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HET ALGEMEEN PROJECT 

 

1. INLEIDING 

Krokuskriebels is een tweejaarlijkse museumhappening van de Gezinsbond in 

samenwerking met musea in Vlaanderen en Brussel. Zowel landelijk erkende musea, als 

provinciale en lokale (heemkundige) musea kunnen deelnemen. De laatste edities 

merken we ook een sterke interesse in deelname bij aanverwante organisaties zoals 

monumenten, erfgoedinstellingen, bezoekerscentra en kunstencentra.  

Krokuskriebels richt zich tot gezinnen met kinderen van 0 tot 12 jaar en wil hen 

stimuleren om een museum te bezoeken tijdens de krokusvakantie. Gezinnen met jonge 

kinderen vormen immers een kansengroep als het om cultuurparticipatie gaat. Een 

museumbezoek staat niet altijd even hoog op hun agenda. Krokuskriebels kan de prikkel 

zijn die hen over de spreekwoordelijke museumdrempel heen kan helpen. De musea 

bieden hen aantrekkelijke en toegankelijke activiteiten aan en een omkadering met 

gezinsvriendelijke faciliteiten en voorzieningen. Door deze aanpak bereikt het project ook 

gezinnen voor wie een museum bezoeken geen evidentie is. 

Anderzijds zet Krokuskriebels musea aan om die week hun beste (gezins)beentje voor te 

zetten door activiteiten te organiseren die helemaal op maat van gezinnen zijn.  

Bij de uitwerking van het project gaat Krokuskriebels diverse partnerschappen aan met 

verschillende organisaties die het project mee diepgang en inhoud geven, of 

doelgroepverbredend en communicatief verruimend werken. 

 

Krokuskriebelscriteria 

Musea en aanverwante organisaties die zich inschrijven en een activiteitenvoorstel 

indienen,  moeten aan welbepaalde criteria voldoen: 

• Organiseren van aantrekkelijke en vlot toegankelijke activiteiten op maat van 

kinderen (tussen 0 en 12 jaar) in gezinsverband. Activiteiten op maat van de 

allerkleinsten worden extra gestimuleerd. 

• Hanteren van gezinsvriendelijke prijzen en extra korting bieden aan leden van de 

Gezinsbond. 

• In het bezit zijn van een collectie (vast of tijdelijk via een tentoonstelling en een 

educatieve werking hebben of bezig zijn met de ontwikkeling ervan. 

• Voldoende promotie voeren voor het project. 

 

Stuurgroep Krokuskriebels 

De stuurgroep Krokuskriebels evalueert de ingediende voorstellen en geeft indien nodig 

gerichte feedback om de Krokuskriebelsactiviteiten verder vorm te geven. De stuurgroep 

bestaat uit verschillende deskundigen uit de museumsector en medewerkers van de 

Gezinsbond.  

Leden: 

Gezinsbond 

• Tom Joos, diensthoofd sociaal-cultureel werk 

• Relinde Bingé, educatief medewerker Jonge Gezinnen 
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• Hilde Marichal, coördinator Krokuskriebels 

• Kaat Lemmens, projectmedewerker Krokuskriebels 

Faro 

• Tine Vandezande, stafmedewerker  en coördinatie Erfgoeddag 

• Hildegarde Vangenechten, stafmedewerker participatie|educatie & bemiddeling 

Experten 

• Anne-Greet Denolf, Huis van Alijn, Gent, publiekswerking 

• Tammy Wille, MAS, Antwerpen, publieksmedewerker 

• Arne Vandelanotte, Hof van Busleyden, Mechelen, consulent educatieve 

werking/vormgeving intern 

• Tine Rommens (vervanger: Katleen Goovaert), Kind en Gezin, Team Gezin en 

Samenleving 

• Caroline Boudry, VBJK (Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge 

Kinderen), medewerker projecten & procesbegeleiding 

• Bernadette Baele, Toerisme Vlaanderen, Product manager familievriendelijk 

toerisme 

Tussen de leden van de stuurgroep was er ook gedurende de maanden voorafgaand aan 

het project een druk mailverkeer en telefonische contacten in functie van beslissingen 

met betrekking tot tussentijdse voorstellen en probleemsituaties. 

 

 

Grafische vormgeving van website en promomateriaal: Dennis Kestelle en Bart De Potter 

van De Bemanning. 

 

2. VERNIEUWINGSTRAJECT: DE BUGGY TOURS, activiteiten op het tempo van 

ouders met baby's en peuters. 

Uit onderzoek blijkt herhaaldelijk dat de gezinscontext bij jonge kinderen op het vlak van 

cultuurbeleving een belangrijke bepalende factor is. Jong geleerd is oud gedaan.  

De evaluatie van de proeftuinen rond de allerkleinsten in 2016 gaven ons voor de editie 

2018 materiaal voor verdere uitwerking en verruiming. Met de opgedane ervaring wilden 

we andere musea warm maken om zelf ook deze vernieuwingstrajecten aan te pakken.  

We wilden meer musea overtuigen om voor gezinnen met piepjonge kinderen een 

aanbod uit te werken en boden hen een laagdrempelig format aan in de vorm van de 

Buggy tour. 

13 musea gingen de uitdaging aan en ontwikkelden een activiteit voor de allerkleinsten: 

• Bakkerijmuseum, Veurne 

• MIAT, Gent 

• Museum voor Schone Kunsten, Gent 

• Museum Red Star Line, Antwerpen 

• M Leuven 

• Eperon d'or, Izegem 

• Provinciaal erfgoedcentrum, Ename 

• Fotomuseum, Antwerpen 
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• MAS, Antwerpen 

• Modemuseum, Hasselt 

• Mu-zee-um vzw, Oostende 

• Museum Dr. Guislain, Gent 

• Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen te gast bij Stedelijk Museum 

Lier 

De publieksmedewerkers van deze musea werden grondig gecoacht door Annelies 

Roelandt van het VCOK (Vormingscentrum Opvoeding en Kinderopvang) en Caroline 

Boudry van het VBJK (Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen).  

Zij begeleiden samen een vormingstraject bestaande uit een introductiedag, drie 

werkvergaderingen en een evaluatiemoment na Krokuskriebels. 

Conclusie: 

De Buggy tours werden zeer positief onthaald door de deelnemers. Zij zaten in een mum 

van tijd vol en sommige musea hadden zelfs een lange wachtlijst. 

Gezinnen die deelnamen aan een Buggy tour en achteraf de digitale enquête invulden 

gaven een hoge gemiddelde score: 76% de max! en mega cool; 23% cool. 

Ook uit de analyse van de website blijken heel wat Buggy tours in de top 10 van 

bezochte activiteitenpagina's te prijken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er is duidelijk nood aan activiteiten voor ouders met piepjonge kinderen! 

De musea zelf kijken positief terug op hun deelname en geven aan dat het een bijzonder 

leerrijke ervaring was. Door de begeleiding vanuit VCOK en VBJK vertrekken zij voortaan 

vanuit een sterk kindbeeld, dat het kind in zijn eigenheid en ontwikkeling respecteert en 

waardeert. Zij hebben in hun werking voortaan doorgedreven  aandacht voor onder 

meer:  
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- de keuze en het gebruik van materialen voor deze specifieke doelgroep;  

- de integratie van activiteiten voor ouders en de allerjongste kinderen in het 

geheel van de museumwerking en –infrastructuur;  

- de communicatie naar ouders en kinderen door onder meer goed gekozen 

beelden. 

De medewerkers hebben volop geëxperimenteerd en getest en nemen daaruit ook zowel 

kleine als grote plannen mee voor hun toekomstige werking. Sommige musea overwegen 

bijvoorbeeld structureel familiedagen in te richten, mét daarbij expliciet aandacht voor de 

allerjongsten. Museum Dr Guislain getuigt bijvoorbeeld dat nu ook de curatoren 

geprikkeld en gemotiveerd zijn om al van bij de totstandkoming van een tentoonstelling 

rekening te houden met de doelgroep. Andere medewerkers geven dan weer aan dat zij 

intern nog heel wat collega’s moeten overtuigen of sensibiliseren over het belang om zich 

als museum ook naar deze doelgroep te richten.  

De bereidheid bij de medewerkers om de ervaringen te delen met het hele museumveld 

is alleszins heel groot (getuige de voorbije terugkomdag op 14 mei 2018, en de geplande 

sessie op de studiedag ‘Kunst voor de allerkleinsten’ op 5 oktober 2018). Door dergelijke 

reflectie en evaluatie kan hun opgedane expertise tot volle wasdom komen én kunnen 

andere collega’s er ontzettend veel van leren. Krokuskriebels 2018 betekende op die 

manier een serieuze impuls voor vernieuwende praktijkontwikkeling in het ganse 

museumveld. 

