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Waarheen met de museumshop? De museumwinkel (of shop) is vaak een soort van Doornroosje 

dat mooi en verleidelijk ligt te slapen, tot de prins komt. We krijgen soms het gevoel dat in onze 

musea de shops in slaap liggen. Dat is niet per se negatief: wel is het zo dat het potentieel van de 

shop onvoldoende benut wordt. De shop bepaalt immers mee het imago van de instelling. Het is 

in zekere zin ook de laatste museumzaal tijdens het bezoek. Het aanbod dat bezoekers er vinden, 

zijn vaak tastbare herinneringen aan een mooie tentoonstelling of een bijzonder stuk uit de 

collectie. En uiteraard gaat het ook om extra inkomsten, als het goed is. Museumshops zijn een 

eersteklas bron voor aanvullende financiering.  

 

Deze sessie brengt het verhaal van de nieuwe shop van Tate Modern, hoe (het Brusselse 

reclamebureau) Base Design de look & feel van MOMA onder handen nam, de plannen van het 

Africamuseum van Tervuren en La Boverie in Luik (dat begin mei opende). Hoe runnen zij hun 

shops? Wat werkt? Wat niet? Hoe worden de producten er vermarkt?  

 

Tot slot wordt de allereerste Museum Shop Award uitgereikt. 

 

Paul Ogburn is de Retail Director van de Tate shops. Hij komt getuigen over Tate’s lange en 

moeilijke weg om hun shops te ontwikkelen. De nieuwe shop in Tate Modern heeft een 

oppervlakte van 100 m², en moest mee de ambitie van een 21e-eeuws museum ondersteunen. En 

ook tegemoet komen aan de noden (en de hooggespannen) verwachtingen van de bezoeker. Men 

wil een echte ‘shopping experience’ creëren. Als doel had Tate Modern zich gesteld om geleidelijk 

te groeien en een grotere return on investment te geven. De nieuwe shop in (het nieuwe deel van 

Tate Modern) moest een bijzondere look & feel hebben: het moest een shop zijn die constant 

tijdelijk zou aanvoelen. De ploeg leerde veel van een andere shop-operatie bij Tate Britain. Daar 

negeerde men de behoeften van het publiek. Gevolg was dat de verkoopcijfers kelderden. 

Belangrijke les van Ogburn: ken je publiek. Weet wat ze willen. Observeer.  

 

In elke shop van Tate Modern (gespreid over het hele gebouw) zijn deze vijf categorieën altijd 

aanwezig: boeken, custom made prints (affiches dus), spullen die met de tijdelijke 

tentoonstellingen te maken hebben, kunstvoorwerpen en, ten slotte, ook hebbedingetjes voor 

kinderen. De sfeer van de shops is ook heel erg belangrijk. Dat heeft te maken met materialen, de 

‘sightlines’ – hoe ver je kunt kijken, en wat je ziet – en de doorstroom van bezoekers. Als algemene 

regel geldt, volgens Ogburn, dat je best geen ‘gespecialiseerde’ producten naast ‘algemene’ 

koopwaar plaatst. Dat is “als water en vuur.” Hij geeft nog wat voorbeelden: in het nieuwe 

meubilair zijn zitplaatsen voorzien voor kinderen. Over dat meubilair is overigens ook nagedacht: 

de kleur van de (hoge) boekenkasten voor gespecialiseerde boeken is donker. Voor de kinderen 

zijn ze daarentegen laag en licht van kleur. Overal zijn er zitjes: mensen kunnen hier rustig zitten 

en een beetje lezen. Er zijn ook stopcontacten, bezoekers kunnen hier ook zitten en werken. Er 

zijn ook veel ramen, zodat (het aanbod) van de shop ook van buitenaf duidelijk zichtbaar is. 
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Vroeger waren de kassa’s ook op verschillende punten. Dat bleek niet praktisch, want je moet ze 

te allen tijde bemannen. Nu is er een ‘aanschuifsysteem’, met langsheen dat parcours spullen die 

niet zo duur zijn, en gericht zijn op impulsieve aankopen. Daar zitten, voor alle duidelijkheid, geen 

boeken tussen. Dit om discussies in de rij (en dus misnoegde klanten) te vermijden.  

 

“Did it work?” vraagt Ogburn op het einde van zijn betoog. Afgaande op de omzet wel: de shops 

van Tate Modern haalden samen zo’n 1.1 miljoen Britse pond omzet na de eerste vijftien weken.  

 

Thierry Brunfaut van Base Design is specialist in shops en branding. Hij richtte het bedrijf 20 

jaar geleden op, toen nog aan La Cambre Art School. Base Design doet aan ‘iconic branding’ en 

heeft een indrukwekkende portfolio in zowel de cultuursector als daarbuiten. Zo hebben ze 

recent de JFK-terminal in New York gedaan. Maar ook: Bozar, De Munt, Haus der Kunst 

(München) en de shop van het MOMA.  

Base gaat in zijn benadering uit van het verschil. Wat heeft de instelling dat andere niet hebben, 

welke uniciteit kunnen ze met andere woorden uitspelen?  

Voor MOMA werkten ze een concept uit dat vertrok vanuit de collecties (met onder meer Picasso 

en Matisse): ‘SHOP THE UNSHOPPABLE’; het idee dat is dat je in deze winkel iets verkoopt 

dat au fond niet te koop is; de geest van grote kunstenaars.  

