
Open 
Monumentendag 
voor families





Vandaag?

- Onderzoek: Open Monumentendag en families

- 7 Bouwstenen voor familieactiviteiten

- Checklist: wat maakt zo’n dag nu familievriendelijk?

- Familiezoektocht: sjablonen en inspiratie



Onderzoek: 
Families en Open Monumentendag

- Heritaleden en staal 
Vlaamse bevolking

- Over OMD, maar ook 
over erfgoeduitstappen in 
het algemeen

- Enquêtes en 
focusgroepen

- Families specifieke 
doelgroep



Is Open Monumentendag familievriendelijk?



Is Open Monumentendag familievriendelijk?

• Perceptie: Open Monumentendag is niet bijzonder geschikt 
als uitstap met kinderen

→Wie deelnam met kinderen is positiever

• Bewust op zoek naar kindvriendelijke activiteit

• Wens voor duidelijk aangeduide en volwaardige 
kinderactiviteiten op Open Monumentendag

=> Belang van aanbod én communicatie



Welke families met kinderen (willen) komen?

• kinderen van 0-3 zijn te jong

• gebrek aan interesse wordt pas echt factor na 12 jaar

=> Potentieel leeftijd 4-12 jaar



Plannen?

enkele dagen op voorhand

=> Communicatie in de laatste week is belangrijk

=> Let op met reservaties



Wat willen families?

Motivatie anders bij andere leeftijden:

→0-12: gezellig samen

→4-12: zelf doen

→13-18: spannend, nieuw, bijleren



Wat willen families?

• Focus op totale beleving

• Uitstap is vaak totaalpakket voor volledige dag op één 
plek

• Niet kindvriendelijk maar ‘kindcentraal’

→beter enkele zeer goed uitgewerkte activiteiten dan een reeks 
middelmatige

→Leefwereld van kinderen

• Sociaal aspect vs. leren en ontdekken



7 Bouwstenen voor een goed familieaanbod



1. Kind centraal



2. Vrije Tijd = Samen



3. Leren en ontdekken: 
wat maakt jouw site uniek?



4. Doen!



5. Beleving



6. Families = verschillende leeftijden



7. Families = verschillende talenten en 
interesses



Checklist voor een familievriendelijke Open 
Monumentendag

- Aanbod

- Communicatie

- Onthaal

- Faciliteiten

- Extra’s



Communicatie

Gezinnen kunnen zich vergapen 
aan de oeverloze schoonheid van 

dit . Ontdek de expressieve 
kracht van de kunstcollectie en 
het ravissante interieur. Er zijn 
een aantal opdrachten die je 

moet uitvoeren om zo een schat 
te vinden. 



Zoektocht in het ambachtenhuis!

-Speciaal voor families-

Doe de 7 opdrachten en ontdek de schat in dit 
oude huis met z’n vele kamers... 

Duurtijd: 30-45 minuten

Vanaf 4 jaar (onder begeleiding ouders)



Onthaal





Faciliteiten



Extra’s:
Leer families kennen en bouw een band op

• Adresgegevens verzamelen voor latere communicatie

• Publieksfeedback

• Iets mee naar huis



Familiezoektocht



• Hou website en nieuwsbrief in de gaten!

→Sjablonen familiezoektocht + technische handleiding

→Inspiratiebundel familievriendelijkheid en 
familiezoektocht

→Checklist familievriendelijke Open Monumentendag

→Goede voorbeelden

Vragen?

inge.degeyter@herita.be


