voor binnen de 
museumdeuren kunt gebruiken. Overwegen jullie om dit ook toe te passen? 
Stephanie: Het is wel in me opgekomen dat we meer willen doen voor kinderen. Fun en game 
achtig. Dus afhankelijk van het budget is het wel iets om over na te denken. We hebben er 
geen ervaring mee, maar het is leuk om over na te denken. Wat de mogelijkheden zijn om 
zoiets te doen.  
 
Het Amsterdam Museum biedt ook leentoestellen aan, wordt hier gebruik van gemaakt? 
Stephanie: Nee, maar dat is ook wel te verklaren. Inmiddels. Want voorhgeen dachten wij dat 
mensen die geen smartphone hebben, wil je toch die service aanbieden. Maar inmiddels 
begrijpen wij ook wel dat niet eidereen is het zelfde. Iemand die geen smartphone heeft, vind 
het misschien prettiger om op papier te doen. Iemand die er wel een heeft, die kan daar 
prima mee uit de voeten. We hebben heel lang nagedacht over ja iemand die geen 
smartphone heeft, daar moeten we alles super goed voor uitleggen. Daar hebben wij ook 
super goed ons best voor gedaan, instructiefilmpjes en begeleiding enzo. 
 
Nikki: Ja maar als je het niet gewend bent, en je krijgt in een keer een iphone in je mik 
gedouwd met ga maar eens lopen. Je moet er eigenlijk bij zijn, maar dat kan niet. En we 
hangen het ook niet aan de grote muur, dat we ze hebben. Het blijft toch wel een beetje een 
risico.  
 
Stephanie: aanvankelijk dachten we het is een stukje extra service wat je ze bied. Maar we 
zijn er nu wel achter dat het niet werkt.  
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9.11  Interview Peter Dubois, 26 februari 2013 

 
Wat doet u precies? 
Sinds 2004 ben ik mij gaan richten op location based story telling met mijn eigen bedrijfje, 
een eenmanszaak, die heet Living Doc. Toen waren er eigenlijk nog helemaal geen 
smartphones, dus wij bouwden dat toen met het Telematica Instituut in Enschede op een 
PDA. De meeste mensen hadden dat ding niet in hun zak zitten ofzo, maar goed het bleek te 
kunnen dat je op dat ding op een of andere manier en GPS en een kaartsysteem en iets van 
audio er op kon bouwen. We zijn begonnen in Roombeek, de wijk in Enschede van de 
vuurwerkramp. Daar heb ik een route doorheen gemaakt met allemaal verhalen van mensen 
en portretten van mensen, plaatjes met tekst, dus eigenlijk een hele range heb ik daarvoor 
bedacht. Er hing ook een website aan vast. Daar ben ik t/m 2007 mee bezig geweest. Het 
project was lastig te financieren. Dat is een beetje mijn oorsprong. Daarvoor ben ik in 2004 
van de HKU afgekomen als documentaire maker, dus dat is waar ik vandaan kwam. Sindsdien 
heb ik een aantal routes gebouwd in Utrecht, in Lombok eentje. Gebaseerd op dat zelfde 
systeem. Daar is later ook een app van gemaakt voor op de Iphone. En dat was in 2010. De 
laatste 2 jaar ben ik bezig met ‘Lost in Time’. Dat is een spel voor op de Ipad. Het zelfde idee, 
maar daar hebben we dan nu spel elementen aan toegevoegd. Dus het gaat om outdoor 
gaming + erfgoed en historie. Locatie is key. Je moet er naar toe om het te beleven. Het ding 
wat we nu bouwen duurt ongeveer 2 uur. En is bedoeld voor gezinnen. Als uitje.  
Daarmee zijn we nu heel druk met musea en overige instellingen city marketeers om daar 
opdrachten bij te lijmen, maar dat is best lastig want alle budgetten zijn gewoon erg laag. 
Behalve de echt grote musea, die kunnen wat geks doen. Maarja de kleintjes, zonder de 
archieven meegerekend, die hebben maar een heel klein budget om een publiek te bereiken. 
Dus dat is voor ons wel een probleem.  
Maar wat dan relatief nieuw is, is dat mensen iets publiceren op een platform wat zowel 
binnen als buiten werk. Voorzover ik het kan overzien.  
 
Wat zijn uw ervaringen, van de mensen van de PDA tours en dat soort dingen? Wordt het 
veel gebruikt?  
Nou het wordt nog niet echt veel gebruikt. Zo bekend als mensen zijn met audiotours in een 
museum en een boek lezen, zijn mensen nog niet met dingen location based. Ik denk al jaren, 
nou dat is wel een aantrekkende markt. Dat dacht ik in 2005/ 2006 al. Maar het groeit 
gewoon langzaam. Mensen gaan nu pas een beetje doorhebben, van : hee dat is ook iets wat 
je kunt doen in je vrijetijd. Naast een pretpark of dierentuin kan je ook dit buiten doen, met 
inhoud.  
Ja de doelgroepen staan ook elke keer ter discussie. Wij focussen ons met lost In Time heel 
erg op gezinnen. En opa en oma met de kleinkinderen. Dus dan moet je ook iets maken wat 
voor beide interessant is, want de erfgoed inhoud is niet voor elk kind interessant. Een 
museum wordt toch vaak geassoccieerd met iets wat saai is. Terwijl tegenwoordig toch bijna 
elk museum een ‘experience’ hebben. Maar goed, hoe reageren mensen. Over het algemeen 
zijn ze heel erg enthousiast. 
 