Enkele reacties van ouders die deelnamen: 

Provinciaal Erfgoedcentrum Ename: leuk!, Doe zo verder, Veel respect voor de kleine 

mensen … 

Museum Dr. Guislain: Wat een topconcept! Leuk om de allerkleinsten zo te betrekken. 

Tot groot plezier … ook van de groten. 

Eperon d'Or: Er mogen meer van dergelijke initiatieven zijn. Als het niet aangepast is aan 

jonge kinderen, komen we niet. Voor grootouders is dit een unieke ervaring met hun 

kleinkinderen. Leuk om te doen in groep: kinderen zetten elkaar aan om dingen te doen. 

Miat: een oma aan het woord: Heel leuk. We gaan met kinderen naar het museum als we 

weten dat ze iets mogen doen en ergens mogen aankomen.  

 

3. EVALUATIE DOOR DE MUSEA 

Aantal deelnemende musea: 101 (2016: 90) 

Zij organiseerden in totaal 180 activiteiten. 

• Provincie Antwerpen: 22 (2016: 15) 

• Provincie Limburg: 11 (2016: 11) 

• Provincie Oost-Vlaanderen: 21 (2016: 20) 

• Provincie West-Vlaanderen: 17 (in 2016: 16) 

• Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 19 (in 2018: 18) 

Aantal nieuwe musea of deelname na een onderbreking: 38/101 (38%) (in 2016 

lag dit percentage beduidend lager: 15%) 
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Een aantal musea liet weten om verschillende redenen niet te kunnen 

deelnemen: 

• Tijdelijke tentoonstelling liep af voor de krokusvakantie. 

• De werking van het museum was gestopt. 

• De opening van het nieuwe museum werd uitgesteld tot na de krokusvakantie. 

• Teveel andere projecten en activiteiten 

• Museum gesloten wegens renovatie 

97 musea vulden een evaluatieformulier in en gaven op deze manier hun mening over 

hun deelname en het project in het algemeen. 

Ben je tevreden over de voorbije editie van Krokuskriebels? Ja, omdat: 

 

 

Ben je ontevreden over de voorbije editie van Krokuskriebels? Specificeer: 

25% van de musea gaf door enigszins ontevreden te zijn omwille van een beperkte 

opkomst of te weinig persaandacht.  

Was je tevreden over de opkomst tijdens Krokuskriebels? 

Ja: 91% 

Neen: 9% 

 

Heb je voor Krokuskriebels een totaal nieuwe activiteit ontwikkeld? 

Ja: 62% 

Neen: 38%: vooral schoolactiviteiten en kinderateliers werden aangepast aan de 

gezinscontext. 

Ruim 35% is van plan om de Krokuskriebelsactiviteit ook nadien aan te bieden, al dan 

niet permanent in het gezinsaanbod. 

dit project extra promotie betekent voor het
museum.

het museum met dit project gemakkelijker
gezinnen bereikt.

dit project aan het museum de mogelijkheid biedt
om nieuwe activiteiten uit te testen.

het museum met dit project een nieuw publiek
over de vloer krijgt.

het museum voor dit project een samenwerking
kan aangaan met andere partners.

dit project kansen biedt om contacten te leggen
met een lokale afdeling van de Gezinsbond.

andere

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
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Indien je activiteiten organiseerde met reservatie. Hoe was telkens de 

bezettingsgraad? 

 

De hoge bezettingsgraad van de activiteiten met reservatie is voor een groot deel te 

verklaren door het grote succes van de Buggy Tours. Musea die deze tours niet 

organiseerden melden vaker dat zij omwille van te weinig inschrijvingen hun workshops 

dienden te annuleren. 

 

Had je vóór Krokuskriebels reeds een permanent aanbod voor gezinnen? 

• Ja: 82% (in 2016: 74%) 

• Neen: 18 % (in 2016: 26%) 

Indien neen is ruim 75% van de musea van plan een gezinsaanbod te integreren in hun 

werking. 

Kan je in het kader van Krokuskriebels activiteiten realiseren die in de reguliere 

werking niet mogelijk zijn? 

• Ja: 44% 

• Neen 56% 

Wat is er extra mogelijk?: 

➢ Workshops voor ouders/grootouders én kinderen tezamen.  

➢ Een week om te 'experimenteren' met nieuwe werkvormen en doelgroepen. 

➢ activiteiten voor specifieke doelgroepen.  

  

0 10 20 30 40

< 50%

> 50%

volzet

volzet en wachtlijst
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4. OPKOMST GEZINNEN 

Aantal geregistreerde deelnemers: 52.375 

• Volwassenen: 30.409 

• Kinderen tot 12 jaar: 17.758 

• Kinderen tussen 12 en 18 jaar: 4.208 

Deze aantallen zijn een minimum: 

• Enkele musea gaven geen of onvolledige bezoekerscijfers door. 

• Bij gratis musea of gratis activiteiten werden de deelnemers vaak niet 

geregistreerd.  

Hoeveel deelnemers genoten van de Gezinsbondkorting? 

• Volwassenen: 5.684 

• Kinderen tot 12 jaar: 6.290 

• Kinderen tussen 12 en 18 jaar: 1.405 

Deze aantallen zijn een minimum: 

• Vaak laat het kassasysteem van musea niet toe om deze groep op een correcte 

manier te registreren.  

• Heel wat musea noteerden enkel de kinderen of het gezin als geheel.  

• Enkele musea gaven ook hier geen cijfers door.  

• Bij musea of activiteiten die gratis waren werd niet steeds gevraagd naar de 

lidkaart. 

 

5. EVALUATIE DOOR DE GEZINNEN 

758 gezinnen vulden de online enquête in. Van hen gaven 128 aan meerdere musea te 

hebben bezocht (hoofdzakelijk 2 musea). 

De meeste gezinnen blijven hierbij in eenzelfde stad of regio maar sommige gezinnen 

maken er een echte daguitstap van en leggen behoorlijk wat kilometers af om meerdere 

musea aan te doen (vb: Veurne – Lommel) 

Aan het invullen van de enquête was een wedstrijd verbonden met als prijs een 

gezinsweekend voor twee volwassenen en twee kinderen tot 12 jaar in Mechelen, met 

dank aan Toerisme Mechelen! 

 

Was dit jullie eerste deelname aan Krokuskriebels? 

78% van de gezinnen die een enquête invulden namen voor de eerste keer deel aan 

Krokuskriebels. Voor 35% was het zelfs de eerste keer dat ze met het gezin naar het 

museum trokken. 
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Wie gingen er allemaal mee? 

 

21% van de ouders gaat op stap met 1 kind, 50% ouders is in het gezelschap van twee 

kinderen. 

In ongeveer gelijke mate gingen één of beide ouders met hun kroost op uitstap. Het blijft 

ook een exclusief gezinsgebeuren. Het aantal gezinnen dat aangeeft met meer dan 2 

ouders op stap te gaan is verwaarloosbaar.  

De groep grootouders die met z'n tweetjes met hun kleinkinderen een museum bezoeken 

is beduidend groter: 58% met twee tegenover 41% alleen.  

Hoe ontdekten jullie Krokuskriebels? 

 

Kanttekening bij deze tabel: ruim 80% van de respondenten gaven aan lid te zijn van de 

Gezinsbond. Het is duidelijk dat leden zich meer betrokken voelen bij dit project en na 

hun bezoek thuis nog even tijd maken voor een evaluatie. 

De hoge score van de Gezinsbondkanalen geeft duidelijk aan dat de informatie de leden 

bereikt! 

 

16%

29%

30%

16%

7%

Kinderen

0-3 jaar

4-6 jaar

7-9 jaar

10-12 jaar

> 12 jaar

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

via ons Gezinsbondlidmaatschap (artikels in De Bond,
KKkatern op 17/1 als bijlage bij De Bond,

ledennieuwsbrieven, Gezinsbond.be, Goedgezind.be ...)

via promotiemateriaal van KK (krokuskriebels.be, flyers, 
stickers …)

via sociale media

via andere media (magazines, blog, kranten, tv, radio …)

via mond-aan-mond reclame

toevallige bezoeker
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Enkele vragen in de enquête gingen specifiek over het bezochte museum. Ook kinderen 

konden hier hun mening kwijt! 

 

De vragen gericht aan de volwassenen, gingen over het onthaal, de activiteit zelf, hun 

verwachtingen en de interactie. Bij elke vraag konden maximum vijf hartjes aangeklikt 

worden wat overeenkwam met een maximum score 'De max'. 

4 hartjes = mega cool 

3 hartjes = cool 

2 hartjes = niet leuk 

1 hartje = echt niet leuk 

 

 
 

De kinderen konden op eenzelfde manier hun mening geven over: 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Echt niet leuk

Niet leuk

cool

Mega cool

De max
Kreeg je een speciaal onthaal
als gezin?

