Nieuwkomer Museumgids meest complete gids online

Ruim 1.300 musea en hun openingstijden
Na een jaar voorbereiding is begin januari de Museumgids live gegaan (museumgidsnederland.nl). Hier vinden
museumbezoekers zo’n 1.300 Nederlandse musea, de meesten met actuele openingstijden. De tweetalige
website (Nederlands en Engels) is intuïtief in gebruik, biedt een uitgebreide zoekfunctie en is volledig
geoptimaliseerd voor mobiele browsers. Hiermee biedt de Museumgids het jaarlijks groeiende aantal
museumbezoekers een bediening op maat.
Volgens de Nederlandse Museumvereniging was 2014 het negende jaar op rij dat musea meer bezoekers
trokken. Maar liefst 21,5 miljoen museumbezoeken worden jaarlijks afgelegd. Voor kunst- en cultuurliefhebbers
moet museumgidsnederland.nl hèt startpunt worden. Hier zijn actuele gegevens te vinden van ruim 1.300
Nederlandse musea. Via de uitgebreide zoekfunctie kan geselecteerd worden op plaatsnaam, datum of
kunstcategorie.
Wilt u vandaag nog naar een museum? In het heldere overzicht ziet u waar en tot hoe laat u een bezoekje kunt
brengen.
Museumgids Nederland is een uitgave van Cubique Webcreations. Initiatiefnemer Gert-Jan van Middelkoop: “Als
liefhebber van kunst en cultuur heb ik vaak gezocht naar welk museum in welke plaats wanneer open was.
Een helder overzicht heb ik nooit kunnen vinden. Mijn idee heb ik voorgelegd aan mensen in de museumwereld
en ik kreeg positieve feedback. We hebben er een jaar aan gewerkt en zijn trots op dit resultaat.”
Van Rijksmuseum tot Politiepettenmuseum
Uiteraard staan alle topmusea vermeld. Maar ook in de periferie van ‘Nederland Museumland’ is vrijwel alles
vertegenwoordigd wat u maar bedenken kunt, van het Van Gogh Museum tot het Schaakstukkenmuseum, van
De Kunsthal tot het Sinterklaasmuseum.
Van Middelkoop: “Het completeren is een proces dat eigenlijk nooit ophoudt. Ik denk dat we nu 95 procent van
alle Nederlandse musea gerubriceerd hebben. Ook up to date houden van de gegevens is een continu proces. Ik
nodig iedereen uit met eventuele correcties te komen om de gegevens zo actueel mogelijk te houden.”
Realtime informeren
Bezoekers worden op de Museumgids realtime geïnformeerd, iets wat heel goed past bij deze doelgroep. De
zoektocht van museumbezoekers start vaak ‘op locatie’ via de smartphone. Een spontaan idee op een terrasje
en binnen enkele seconden worden alle (geopende) musea in de buurt getoond. Ook de ruim één miljoen
houders van de Museumkaart zullen uitzien naar de nieuwe online gids. De website vermeldt de 400 musea die
de kaart accepteren en biedt een overzicht van aangesloten musea per provincie. Uiteraard is gebruik van de
Museumgids gratis voor museumbezoekers. Ook musea hoeven niet te betalen voor plaatsing van hun
adresgegevens.
Verdere uitbreiding
Vanaf maart wordt het voor musea mogelijk een uitgebreide en meer prominente vermelding te krijgen op de
Museumgids. Musea kunnen een betaald account nemen en extra informatie toevoegen, foto’s van topstukken
laten zien en interessante tentoonstellingen vermelden. Ondertussen wordt achter de schermen gewerkt aan de
toevoeging van een agenda met museumactiviteiten. Te zijner tijd kunnen belangstellenden zich aanmelden
voor de nieuwsbrief. Later dit jaar zal ook een handige app voor museumbezoekers worden gelanceerd.
NIET VOOR PUBLICATIE
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gert-Jan van Middelkoop: info@museumgidsnederland.nl of
bellen met 070-4156596 / 06-415025450