Hoe komen ze erbij om de tour te doen? 
Daar begint het inderdaad. Hoe weten mensen dat het er is. Is het leuk om te doen? Hoe 
weten mensen dat ja. De meeste location –based storytelling dingen hebben helemaal geen 
goede marketing. Daar is gewoon heel weinig geld voor. Behalve de grote instellingen.  
Een tijdje geleden heeft 7scenes toen een app voor het gemeentemuseum Den Haag 
gemaakt. En ik heb deze toen ook wel eens als klant gebruikt. Maar het wordt gewoon niet 
vaak gebruikt. Het is een niche van mensen die er vanaf weten. Het zijn misschien 100 
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bezoekers per jaar ofzo. En wat vinden mensen dan, vaak vinden ze het wel leuk. Maar vaak 
snappen ze het ook niet. 
 
Waarom snappen ze het niet dan? 
Kaartlezen, de basics, hoe werkt een mobiel apparaat. De doelgroep, dus mensen die vaak 
het wel interessant vinden om iets te leren over erfgoed. Staat vaak niet paralel aan de groep 
die makkelijk met een mobiel apparaat omgaat. Het veranderd wel.  
De oudere doelgroep die hebben soms al moeite met de home knop te vinden.Dit is wel echt 
een hindernis. Dus het zit ‘m vaak in de meest eenvoudige dingen. Dus niet in de inhoud, of in 
het ontwerp, maar in iets basaals als een smartphone gebruiken of kaart lezen.  
Een andere hindernis is ook wel buiten geluid. En ook dat je mensen met moeite kan 
instrueren waar ze het hoe moeten gebruiken. Je kan overal wel schrijven en zeggen: doe een 
koptelefoontje op. Maar ja. Dat zijn vaak moeilijk te overkomen bezwaren. Omdat je er niet 
bij kunt zijn. En ook niet moet zijn, want dan ben je gewoon een gids. Wat aan de hand is, is 
dat het bussinessmodel dat moeilijk is. Dus hoe biedt je het aan? Moet er een combinatie zijn 
met begeleiding. Dat wordt het een heel duur ding. Prijs is natuurlijk ook een ding. Want de 
generatie die wel mobiel is, die wilt niets betalen voor een app. Daar zitten wel 
spanningsvelden. En erfgoedinstellingen die hebben daar natuurlijk ook last van. Om dat dan 
helemaal te gaan uitwerken.  
Het doel moet zijn om juist iets te hebben wat hen weinig mankracht kost, maar wel onze 
boodschap de wereld in kan helpen. Die belofte heeft het heel erg in zich.  
Maar de producten die bijvoorbeeld 7scenes heeft gemaakt, die zijn ook niet heel erg 
duidelijk.  
 
Wat vind u er niet duidelijk aan? 
Ik heb op 7scenes ook verschillende dingen gemaakt. Waar gaat het mis? Voordat het 
uberhaupt gebruikt wordt, moet je de 7scenes app gedownload hebben. Dan moet er een 
goede wifi of 3g netwerk zijn. Dna moet je binnen dat ding nog de juiste app/tour zoeken. En 
dan moet je nog een inlog maken. Dan krijg je een bevestiging in je e-mail. Dus iemand moet 
handig zijn met zo’n smartphone. Het heeft even voorbereiding nodig. Wat ik daar mee heb 
ervaren is dat mensen dat lastig vinden. De communicatie moet eigenlijk zo zijn, dat mensen 
dat thuis al hebben gedaan. Maar dat gaat dan niet helemaal goed. Dus dan is het op locatie 
weer lastig om ermee te beginnen. Dus dat vind ik lastig aan 7scenes. Die hebben niet 
voldoende bekendheid zodat mensen dat allemaal snappen. Daar zit nog een drempel. 
Als je dan terug vraagt aan mensen wat ze er van vonden, dan krijg je vaak dat soort dingen 
terug. Niet iets over de inhoud, maar over de functies, het inloggen. Dan moet de partij die 
het moet uitgeven, zoals de VVV ofzo, in een keer heel veel werk doen. Je moet veel 
uitleggen. Dus dan kom je terug bij het bussinesmodel. Het levert niet genoeg inkomsten aan 
om bijvoorbeeld een mannetje in te zetten om dit soort aspecten uit te leggen.  
Daar zitten alle spanningsvelden en valkuilen een beetje. En dan hebben we het nog geneens 
gehad of dat ding uberhaupt goed gemaakt is of niet.  
Als onderliggende draad heb ik door mn onderzoek de vraag of musea uberhaupt wel moeten 
investeren in een app die buiten is, in plaats van binnen. Hoe denkt u daar over? 
Wat ik altijd vind, is dat ze elkaar versterken moeten. Het moet een verlengstuk zijn van hun 
verblijfsduur. Je zou eigenlijk als doel moeten hebben van of mensen komen bij je, en doen 
dit als extra. Dus als een verlenging. Of ze doen eerst de app, en komen daarna bij je binnen. 
Dus hoe slimmer je dat aan je collectie kan koppelen. Dan gaat t over toch de 
erfgoedbeheerders die iets hebben met buiten. Als er geen enkele rrelatie is met het 
onderwerp wat zij verkondigen en de stad of het landschap, Dan past het niet. Dan heb je 
geen interessant product.  
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Het gaat om het verhaal in de juiste context. Waarom zou je dat willen? Dus zowel binnen als 
buiten. Dus het verbinden van de plaats en het verhaal, het contextualiseren.  
 