Was de act geschikt voor de
lft vd kdn?

Was het wat jullie
verwachtten (ahv wat jullie
lazen of zagen op
voorhand)?

Was er voldoende interactie
met de kdn?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Echt niet leuk

Niet leuk

cool

Mega cool

De max

Vonden jullie het leuk?

Vonden jullie het leuk om als
gezin te doen?

Zou je nog terugkomen naar
dit museum?
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Ruim 60% van de kinderen heeft dankzij Krokuskriebels duidelijk de smaak te pakken en 

antwoordde positief op de vraag of zij door Krokuskriebels ook eens een ander museum 

willen bezoeken. 

Op basis van alle antwoorden (volwassenen en kinderen) berekende de computer een 

gemiddelde score voor het bezochte museum.  

 

 
 

 

6. PROMOTIE EN COMMUNICATIE 

6.1 Promotiematerialen 

Net zoals bij de vorige editie voorzagen we flyers en een A3-pancarte voor op de balie 

met een oproep om de digitale enquête in te vullen. Musea ontvingen standaard 250 

gratis flyers op A5-formaat. Bijbestellen was mogelijk. 

Digitaal konden musea deze flyers personaliseren met op de achterkant hun eigen 

programma. 

Voor deze editie ontwikkelden we ook enkele nieuwe materialen: 

• Raamstickers op A3-formaat om de passanten nieuwsgierig te maken. 

• Digitale kunstkaders waarmee musea creatief aan de slag konden. 

• Stickervellen als gadget voor de gezinnen. Op de versozijde lanceerden we een 

oproep om de digitale enquête in te vullen. Hieraan koppelden we een wedstrijd. 

Dankzij Toerisme Mechelen konden we een superleuke prijs voor het hele gezin 

aanbieden! 

De beoordeling van deze campagnematerialen door de musea was overwegend positief. 

 

6.2 Promotie naar vrijwilligers en leden van de Gezinsbond 

Voor afdelingen van de Gezinsbond is Krokuskriebels een uitgelezen moment om met de 

afdeling op groepsuitstap te gaan. In de communicatie naar onze vrijwilligers spelen we 

hierop in. 

Bij het ter perse gaan van dit verslag hebben we reeds weet van 17 afdelingen en 3 

gewesten die een groepsuitstap in het kader van Krokuskriebels hebben georganiseerd. 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

de max!

mega cool

cool

niet leuk

echt niet leuk
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6.2.1 Nieuwsbrieven naar leden: 

23/01/'18 – nieuwsbrief volledig gewijd aan Krokuskriebels 

Effectief bereik                  85.179 

Geopende mails                33.475 (39,30 % = lichtjes bovengemiddelde score) 

Click-through-rate             5.771 (17,24 % = meer dan bovengemiddeld; content was 

goed afgestemd op de doelgroep) 

 

30/01/'18 – ledennieuwsbrief (het eerste item na de intro): algemene info 

Effectief bereik                  116.296 

Geopende mails                33.475 (35,88 % = gemiddelde score) 

Click-trough-rate               5.771 (12,01 % = gemiddelde score; met 1.042 klikken op 

Krokuskriebels) 

 

06/02/'18 – ledennieuwsbrief (intro-item): toeleiden naar Brussel-app 

Effectief bereik                  119.533 

Geopende mails                33.475 (34,81 % = eerder matige score) 

Click-trough-rate               4.803 (11,54 % = gemiddelde score; met 825 klikken op 

Krokuskriebels algemeen en 226 klikken op de Brussel-app) 

 

27/02/'18 – ledennieuwsbrief (het eerste item na de intro): oproep voor 

invullen van enquête 

Effectief bereik                  121.549 

Geopende mails                34.038 (28,01 % = beneden gemiddelde score) 

Click-trough-rate               4.321 (12,69 % = gemiddelde score; met 276 klikken op de 

Krokuskriebels-enquête) 

 

6.2.2 Web2print  

We boden afdelingen gratis de mogelijkheid om een gepersonaliseerde flyer te laten 

drukken met op de versozijde de info over hun eigen activiteit. 

Van deze mogelijkheid werd uiteindelijk weinig gebruik gemaakt. 

 

6.3 Andere 

Krokuskriebels werd toegelicht in de nieuwsbrief voor opvoedingsondersteuning ' De 

Gezinsbond helpt opvoeden' van januari 2018. Deze wordt verstuurd naar organisaties 

die betrokken zijn bij opvoedingsondersteuning: opvoedingswinkels, Huizen van het Kind, 

OCMW's, hogescholen die werken rond opvoedingsondersteuning en naar de vrijwilligers 

die betrokken zijn bij opvoedingsondersteuning. 
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6.4 Promotie door partners 

6.4.1 Publiq met Vlieg 

Vlieg wijst families de weg naar straffe vrijetijdsactiviteiten voor kinderen. Zij zijn dan 

ook de partner bij uitstek voor Krokuskriebels. Via de Vlieg kanalen werd het project door 

hen in de kijker gezet. 

• Vermelding in de wekelijkse nieuwsbrief van UiTmetVlieg (+/- 35.000 contacten) 

• Vermelding in Metro (UiTtips op vrijdag) 

• UiTtippagina op de website uitmetvlieg.be: deze pagina werd 5.875 keer bekeken 

met een gemiddelde leesduur van anderhalve minuut op de pagina. 

• In de kijker-item op onze website 

• Een tip in de nieuwsbrief van superpapa 

• Een vermelding op Facebook (18.000 fans)  

• Een vermelding op Instagram 

• Een vermelding op onze printbare online Vliegkalender 

 

6.4.2 Samenwerking met Fonds Vrijetijdsparticipatie 

Het Fonds heeft als doelstelling om mensen die in armoede leven meer en volwaardig te 

laten deelnemen aan culturele-, jeugd- en sportactiviteiten. 

Ook Krokuskriebels wil musea stimuleren om meer toegankelijk te zijn voor kwetsbare 

gezinnen. Zo werden beide organisaties bondgenoten van elkaar en werkten ze een 

partnerschap uit. 

Via de website van het Fonds konden gezinnen een keuze maken en werden zij 

doorverwezen naar de Krokuskriebelswebsite. 

87 Krokuskriebelsmusea gingen akkoord met het voorstel om de korting voor 

Gezinsbondleden ook toe te kennen aan gezinnen die via het Fonds deelnamen. Sommige 

musea namen hieraan niet deel omdat zij werken via een Uitpas of een andere 

vrijetijdspas. Heel wat musea boden hun activiteiten ook gratis aan. 

Via het Fonds namen 53 personen deel.  

Beide partners zijn tevreden over deze samenwerking en willen deze bij een volgende 

editie zeker verderzetten en intensifiëren. 

 

6.5 Krokuskriebelswebsite 

De website ging online op 15 december 2017. 

Het blijft bij uitstek het kanaal voor gezinnen om hun bezoek te plannen en voor te 

bereiden. Elke editie stellen we een stijging vast in het aantal bezoekers: 

• 47.149 bezoeken (41.732 in 2016) 

• 32.2018 unieke bezoeken (29.252 in 2016) 

Deze editie kreeg de oude website een totale remake met een nieuwe lay-out en een 

verbeterde zoekfunctie. 
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Enkele nabeschouwingen: 

• De site wordt hoofdzakelijk bezocht vanop een desktop (46,85%) en mobiel 

(39,91%). 

• Direct bezoek blijft het grootste aandeel: de url is dus duidelijk gekend. 

• Buggy tours zijn in alle opzichten het populairste item van de site: zowel qua ingang 

op de site, clicks, bekeken activiteiten, zoekterm … 

• Het bezoek aan de website groeit en piekt vooral voor en tijdens het begin van de 

krokusvakantie. Naarmate de vakantie vordert, daalt de website activiteit gestaag. 

Men plant dus echt op voorhand maar kort voor het begin van de vakantie. Enkele 

pieken in de bezoeken kunnen duidelijk gerelateerd worden met media-aandacht. 

• Zoekopdrachten: 90.459. We hielden ook bij welke zoekopdrachten geen resultaat 

opleverden (vb. Brugge, Technopolis, Brussel – baby's en peuters …). Dit kan 

interessant zijn om het aanbod te verbreden of sommige musea te overtuigen van 

deelname. Sommige hiaten kunnen in de toekomst mogelijk opgevangen worden met 

alternatieve voorstellen. 

• Het blijft moeilijk om verschillende boodschappen te brengen op korte tijd: 

Krokuskriebels + Brussel + App + Buggy tours + Enquête. Daardoor worden 

sommige boodschappen wat verdrongen: Brusselpagina (aanzienlijk minder) en 

enquête (stabiel, maar relatief weinig). 