 

Dat klinkt goed, maar hoe doe je dat nu concreet? Ten eerste: door verhalen te vertellen – “mensen 

zijn dol op verhalen”. En in die verhalen voorzie je haakjes, die mikken op hun belangstelling. Ten 

slotte moet je ook echte en directe promotie voeren. Die promo mag je trouwens niet isoleren, 

maar moet je integendeel integreren in je hele belevings-‘ecosysteem’. Je mixt print met digitaal, 

en het fysieke van de locatie. Base gelooft sterk in het adagium “If you sell something, SAY 

something”. En dat in tegenstelling tot Tate Modern, dat erg weinig woorden gebruikt.  

Producten die te koop worden aangeboden – zoals de iconische stoelen van Eames, of het 

schaakspel van Man Ray – krijgen er een uitgebreid verhaal bij. Door een rechttoe-

rechtaan-vormgeving doet hun aanpak wat denken aan de catalogus van Ikea.  “Dat is een 

fijn, toegankelijk en vriendelijk idee,” aldus Brunfaut. Humor is ook erg belangrijk, om te 

communiceren. Die vloeit voort uit zelfvertrouwen. Ten slotte geeft hij zes belangrijke lessen – 

zie de slides van zijn presentatie. 

De derde spreker is Bruno Verbergt, die de publieksgerichte diensten van het Africamuseum 

(Tervuren) coördineert. Eind 2013 is het museum gesloten voor een grondige renovatie en 

uitbreiding. Uit de (weinige) cijfers waarop hij de hand kon leggen, bleek dat een bezoeker 

gemiddeld 1.11 euro besteedt in de shop.  

In het verleden was de shop in het beheer van de baliemedewerkers. Zij hadden, met de beste 

bedoelingen, van de shop een soort van ‘Afrikaanse bazaar’ gemaakt, tot gruwel van de betrokken 

gemeenschappen. De vraag die hij zich retorisch stelt is: “Wat willen we nu?” Er zijn verschillende 

pistes – zie de presentatie. Elk van die keuzes heeft implicaties op het budget dat nodig is. De 

voorkeur gaat uit naar een “slimme uitbesteding”, dat wil zeggen met een vaste 

concessievergoeding, en met eventueel een deel van de winst of omzet. Daarbij zijn de 

aanbevelingen van een museumshop-consultant erg nuttig: zie slides van Verbergt.  
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De vierde bijdrage is van twee sprekers die in La Boverie werken, het vernieuwde stadsmuseum 

van Luik. Chloé Beaufays is hoofd communicatie & marketing en Thibault Catrice is eigenaar 

van de shop (en het bedrijf ‘La Boutique du Lieu’). 

 

De opening van het museum La Boverie kadert in een groter geheel. De stad Luik investeert in 

stadsvernieuwing. Cultuur neemt daar een erg belangrijke plek in. Om dit goed en grondig te 

doen, vond men dat er nood was aan een partner. Vandaar dat er in zee werd gegaan met het 

Louvre. Niet zoals Louvre Lens, maar  een inhoudelijk en communicatief partnership.  

 

Er werden partners gezocht voor de cafetaria en de shop. Aanvankelijk dacht men aan 

koffiemachines en aan tafels met boeken als een soort van ‘public experience’. De museumdirectie 

wist echter het stadsbestuur van Luik te overtuigen dat het wat ambitieuzer kon. De keuze viel 

op ‘La Boutique du Lieu’, een bedrijf dat gespecialiseerd is in museumshops en dat sinds 2010 

bestaat (zie de slides voor enkele cijfers, actief in o.a. Louvre Lens en LAM in Villeneuve d’Ascq). 

Dit bedrijf runt de shop maar ‘bestaat’ niet als zodanig voor de bezoeker. LBDL doet het 

personeelsbeleid en koopt de producten aan. 

 

Het publiek stelt uitgebreid vragen; over diefstal in shops, over beleving, branding, enz.  

 

Tot slot van deze sessie wordt de eerste Museum Product Award uitgereikt aan … Museum 

Plantin-Moretus. Dit museum kreeg het meeste aantal stemmen van de deelnemers van het Groot 

Onderhoud. Meer info: www.faronet.be/blogs/roel-daenen/museum-plantin-moretus-wint-

eerste-museum-product-award. 

 

Museumshops zijn belangrijke plekken. Ze kunnen, mits slim ingericht, een belangrijke bijdrage 

leveren aan de zogenaamde ‘customer journey’. Het laat toe om de bezoeker een stukje van het 

museum terug mee naar huis te laten nemen, of aan een dierbare te schenken. 

Daarnaast kan een goed uitgebate museumshop ook een belangrijke bron van inkomsten worden. 

Het museum moet op voorhand goed nadenken over de formule waarmee dit gebeurt; hetzij in 

eigen beheer, hetzij in concessie door een (bij voorkeur gespecialiseerd) bedrijf. Een 

museumshop uitbaten mag, net zoals elke handeling in een museum, geen halfslachtige keuze 

zijn. Wie ervoor kiest, moet proberen het goed te doen. Door te observeren, uit te testen en te 

meten. En, wanneer nodig, bij te sturen. 
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