Wat zijn nog meer kernwaarden voor een goede buiten- app? 
Inhoudelijk moet het heel goed werken met wat je ziet. Er zijn eigenlijk twee soorten, de 
echte routes van punt a naar b. En de wolk van punten, non linear. Ik vind het belangrijk dat 
de inhoud ook echt iets toevoegd aan een plek. Waarom zou ik naar buiten moeten als er 
geen context is. Dan zijn er 3/4 smaken. 1 ik kijk door de tijd. 2 Ik kijk door de muur of door 
de grond, een doorkijk luik. 3 is interactie: dat wat jij doet, dat maakt ook uit voor het 
vervolg. Er is een reden dat ik hier ben, want ik moet ook iets doen om het te snappen. Het 
gaat toch vaak om gebeurtenissen. Dat zie ik eigenlijk ook wel terug in alle toepassingen. Wie 
is hier geweest, wat is hier gebeurd met die persoon? Als dat element er niet is, dan moet je 
ook geen location based story maken. De vierde ben ik even kwijt. De eerste twee zijn het 
belangrijkst. 
 
Vind u dat alle musea een app moeten ontwikkelen?  
Nee, als er geen sprake is van contextualisering dan niet. Het is tenslotte maar een medium. 
Je kan ook een film maken of een placemat. Het is maar ene medium. Het moet wel passen 
met het medium. Als het niet door die analyse heen komt, moet je het ook niet gaan 
gebruiken. Dan schiet je gewoon verkeerd in.  
 
Denk je dat vooral de grote instellingen baat hebben bij zo’n app, of juist de kleine? 
Ik denk ook wel die kleinere. Dat heeft ook weer te maken met dat bussinesmodel. Als ze het 
niet kunnen betalen houdt het gewoon op. Het gaat ook om ontzettend slimme toepassingen 
die passen bij de maat van de portemonnee. Als jij maar klein behuisd bent, maar je hebt 
toch een verhaal te vertellen, dan kan het juist een uitkomst bieden.  
Ik zie ook wel kansen voor de instellingen zonder een dak boven hun hoofd.  
Voor grote instellingen is het toch weer anders.  
 
 
Want? 
Zoals het Anne Frank huis, die hebben dat probleem niet. Ze hebben de aandacht, een 
wereldberoemd verhaal, de bezoekers. Die kunnen wel wat extra’s doen. Die hebben daar 
ook budget voor. Je staat buiten al overtuigd dat je iets met dat anne Frank huis wilt doen. 
Dat is natuurlijk een luxe situatie vergeleken met andere musea.  
 
Ik heb ook een aantal Layar toepassingen gemaakt. Dat is een mooie techniek, maar ook wel 
een lastige techniek. Daar heb je dus ook weer hetzelfde drempel, dat mensen die eerste 5 
minuten niet doorkomen omdat ze niet snappen hoe de app werkt. Wat de bedoeling is. Hij is 
net niet ingeburgerd genoeg. Daar zit al meteen een soort lek. Layar bestaat nu zo’n jaar of 4. 
Dat geld ook wel voor 7scenes, met de MuseumApp. Als ik een willekeurige persoon vraag 
van kent u 7scenes, dan denkt hij waar heb je het over. Het is niet doorgebroken. Ze willen 
allebei een platform zijn voor location based storytelling of information. Momenteel is Layar 
vooral bezig met AR op reclame, bij de bushaltes bijvoorbeeld. Ze zijn te breed bijna. De 
toepassing die je dan maakt voor het erfgoed vertelling, die zit daar dan zo diep in verstopt. 
Dat mensen het niet herkennen. Het gaat voornamelijk om bekendheid. 
 