Met uitzondering van enkele musea gaf iedereen de website 3 tot 5 duimen met een 

score van goed tot zeer goed. 

 

6.6 Promotie via sociale media en goedgezind.be 

Voor deze editie zetten wij extra in op een weldoordachte en uitgebreide sociale 

mediacampagne met berichten, advertenties en social video's, een evenementenpagina 

en een fotowedstrijd via Instagram.  

Op deze manier kan je ook zeer gericht naar de doelgroep adverteren met meer resultaat 

en snel inspelen op bepaalde situaties: vb. te weinig inschrijvingen voor een workshop. 

Enkele resultaten en inzichten: 

• Een gestructureerde social media aanpak zorgt voor een constante stroom van 

bezoekers. 

• Op een organische manier een opdeling maken van de verschillende regio's werkt 

niet. Het bereik is te klein. 

• In vergelijking met de vorige editie in 2016 kennen deze organische resultaten een 

grote stijging. In 2016 lag het bereik van de berichten tussen 1.700 en 2.500.  

• Video's geven een goed beeld maar moeten triggerend zijn (voorstel van wat ze 

kunnen verwachten) of op emotie spelen (vb. grootouders, buggytours).  

• Het evenement had een groot totaal bereik (15.445 personen). Er reageerden 2019 

mensen door zich op aanwezig of geïnteresseerd te zetten. Het is ook een goede 

manier om opvolging te doen vb. enquête of fotowedstrijd. 

• De fotowedstrijd was een groot succes.  85 mensen gebruikten  de hashtag 

krokuskriebels op Instagram. 

• In totaal hebben we met de betalende advertenties 67.704 weergaves en 1.719 

rechtstreekse kliks naar de website kunnen bekomen. Via de advertenties konden we 

snel de juiste doelgroep contacteren. 

• Carrousels genereren veel clicks. 
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Learnings: 

• Enkel naar vrouwen adverteren (zij klikken). 

• Zowel jonge ouders als grootouders in de doelgroep opnemen (grootouders: CTR: 

3,5% tgo 1,7% van de ouders). De leeftijd 44-54 jaar kan er tussen uit gehaald 

worden. 

• Zo veel mogelijk opsplitsen van categorieën (meer lokaal, per doelgroep dan 

algemeen). 

• Zo min mogelijk/ geen tekst in de afbeeldingen gebruiken. 

• Mensen zitten vooral via smartphone op Facebook, ook klikken ze beter door via 

smartphone. 

• Carrousels: de verschillende activiteiten hebben een hogere CTR dan de afsluitkaart. 

Het is dus zeer belangrijk om op deze manier de musea in de kijker te zetten. De 

kaarten klikten ook rechtstreeks door naar de juiste landingspagina van het museum. 

Op Goedgezind.be, het contentplatform van de Gezinsbond, werd ook heel veel aandacht 

besteed aan Krokuskriebels. 

De berichten via Goedgezind kenden een hoog bereik (tussen 4.291 en 9.643) (hoger 

dan het gemiddelde: 3.519). Deze scoorden het best qua bereik, maar behaalden ook het 

meeste kliks en de meeste likes. 

Goedgezind werkt goed om mensen te laten doorklikken. 

 

7. PERSDOSSIER 

In een apart dossier bundelden we alle persaandacht voor Krokuskriebels in de 

verschillende media. Het is duidelijk dat de Buggy tours heel wat aandacht hebben 

gegenereerd. Toch mogen we stellen dat het project an sich heel wat journalisten tot het 

schrijven van een artikel heeft gestimuleerd. 

Uit de vragenlijst die de musea invulden blijkt dat zij zelf niet echt actief contact leggen 

met de pers. Zij die dat wel doen kregen wel degelijk persaandacht. 

 

8. TERUGKOMDAG 

Datum: 14 mei 2018 

Locatie: FARO, Priemstraat 51, 1000 Brussel 

Vanuit Krokuskriebels vinden we het belangrijk om de resultaten van het project achteraf 

te delen met alle geïnteresseerden (ook musea die niet deelnamen aan Krokuskriebels). 

Dit zet musea aan om met elkaar in gesprek te gaan, ervaringen uit te wisselen en 

collega-musea te inspireren. 

Heel wat aandacht ging uit naar de evaluatie van de Buggy tours. Waarom (en hoe) 

begin je eraan. We gingen in gesprek met enkele museummedewerkers en de 

begeleiders van dit coachingtraject. 

Nadien maakten we nog tijd voor twee praktijkervaringen van musea tijdens 

Krokuskriebels: 

• Activiteiten voor het hele gezin in Kazerne Dossin: of hoe moeilijke thema’ s of 

collecties tóch te benaderen zijn, door Thomas Desloovere 
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• Kinderen baas in Memorial Museum Passchendaele: waar kinderen gidsen, door 

Kristof Blieck 

 

9. CONCLUSIES  

Qua opkomst blikken we zeer tevreden terug naar deze editie. We hebben duidelijk heel 

wat meer gezinnen dan bij de vorige editie enthousiast gemaakt om tijdens de 

krokusvakantie naar het museum te gaan. De Buggy-tours waren hierbij een voltreffer. 

Bij de voorbereiding van deze nieuwe editie had de stuurgroep een aantal doelstellingen 

voor ogen. 

Doelstelling 1: Gezinnen ervaren een museumbezoek als een positief gebeuren 

waarbij volwassenen en kinderen leren van elkaar. 

Het gezin staat bij dit project centraal. Musea ontwikkelen activiteiten waarbij ouders en 

kinderen SAMEN actief en interactief kennismaken met de collectie. Heel de 

promotiecampagne (en de campagnebeelden) focussen op deze interactie. Hierin 

onderscheidt dit project zich van andere grootschalige cultuurprojecten. 

Gezinnen waarderen dit en vinden ook dat er voldoende interactie is met de kinderen. 

Missie geslaagd!   

Ook de kinderen vinden het fijn om als gezin naar het museum te gaan: zij vinden dit 

vooral 'mega cool' en 'de max'! 

Uit onderzoek blijkt dat er een grote nood is bij ouders met hele jonge kinderen om deel 

te nemen aan het culturele leven. Velen voelen zich (cultureel en sociaal) geïsoleerd als 

de kroost zich aandient. Met de Buggy tours is Krokuskriebels erin geslaagd zowel musea 

als gezinnen met dit concept in aanraking te brengen. Dat we dertien musea bereid 

vonden om een Buggy tour te ontwikkelen is een zeer mooi resultaat dat hopelijk veel 

navolging kent. De massale opkomst van ouders met baby's en peuters en hun 

enthousiasme tijdens en na het bezoek bewijzen dat activiteiten op het ritme van de 

allerjongste kinderen zeker en vast een positief gebeuren is. 

Musea geven ook zelf aan dat gezinnen vragende partij zijn voor activiteiten op maat 

waarbij aandacht voor de leefwereld van de gezinnen een toegevoegde waarde biedt en 

een reden om het museum te bezoeken. 

 

Doelstelling 2: Gezinnen vanuit verschillende leefwerelden, achtergronden of 

culturen participeren aan het Krokuskriebelsaanbod. 

Samenwerking met organisaties die werken voor en met kwetsbare gezinnen is het 

sleutelwoord om deze doelgroep te bereiken en te motiveren om deel te nemen. 

We blikken terug op een positief partnerschap met het Fonds voor Vrijetijdsparticipatie. 

In het kader van Kriebels uit Brussel (zie verder in dit verslag) gingen 11 sociale 

organisaties in het Brusselse op groepsuitstap naar een Brussels museum. 

We stelden Krokuskriebels ook voor aan medewerkers van het Pretloket in Antwerpen 

(pretloket  is een ontmoetingsmoment in verschillende buurthuizen in het Antwerpse 
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waarbij culturele activiteiten worden voorgesteld) wat resulteerde in enkele individuele 

afspraken met Antwerpse musea voor een groepsbezoek. 

 

Doelstelling 3: Ouders zetten de stap om – ook na het evenement – een 

museum te bezoeken met hun (kleine) kinderen. Voor vele gezinnen is 

Krokuskriebels een eerste kennismaking met het museum en een opstap en 

smaakmaker naar een verdere kennismaking. 

78% van de gezinnen die een enquête invulden namen voor de eerste keer deel aan 

Krokuskriebels. Voor 35% was het zelfs de eerste keer dat ze met het gezin naar het 

museum trokken. 

69% van de kinderen gaf een score van De max en Mega cool op de vraag of zij nog 

terug gingen komen naar het museum dat zij tijdens Krokuskriebels bezochten. 

73% antwoordde bevestigend op de vraag of zij na Krokuskriebels nog zin hadden om 

een ander museum te bezoeken! 

