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Voorwoord
Van de Reinwardt Academie en Het Nationaal Jenevermuseum Schiedam kregen wij, Esmée
Geertsma en Djuna Bats, de opdracht een publieksonderzoek uit te voeren voor het Nationaal
Jenevermuseum. Tijdens het ontwikkelen van ons onderzoeksplan hebben wij hulp gekregen van
onze stagebegeleidsters vanuit de Academie, Corien van der Linden en Joke Bosch en de stage
instelling, Marjolein Beumer. Tijdens de uitvoering van het publieksonderzoek hebben wij van
verschillende mensen hulp gekregen en deze willen wij ook graag bedanken. Zo zijn er de
receptionistes van het Nationaal Jenevermuseum en Museummolen De Nieuwe Palmboom, Ine
Roodenburg, Laura Bentum en Conny Staal. Ook in het proeflokaal kregen wij hulp van Marja
Ouwens en Bianca de Wit. Zonder jullie hulp hadden wij onmogelijk op alle drie de locaties
kunnen enquêteren. Heel erg bedankt daarvoor!
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Inleiding
Dit onderzoek wordt gedaan in opdracht van de Reinwardt Academie in Amsterdam en voor het Nationaal
Jenevermuseum in Schiedam. Het Nationaal Jenevermuseum in Schiedam is een instelling die zich richt op
het verzamelen van de geschiedenis van jenever en de geschiedenis van Schiedam als jeneverstad. De
Jeneverindustrie heeft namelijk een grote impact gehad op de ontwikkeling van Schiedam. Het Nationaal
Jenevermuseum beheert zowel materieel als immaterieel erfgoed dat verbonden is aan de jeneverindustrie.
In 2018 staat een herinrichting van het museum gepland. Het museum hoopt met deze herinrichting meer
interactie met het publiek te bereiken. Met het oog op deze herinrichting is een Masterplan geschreven.
In het Masterplan uit 2016 zijn verschillende doelgroepen geformuleerd die het museum graag wil
aanspreken.1 Deze doelgroepen zijn ‘Schiedammers’, ‘Onderwijs’ en ‘Levensgenieters’. Vanuit de instelling
was de vraag of deze doelgroepen ook daadwerkelijk aanwezig zijn in het Nationaal Jenevermuseum.
Daarnaast was het Nationaal Jenevermuseum benieuwd welke onderdelen (Het Nationaal Jenevermuseum,
De Branderij, Het Proeflokaal en Museummolen De Nieuwe Palmboom) van de instelling bekend zijn bij de
bezoekers. Ook wilde het museum dan weten hoe de bezoekers in aanraking zijn gekomen met de
verschillende onderdelen en of deze naar elkaar doorverwijzen. We hopen met dit onderzoek te achterhalen
of de in het masterplan geformuleerde doelgroepen aanwezig zijn in de verschillende onderdelen van het
museum, of de respondenten bekend zijn met alle onderdelen van het Nationaal Jenevermuseum en hoe
ze in aanraking zijn gekomen met het museum. Voor dit onderzoek is er een probleemstelling opgesteld
met een bijbehorende onderzoeksvraag, deelvragen en subvragen.
Probleemstelling:
Het Nationaal Jenevermuseum in Schiedam bestaat uit meerdere onderdelen. Het museum zelf, de
branderij, het proeflokaal en museummolen de Nieuwe Palmboom. De eerste drie van deze onderdelen
zitten onder één dak, maar de molen is op een andere plaats in Schiedam te bezoeken. Daarnaast staan in
het nieuwe Masterplan doelgroepen geformuleerd, het museum weet alleen niet of deze doelgroepen
daadwerkelijk aanwezig zijn in het museum. We willen onderzoeken of de verschillende onderdelen van het
museum bezocht worden door de geformuleerde doelgroepen.
Onderzoeksvraag:
Worden de vier onderdelen van het museum bezocht door de in het Masterplan geformuleerde
doelgroepen?
Deelvragen en subvragen:
Welke onderdelen van het museum worden bezocht?
- Door hoeveel respondenten wordt ieder onderdeel afzonderlijk bezocht?
- Welk onderdeel wordt het meest bezocht?
- Worden meerdere onderdelen op een dag bezocht?
Zijn de bezoekers bekend met de andere onderdelen van het museum?
Hoe zijn de respondenten in aanraking gekomen met de verschillende onderdelen van het
museum?
Met welke onderdelen zijn de bezoekers bekend?
Wat is het profiel van de respondenten?
- Hoeveel respondenten vallen onder de doelgroep ‘Schiedammers’ ?
- Hoeveel respondenten vallen onder de doelgroep ‘Onderwijs’ ?
- Hoeveel respondenten vallen onder de doelgroep ‘Levensgenieters’ ?
1Nationaal

Jenevermuseum Schiedam, Integraal Masterplan Nationaal Jenevermuseum Schiedam 2016-2020. (Schiedam: Nationaal
Jenevermuseum Schiedam, 2016), Sharepoint Nationaal Jenevermuseum , geraadpleegd 18 mei 2016.
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Theoretisch kader
In het Nationaal Jenevermuseum zijn wel publieksonderzoeken gedaan, maar de bestanden zijn verloren
gegaan. Uit 2015 is wel een onderzoek bekend. Toen werd onderzoek gedaan naar de tevredenheid onder
bezoekers over een bepaalde tentoonstelling (over KLM-huisjes). In dit onderzoek waren enkel wat
basisgegevens over de bezoekers gevraagd, zoals leeftijd en opleidingsniveau. Zo bleek dat de meeste
respondenten in de leeftijdscategorie 61 tot 70 jaar pasten en hoger opgeleid waren.2 Er werd tot nu toe
geen doorlopend publieksonderzoek gedaan. Met dit onderzoek wordt de doelgroep hopelijk in kaart
gebracht, zodat het museum beter weet welke doelgroepen zij in huis hebben.

