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Goedemorgen!

Katelijne Karel



Welkom, met wie heb ik de eer?

Schrijf je naam en organisatie in de chat



Spelregels & verloop 

• Je microfoon staat automatisch af. 

• Camera aan

• Klik op ‘unmute’ om iets te zeggen



Spelregels & verloop 

• Zet ‘speaker view’ aan bij slides

• Side-by-side mode – schuiven met het beeld 

(slides – sprekers)



Spelregels & verloop 

• Plaats al je vragen in de chat – Q&A

• We houden ook een poll, dan mag je stemmen

• Presentatie achteraf beschikbaar

• Sessie wordt ook opgenomen



Programma (2u)

• Inleiding data bij publiq: waarom en hoe?

• De levenscyclus van data met illustraties + Vragenrondje

• Pauze (10’)

• Aan de slag met data: 3 praktijkvoorbeelden + Vragenrondje



Data is overal
Iedereen heeft data

POLL: Welke data heb jij? 

❏ publieksdata in de vorm van ticketsdata
❏ publieksdata in de vorm van webdata (vb google analytics...)
❏ Eventdata (in CMS van website, in ticketingsysteem,...)
❏ Bevragingen of onderzoeken (ad hoc verzameld of structureel?)
❏ UiTPASdata
❏ Museumpasdata 
❏ Evaluatieformulieren van evenementen
❏ andere data... (typ in de chat)



Data bij publiq





publiq's belangrijkste innovatie is 
het instrumentarium 

waarmee het haar missie realiseert 

- mensen en activiteiten met elkaar verbinden door ervoor te zorgen dat ze elkaar 
vinden - 

dat instrumentarium vertrekt van -en bouwt voort op 
het verzamelen van aanbod 

en daaraan gelinkte participatiegegevens 



publiq platform

evenement (aanbod)
= “core value unit”

Interactie staat centraal, en creëert de waarde, voor makers EN gebruikers. 

Het platform maakt het (slechts) mogelijk.

cultureel evenement vinden 
= “core interaction”

Event

Organisator

Bezoeker

Platform strategie: core value unit & core interaction bij publiq



Event

Organisator

Bezoeker

Vinden
Informeren
Verrijken
Punten geven
Wedstrijden
Voordelen geven
Voordelen voor punten geven

Rond de “core value unit” maken we meerdere interacties mogelijk
Een platform gaat in zijn groei typisch streven naar e2e interactie(ketens) ....

Vinden
Participeren
Verrijken
Share
Likes
Review
Sparen
Kopen
Abonnement



onze producten/diensten gebruiken en genereren data
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Overzicht van de data-architectuur
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Levenscyclus van data



POLL: Waarvoor gebruik je die data?

❏ euh, eigenlijk niet
❏ voor rapportage (vb jaarverslag)
❏ voor marketing (vb specifieke doelgroepen aanschrijven)
❏ voor analyse en onderzoek (gestructureerd of gewoon eens een blik werpen…)
❏ anders (typ in de chat)



Wij gebruiken data…

om vraag en aanbod te leren kennen.

Hoe doen we dat dan?



Aanbodsverzameling

- Datakwaliteit in UiTdatabank:

- Externe bronnen (open data…)

verwerken analyseren publiceren actieverzamelen



Op 5 jaar tijd ...

Meer dan 1 miljoen events!

Dankzij...



Jij en Iedereen invoerder!

- Promotie dankzij het UiTnetwerk van steden en gemeenten
- Via partnerships uit de sector zoals Open Monumentendag, ...
- Gerichte campagnes vanuit publiq: bijv. binnenspeeltuinen
- Meer en meer geautomatiseerd via ‘Api’



En de kwaliteit?



Enkele cijfers

● Verzamelen van 1947 virtuele events (148 
afhaalaanbod)

● Bevestigen van 16180 events en permanent 
aanbod sinds corona

● Kwaliteitscontrole voor de sectorwerking van 
ongeveer 3000 evenementen

● 3x Kwaliteitscontrole van meer dan 700 
tentoonstellingen voor museumpas

● Kwaliteitscontrole van de invoer van 218 grote 
cultuurhuizen

● Wekelijkse filminvoer coördineren voor 27 
cinema’s

● ...

volledig, rijk, up-to-date, correct, ...
R



Kennis verzamelen over ‘de vraag’

Algemeen onderzoek
maar ook

Snowplow - Google Analytics - UiTPAS - 
Museumpas - Bevragingen

K



Dataverwerking



Verwerking

- Centralisatie van informatie: slechts 1 waarheid
- Databronnen komen in datawarehouse 
- via een ETL-procedure:

- Extract
- Transform
- Load

- Data kan onderling gekruist worden

verwerken analyseren publiceren actieverzamelen



Nieuwe processen onder de motorkap
• Alle gegevens moeten worden binnengetrokken in 

Data-omgeving vooraleer te gebruiken. Dit gebeurt 
gefaseerd en per project.

• Data verandert en breidt elke seconde uit: dus worden 
gegevens elke nacht herberekend met de meest recente 
data

• Tekstgegevens worden omgezet in getallen om aan data 
science te doen: bijv. tekstbeschrijvingen analyseren

K



Nu de data klaar is om te gebruiken...

K



… kan je vragen stellen...

K



Analyse

Methodes/tools:

- Gerichte vragen ifv visie/doelstellingen

- Methoden: data-masseren (kruisen, 
aggregeren, filteren, …), visualiseren, 
statistiek, machine learning algoritmen, ...

verwerken analyseren publiceren actieverzamelen



Analyses - Voorbeeld Museumpas 

• Analysevraag: Hoe groot was de impact van corona op de bezoeken van 
museumpas?