 

Doelstelling 4: Musea zijn steeds meer uitnodigende plaatsen voor gezinnen. 

Museummedewerkers voelen zich door Krokuskriebels ondersteund in hun 

gezinsvriendelijke werking (onthaal en aanbod) en zijn geprikkeld om deze 

werking  - ook na het evenement – voortdurend te vernieuwen en /of te 

optimaliseren. 

Van de 18% musea die voor het project nog geen permanent aanbod voor gezinnen  

hadden, zijn 75% na Krokuskriebels van plan om een gezinsaanbod te integreren in hun 

werking. 

44% van de musea geeft aan dat het voor hen enkel in de context van een grootschalig 

project zoals Krokuskriebels mogelijk is om te experimenteren met nieuwe 

gezinsactiviteiten. Voor hen biedt dit project een veilige omgeving om nieuwe 

werkvormen en doelgroepen uit te proberen. 
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KRIEBELS UIT BRUSSEL 

 

1. INLEIDING 

Net zoals bij de vorige edities in 2014 en 2016 dienden wij een aparte subsidieaanvraag 

in bij de Vlaamse overheid, Beleid Steden, Brussel en Vlaamse Rand, Coördinatie Brussel. 

Het project Krokuskriebels heeft ook steeds tot doel om meer jonge gezinnen vanuit 

verschillende leefwerelden, achtergronden of culturen,  te laten participeren aan het 

Krokuskriebelsaanbod. Voor deze editie van Krokuskriebels boden zich in Brussel hiervoor 

twee interessante partnerschappen aan met sleutelorganisaties die werken met en voor 

kwetsbare gezinnen. 

 

2. PROJECT MET DE STEUN VAN COORDINATIE BRUSSEL 

Doelstelling van dit neventraject: extra communicatie- en begeleidingsacties 

ontwikkelen voor de Brusselse musea die deelnemen aan Krokuskriebels om Vlaamse 

gezinnen ertoe te bewegen voor een Brussels museum te kiezen en Brussel als hoofdstad 

te leren kennen en appreciëren. Hierbij zetten we volop in op de digitalisering van de 

promotie met het ontwikkelen van een Brussel-app. 

Partners: Voor dit traject werkten we samen met de Brusselse museumraad en de 

Erfgoedcel Brussel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Zij onderschrijven de 

doelstellingen van Krokuskriebels, adviseren mee en helpen bij de communicatie in 

Brussel, naar musea en publiek. 

Brusselse musea: 19 musea namen deel (zie bijlage 1). Zij organiseerden in totaal 28 

activiteiten. 

 

2.1 Opkomst gezinnen en evaluatie 

16 musea gaven hun bezoekersaantallen door. We klokken voor deze editie af op 3.708 

geregistreerde deelnemers (volwassenen en kinderen). 

 

Woonplaats van gezinnen die een Brussels museum hebben bezocht: 
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Deze info moet met de nodige omzichtigheid bekeken worden aangezien zij gebaseerd is 

op de info uit de digitale vragenlijsten die door een beperkt aantal deelnemers werd 

ingevuld.  

96 gezinnen die een Brussels museum bezochten vulden nadien de online vragenlijst in. 

Uiteraard is dit aantal te beperkt om er grootse conclusies uit te trekken. Dit is dus zeker 

niet onze bedoeling.  

Anderzijds gaat dit toch over een gemiddelde van 388 deelnemers (gemiddeld genomen 

bestaat een gezin uit 4 personen). Op een totaal aantal bezoekers aan Brusselse musea 

betekent dit een respons van ruim 10%. 

50% van de respondenten namen reeds aan Krokuskriebels deel. Voor het merendeel 

van hen is bovendien een gezinsuitstap naar het museum niets nieuws.  

Wie gingen er allemaal mee? 

 

 

De samenstelling van de gezinnen die naar Brussel kwamen is helemaal anders dan deze 

van de gezinnen die een museum in Vlaanderen bezochten. Dit heeft zeker te maken met 

het feit dat geen enkel Brussels museum mee ingestapt is in het vernieuwingstraject  



 
19 

van de Buggy-tours waarbij rondleidingen op maat van gezinnen met hele jonge kinderen 

(0-3 jaar) werden aangeboden. Bovendien richtte slechts 20% van de activiteiten in de 

musea zich tot de kleuters. Dat verklaart ook het lagere percentage aan gezinnen met 

kleuters (4-6 jaar). 

 

Uit hoeveel kinderen bestond het gezelschap? 

Brusselse musea 

 

Vlaamse musea 

 

Ook in de grootte van het gezelschap is er een verschil op te merken tussen Vlaanderen 

en Brussel. Dit heeft wellicht zijn verklaring in het feit dat de gezinnen die naar Brussel 

afzakken met oudere kinderen op stap gaan.  
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Enkele vragen in de enquête gingen specifiek over het bezochte museum. Ook kinderen 

konden hier hun mening kwijt! 

 

Voor de Brusselse musea lopen deze resultaten gelijk met deze van de Vlaamse musea 

(zie hoger).  

 

 

2.2 Evaluatie door de musea  

Na het project konden de musea hun bevindingen doorgeven via een uitgebreide 

vragenlijst. 

16 Brusselse musea vulden een evaluatieformulier in en gaven op deze manier hun 

mening over hun deelname en het project in het algemeen.  

 

2.2.1 Algemene vragen (deze werden ook gesteld aan de Vlaamse musea) 

Ben je tevreden over de voorbije editie van Krokuskriebels? Ja, omdat:  

 

Opmerkingen: 

➢ Krokuskriebels is een gelegenheid om een Nederlandstalig publiek over de vloer te 

krijgen en banden te leggen met buurthuizen enz. 

➢ Telkens een zeer dankbaar publiek 

➢ Het is weer een extra motivatie om toch weer extra moeite en tijd te nemen om 

iets te doen voor gezinnen. Zelfs als er eigenlijk al teveel werk is. 

➢ Het was onze eerste deelname. Het was een positieve ervaring voor ons. Dit 

project is voor ons ook een middel om meer Nederlandstalige bezoekers over de 

vloer te krijgen! 
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Ben je ontevreden over de voorbije editie van Krokuskriebels? Specificeer: 

➢ Bezoekersaantallen vielen tegen. 

 

Heb je voor Krokuskriebels een totaal nieuwe activiteit ontwikkeld?  

Ja: 31% 

Neen: 69% 

Conclusie 

In tegenstelling tot de Vlaamse musea spelen de musea in Brussel op veilig. Slechts een 

beperkt aantal onder hen ontwikkelt een volledig nieuwe activiteit (Vlaamse musea: 

nieuwe activiteit: 68%). 

Op de vraag of het museum in het kader van Krokuskriebels activiteiten kan realiseren 

die in de reguliere werking niet mogelijk zijn, antwoordden de Brusselse musea dan ook 

in veel mindere mate positief. 

Brusselse musea zijn veel meer geneigd om hun bestaand aanbod aan te passen aan een 

gezinscontext. 

Positief is wel dat: 

➢ de meeste musea deze Krokuskriebelsactiviteit verder gaan aanbieden ofwel als 

een permanent aanbod ofwel op welbepaalde momenten (kunstendag, 

erfgoeddag, …). 

➢ op de vraag of musea reeds voor Krokuskriebels over een permanent aanbod voor 

gezinnen beschikt, ruim 80% positief antwoordt. Eén museum die dit aanbod nog 

niet had, is bovendien van plan om een gezinsgericht aanbod te integreren in zijn 

werking. 

 

Heb je voor de promotie van je aanbod zelf contact gezocht met de pers?  

Slechts twee musea hebben hun eigen perscontacten aangesproken met wisselend 

succes. 

Net zoals de Vlaamse musea rekenen de Brusselse musea qua media-aandacht vooral op 

de mediacampagne die door de Gezinsbond uitgewerkt werd.  

Dit heeft zijn voor- en nadelen. De grootschalige mediacampagne richt zich in eerste 

instantie op het project in het algemeen. Uiteraard wordt hierbij verwezen naar de 

website waar alle musea in gelijke mate zichtbaar worden. Kleinere musea worden zo 

ook in de schijnwerpers gezet en raken bekend bij een ruimer publiek. 

Maar aandacht in de lokale pers is ook belangrijk voor een meer regionale impact. Met de 

algemene campagne raken wij niet op dit niveau. Hiervoor zijn lokale perscontacten van 

zeer groot belang. Hier moeten de musea hun eigen adressenbestand aanspreken. Dit 

blijkt voor heel wat musea een onontgonnen terrein. Dit is zeker een aandachtspunt bij 

een volgende editie. Brusselse musea zouden hun communicatie kunnen bundelen. 
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2.2.2 Specifieke vragen voor de Brusselse musea 

We stelden de Brusselse musea enkele specifieke vragen om te peilen naar hun 

tevredenheid over de opkomst van Vlaamse gezinnen in hun museum. 16 musea gaven 

hun beoordeling door. 