Is het dan niet een idee dat de partijen op locatie de apps gaan promoten? 
Daar zijn we dan nu ook naar aan het kijken. Ik heb graag de concurrenten, want samen 
ontginnen wij de markt. Als er meer van dit soort producten komen, dan groeit bij mensen 
hopelijk ook het besef dat het leuk is om te doen. Laat iedereen maar dingen maken. Je kunt 
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van elkaar leren. En hopelijk vertellen we samen aan de mensen dat dit ook iets is wat je in je 
vrijetijd kunt doen. Want dat is het natuurlijk wel, die doen mensen niet voor hen werk.  
 
- 
Eerst was het allemaal ‘experience’ Nu gaat het allemaal om participatie. Iedereen maakt zich 
er druk om, hoe krijg ik m’n doelgroep zover wat ze ook mee doen.  
 
Je ziet ook dat instellingen samen gaan werken met andere bedrijven in de omgeving. 
Daar zijn wij ook mee bezig. We zijn bezig met de VVV, met name in Utrecht. We gaan 
uitbreiden naar oude middeleeuwse binnen steden. Maar de VVV moet dat apparaat 
uitlenen. Daarnaast willen we ook wat andere plaatsen in de stad hebben waar een uitgifte 
punt mogelijk is. Wij hopen dat dat voor de locatie ook wat opbrengst. Dat het twee kanten 
opwerkt. Momenteel ontwikkeld dat zich nu. Hopelijk klopt dat ook. Dat het voor de locatie 
ook interessant is. Het kan een heel interessant reclame kanaal zijn.  
 
Een discussie apart is of je de app kunt gebruiken thuis achter je bureau, of dat je ‘m pas kunt 
gebruiken op een locatie. Aan de ene kant een drempel. Maar waarom zou ik nog naar een 
locatie gaan als ik t thuis ook kan bekijken.  
 
Hoevaak denkt u dat er onderhoud aan een app gebeurt moet worden? 
Dat hangt helemaal af van het ontwerp. Als het een relatie heeft met de actualiteit, dan vaak.  
 
- 
Je kunt niet meer je huis betalen, de collectie is opgeborgen, maar je kunt nog wel digitaal je 
verhaal vertellen. Het lijkt mij een oplossing.  
We gaan ook langzamerhand een andere tijd in. Waarom moet ik ergens naar toe om over 
een onderwerp kennis op te doen?  
 
- 
Sommige dingen blijven een experiment. Ik ben nou al sinds 2004 in dit werkveld bezig. En 
het zit nog steeds in de experimentele fase. Dat is gewoon zo. Ik dacht in 2007, met de 
opkomst van de smartphone. Ik heb me enorm erin vergist. Want het gaat nu vooral om 
gedrag. 13 jarige pubers denken nu, ik ga niet met een ipad over straat heen lopen. Ik schaam 
me dood. Terwijl een 9 jarige dat geweldig vind. Ik weet niet wat ik moet voorspellen. Dat 
durf ik niet.  
 
- 
Ik heb niet het idee, dat er echt onderzoek gedaan wordt of dat er statestieken te verkrijgen 
zijn over dit onderwerp. Het liefst wil iedereen gewoon cijfers.  
 
- 
Vaak zijn de updates die gedaan moeten worden ook vanuit de techniek. Want je moet ‘m of 
aanpassen aan bijv. De iphone 5. Of de app sterft. Want ze doen het niet meer.  
Het kost vaak veel geld en veel tijd om erachter te komen waar het fout gaat. Om zo je 
product beter te maken. Dus dat gebeurd vaak niet. 
Veel apps zijn uit projecten ontstaan, die eenmalig een pot geld hebben gehad om het te 
ontwikkelen. Van maak maar iets moois. Maar daarna is het klaar.  
 
- 
We zijn, met de hand, bezig om zoveel mogelijk respons te verzamelen. Zodat de feedback 
verwerkt kan worden. Daar hoop ik ook van te leren. Maar het is ook moeilijk om vast te 
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stellen of diegene het gewoon niet snapt of het een zeurneus is. Of is het ook echt een 
probleem? Wat is de leeftijd? Daar kan je ook veel aan te weten komen.. Dat is erg 
arbeidsintensief. Het in stilte achter laten van je maak werk, dan kan niet. Je moet willen 
weten. Ik denk dat het voor veel organisaties, dat is mijn inschatting, Dat er te weinig 
serieuse aandacht aan gegeven kan worden om er echt mee aan de gang te gaan. Wat gek is, 
want dat wordt wel voor een kwartaal blad en een expositie. Oude media kan wel, maar de 
nieuwe media dat het veel werk is, dat wordt niet begrepen. Het wordt onderschat. Er wordt 
heel veel van verwacht. Je moet oppassen dat de opdrachtgever niet je de problemen 
toeschuift, die met een ander medium ook niet op te lossen zijn.  
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9.12  Interview Ino Paap, 4 maart 2013 

 
Wat is uw mening over ‘buiten- apps’? 
Ik denk zeker dat buiten apps een goede aanvulling kunnen zijn op een museum. Ik denk 
eigenlijk dat een museum meer dingen naar binnen haalt. En een app het meer naar buiten 
brengt. Dus, of je er dan een app voor moet maken of een mobiele site dat is dan weer de 
volgende vraag. Maar ik denk zeker dat de rol van een museum kan zijn, dat deze het erfgoed 
van de maatschappij bewaard. En dat kun je in een huis doen, maar dankzij mobiele media 
hoeft dat huis niet meer te bestaan.  
 