Opzet van onderzoek
Methode
Met dit onderzoek werd onderzocht of de in het Masterplan geformuleerde doelgroepen aanwezig zijn in
de verschillende onderdelen van het Nationaal Jenevermuseum, of de respondenten bekend zijn met alle
onderdelen van het museum en hoe ze in aanraking zijn gekomen met het museum. Om de hoofd- en
deelvragen van dit onderzoek te kunnen beantwoorden is een kwantitatief onderzoek opgesteld. Dit werd
gedaan van 29 maart tot 3 mei door enquêtes uit te delen bij de verschillende onderdelen van het
museum.
Het onderzoek heeft plaatsgevonden op drie locaties: Het Nationaal Jenevermuseum Schiedam,
Museummolen De Nieuwe Palmboom en Het Proeflokaal. De enquêtes zijn in het Nationaal
Jenevermuseum door de receptioniste uitgedeeld. Bij Museummolen De Nieuwe Palmboom werden de
enquêtes ook door de receptionistes uitgedeeld en lagen ze daarnaast tevens op de balie. In het
Proeflokaal lagen de enquêtes op de tafels, naast de pinautomaat en bij het gastenboek. Eens in de week
waren de onderzoekers, Esmée Geertsma en Djuna Bats, aanwezig bij de verschillende onderdelen om zelf
enquêtes uit de delen aan bezoekers. Op woensdag was dit in het Proeflokaal, op donderdag bij de ingang
van het Nationaal Jenevermuseum en op vrijdag in Museummolen De Nieuwe Palmboom.
De enquêtes werden uitgedeeld aan iedere 2e persoon die de desbetreffende locatie bezocht. De
bezoekers werden bij binnenkomst gevraagd of zij aan het einde van hun bezoek een enquête wilde
invullen. Wanneer zij hiermee instemden, kregen zij een kaartje mee. Dit kaartje moesten zij dan aan het
einde van hun bezoek inleveren bij de receptioniste of onderzoekster, in ruil voor een enquête. Wanneer zij
de enquête ingevuld inleverden, mochten zij als bedankje een borrelglaasje uitzoeken bij de balie.

Verantwoording van methode

Voor het uitvoeren van dit onderzoek is gebruik gemaakt van enquêtes. Er is gekozen voor dit
onderzoeksmiddel omdat uit eerder publieksonderzoek is gebleken dat het merendeel van de bezoekers
van het Nationaal Jenevermuseum in de leeftijdscategorie 61 tot 70 jaar valt.3 Aangezien de oudere
generatie het vaak prettiger vindt om te werken met papier dan met digitale instrumenten, is daarom
gekozen een papieren enquête uit te delen onder de bezoekers.
Omdat dit een kwantitatief onderzoek is, zijn er niet veel open vragen verwerkt in de enquête, maar zijn er
veel keuzeopties geformuleerd die toegespitst zijn op specifieke dingen die moeten worden achterhaald
aan de hand van de vragen. Zo konden de doelgroepen worden herkend:

2

Bats, D. en Geertsma, E., Publieksonderzoek 2015. (Schiedam, 2016), geraadpleegd 18 mei 2016.

3Ibidem
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Schiedammers
De eerste doelgroep die wordt genoemd in het Masterplan is de doelgroep ‘Schiedammers’. De doelgroep
Schiedammers is redelijk makkelijk te herkennen. Het enige criterium om tot deze doelgroep gerekend te
worden is namelijk dat je in Schiedam woont. In de enquêtes is de volgende vraag met het volgende
antwoord verwerkt om deze doelgroep te onderscheiden: ‘Waar woont u?’. Wanneer het antwoord
‘Schiedam’ is gegeven, behoort de respondent tot de doelgroep ‘Schiedammers’. Verder kunnen de
respondenten antwoorden dat zij in Rotterdam wonen of kunnen zij hun postcode opgeven, mochten zij
buiten Schiedam of Rotterdam wonen. Aan de hand van de postcode kan worden achterhaald uit welke
provincie/stad de respondenten komen. Zo kan worden bekeken waar de meeste bezoekers vandaan
komen.
Onderwijs
De tweede doelgroep die wordt genoemd in het masterplan is ‘Onderwijs’. Het museum wil graag een
educatieve functie voor Schiedamse scholen hebben. Het museum nodigt Schiedamse basisscholen uit deel
te nemen aan hun educatieve activiteiten. In de enquête is een vraag verwerkt die kan achterhalen of de
respondenten onder de doelgroep ‘onderwijs’ vallen: ‘Wat was de reden van uw bezoek aan het Nationaal
Jenevermuseum/Museummolen de Nieuwe Palmboom?’. Wanneer het antwoord ‘Excursie met school’ is
gegeven, wordt de respondent gerekend tot de doelgroep ‘Onderwijs’.
Levensgenieters
De laatste doelgroep die wordt genoemd in het masterplan is de doelgroep ‘Levensgenieters’. De
doelgroep levensgenieters is een erg brede en ook lastig te onderscheiden. De meeste mensen hebben
wel kenmerken van een levensgenieter. Zo zijn er maar weinigen die hun familie niet belangrijk vinden of
niet van lekker eten houden. Om deze reden moet er een duidelijk profiel gemaakt worden van de
‘levensgenieter’ die wij willen onderscheiden. In het masterplan van het museum staat dat de doelgroep
onder anderen uit vier mentality groepen bestaat, namelijk: moderne burgerij, gemaksgeoriënteerden,
kosmopolieten en de postmoderne hedonisten.4 Deze groepen hebben de volgende eigenschappen:
Moderne burgerij
Gezin en familie staan centraal
Relatief laagopgeleid
Traditionele normen en waarden
Regelmatig leven
Statusgevoelig