Was je tevreden over de opkomst van Vlaamse gezinnen in jouw museum? 

 

Twee musea gaven een negatieve beoordeling. Die had telkens te maken met een 

ontevredenheid over de algemene opkomst van gezinnen.  

 

Kreeg je ook anderstalige gezinnen over de vloer die deelnamen aan 

Krokuskriebels? 

 

Zeven musea antwoordden dat zij bewust promotie voor Krokuskriebels gevoerd hebben 

in het Frans, waardoor ook Franstalige gezinnen deelgenomen hebben. 

Dit kan alleen maar de uitstraling van het project ten goede komen! 

 

2.3 Promotie en communicatie 

Deze editie hebben we zeer sterk ingezet op een digitale promotie met vooral de 

ontwikkeling van een Brussel-app en extra aandacht voor het Brussels aanbod op de 

website. 

We promootten de Brusselse musea via onze eigen kanalen en gingen diverse 

partnerschappen aan om het Brussels aanbod in de kijker te zetten. Net zoals bij de 

Vlaamse musea gebruiken de Brusselse musea de gratis flyers vooral om reclame te 

maken voor hun activiteiten in het eigen museum. Op die manier beperk je natuurlijk de 

impact van je eigen promotie en raak je zeker niet bij die gezinnen die het museum nog 

niet kennen. 
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2.3.1 De Brussel-app 

Om de activiteiten van de Brusselse musea extra in de kijker te zetten ontwikkelden we 

een Brussel-app waarmee gezinnen tegelijkertijd ook alle mooie en leuke hoekjes en 

bezienswaardigheden van Brussel konden ontdekken. Hiertoe stippelden we vier 

zoektochten en vier wandelroutes op gezinsmaat uit.  

Zoektochten: 

1. Grote Markt 

2. Kunstberg 

3. Europese wijk 

4. Sint Gillis/Marollen 

Wandelroutes: 

1. Route Evere 

2. Route Anderlecht 

De Brussel-app loodste de gezinnen door de mooiste Brusselse buurten, leuke 

speelplekjes, speciale winkeltjes, lekkere eetadresjes, verrassende gebouwen en 

monumenten en andere bezienswaardigheden in de buurt van de deelnemende musea. 

Enkele 'mystery punten' maakten het gebruik van de app nog spannender. 

Enkele cijfers: 

• Totaal aantal sessies: 1.716 

• Waarvan unieke gebruikers: 1.094 

• Totaal gezinnen die effectief rondliepen met de app in Brussel: 282 

• Welke routes zijn er het meest gelopen: 

o Marollen 

o Kunstberg 

o Europese wijk 

o Evere 

o Ter Kameren 

Een museum merkte op dat de Brussel App succes aangezien de meeste bezoekers 

telkens van dezelfde locatie kwamen, wat dus betekent dat ze het parcours volgden. 

In de digitale enquête die gezinnen konden invullen, informeerden we ook naar het 

gebruik van de Brussel-app. 

Hoe ontdekten jullie informatie over de Krokuskriebels Brussel-App? 

Ruim 80% las informatie over de app op de website en/of het katern van Krokuskriebels. 

In slechts beperkte mate was dit via Facebook of Brusselse media.  

Wat vonden jullie goed aan de Brussel-App? 

De gezinnen die de Brussel-app gebruikten vonden hem zowel handig als 

gebruiksvriendelijk om Brussel te ontdekken. In gelijke mate vonden ze het aanbod van 

routes, weetjes en tips over Brussel leuk. 

Wat kon er beter aan de Brussel-app? 

We noteerden heel wat tips en aanbevelingen die ons kunnen helpen om bij een volgende 

editie de app nog gebruiksvriendelijker en toegankelijker te maken. 
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2.3.2 Brusselpagina op de Krokuskriebelswebsite 

Vanop de homepagina van de website kon doorgeklikt worden naar een pagina met alle 

informatie over de Brusselapp. Om het gebruik hiervan te stimuleren, hebben we 

geopteerd om in tegenstelling tot de vorige editie in 2016 de extra tips voor een bezoek 

aan Brussel enkel op de app te vermelden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkele cijfers: 

• Unieke bezoeken Brusselpagina: 2.056 

• Searches op Brussel: 489 

• Via Facebook: 149 

• Bounce percentage vrij hoog: 60% 

 

2.3.3 Brusselpagina in het Krokuskriebelskatern 

In het Krokuskriebelskatern dat in bijlage verscheen bij het ledenmagazine De Bond van 

17/01/2018 werd het Brusselaanbod extra in de kijker gezet op vier mooi gelay-oute 

pagina's. 
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2.3.4 Ledennieuwsbrief 

Op 06/02/'18 stuurden we een ledennieuwsbrief  uit met als intro-item: toeleiden naar 

Brussel-app. 

Enkele cijfers: 

Effectief bereik                  119.533 

Geopende mails                33.475 (34,81 % = eerder matige score) 

Click-trough-rate               4.803 (11,54 % = gemiddelde score; met 825 klikken op 

Krokuskriebels algemeen en 226 klikken op de Brussel-app) 
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2.3.5 Promotie naar vrijwilligers van de Gezinsbond 

In BraVo!, het infoblad voor vrijwilligers van de Gezinsbond, stimuleerden we hen in een 

artikel om met de afdeling een uitstap tijdens Krokuskriebels te organiseren. Een bezoek 

aan Brussel werd hierbij extra gepromoot in een artikel in de editie van oktober 2017. 

Oplage: 9.100 exemplarern 

 

Op de backcover van BraVo!, het infoblad voor vrijwilligers van de Gezinsbond, editie 

december 2017, publiceerden we een advertentie met ondermeer aandacht voor de 

Brussel-app. 

Oplage: 9.200 exemplaren 

 

2.3.6 Facebookcampagne 

Vlak voor de start van de Krokuskriebelsweek lanceerden we een bericht met een oproep 

om met de Brussel-app op stap te gaan. 

 
We publiceerden ook twee maal een betalende advertentie met een link naar de Brussel-

app: 

• De eerste advertentie kende een mooie verspreiding over de leeftijden met een 

piek van 47% voor de categorie 25-44.  Het merendeel van het aantal kliks kwam 

van vrouwen (90%). 

• De tweede advertentie kende een hoger bereik maar een lager aantal kliks. Deze 

advertentie haalde het op één na meeste kliks uit de doelgroep 65+! Vrouwen 

klikten alweer beter door dan mannen. 

 

Brusselse musea zetten heel wat in op digitale communicatie: digitale nieuwsbrief, 

website, in mindere mate mailings maar vooral facebook is al lang geen onbekende meer 

voor hen. Dit is een goed teken.  
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2.3.7 Promotie via partners 

Wedstrijd via Federale en Vlaamse overheid 

Een samenwerking met 'Vlaanderen intern' (Vlaamse overheid) en FED+ (Federale 

overheid) gaf ons de mogelijkheid om Krokuskriebels te promoten bij de ambtenaren die 

dagelijks naar Brussel pendelen. Via een wedstrijd wilden we hen enthousiasmeren om 

met hun gezin Brussel te verkennen en een museum te bezoeken tijdens de 

Krokuskriebelsweek. 

Door het correcte antwoord te geven op een eenvoudige vraag maakten de deelnemers 

kans op een voucher voor een gratis bezoek aan 13 van de 19 deelnemende musea. 

Fed+ wedstrijd: 

• Promotie op de website 

• Wedstrijd liep van 18/01 tot en met 31/01/2018 

• 20 vouchers te winnen 

• 106 FED+leden namen deel 

Vlaanderen intern-wedstrijd: 

• Promotie op de website 

• 10 vouchers te winnen 

• Wedstrijd liep van 22/01 tot en met 31/01/2018 

• 152 deelnemers (kanttekening: De overschakeling van Dertien naar Vlaanderen 

intern was net voor Krokuskriebels. Er was toen nog geen tweewekelijkse 

nieuwsbrief om deze wedstrijd te kunnen aankondigen. Dit verklaart het lagere 

aantal deelnemers dan bij de vorige editie.) 

 

Muntpunt - Paspartoe 

In de Paspartoe-voordelenbrochure van januari-februari verscheen een advertentie. 

Het project werd ook vermeld op de Kinderen in Brussel pagina van UitinBrussel en op de 

facebookpagina van Paspartoe. 