Denkt u dat er wel genoeg vraag is naar dit soort apps? 
Daarom denk ik ook dat je er beter over kunt denken om je site geschikt voor mobiel te 
maken. Omdat je een app eerst moet downloaden, daarom moet je weten dat deze er is, dus 
je moet er door iets op gewezen worden dat deze bestaat. Dan moet je ‘m nog downloaden. 
Dus dat is allemaal gedoe. Terwijl je op een plek iets tegenkomt van ‘kijk hier op de website 
van museum X’, dan kan dat een aanvankelijke bijdrage leveren aan je beleving van de 
historische context waar je dan blijkbaar toch wel interesse in hebt.  
 
Ik denk dat een mobiele website beter is dan een app. Of misschien een combinatie. 
Toeristen bijvoorbeeld die gaan van te voren al kijken, wat er allemaal is over de plek waar ik 
heen ga. Dat is een actie die je ter voorbereiding doet. Dan is het natuurlijk handig om daar 
vindbaar te zijn.  
 
Wat is een succesfactor van een app? 
Dat die ook echt iets doet met de omgeving waar je op dat moment bent.  
Wij hebben voor het Joods Historisch Museum, daar maken wij het Joods Monument voor. 
Dat is een voor de joodse slachtoffers van de tweede wereldoorlog. Daar weten wij welke op 
welke adressen zij woonde. Met zo’n app kan je hier rondwandelen, en zien waar zo’n gezin 
heeft gewoond. Via je telefoon leer je meer over dat gezin. Dat is denk ik een hele 
interessante en interactieve manier om meer te leren over de geschiedenis.  
 
Dus de locatie en het verhaal zijn wel echt het belangrijkste. 
 
Wat vind u van games buiten? 
Dat is toch leuk. Je moet er wel goed over nadenken wanneer je wat voor game gebruikt. 
Maar ik kan me heel goed voorstellen dat je museumtoepassingen hebt waarin een game 
heel erg leuk is om te doen. Je moet er dan wel over nadenken hoe wordt deze gespeeld, 
hoelang moet je erover doen. Dat zijn allemaal normale vragen als je een game maakt.  
 
Vind u dat elk museum een mobiele applicatie moet hebben? 
Nee, ik vind niet dat elk museum een mobiele applicatie moet hebben. Alleen de musea die 
er wat aan hebben. 
 
Ze hebben er wat aan als hun collectie buiten het museumgebouw, daar hun publiek of 
potentiele publiek een meerwaarde biedt. Je kan niet gewoon zeggen, van elk museum moet 
dit en dit hebben, dat moet je bij elk museum bekijken. Je kunt er geen kant en klaar recept 
voor geven. 
 
Ik denk niet dat een app automatisch een jonger publiek aan trekt. Als je het goed doet, wel. 
Maar ik denk niet dat apps per definitie aan jongeren gekoppeld zijn. 
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Hoe zou u de boodschap overbrengen naar een museum die dat wil? 
Dan zou ik gaan zoeken naar een combinatie van interesses. Op welke manier kan dat 
museum die doelgroep bereiken. Zijn de jongeren uberhaupt geinteresseerd in dat museum. 
Het hangt af van het budget. Hangt af van de staff van het museum. Hangt af van het beleid 
van het museum. Dat moet je allemaal inventariseren om een goed voorstel te schrijven. 
 
Hoe brengt u een app aan de man, naast promotie? 
Door de app, de functie van de app zo te kiezen, dat deze maximaal interessant is voor je 
publiek. En hoe je dat doet, toch echt dat spectrum te investeren. 
Het hangt er natuurlijk ook vanaf hoeveel geld je hebt. Wat voor techniek er nu al is.  
Anne’s Amsterdam is natuurlijk ook een treffende naam. Museumapp, tja, wat krijg je dan? 
Daar begint het al. Als ik dit al hoor, Museumapp is dat een soort supergenerieke applicatie 
waarbij ik elk museum kan bezoeken? Een app moet gewoon één functie hebben. Een app 
die allemaal musea bij elkaar harkt, daar ben ik niet overtuigt van dat dat gaat werken.  
 
Het begint al bij de naam. 
 
Ik denk dat door dat je buiten aanwezig bent, je ook mensen naar binnen haalt. Door buiten 
aanwezig te zijn, maak je het museum zichtbaar. Je maakt de kennis van het museum 
makkelijker beschikbaar voor het publiek, en dat trekt gewoon bezoekers.  
 
Beperkt je je dan eigenlijk niet alleen tot de doelgroep die het museum al heeft? 
Dat hangt dan weer wel af van marketingcommunicatie.  
 
