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 Actueel thema dat past bij Groningen 

• De opbouw van het verhaal 

• digitalisering en regionaal erfgoed 

• belang van digitale zichtbaarheid  

• van bezoekers naar bewoners  

• wat werkt - en wat werkt niet? 

• Waarom ‘goud veur Grunn’? 

• Er gaat niets boven Groningen 

• in de G7 veel oog voor erfgoed 

• trots, traditie, trends en toerisme 

• Groningen loopt digitaal voorop!  
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Groningen sterk in basisbehoeften 
• Groningers: digitale pioniers 

• stad: 2e internetstad van land 

• platteland: uitrol 5G-netwerk 
 

 



De oude Grieken als digitale pioniers? 



Digitale impact op regionaal erfgoed 
• Archeologie: 3D 

 

 

 

 

• Toerisme: Airbnb 

• Recreatie: beleving 

 

 

 

 

• Geld: crowdfunding 



Digitaal in beeld, analoog in trek 
• Erasmus MMXVI 

 

 

 

 

• Museum Rotterdam  

• Hotel De Marne 

 

 
 

 

• Ook: digital detox… 

 

 

 

 

 

 



 Startpunt: wie kiest, wordt gekozen 

• Welke boodschap? • Voor wie bestemd? 



 De bezoekersreis als hulpmiddel 

• Kruip eens in de huid van… 

• (1) besluiten en plannen 

• (boeken: alleen bij overnachting)  

• (2) reizen en aankomen 

• (3) bezoeken en beleven 

• (4) herinneren en vertellen 

• Momenten van waarheid 

• gebruiksvriendelijk/gastvrij of niet? 

• Het geheim van de sportvisser 
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 Bezoekersreis voor Bergen op Zoom 



Digitale vindbaarheid vereist beelden  
• Zonder beelden geen bezoek 

• toerisme: kijken of het klopt 

• Pisa-effect: belang van iconen 

• zet topstukken op de foto! 

• De regionale A.U.B.-check 

• authentiek: past bij de regio 

• uniek: enig in z’n soort 

• bekend: doet belletje rinkelen 

• Collectie Groningen ideaal! 

• foto’s vrij zijn te gebruiken 
 

 

  

 

 



 Wat is het aantrekkelijkste beeld? 



 Het belang van professionele beelden  

• Smaken verschillen - of toch niet? 

• psychologie, cultuur en biografie 

• Architectuur én acupunctuur 

• eerst mensen, dan gebouwen 

• op ooghoogte en met 5 km per uur 

• variatie, rust, details en kleur 

• Uitgaan van de mensenmaat 

• symmetrisch, natuurlijk en kleinschalig  

• combinatie van samenhang en verrassing 

• het zijn de kleine dingen die het doen! 
 

 



 Helaas geldt wel het Mattheüs-effect 

• Deze kent iedereen… • …maar deze (nog) niet 
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Het belang van de regionale plakfactor 
• Wat blijft hangen? Zes succesfactoren 

• simple: eenvoudig, terug naar de kern 

• unexpected: onverwacht, verrassingseffect  

• concrete: concreet, makkelijk te onthouden 

• credible: geloofwaardig, gebaseerd op feiten 

• emotional: met gevoel, komt bij je binnen 

• stories: verhalenderwijs, wordt doorverteld 

• Thema’s binnen Collectie Groningen 

• naast ‘bladeren’ ook ‘tentoonstellingen’ 

• voorbeeld: foto’s ‘Oktober Kindermaand’ 

 

 

 

 

 

 



Kunst als bondgenoot van erfgoed!? 
• Casa do Penedo 

 

 

 

 

• Bunkermuseum Blåvand   

• Kelburn Castle 

 

 
 

 

• Unst Bus Shelter 

 

 

 

 

 

 



  Naast bezoekers andere doelgroepen 

• De Groningen-factor: bewoners 

• Groningers en zij die het willen worden 

• kinderen: op school en thuis 

• families: feesten en partijen  

• mensen met dementie: herkenning 

• Iedereen die verhaal wil vertellen 

• (amateur)historici: archiefonderzoek 

• studenten: opdrachten en scripties 

• schrijvers: (foto)boeken over erfgoed 

• journalisten: kranten en tijdschriften 

 
 

 



Van beelden naar bewustwording  



 Gronings erfgoed verder ontsluiten! 

• Het belang van digitale beelden 

• digitaal wordt ‘het nieuwe normaal’ 

• werkt versterkend i.p.v. vervangend 

• De B’s van digitale zichtbaarheid 

• bereiken: hoe kom je in beeld? 

• boeien: hoe kweek je interesse? 

• betrekken: hoe maak je het relevant? 

• bewegen: hoe stimuleer je tot actie? 

• Collectie Groningen speelt helemaal 
in op de toekomst van het verleden! 

 

 