Kosmopolieten
Kunst en cultuur
Zelfontplooiing en ambitieus
Maatschappelijk geïnteresseerd
Statusgevoelig
Consumptiegericht
Impulsief/avontuurlijk

Gemaksgeoriënteerden
Hier en nu
Materialistisch en consumptiegericht
Laagopgeleid
Gemakkelijk leven
Vermaak en ervaringsgericht
Individualistisch

Postmoderne hedonisten
Nieuwe ervaringen
Kunst en cultuur
Hoogopgeleid
Vrijheid
Leven in het hier en nu
Impulsief

Aan de hand van specifiek geformuleerde vragen met antwoorden kan worden achterhaald onder welke
mentality groep de respondenten vallen. Per mentality groep zijn dus verschillende antwoorden
geselecteerd die op die groep aansluiten. Dit is aangegeven door middel van kleurtjes. Zo kan per
respondent, aan de hand van de gegeven antwoorden, worden bepaald bij welke groep de respondent
hoort.

Motivaction international, “De acht Mentality-milieus”. http://www.motivaction.nl/mentality/de-acht-mentality-milieus, geraadpleegd
10 mei 2016.
4
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Locaties en media
Om te achterhalen met welke locaties van het Nationaal Jenevermuseum de respondenten bekend zijn en
hoe zij in aanraking zijn gekomen met de onderdelen, zijn de volgende vragen met de volgende
antwoordopties geformuleerd:
‘Met welke onderdelen van Het Nationaal Jenevermuseum bent u bekend?’
Het Museum
De Branderij
Museummolen De Nieuwe Palmboom
Het Proeflokaal

-

‘Welke andere onderdelen van het Nationaal Jenevermuseum Schiedam heeft u vandaag bezocht/ bent u
van plan te bezoeken?’
- Het Nationaal Jenevermuseum
- De Branderij
- Het Proeflokaal
- Museummolen De Nieuwe Palmboom
‘Via welke informatiebron bent u in aanraking gekomen met …..?’
Via de folder van het Nationaal Jenevermuseum
Via de affiches
Via vrienden/kennissen/familie
Via internet
Via de papieren media
Via het VVV Schiedam
Museumjaarkaart
Rotterdampas
Ik werd doorverwezen door medewerkers van het Proeflokaal
Ik werd doorverwezen door medewerkers van Museummolen De Nieuwe Palmboom
Ik werd doorverwezen door medewerkers van Het Nationaal Jenevermuseum
Ik werd doorverwezen na de uitleg in de Branderij
Ik werd doorverwezen door deze culturele instelling……..
Anders, namelijk……..

-

De laatste vraag wordt in een enquête vier keer gesteld voor de iedere locatie. Zo kan worden bekeken met
welke onderdelen de respondenten bekend zijn en hoe zij met de verschillende onderdelen in aanraking
zijn gekomen.
Verschil in aantal respondenten per onderdeel
Het enquêteren heeft plaats gevonden op drie locaties: Het Nationaal Jenevermuseum, Het Proeflokaal en
Museummolen De Nieuwe Palmboom. Maar in de probleemstelling en in de enquêtes worden vier locaties
genoemd, namelijk Het Nationaal Jenevermuseum, Het Proeflokaal en Museummolen De Nieuwe
Palmboom en de Branderij.
Omdat bezoekers enkel in de Branderij komen voor een speciale uitleg die daar tweemaal daags wordt
gegeven, en zij dan vaak het museum al hebben bezocht, is er besloten niet los voor de branderij een
enquête te maken. De bezoekers kunnen niet enkel de branderij bezoeken zonder het museum binnen te
gaan. De Branderij en Het Proeflokaal zitten beiden in hetzelfde pand als het museum, maar het proeflokaal
is ook los van het museum te bezoeken. Daarom is besloten voor het Proeflokaal wel een aparte enquête te
maken.
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We hoopten per onderdeel 15 respondenten per week te verwerven. Echter bleek al snel dat niet op alle
locaties evenveel bezoekers kwamen. Uiteindelijk hebben wij dus ook een verschil in het aantal
respondenten dat de enquêtes op de verschillende locaties heeft ingevuld. Natuurlijk is er geprobeerd
zoveel mogelijk enquêtes te werven, maar door de korte tijdsperiode is dit wat lastiger gegaan dan
verwacht.
Als wij het aantal respondenten dat we uiteindelijk per onderdeel hebben verkregen, vergelijken met de
bezoekersaantallen van april 2016, zien we dat het aantal respondenten wel in overeenstemming is met het
aantal bezoekers per onderdeel. De enquêtes geven dus wel een representatief beeld van de werkelijke
bezoekersaantallen en uiteindelijk is er dus voor gekozen om alle respondenten te verwerken in het
onderzoek en niet het aantal respondenten per onderdeel recht te trekken.
Daarbij wordt voor het profiel van de bezoekers niet gekeken naar de onderdelen apart, maar naar alle
enquêtes als één geheel. Hier is het verschil in aantal enquêtes per onderdeel dus niet van belang.
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Resultaten
Deelvraag 1: Welke onderdelen van het museum worden bezocht?
Door hoeveel respondenten wordt ieder onderdeel afzonderlijk bezocht?
Nationaal Jenevermuseum
De enquête die bij het Jenevermuseum werd uitgedeeld is uiteindelijk door 40 mensen ingevuld. Deze 40
respondenten hebben ook allen het onderdeel (Jenevermuseum) bezocht. In de drie verschillende
enquêtes, (per onderdeel) is de vraag gesteld: ‘Welke andere onderdelen van het museum heeft u bezocht/
wilt u bezoeken?’ In de enquêtes van de Museummolen en het Proeflokaal is gekeken naar hoeveel van
deze respondenten de vraag hebben beantwoord met het Nationaal Jenevermuseum. In totaal hebben van
de 81 respondenten, 67 aangegeven het Nationaal Jenevermuseum te hebben bezocht of te willen
bezoeken (zie figuur 1).
Museummolen De Nieuwe Palmboom
De enquête die bij Museummolen De Nieuwe Palmboom werd uitgedeeld is door 13 mensen ingevuld. In
de enquêtes bij het Nationaal Jenevermuseum en in het Proeflokaal is ook bekeken hoeveel van de
respondenten bij de Museummolen zijn geweest of naar de Museummolen wilden gaan. In totaal hebben
33 van de 81 respondenten aangegeven het Nationaal Jenevermuseum te hebben bezocht of te willen
bezoeken( zie figuur 1).
Het Proeflokaal
De enquête die bij het Proeflokaal werd uitgedeeld is door 28 mensen ingevuld. In de enquêtes bij het
Nationaal Jenevermuseum en in de Museummolen is ook bekeken hoeveel van de respondenten bij de
Museummolen zijn geweest of naar de Museummolen wilden gaan. In totaal hebben 49 van de 81
respondenten aangegeven het Nationaal Jenevermuseum te hebben bezocht of te willen bezoeken (zie
figuur 1).
81
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41
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20
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Museummolen DNP