- 
Aan de QR code is opzich niet zo heel veel spannends aan, maar opzich wel een handige 
techniek om mensen naar de website te sturen. Dus als deze terug stuurt naar een mobiele 
website dan blijft het wel een relevante techniek.  
 
Ziet u iets van een toename in het gebruik van buiten-apps? 
Ja, dat zie ik wel. Ik denk wel dat het toeneemt omdat mensen meer ervaren raken met dit 
soort functies op hun telefoon. Meer mensen hebben zo’n telefoon. En musea raken ook 
meer ervaren met dit soort functies op hen telefoon. Iedereen vind het leuk. Misschien niet 
iedereen, maar een vors aantal mensen vinden het leuk. Ik denk wel dat het musea een 
voordeel kunnen uithalen om het wel te hebben.  
 
Kunt u misschien iets vertellen over Mediamatic Lab 
Mediamatic Lab ontwikkeld communities en verhalen websites voor overheid, musea, 
bedrijven en andere organisaties. Wij maken insttrumenten waarbij het publiek samenwerkt 
om nieuwe kennis te ontwikkelen. Dus dat kunnen verhalen verzamelen, maar ook projecten 
zijn waardoor ze van elkaar projecten kunnen leren. En geinspireerd kunnen raken. Dus open 
platforms. Daarin makenw ij dus ook applicaties om de platforms ook buiten de desktop 
omgeving aan mee te kunnen doen. 
 
De app van vermoorde joden is er bijvoorbeeld één. In dat gehele systeem is er ook een app 
waarmee je tickets kunt verkopen. Ook hebben we een app gemaakt om met de chip die in je 
OV kaart zit, een controle kaart van te maken. Dus je koopt een kaartje via de website. En via 
die tag/ chip kan je kijken bij een event of iemand naar binnen mag of niet.  
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En wat ik eerder zei over mobiele websites en apps. Dat wij gewoon veel werken aan beter 
bereikbaar zijn op mobiel. Omdat iedereen bijna internet heeft op hun telefoon, en niet 
iedereen die app heeft op hun telefoon. Wat moet er dan in de app en wat moet er dan in de 
mobiele site om een zo’n groot mogelijk publiek te bereiken.  
 
Een mobiele website heeft een veel groter bereikbaar. Je kunt op die website ook gewoon 
een kaart laden. De browser heb je toch al. De app niet. De meeste telefoons hebben of safari 
of chrome.  
 
Is het ontwikkelen van één mobiele website voor één browser te vergelijken met één native 
app voor één besturingssysteem? 
Nee dat is minder. Als je dezelfde app voor zowel android als iphone wilt hebben, moet je 
gewoon twee apps bouwen. En je kunt een versie van een mobiele website terecht op twee 
browsers. Je moet ze natuurlijk wel testen, maar je kunt de aanpassingen binnen de browser 
doen.  
 
Een nadeel ervan is dat deze online is. Dus je hebt gewoon wifi of 3g nodig. Met een app kun 
je het van te voren downloaden en offline draaien.  
 
Je kunt niet één techniek adviseren. Dat hangt af van heel veel factoren. Zoals de 
doelstellingen die je ermee wilt bereiken. Wie? Hoeveel geld je er voor hebt? Wat voro 
functie, wat ga je eigenlijk doen? Soms kun je dat met een app, soms kan je beter iets anders 
maken.  
 
5000 ansichtkaarten drukken is goedkoper dan één uur programmeren. 
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9.13  Interview Mirte Gosker, 25 april 2013 

Kunt u misschien iets vertellen over IWhisper? 
IWhisper ontwikkelt audiotours en location based experiences - apps, dit doen we voor de 
culturele en toeristische sectoren. We ontwikkelen deze voor Iphones en Android toestellen. 
Wat ons anders anders maakt dan andere audiotour apps is dat we heel erg inzetten op de 
beleving en de ervaring. We proberen niet alleen info te ontsluiten. Maar we gebruiken een 
techniek waarbij de audio automatisch op een locatie begint te spelen, dus je kunt je telefoon 
in je zak stoppen en terwijl je aan het lopen bent begint de audio te spelen. Zo proberen we 
een beleving te creëeren waarbij je als het ware je kunt verdwalen in het verhaal.  
 
Wat voor verhalen zijn dit? 
Dit zijn hele verschillende verhalen. Want wij maken in principe apps voor bedrijven en 
klanten. Wat we onder andere hebben gemaakt is een hoorspel op het Domplein. Over de 
vrede van Utrecht. Dan loop je als het ware in de 18e eeuw. Je hoort de burgers praten en dat 
soort dingen. We willen dat je door het verhaal als het ware door een film loopt, alleen zien 
de mensen er ‘gewoon’ uit, zoals nu. Maar je hebt wel het juiste decor. Het zijn 
luisterverhalen op locatie. 
 
Wat voor bedrijven doen jullie dit voor? 
Ook voor gemeente en ook voor musea. Eén van onze projecten is bijvoorbeeld een fort.  
We zijn met meer musea in gesprek, en dat zou dan meer een audiotour zijn in de vorm van 
een app. Dat zijn dan binnen locaties. Dus zowel binnen als voor buiten. 
 