 

Samenwerking met Huis van het Nederlands in Brussel 

Net zoals bij de vorige edities willen we ervoor zorgen dat dit project ook toegankelijk is 

gezinnen die niet vertrouwd zijn met cultuur of het Nederlands niet goed onder de knie 

hebben. 

Om ondermeer deze taaldrempel weg te werken,  werkten we samen met het Huis van 

het Nederlands in Brussel. Medewerkers herschreven alle teksten over het Brussels 

aanbod, waar nodig, in een duidelijk Nederlands. 

Samen met hen planden we, in de aanloop naar de Krokuskriebelsweek, een inleefatelier 

voor Brusselse musea met allerlei praktische do's en don'ts om de museumactiviteit op 

maat te maken van mensen die nog niet goed Nederlands kunnen. Jammer genoeg kon 

deze workshop niet doorgaan wegens te weinig inschrijvingen. 

Zij verspreidden een 100-tal flyers in hun wachtzaal, bij de infobalie over oefenkansen en  

tijdens de Babbelut-conversatietafels, infosessies en workshops (in scholen, 

kinderdagverblijven, consultatiebureau's, IBO's en voor CVO/CBE cursisten. 
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Krokuskriebels werd gepromoot op hun Facebookpagina van 'Nederlands oefenen in 

Brussel' en op hun eigen website www.nederlandsoefenen.be/brussel in de categorie 

'oefen met je kinderen'. Het project stond ook vermeld in hun nieuwsflits naar de 

lesgevers. 

 

2.4 Conclusies 

19 musea namen deze editie deel. Het streefdoel van 20 musea hebben we net niet 

gehaald maar toch zijn we tevreden over dit aantal. Ruim 40% van de musea deed voor 

de eerste keer mee of nam opnieuw deel na één of meerdere sabbatjaren. Dit betekent 

dat Krokuskriebels nog steeds aan zichtbaarheid en bekendheid wint. De musea die nu 

forfait gaven, lieten weten dat ze het project genegen blijven maar om diverse redenen 

niet konden deelnemen. Sommige van deze musea hielden ook op te bestaan. 

Voor deze editie wijzigden wij onze communicatiestrategie en focusten we op de 

ontwikkeling van een applicatie. Op basis van de cijfers over de Brusselapp kunnen we 

spreken van een succes, gezien de korte tijdspanne waarin deze applicatie kon gebruikt 

worden. We stellen wel vast dat er veel meer nieuwsgierigen waren dan effectieve 

gebruikers. Daar valt dus nog heel wat te winnen. 

Heel wat gezinnen informeerden zich ook over het Brussels aanbod via de 

Krokuskriebelswebsite. 

Jammer genoeg vonden we geen enkel Brussels museum bereid om in te stappen in het 

vernieuwingstraject van de Buggy tours, activiteiten op maat van gezinnen met heel 

jonge kinderen. Hopelijk zal de positieve evaluatie van deze proeftuin medewerkers 

prikkelen om bij een volgende editie hun kandidatuur te stellen. Hierdoor kunnen we ons 

ook richten naar gezinnen met piepjonge kinderen uit Vlaanderen of woonachtig in 

Brussel en bereiken we hiermee een totaal nieuwe doelgroep. Dit opent nieuwe 

perspectieven naar samenwerking met de Brusselse musea. 

Qua opkomst stellen we een daling vast van het aantal gezinnen. We geven hiervoor 

enkele mogelijke verklaringen: 

• Het doorgeven van bezoekersaantallen door de musea stuit vaak op een aantal 

problemen. Deelname aan gratis activiteiten wordt niet steeds genoteerd. Soms 

worden ook enkel het aantal uitgedeelde formulieren genoteerd (vaak 1 per gezin) 

of het aantal gezinnen of enkel de deelnemende kinderen. Het genoteerde cijfer is 

dan ook een  minimumaantal.  

• Een aantal publiekstrekkers die bij de vorige editie wel present waren en heel wat 

gezinnen trokken, deden deze editie niet meer mee. Dit afhaken weerspiegelt zich 

duidelijk in de daling van het aantal bezoekers. Kleinere en vaak minder bekende 

musea hebben, ook al hebben ze een kwaliteitsvol aanbod, niet die 

aantrekkingskracht dan de vaste waarden. 

• Gezinnen met hele kleine kinderen vonden deze editie hun weg niet naar Brussel 

door het ontbreken van één of meerdere Buggy-tours. Ook het aanbod voor 

kleuters was eerder beperkt. Voor wat betreft de Vlaamse musea vormen deze 

leeftijden ruim 40% van het totaal aantal gezinnen.  

De Brusselse musea waren voor het merendeel tevreden over hun deelname en de 

opkomst van Vlaamse gezinnen. 15 van de 16 Brusselse musea die de vragenlijst 

invulden vindt het ook belangrijk dat er in 2020 een nieuwe editie van Krokuskriebels 

georganiseerd wordt. 

http://www.nederlandsoefenen.be/brussel
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Het is duidelijk dat de Brusselse musea Krokuskriebels nog steeds zien als een kans om 

zich op de kaart te zetten en gezinnen vanuit Vlaanderen en Brussel naar hun aanbod toe 

te leiden. 

 

3. PROEFTUINEN IN SAMENWERKING MET SLEUTELORGANISATIES DIE 

WERKEN MET EN VOOR KWETSBARE GEZINNEN 

3.1 Proeftuin in samenwerking met Erfgoed Brussel – VGC - Lasso 

Dankzij een financiële injectie van Erfgoedcel Brussel/VGC konden we een 

outreachingtraject ontwikkelen waarbij we participatieve samenwerkingstrajecten wilden 

creëren tussen musea en organisaties met een werking voor kwetsbare gezinnen. Aan de 

organisatie Lasso werd gevraagd dit coachingtraject te ontwikkelen en begeleiden.  

Lasso staat voor het Brussels netwerk voor cultuurparticipatie & kunsteducatie en heeft 

een breed netwerk aan contacten in Brussel uit het sociaal-cultureel veld, welzijns- en 

jeugdwerk en de culturele sector. Verder heeft Lasso ervaring in het stimuleren van 

sectoroverschrijdende samenwerkingen, bemiddelen, organiseren van vorming en 

documenteren van praktijken rond cultuurparticipatie en kunsteducatie. 

Doelstellingen: 

• Het in kaart brengen van noden en wensen rond cultuurparticipatie (ruim) en 

specifiek de samenwerking met musea bij sociale organisaties die kwetsbare gezinnen 

als doelpubliek hebben. 

• Het stimuleren van participatie aan het aanbod van Krokuskriebels. 

• Het stimuleren van samenwerkingsverbanden tussen musea en sociale organisaties. 

• Brusselse kwetsbare gezinnen leren de werking en het aan bod van een museum te 

kennen. 

• De musea leren de wensen, noden en drempels van gezinnen kennen. 

Het coachingtraject bestond uit volgende onderdelen: 

• Verkenningsgesprekken met organisaties die werken met en voor kwetsbare gezinnen 

en culturele partners (musea): welzijn, hupverlening, Huizen van het Kind, socio-

culturele verenigingen, volwassenwerking, jeugd, kinderwerking … 

• Persoonlijke trajectbegeleiding met focus op kennismaking tussen de partners, tussen 

de beroepskrachten van de organisaties, uitwisseling en ontmoeting. 

• Concretiseren van ideeën en toewerken naar een resultaat. 

Enkele bevindingen uit de verkenningsgesprekken: 

1. Organisaties formuleren concrete noden en vragen: 

→ Quality-time ouders & kinderen 

→ Nieuwe dingen ontdekken in de stad 

→ Eigen interesses en talenten ontdekken 

→ Ontmoeting & ontspanningsmogelijkheden  

→ Eigen interesses/talenten kunnen beleven 

→ Individuele vrijetijdsbesteding kinderen & opvang 

→ Mee inspraak kunnen geven 

→ Versterken zelfbeeld & emancipatie 

2. Een aantal hefbomen kunnen de samenwerking en participatie faciliteren: 

→ Vanuit een 'safe space'  (vertrouwde begeleiders en plek) 
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→ Voor & met de doelgroep activiteiten of een werking ontwikkelen (co-creatie)  

→ Bouwen aan duurzame relaties tussen organisaties en professionals  

→ Fysieke en mentale ruimte laten voor dingen die zich ad hoc aandienen 

→ Vanuit een grote nieuwsgierigheid 

→ In groep met gelijkgestemden schept vertrouwen om nieuwe dingen te ontdekken  

→ Eigen verhalen, interesses en talenten als aanknopingspunt 

→ Doelpubliek en partnerorganisaties aanspreken op hun expertise 

3. We kunnen een aantal thema’s herleiden tot ‘kruispunten’ waarop sociale organisaties 

en musea elkaar kunnen treffen: 

→ Kunnen musea veilige ontmoetingsplekken organiseren? 