De Branderij

Nationaal Jenevermuseum

Het Proeflokaal

Aantal respondenten dat de onderdelen heeft bezocht/wilde bezoeken

Figuur 1, Aantal bezoekers per onderdeel.
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Welk onderdeel wordt het meest bezocht?

In totaal hebben 81 respondenten de enquêtes ingevuld. In deze enquêtes is af te lezen waar deze
respondenten zijn geweest. Hieruit bleek dat 67 respondenten hebben aangegeven dat zij het Nationaal
Jenevermuseum hebben bezocht of wilden bezoeken. Volgens de bezoekersaantallen van 2016 hebben in
april 1.118 mensen het Nationaal Jenevermuseum bezocht. Van de 81 respondenten hebben 33
aangegeven de Museummolen De Nieuwe Palmboom te hebben bezocht of te willen bezoeken. Uit de
bezoekersaantallen van 2016 blijkt dat de Museummolen in april door 841 mensen is bezocht. Van het
Proeflokaal zijn geen aparte bezoekersaantallen van april bekend. De gegevens uit de bezoekersaantallen
bevestigen de uitkomst van dit publieksonderzoek voor deze deelvraag dat het Nationaal Jenevermuseum
inderdaad het meeste bezocht wordt.

Worden meerdere onderdelen op een dag bezocht?

Een van de redenen dat op alle onderdelen los geënquêteerd is, is om te bekijken of meerdere onderdelen
van het museum op een dag worden bezocht. Als alleen in het museum werd geënquêteerd, waren
bijvoorbeeld geen respondenten opgenomen in het onderzoek die enkel naar de Museummolen gaan.
Sommige respondenten hebben aangegeven enkel het museum te hebben bezocht en sommige hebben
aangegeven dat zij bijvoorbeeld het museum, de branderij en het proeflokaal hebben bezocht. Om dit in
kaart te brengen zijn alle mogelijke combinaties opgenomen in een tabel.5 Men kan 1 van de 4, 2 van de 4,
3 van de 4 of 4 van de 4 onderdelen hebben bezocht. Hierbinnen zijn vijftien verschillende combinaties
mogelijk. Van de 81 respondenten hebben de meesten 3 van de 4 onderdelen bezocht (42%). De
combinatie van een bezoek aan het museum, het proeflokaal en de branderij is hierbinnen het populairst
(35,8% van deze 42%). Daartegenover blijkt dat een combinatiebezoek aan alle vier de onderdelen het
minst populair is, namelijk maar 8 van de 81 respondenten heeft alle onderdelen bezocht (10%).

1 van de 4
21%

2 van de 4
27%

4 van de 4
10%

3 van de 4
42%

Figuur 2, Combinatiebezoeken

Deelconclusie 1:

Uit de subvragen blijkt dat het Nationaal Jenevermuseum van alle onderdelen het meest bezocht wordt en
dit blijkt ook uit de bezoekersaantallen van april. 42% van de respondenten heeft 3 van de 4 onderdelen
bezocht. Het combinatiebezoek: Jenevermuseum, Branderij en Proeflokaal kwam het meest voor. De
Museummolen wordt het minst bezocht, met 33 van de 81 respondenten, het proeflokaal werd door 43 van
de 81 bezocht en de branderij werd door 46 van de 81 respondenten bezocht.

5

Tabel1, te bekijken in de bijlage op pagina 18
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Deelvraag 2: Zijn de bezoekers bekend met de andere onderdelen van het museum
Met welke onderdelen zijn de bezoekers bekend?