Heeft u voorkeur voor binnen of buiten? 
Uit mezelf? Ik zou in eerste instantie voor binnen gaan, omdat je daarvoor naar een museum 
gaat. Omdat je het van binnen wilt zien. Als het een leuk museum is, zou het wel leuk zijn om 
nog eens naar buiten te gaan met een verleng stuk van je museum als het ware. 
 
Want waarom willen die musea een binnen- tour? 
De eerste prioriteit is toch het museum zelf voorzien van informatie. En het naar buiten gaan 
vind men allemaal wel leuk maar dat dat een lagere prioriteit heeft. En er is natuurlijk ook 
geen geld, dus dat wat ze hebben wordt gestoken in het verbeteren van het museum zelf. 
Vanuit de klassieke musea is er niet veel vraag naar een buiten-app. Ze willen liever de 
mensen binnen hebben. Het idee van buiten je bezoekers op pikken, vinden ze wel erg 
interessant, maar het is toch wel erg nieuw. En er zijn nog niet echt cijfers over te vinden. 
 
Hoe zit de IWhisperapp eigenlijk in elkaar? Is het een losse app per klant, of een bundel-
app? 
We maken branded apps, dus aparte apps per klant. Daarin zitten dan verschillende routes. 
Dus één stad kan meerdere routes aanbieden. Maar de gemeente Woerden heeft een andere 
app dan de gemeente Utrecht. Het ligt er aan wie de klant is. Het is makkelijk als partijen het 
samen doen, maar ja, niet alle partijen willen met elkaar samenwerken.  
 
Hoe communiceren jullie de app naar buiten? 
We werken altijd voor een partij, dus de communicatie ligt ook bij die partij. We hebben ook 
een eigen iWhisper App, daar staan nu nog vooral demo’s in. We hebben nog geen app voor 
Utrecht, die wil de gemeente nog niet betalen. Dus nu staan de tours van Utrecht bij ons in 
de app. Maar die IWhisper app, daar weet bijna niemand nog vanaf. Daar zijn we nog veel te 
klein voor. Het is ook niet ons bussinessmodel. Voordat je zoveel mensen bereikt die die app 
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gaan downloaden, dat is een stap die je kunt maken als je veel bekender en groter bent. Nu 
werken we altijd met een tussenpersoon.  
Als we betaald krijgen per download, dan zijn we zo afhankelijk van hun, dus dan werken we 
wel mee aan de marketing.  
............ 
Pas op met die marketing, want als bedrijven dat niet doen, dan ben je de sjaak.  
 
.................. 
Er is heel veel vraag naar een branded app, alle partijen die ik heb benaderd hebben 
aangegeven dat ze het belangrijk vinden om een eigen app te hebben, voor bij hun eigen 
‘merk’ als het ware.  
 
Wat vinden de gebruikers van de tours? 
We zijn afgelopen juni begonnen, met 2 klanten. In totaal hebben we drie routes gemaakt. 
Die van het geofort staat nog niet live. Op die van Woerden, die zijn in maart gelanceerd, 
daar hebben we wel reacties op gekregen en die zijn echt super leuk. De historische route die 
is meer voor kinderen. De kunst route is ingesproken door bram van der vlught.  
 
Hoe meeten jullie de reacties? 
Dit doen we nog helemaal niet, dit is wel iets wat we willen gaan doen. We hebben nog geen 
goed meet intrument, we zijn nu meer bezig met de app op de kaart te zetten. We hebben 
wel feedback van mensen die er wat over schrijven of wat opsturen. Meer online monitoren. 
We kunnen dan bijhouden hoeveel download we hebben. Ik heb geen idee hoeveel het zijn. 
 
Hoe is het met de ontwikkeling gegaan? Hebben jullie nog naar andere apps gekeken? 
Dat is een lastig verhaal, in juni zijn we in de huidige vorm begonnen. Dat was een fusie 
tussen twee bedrijven. Vooxl, had ik bedacht met mijn vriend, crowdsourced audiotours. Dat 
was een idee. Maar ja, als niemand het doet blijft de website leeg, en als de website leeg 
blijft doet niemand het. Het kip en het ei verhaal. Dus dan moet je het eerst doen met 
partijen. Voor dit idee hadden we een app ontwikkeld. Ondertussen was een bedrijf inm 
Utrecht, Monobanda, die hebben heel veel leuke dingen ontwikkeld. Een ervan was iWhisper. 
Zij hebben de basis voor de app ontwikkeld, veel onderzoek naar gedaan en getest enzo. 
Deze bedrijven zijn gefuseerd. Toen is nog een keer de hele techniek omgegooid. Hoewel de 
basis er al lag. Omdat we ook voor binnen locaties inzetbaar wilden zijn. Hij zit nu dus heel 
erg goed in elkaar. We hebben heel goed gekeken naar wat er is. Wat wij heel belangrijk 
vonden was dat je nergens op hoeft te drukken. En niet bewust of met je telefoon bezig bent.  
 