→ Is er ruimte voor activiteiten en samenwerkingen rond thema's of zaken die in 

eerste instantie niet de core-business van een museum zijn/lijken? 

→ Wat kunnen educatieve medewerkers en sociaal werkers leven van elkaars manier 

van werken? 

Resultaten van deze proeftuin: 

De proeftuin ging van start in oktober 2017. Er werd een uitgebreid gesprek gevoerd met 

negen sociale organisaties. Eind 2017/begin 2018 werden ook twee musea gevonden die 

wilden meestappen in deze proeftuin: 

• Erasmushuis in Anderlecht: hier volgde snel een kennismakingsgesprek met twee 

organisaties: 'Samen voor Morgen' en 'Femma Quartier'. Met beide organisaties 

werd er een concreet programma opgesteld om kennis te maken met het museum 

in eerste instantie, in een tweede fase is er een reflectiemoment voorzien om in 

dialoog te gaan met de publiekswerking over de toegankelijkheid van het aanbod. 

• art & marges museum in Brussel: eerste contacten stimuleren tussen 'Femma 

Quartier' en het museum. Polsen bij de organisatie 'Vrienden van het Huizeke of 

een afspraak met het museum gemaakt kan worden. 

 

3.2 Proeftuin in samenwerking met Huis van het Kind/Ket in Brussel 

Deze proeftuin werd mogelijk gemaakt door een financiële ondersteuning van Huis van 

het Kind-Ket in Brussel in nauw overleg met het kabinet van staatssecretaris Bianca 

Debaets. 

Doelstelling van deze proeftuin: 

1. De partnerorganisaties van Huis van het Kind op de hoogte brengen van het 

Krokuskriebelsaanbod in Brussel 

2. Stimuleren van een groepsuitstap met gezinnen tijdens Krokuskriebels  

Dankzij een budget vrijgemaakt door Huis van het Kind werden de toegangsgelden voor 

de musea terugbetaald aan de organisaties.  

Afgelegd traject en materialen: 

De partnerorganisaties konden intekenen voor een infomoment in hun eigen lokalen. 

Als ludieke opener ontwikkelden we een memory-spel met foto’s van de verschillende 

activiteiten. Daarnaast stelden we aan de hand van een brochure in kleur alle activiteiten 

voor en gaven extra uitleg waar nodig. 
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Om hun eigen achterban te enthousiasmeren om deel te nemen ontwikkelden we 

algemene flyers maar op vraag kon men ook gepersonaliseerde flyers krijgen met op de 

versozijde alle info over de groepsuitstap.  

Dankzij het kabinet van staatssecretaris De Baets konden we gratis een advertentie 

publiceren in Bruzz-magazine. 

Resultaten van deze proeftuin: 

11 organisaties hebben via het onlineformulier in de nieuwsbrief een infomoment 

aangevraagd. Vijf organisaties hebben een groepsbezoek georganiseerd. 

Hun evaluatie was in hoofdzaak positief met vraag om volgende editie ook te kunnen 

deelnemen. Het feit dat een medewerker van Krokuskriebels persoonlijk langskwam vond 

men zeer positief. 

Te onthouden:  

→ De organisaties hebben heel veel tijd nodig om zelf tot organisatie over te gaan. 

Hiermee moeten we veel meer rekening houden. 

→ Niet iedereen is het Nederlands goed machtig: hiermee dienen musea rekening te 

houden in de organisatie van hun activiteiten. 

→ Wat IBO's en kinderdagverblijven betreft, kregen we steeds mee dat zij zorgen voor 

(naschoolse) opvang en het op deze manier moeilijk vinden om de ouders te 

betrekken.  

→ Heel wat organisaties vonden het jammer dat de musea geen activiteiten hadden 

voorzien voor de allerkleinsten. 
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Bijlage 1: Deelnemende musea 

Vet: musea die voor de eerste keer deelnamen of na een onderbreking van 1 of 

meerdere edities 

 

PROVINCIE ANTWERPEN 

Antwerpen Fotomuseum 

Antwerpen M HKA 

Antwerpen MAS 

Antwerpen Middelheimmuseum 

Antwerpen ModeMuseum   Antwerpen 

Antwerpen Museum Mayer van den Bergh 

Antwerpen Museum Plantin-Moretus 

Antwerpen Nationaal Museum van Douane en Accijnzen 

Antwerpen Red Star Line Museum 

Antwerpen Rubenshuis 

Antwerpen Sint-Pauluskerk , Antwerpen 

Antwerpen Museum Vleeshuis | Klank van de Stad 

Geel Gasthuismuseum Geel 

Herentals Hidrodoe 

Lier Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen te gast bij Stedelijk Museum Lier 

Mechelen Kazerne Dossin  

Mechelen Speelgoedmuseum Mechelen vzw 

Nijlen Kempens Diamantcentrum 

Sint-Katelijne-Waver 't Grom 

Turnhout Begijnhofmuseum 

Turnhout Natuurpunt Museum 

Turnhout Taxandriamuseum 
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BRUSSEL 

Anderlecht Erasmushuis 

Brussel Art et marges museum 

Brussel Autoworld Museum Brussels 

Brussel BELvue museum 

Brussel Choco Story Brussels 

Brussel Coudenbergpaleis 

Brussel GardeRobe MannekenPis 

Brussel Hallepoort 

Brussel Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis 

Brussel Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van Belgie 

Brussel Museum voor Mode en Kant 

Brussel museum Nationale Bank van België 

Brussel Museum van de Stad Brussel - Broodhuis 

Brussel Parlamentarium – Europees  parlement 

Brussel Riolenmuseum 

Elsene Boghossi0an Stichting - Villa Empain 

Evere Brussels Museum van de Molen en de Voeding 

Sint-Gillis Braillemuseum 

Ukkel Van Buuren Museum 

 

PROVINCIE LIMBURG 

Hasselt Abdijsite Herkenrode 

Hasselt Het Stadsmus 

Hasselt Modemuseum Hasselt 

Hasselt Villa Verbeelding (vroeger Literair Museum) 

Koersel Mijnmuseum 

Lommel Archeologisch Museum De Kolonie 

Maaseik Musea Maaseik 

Sint-Truiden museum DE MINDERE 

Tessenderlo Bosmuseum Gerhagen 

Tongeren Gallo-Romeins Museum 

Tongeren Teseum 
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PROVINCIE OOST-VLAANDEREN 

Aalst 't Gasthuys - Stedelijk Museum Aalst 

Deinze Museum van Deinze en de Leiestreek 

Eeklo provinciaal domein Het Leen 

Ename Provinciaal Erfgoedcentrum Ename 

Gent Design museum Gent 

Gent De Wereld van Kina: het Huis 

Gent Het Beroepenhuis 

Gent Historische Huizen Gent 

Gent Huis van Alijn 

Gent MIAT, Museum over Industrie, Arbeid en Textiel 

Gent Museum Dr. Guislain 

Gent Museum voor Schone Kunsten 

Gent Smak 

Gent STAM - Stadsmuseum Gent 

Kruishoutem Europees Cartoon Centrum 

Lokeren Stadsmuseum Lokeren 

Machelen atelier Roger Raveel 

Oudenaarde Provinciaal Archeologisch Museum Ename 

Sint-Niklaas Stedelijke Musea Sint-Niklaas 

Velzeke-Ruddershove AVE archeoscentrum Velzeke 

Wachtebeke MOLA – het provinciaal Molencentrum 
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PROVINCIE VLAAMS-BRABANT 

Aarschot Stedelijk Museum Aarschot 

Baal Sven Nys Cycling Center 

Diest Stadsmuseum De Hofstadt 

Grimbergen het MOT 

Halle den AST 

Heverlee PARCUM 

Leuven M - Museum Leuven 

Meise Plantentuin Meise 

Tildonk Belevingscentrum '14-'18 

Tremelo Damiaanmuseum 

Zemst Sportimonium 

 

 

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 

Blankenberge Belle Epoque Centrum 

Harelbeke Peter Benoitmuseum 

Ieper Merghelynck Museum 

Izegem Eperon d'Or 

Knokke-Heist Natuurpark Het Zwin 

Knokke-Heist Sincfala, Museum van de Zwinstreek 

Koksijde Abdijmuseum Ten Duinen 

Kortrijk Kortrijk 1302 

Kortrijk Texture, museum over Leie en vlas 

Oostduinkerke NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum 

Oostende mu-zee-um vzw 

Oostende MuZEE 

Passendale Kaasmuseum De Oude Kaasmakerij 

Poperinge Hopmuseum Poperinge 

Veurne Bakkerijmuseum 

Wervik Nationaal Tabaksmuseum 

Zonnebeke Memorial Museum Passchendaele 1917 

 