Van alle vier de onderdelen is het Nationaal Jenevermuseum het meest bekend, namelijk 92,6% van de 81
respondenten. Hierop volgt Het proeflokaal met 65,4%, De Branderij met 59,3% en het valt op dat meer
dan de helft van de 81 respondenten onbekend is met Museummolen De Nieuwe Palmboom (43,2%). Dit is
af te lezen in onderstaande staafdiagram (figuur 3).
Nationaal Jenevermuseum
Van de 40 respondenten van het Nationaal Jenevermuseum zijn er 23 bekend met de Branderij. Dit is net
meer dan de helft van de respondenten en aangezien de Branderij in hetzelfde pand zit als het Nationaal
Jenevermuseum is dit opvallend weinig. Minder dan de helft van de respondenten is bekend met het
Proeflokaal (19 van de 40). Ook de Museummolen is niet heel bekend onder de respondenten van het
Nationaal Jenevermuseum (16 van de 40). Het Proeflokaal is redelijk bekend onder de respondenten (19
van de 40).
Museummolen De Nieuwe Palmboom
Van de 13 respondenten van de Museummolen De Nieuwe Palmboom kennen 10 respondenten het
Nationaal Jenevermuseum. Echter kennen 7 respondenten de Branderij en 6 respondenten het proeflokaal.
Het Proeflokaal
Van de 28 respondenten van het Proeflokaal hebben 25 respondenten aangegeven bekend te zijn met het
Nationaal Jenevermuseum. Onder de bezoekers van het proeflokaal is de Museummolen niet heel bekend.
Slechts 6 van de 28 respondenten heeft aangegeven de Museummolen te kennen. Meer dan de helft van
de respondenten (18) kent de Branderij.
Figuur 3, Bekendheid van de verschillende onderdelen.
Nationaal Jenevermuseum
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Hoe zijn de respondenten in aanraking gekomen met de verschillende onderdelen van het
museum?
Nationaal Jenevermuseum
Uit de enquêtes bleek dat de meeste respondenten in aanraking zijn gekomen met het Nationaal
Jenevermuseum door doorverwijzing van vrienden, kennissen of familie (29,6% van de 81 respondenten).
Hierop volgt de museumjaarkaart, hierdoor kwam 22,2% van de respondenten in aanraking met het
Nationaal Jenevermuseum. Ook bleek dat geen van de respondenten is doorverwezen door een andere
culturele instelling binnen Schiedam en maar een klein deel is doorverwezen door het proeflokaal (1,2%) of
de museummolen (2,5%).
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Museummolen De Nieuwe Palmboom
Ook bij Museummolen De Nieuwe Palmboom zijn de meeste respondenten doorverwezen door vrienden,
kennissen of familie (8,3% van de 81 respondenten). Daarna volgt ook de museumjaarkaart (7,4%) en de
VVV Schiedam (6,2%). Door het museum worden mensen doorverwezen naar de molen (4,9%), maar geen
van de respondenten werd doorverwezen door het proeflokaal of na de uitleg in de branderij.
Het Proeflokaal
De meeste respondenten zijn dankzij de museumjaarkaart (19,8%) terecht gekomen bij het proeflokaal. Ook
de Rotterdampas bleek vaak de aanleiding voor een bezoek (11,1%). Verder bleken veel respondenten
doorverwezen te zijn door vrienden, kennissen of familie (11,1%). Opvallend is dat veel respondenten na
een uitleg in de branderij werden doorverwezen (3,7%). Na de uitleg in de branderij werden de
respondenten namelijk niet doorverwezen naar de andere onderdelen van het museum.
Algemeen
Van alle antwoorden van de 81 respondenten is een totaaloverzicht gemaakt in de onderstaande
staafdiagram. Hieruit is gebleken dat vooral de museumjaarkaart en vrienden/kennissen en familie de
meeste respondenten hebben doorverwezen naar het museum.
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Figuur 4, Doorverwijs media.

Deelconclusie 2:

Van alle onderdelen is het Nationaal Jenevermuseum het bekendst onder de 81 respondenten. De
Museummolen is het minst bekend onder de respondenten. Het valt op dat minder dan de helft van de
respondenten die de enquête in het Jenevermuseum hebben ingevuld, bekend is met het Proeflokaal en
de Museummolen. Dit kan onder andere komen doordat niet veel wordt doorverwezen vanuit de
verschillende onderdelen. De media die het meest hebben geleid tot een bezoek aan een van de
onderdelen, waren de Museumjaarkaart en het doorverwijzen door vrienden/kennissen/familie.

12 of 22

Deelvraag 3: Wat is het profiel van de respondenten?
Hoeveel respondenten vallen binnen de doelgroep ‘Schiedammers’?

Een van de doelgroepen die door het Nationaal Jenevermuseum in hun masterplan (2016) wordt genoemd,
is de doelgroep ‘Schiedammers’. Uit de enquêtes blijkt echter dat slechts 13 van de 81 respondenten uit
Schiedam komt (16%). 11 van de 81 respondenten komt uit Rotterdam (13,6%) en 28 van de 81
respondenten komt uit overige delen van Zuid-Holland (30,8%). Wat opvalt is dat de Museummolen meer
bezocht wordt door Schiedammers dan het Nationaal Jenevermuseum. Daar is namelijk 8 van de 13
respondenten Schiedammer. Waar in het Nationaal Jenevermuseum maar 5 van de 40 respondenten uit
Schiedam komt. Het Nationaal Jenevermuseum wordt echter wel door veel Zuid-Hollanders bezocht, maar
de meeste respondenten kwamen uit veel verschillende plaatsen in Nederland. Doordat de enquête enkel
in het Nederlands werd uitgedeeld, zijn buitenlandse bezoekers niet vertegenwoordigd in dit onderzoek.
Molen

Proeflokaal

Museum

Schiedammers

8

0

5

Rotterdam

2

6

3

Zuid Holland

1

13

14
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2
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Figuur 5, Woonplaats van de respondenten per onderdeel

Hoeveel respondenten vallen binnen de doelgroep ‘Onderwijs’?