Hoe werkt de techniek binnen? Want GPS is daar niet nauwkeurig genoeg voor neem ik 
aan? 
Binnen werken we met WiFi en bluetooth signalen. We kijken wat er aanwezig is in een 
museum. We zijn nu bezig om een scanner in de app te bouwen, niet een QR code want dat is 
echt no go, maar als je een schilderij kunt scannen, direct. Dat is dan wel weer heel vet. Dus 
daar willen we onderzoek naar doen. Dus beeldherkenning. Dat is iets wat we nog helemaal 
moeten ontwikkelen. Dat kunnen we doen als we een klant krijgen die dat wil en er voor wilt 
betalen  
 
Hoe zien jullie de toekomst van iWhisper en andere GPS based apps? 
Ik denk dat het super groot wordt. Het is zoveel makkelijker en interessanter om personen en 
klanten te bereiken op locatie. Ik denk dat location based en apps de toekomst gaan worden. 
Wat ik merk is dat in de culturele sector de prioriteit er nog niet is. Men vind het heel leuk en 
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is er een beetje mee bezig. Dus het is maar de vraag hoe snel het gaat. Maar het is de 
toekomst.  
 
Wat maakt een succesvolle app volgens u? 
Allereerste moet hij het doen. Niets zo irritant als een app waar je uit wordt gegooid. 
Looks zijn ook belangrijk.  
Hangt dit niet samen met het bedrijf? 
Zeker, de gemeente Woerden heeft een hele oudbollige huisstijl, dus daar waar we niet heel 
erg blij mee.  
Wij geloven heel erg in het dat je meer uit je telefoon moet halen dan alleen maar informatie 
ontsluiten. Als je het hebt over route apps. Je kan wel een app maken om je lonely planet niet 
meer mee te hoeven nemen, maar er kan zoveel meer. Met een app moet je denk ik mensen 
echt meenemen en een ervaring geven. Niet alleen informatie. Het moet echt een beleving 
zijn. Het is ook echt belangrijk om als museum of als klant zijnde zich af te vragen: wat willen 
we hiermee? En hoe bereik je dat? Wat is de meerwaarde 
 
....... 
Ik denk dat storytelling heel belangrijk is. En dat je daar het juiste middel voor moet zoeken.  
Hou het vooral kort. Je moet mensen mee nemen, verrassen, kort en spannend houden. Ik 
denk dat dat heel belangrijk is. Als ik een gesprek heb met musea vragen ze dan dingen als: 
mag er ook een QR code in ? En augmented reality? En ook filmpjes? Dan worden die dingen 
loei zwaar. Dat wordt te veel.  
Goed nadenken over wat je wil en dan niet alles er bij halen wat er maar is.  
De vraag naar verdiepende lagen hoor ik ook vaak. Je kan thema’s maken. Iedereen wilt wat 
anders.  
 
Een hele andere meer technische vraag, hoe haal je de data van de tours binnen? 
We werken offline, dus je download de tour eerst helemaal. En daarna heb je geen internet 
nodig. Wat je wel hebt, is als je geen 3G hebt, dan krijg je geen kaart. Want GPS doet het wel, 
maar de kaart downloaden doettie niet. Dus we lossen dat op door als het ware een foto van 
de kaart te maken, en die er op te leggen. Zodat je alsnog het bolletje op de kaart ziet.  
 
Wat vind u van de ontwikkelingen omtrent musea en apps? 
Ik vind het veel te sloom gaan. Als je het vergelijkt met Amerika en het tate bijvoorbeeld, die 
heeft als iets van 10 apps. Hier is het nog: 1 app, whoo kunnen we dat aan?  
De interesse is er, maar waarom ze niet die stap zetten en het zo sloom gaat dat weet ik niet. 
Nederland is best wel hip en happening in de creatieve industrie, dus ga daar een beetje in 
mee. En ook dat ze eigenlijk niet goed weten wat er allemaal mogelijk is, dus dat ze dan maar 
alles willen. En het moet dan ook alle problemen oplossen.  
En ze weten ook niet zo goed bij welke afdeling het hoort. Hoort het bij publieksbegeleiding? 
Of bij marketing? Ze hebben allemaal verschillende afdelingen. Het staat overal een beetje 
tussen in. Het hoort ook een beetje bij beide. Ik zou het vooral bij publieksbegeleiding 
indelen. Dat is hun eerste prioriteit. Maar daarnaast is het voor marketing ontzettend 
interessant.  
.... 
Hoe weet men dat de app er is, zonder eerst binnen zijn geweest? 
.... 
Mijn ervaring is dat musea eigenlijk helemaal niet op een buiten- app zitten te wachten. 
Daarom gaan wij nu ook juist op de binnen optie inzetten. En buiten is meer voor de 
gemeenten en de toeristische partijen. Of musea met grote tuinen of kastelen ofzo, die dan 
wel.  
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