


Hoe ontwikkel je als culturele instelling een 
influencer marketingstrategie? 



Waarom?



Stedelijk Museum Amsterdam



SMA - kernwaarden 

Ambitious  

Entrepreneurial 

Open  

Curious 

Quirky (original) 

Ambitieus 
Ondernemend 
Open 
Nieuwsgierig 
Eigenzinnig 

DNA / 
KERNWAARDEN 



Stedelijk X

Bedenk een activatiecampagne die leidt tot een 
substantiële stijging in het aantal bezoekers.  

Doelgroep: 
Jonge Amsterdammers









Stedelijk X

http://drive.google.com/file/d/1-TlPjmE8BPTMMhEiqgUK50kb_MlVKmfc/view


      
     
    
  



Profiel ‘Stedelijken’ 

● Diverse groep van inspirerende Amsterdammers; experts op hun 
vakgebied: (duurzaam) ondernemen, food, fashion, design, 
reclame, film, media etc. 

● Delen ons DNA: ambitieus, eigenzinnig, nieuwsgierig, interesse in 
kunst en/of vormgeving 

● Actief op social media en groot online netwerk 
● Het hoeven geen BN’ers of professionele influencers te zijn, wel 

populair onder eigen peers/groep met een natuurlijke connectie 
met hun netwerk.



AUDIOTOUR & EVENT



Results & learnings 











Follow ups: online & offline

http://drive.google.com/file/d/1sSIUS7uXQNIQyHtpWU75GyHy6rRUQkle/view






Follow ups

- Na launch event, posts op Facebook en Insta over audiotour/event door 
Stedelijk & ‘Stedelijke’ 

- Facebook event: ‘geheim’ codewoord bij kassa = gratis naar binnen 
(Looptijd:1 maand) 

- Bedankmail naar gasten met foto’s event 
- Audiotour blijft beschikbaar op Soundcloud 
- Goodiebag met branding Stedelijk X en geoormerkte vrijkaarten 
- Lid Young Stedelijk



Resultaten



Online awareness



Resultaten: Bereik

- Netwerk Stedelijk 
- Netwerk Stedelijke/influencer 
- Netwerk ‘vrienden van’ 
- Netwerk partners (De Correspondent)



Free Publicity



Resultaten

- 8 % stijging in bezoekers 20 - 35 jaar in 2016 (vastgehouden)  
- Zichtbaarheid onder doelgroep: bij eerste serie van 6, ruim 2 miljoen mensen 

bereikt via onze eigen netwerken en die van de ‘Stedelijken’ 
- Herhaalbezoek door vrijkaartjes  
- Netwerk Stedelijk Museum en ‘Stedelijke’ uitgebreid



Learnings



Herkenbare look & feel



Herkenbare look & feel 



Learnings +

- Herkenbare look & feel werkt goed 
- Maatwerk (waarom, thema, match) 
- Kwaliteit boven kwantiteit. Ga micro, of zelfs nano (local 

heroes) 
- Werk met partners 
- Netwerk van de influencer meest effectief > engagement 
- Maak het formaat duurzaam / herbruikbaar 
- Passie is geloofwaardigheid



Learnings -

- Campagne niet genoeg inclusief. Verder kijken!  
- Grote investering in tijd en middelen voor klein team 
- Follow-up nog beter regisseren voor meer effect en 

verbinding met (nieuwe) netwerk > relatiebeheer 
- Investeer in draagvlak interne organisatie







- Fotowedstrijd Kijk & Klik als Ed 
van der Elsken (met macro- & 
micro influencers) 

- Jump into the Future - The 
Borgmann Donation  > video’s 
jonge verzamelaars 

- Maria Lassnig - tekenwedstrijd 
(coming up)

Influencer marketing. Hoe 
verder? 



Jump into the Future - Verzamelaars 

http://www.youtube.com/watch?v=iz6FquJldAM


Vragen?



Hoe nu verder?



De komst van Instagram zonder likes betekent 
het einde van de influencer



Iedereen kan een 
influencer worden



Het betalen van 
influencers maakt 
je boodschap 
minder 
geloofwaardig



Nieuwe holy grail? > Het 
betaald uitzetten van een 
door een influencer 
gemaakte post over jouw 
museum via de account 
van de influencer