De tweede doelgroep die wordt genoemd in het masterplan is ‘Onderwijs’. Het museum wil graag een
educatieve functie voor Schiedamse scholen hebben. Het museum nodigt Schiedamse basisscholen uit deel
te nemen aan hun educatieve activiteiten. De leerlingen kunnen in het museum veel leren over de
geschiedenis van Schiedam.
In de enquêtes is een vraag met een antwoord verwerkt die kan achterhalen of de respondenten onder de
doelgroep ‘onderwijs’ vallen. Namelijk de vraag ‘Wat was de reden van uw bezoek aan het Nationaal
Jenevermuseum/Museummolen de Nieuwe Palmboom?’, met het antwoord: ‘Excursie met school’.
Geen van de respondenten heeft dit antwoord gegeven, maar er zijn wel scholieren in de verschillende
onderdelen van het museum geweest. Doordat de scholieren vaak in grote groepen waren, en een vast
programma hadden met eigen opdrachten, konden de enquêtes niet worden ingevuld. Het museum
verzorgt actief programma’s voor scholieren uit Schiedam, en deze doelgroep is dus ook aanwezig in het
museum, ondanks dat zij geen onderdeel uitmaken van de onderzoeksresultaten.

Hoeveel respondenten vallen binnen de doelgroep ‘Levensgenieters’?

De laatste doelgroep die wordt genoemd in het Masterplan 2016 is de doelgroep ‘Levensgenieters’.6 In het
masterplan staat ook vermeld dat onder deze doelgroep vier van de acht mentality groepen van
Motivaction vallen.7 Dit zijn de onderstaande groepen met de volgende eigenschappen:

Nationaal Jenevermuseum Schiedam, Integraal Masterplan Nationaal Jenevermuseum Schiedam 2016-2020. (Schiedam: Nationaal
Jenevermuseum Schiedam, 2016), Sharepoint Nationaal Jenevermuseum , geraadpleegd 18 mei 2016.
6

Motivaction international, “De acht Mentality-milieus”. http://www.motivaction.nl/mentality/de-acht-mentality-milieus, geraadpleegd
10 mei 2016.
7
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Moderne burgerij
Gezin en familie staan centraal
Relatief laagopgeleid
Traditionele normen en waarden
Regelmatig leven
Statusgevoelig8

Gemaksgeoriënteerden
Hier en nu
Materialistisch en consumptiegericht
Laagopgeleid
Gemakkelijk leven
Vermaak en ervaringsgericht
Individualistisch9

Kosmopolieten
Kunst en cultuur
Zelfontplooiing en ambitieus
Maatschappelijk geïnteresseerd
Statusgevoelig
Consumptiegericht
Impulsief/avontuurlijk10
Postmoderne hedonisten
Nieuwe ervaringen
Kunst en cultuur
Hoogopgeleid
Vrijheid
Leven in het hier en nu
Impulsief11

In de enquête werden vragen gesteld met bijbehorende antwoorden, die verbonden waren aan de
mentality groepen. Zo was er de vraag: Wat vindt u het belangrijkst in uw leven? De antwoorden ‘Carrière’,
‘Status’ en ‘Maatschappelijk nuttig zijn’, horen bij het profiel van een Kosmopoliet. Per profiel waren 8
antwoorden die aansloten bij dit profiel. Wanneer een respondent 4 van de 8 antwoorden van een profiel
heeft aangekruist, wordt deze onder het desbetreffende profiel gerekend.
Per respondent is gekeken naar de gegeven antwoorden en zo zijn zij verbonden aan een bepaald profiel of
niet. Voor dit onderzoek werden enkel de bovengenoemde vier mentality profielen onderscheiden
aangezien er gekeken moest worden of de levensgenieters aanwezig zijn binnen de verschillende
onderdelen van het Nationaal Jenevermuseum. Respondenten kunnen echter onder meerdere profielen
worden gerekend, aan de hand van de antwoorden die zij hebben gegeven. In dit geval wordt gekeken op
welk profiel de meeste antwoorden aansluiten. Als de respondent voor twee profielen evenveel antwoorden
heeft gegeven, dan wordt gekeken naar wat de respondent heeft ingevuld bij de optie: ‘Anders,
namelijk…’. Een aantal van de respondenten heeft niets ingevuld bij deze optie, en deze kunnen dus niet
onder een profiel geplaatst worden. Hierdoor is ook een categorie ‘meerdere profielen’ gemaakt.
Uit de analyse is gebleken dat 54% van de 81 respondenten onder de doelgroep ‘Levensgenieters’ valt. Dit
zijn de respondenten die vallen onder een van de vier mentality modellen. Het merendeel van de
respondenten die onder de doelgroep levensgenieters valt, zijn postmoderne hedonist of
gemaksgeoriënteerd. Uit onderstaand cirkeldiagram kan geconcludeerd worden dat de meerderheid van
de respondenten levensgenieter is. Gebaseerd op deze resultaten is de doelgroep die het Nationaal
Jenevermuseum voor ogen heeft, dus voldoende vertegenwoordigd in het museum.
Uit de analyse is gebleken dat 54% van de 81 respondenten onder de doelgroep ‘Levensgenieters’ valt. Dit
zijn de respondenten die vallen onder een van de vier mentality modellen. Het merendeel van de
respondenten dat onder de doelgroep levensgenieters valt, zijn postmoderne hedonist of
gemaksgeoriënteerd. Uit onderstaand cirkeldiagram kan geconcludeerd worden dat de meerderheid van
de respondenten levensgenieter is. Gebaseerd op deze resultaten is de doelgroep die het Nationaal
Jenevermuseum voor ogen heeft, dus voldoende vertegenwoordigd in het museum.
Motivaction international, “Moderne burgerij”. http://www.motivaction.nl/mentality/de-acht-mentality-milieus/moderne-burgerij,
geraadpleegd 18 mei 2016.
8

Motivaction international, “Gemaksgeoriënteerden”. http://www.motivaction.nl/mentality/de-acht-mentality-milieus/degemaksgeorienteerden, geraadpleegd 18 mei 2016.
9

Motivaction international, “Kosmopolieten”. http://www.motivaction.nl/mentality/de-acht-mentality-milieus/de-kosmopolieten,
geraadpleegd 18 mei 2016.
10

Motivaction international, “Postmoderne hedonisten”. http://www.motivaction.nl/mentality/de-acht-mentality-milieus/postmodernehedonisten, geraadpleegd 18 mei 2016.
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Nationaal Jenevermuseum
Van de 40 respondenten in het museum zijn er 24 Levensgenieters. De best vertegenwoordigde mentality
groep zijn de Postmoderne Hedonisten met 15 van de 40 respondenten. De Gemaksgeoriënteerden(3) en
Moderne Burgerij(2) zijn matig vertegenwoordigd onder deze respondenten. Het valt op dat geen van de
40 respondenten in Het Nationaal Jenevermuseum past onder de mentality groep Kosmopolieten. Vier
respondenten pasten onder meerdere mentality groepen.
Museummolen De Nieuwe Palmboom
Van de 13 respondenten bij de Museummolen, zijn er 4 levensgenieter. Een respondent heeft een
combinatie van meerdere profielen, namelijk een combinatie van Kosmopoliet en Postmoderne Hedonist.
De andere 3 respondenten vallen onder de mentality groep Moderne Burgerij
Het Proeflokaal
In totaal zijn er van de 28 respondenten in Het Proeflokaal, 16 levensgenieters. De grootst
vertegenwoordigde mentality groep zijn de Gemaksgeoriënteerden, met 8 van 28 respondenten. Vier
respondenten zijn Postmoderne Hedonisten. De Kosmopolieten(1) en de Moderne Burgerij(1) zijn het minst
vertegenwoordigd. Ook waren er twee respondenten die onder meerdere van de mentality groepen vielen.

8,6%1,2%
7,4%

23,5%

Let op!: aan de hand van de vragen die gelinkt zijn aan
de vier mentality modellen, Voor een preciezer
onderzoek naar de doelgroep, zal er een specifieker
onderzoek plaats moeten vinden. Enkel en alleen
gericht op het onderscheiden van de vier mentality
groepen binnen het museum.

13,5%

45,8%

Kosmopolieten
Overig
Moderne Burgerij

Postmoderne hedonisten
Gemaksgeorienteerden
Meerdere profielen

Figuur 6, Mentalitygroepen onder de respondenten

Deelconclusie 3:

Van de 81 respondenten komt 16% uit Schiedam. Het viel op dat de Museummolen meer bezocht werd
door Schiedammers dan het Jenevermuseum. 35% van de respondenten van het Jenevermuseum
(onderdeel) kwam uit Zuid Holland, maar 45% kwam uit veel verschillende provincies door heel Nederland
verspreid. 54% van de 81 respondenten is een levensgenieter. Hiervan zijn de meeste Postmoderne
Hedonist of Gemaksgeoriënteerd. Bij de Museummolen is echter de Moderne Burgerij het meest
vertegenwoordigd. De doelgroep Onderwijs is niet goed vertegenwoordigd in dit onderzoek, maar wel
degelijk aanwezig in het museum.
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Conclusies en aanbevelingen
Aan het begin van het onderzoek is er een doelstelling geformuleerd met een bijbehorende
probleemstelling. Uit deze probleemstelling zijn vervolgens hoofd- en deelvragen geformuleerd. De
probleemstelling luidde:
‘Het Nationaal Jenevermuseum in Schiedam bestaat uit meerdere onderdelen. Het museum zelf, de
branderij, het proeflokaal en museummolen de Nieuwe Palmboom. De eerste drie van deze onderdelen
zitten onder één dak, maar de molen is op een andere plaats in Schiedam te bezoeken. Daarnaast staan in
het nieuwe Masterplan doelgroepen geformuleerd, het museum weet alleen niet of deze doelgroepen
daadwerkelijk aanwezig zijn in het museum. We willen onderzoeken of de verschillende onderdelen van het
museum bezocht worden door de geformuleerde doelgroepen.’
Om te bepalen of de onderdelen door de in het Masterplan geformuleerde doelgroepen worden bezocht,
moest eerst worden bekeken welke onderdelen bekend waren onder de respondenten.
Het Nationaal Jenevermuseum zelf is het meest bekend onder de respondenten. Maar minder dan de helft
van deze respondenten, die de enquête hebben ingevuld in het museum, zijn bekend met de
Museummolen. Wanneer dan wordt gekeken naar de resultaten hoe de bezoekers in aanraking zijn
gekomen met de verschillende onderdelen, blijkt dan ook dat er vanuit de onderdelen zelf heel weinig
wordt doorverwezen naar de andere onderdelen. Dit kan een mogelijke oorzaak zijn van de Mindere
bekendheid van de Museummolen.
Ook minder dan de helft van de respondenten die de enquête in het museum hebben ingevuld was
bekend met het Proeflokaal. Dit ondanks dat na de uitleg in de branderij vaak wordt doorverwezen naar het
Proeflokaal.
Een aanbeveling is om vanuit de onderdelen zelf meer door te verwijzen naar de andere onderdelen van
het Nationaal Jenevermuseum. Zo zorgt het museum voor meer kruisbestuiving. De bezoeker is dan
namelijk al bekend met één van de onderdelen en kan makkelijker worden overgehaald voor een bezoek
aan een van de andere onderdelen.
De museumjaarkaart blijkt redelijk wat bezoekers door te verwijzen naar het museum. Toch valt het op dat,
naast de museumjaarkaart, de meeste respondenten worden doorverwezen door familie, vrienden en
kennissen. Affiches, folders en papieren media hebben maar een klein bereik. Internet daarentegen heeft
wel een groot bereik en het advies is dan ook om de goede communicatie via internet en door middel van
de nieuwsbrief in stand te houden.
Wanneer de resultaten van het onderzoek naast de bezoekersaantallen van april worden gelegd, kan
geconcludeerd worden dat het Nationaal Jenevermuseum het meest bezocht wordt van alle onderdelen.
Daarnaast was het combinatiebezoek van Jenevermuseum, Branderij en Proeflokaal de meest voorkomende
combinatie. Maar weinig respondenten bezochten alle vier de onderdelen van het museum op een dag. De
Museummolen werd van alle onderdelen het minst bezocht. Dit klopt ook met de bezoekersaantallen die
bekend zijn van april van de Museummolen. Het aantal bezoeken aan de Museummolen kan vergroot
worden door in de andere onderdelen van het museum meer naar de molen te verwijzen. Het museum wil
dat in de herinrichting het verhaal dat wordt verteld in het museum ook goed aansluit bij het verhaal dat
wordt verteld in de molen. Dit zal hoogst waarschijnlijk ook zorgen voor meer interesse in een bezoek aan
de molen. Wat opviel is dat de molen van alle onderdelen wel het meest bezocht werd door de doelgroep
‘Schiedammers’.
De meeste respondenten gaven aan toevallig langs te lopen, en nieuwsgierig te zijn naar de molen.
‘Schiedammers’ is een van de in het Masterplan beschreven doelgroepen.
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In het Jenevermuseum zijn erg weinig Schiedammers aanwezig in vergelijking met de museummolen. Dit
terwijl Schiedammers als een belangrijke doelgroep wordt gezien door het museum. Het museum wil zich
met de herinrichting meer richten op de stad Schiedam als belangrijke plaats voor de jeneverindustrie.
Hopelijk wordt het museum zo aantrekkelijker voor de doelgroep ‘Schiedammers’ en zal deze doelgroep in
de toekomst beter vertegenwoordigd zijn in het museum.
De meeste bezoekers van het Jenevermuseum komen vooral uit andere steden en provincies. Een conclusie
die getrokken kan worden (aan de hand van de vraag: ‘Wat was de reden voor uw bezoek aan het
museum?’) is dat de meeste respondenten van het museum jeneverliefhebber zijn en daarom het museum
wilden bezoeken. Daarnaast kwamen er ook veel voor een gezellig dagje uit naar Schiedam. Deze
respondenten vielen dan ook vaak onder de doelgroep ‘Levensgenieters’.
Meer dan de helft van de respondenten vallen onder het profiel van de levensgenieter. De levensgenieter
bestaat uit vier mentality groepen: de moderne burgerij, kosmopolieten, gemaksgeoriënteerden en
postmoderne hedonisten.
Wat opvalt is dat de meerderheid van de respondenten postmoderne hedonist of gemaksgeoriënteerd is.
Eigenschappen die aan deze groepen worden verbonden zijn onder andere: het gericht zijn op nieuwe
ervaringen, het geven om vrijheid en het leven in het hier en nu. Uit het onderzoek kan dus geconcludeerd
worden dat het museum de doelgroep aanspreekt en dat de doelgroep levensgenieters voldoende
vertegenwoordigd is in het museum om als doelgroep voor ogen te hebben.
In dit onderzoek is de doelgroep ‘Onderwijs’ niet goed vertegenwoordigd. Dit komt doordat de groepen
die het museum uitnodigt vaak groot zijn en hun eigen opdrachten moeten maken. Het museum werkt
echter actief aan het betrekken van deze doelgroep in het museum door educatieprogramma’s aan te
bieden aan scholieren binnen Schiedam.
Al met al kan uit dit onderzoek geconcludeerd worden dat een deel van de in het Masterplan
geformuleerde doelgroepen goed vertegenwoordigd is in de verschillende onderdelen van het museum.
De doelgroepen zijn ook bekend met meerdere onderdelen van het Jenevermuseum en de respondenten
die vallen onder deze doelgroepen, bezoeken ook vaak meerdere onderdelen van het museum.
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Bijlagen
Tabel 1, combinatiebezoeken
1= museum 2=branderij 3= proeflokaal 4=museummolen
Combinaties Totaal

Percentages

Totaal percentage

Alle 4
8

9,9%

9,9%

123

29

35,8%

42%

124

3

3,7%

134

2

2,5%

234

0

0%

12

6

7,4%

13

4

4,9%

14

9

11,1%

23

0

0%

24

0

0%

34

3

3,7%

1

6

7,4%

2

0

0%

3

3

3,7%

4

8

9,9%

1234

3 van de 4

2 van de 4
27,1%

1 van de 4
21%
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Figuur 1, Aantal bezoekers per onderdeel.
81

67

61

49

46

41
33

20

0

Museummolen DNP

De Branderij

Nationaal Jenevermuseum

Het Proeflokaal

Aantal respondenten dat de onderdelen heeft bezocht/wilde bezoeken
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Figuur 3, Bekendheid van de verschillende onderdelen.
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Figuur 4, Doorverwijs media
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Figuur 5, Woonplaats van de respondenten per onderdeel
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Figuur 6, Mentalitygroepen onder de respondenten
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