• Data vraag:
• Aantal bezoeken voor, tijdens en na de lockdown
• Verschilt het effect van de lockdown per regio, grootte museum en leeftijd 

pashouder?
• Inzichten: 

• Vooral in Vlaanderen en Brussels Gewest blijft aantal MPM-bezoeken laag na 
lockdown 

• Grote musea hebben meer moeite om na de lockdown MPM-bezoekers aan te 
trekken dan kleinere musea

• 65+-ers bezoeken beduidend minder dan voor de lockdown

H



Analyses - Voorbeeld UiTPAS

• Een voorbeeld

• Businessvraag: Kunnen we de tussenkomsten van de gemeente bij 
participaties van mensen in armoede voorspellen bij UiTPAS?

• Datavraag:
• Hoeveel % van de inwoners heeft per gemeente een UiTPAS na jaar 1,2,3,4 en 5
• Hoeveel % van de MiA’s heeft per gemeente een UiTPAS na jaar 1,2,3,4 en 5
• Hoeveel kost een MiA per gemeente na jaar 1,2,3,4 en 5
• Vervolg: wat verklaart de verschillen tussen steden en gemeenten? ⇒ Extra 

data nodig!



Welke datavraag interesseert jou?

Denk aan UiTdatabank of UiTPAS
Denk aan je eigen data of doelstellingen, …

1. Schrijf je idee op het whiteboard
2. Zet een sterretje of hartje bij een idee dat je interessant 

vindt  (balk bovenaan - annotate)



Wat doe je met resultaten?



Publicatie

Data-analytisch:

- Via dashboards, tabellen, grafieken, ...

- bij publiq voornamelijk in dashboards in Google Data Studio

Contentmatig:
- Publicatie van UiTdatabankgegevens op publiq.be en nieuwsbrieven, 

publiqforum, infographics, ...

verwerken analyseren publiceren actieverzamelen



Dashboard - Voorbeeld Vrijetijdsgidsen

• Wat is het?
een dashboard die een eenduidig zicht geeft op de evolutie van het bereik van onze 
online vrijetijdsgidsen bij partners (aantal kanalen) en eindgebruikers (aantal 
consultaties)

• Waarom is het er?
We monitorden niet exact hoeveel agenda’s er waren of hoeveel bereik die hadden
via onze eigen interne data kunnen we exact bepalen

•  hoeveel online kanalen we verspreiden en of die nog actief zijn, 
•  hoeveel mensen (consultaties) we hiermee bereiken

N



Vrijetijdsgidsen

N



Publicaties op publiq.be

N



publiqplatform als een 
ecosysteem

Wat met onze partners?



Dashboards delen met partners
• Een manier om enkel toegang te geven tot voor jou 

relevante data
• Op basis van je UiTID - door een api - ...

Waar staan we vandaag?
• We Kunnen een beperkte groep mensen gericht 

toegang geven tot een specifieke dataset
• UiTPAS: steden en gemeenten
• Musea voor museumpasdata

• We onderzoeken hoe we nog meer partners toegang 
kunnen geven tot de data 

H



UiTPASDashboard

• Een vernieuwd dashboard waarin UiTPASregio’s hun uitpasdata 
kunnen bekijken

• Op basis van input van bestaande UiTPASregio’s

H



KSB-Dashboard
• Welke UiTPAS data?

➢ Gezondheidsratio’s per 
gemeente: 
➢ pashouder ratio: aantal 

pashouders / aantal inwoners
➢ spaarder ratio: aantal 

spaarders / aantal pashouders
➢ ruiler ratio: aantal ruilers / 

aantal spaarders
➢ ruil ratio: aantal geruilde 

punten / aantal gespaarde 
punten

➢ ticketsales ratio: Aantal MiA’s 
die kocht aan kansentarief / 
totaal aantal MiA’s

H



KSB-Dashboard
• Aantal pashouders, spaarders, gespaarde punten, ruilers, 

geruilde punten, toegekende kansentarieven…

H



Participatieprofielen UiTPAS

• Zicht krijgen op activiteitsgraad: hoeveel zijn er veel actief, 
hoeveel zijn er slapend, wie zijn dat, …?

• 5 afgesproken ‘profielen’ die toelaten te ‘benchmarken’

N



Activiteitsgraad UiTPAShouders

N



Vragenrondje 



PAUZE



Van data verzamelen 
tot actie 

3 voorbeelden



Actie

Betere beslissingen op basis van informatie

- Het opzetten van data-kwaliteitsprocessen
- Een nieuwe softwareontwikkeling
- Datagedreven communicatie

verwerken analyseren publiceren actieverzamelen



3 concrete voorbeelden

1. publiq wil een ‘first follower’ zijn in de evoluties rond online 
aanbod

2. publiq wil meer en beter het familieaanbod ontsluiten
3. publiq wil een sterke betrokkenheid van de musea bij 

museumpas



Voorbeeld 1

 First follower virtueel aanbod



Situatieschets

- covid-19 heeft de vrijetijdsparticipatie sinds 12/03 danig door elkaar geschud

- zo goed als al het uithuizig aanbod is afgelast, 1ste en 2de golf

- er is steeds meer digitaal aanbod, het digitaal aanbod dat er al was wordt ook relevanter

- met workarounds ontsluiten we het toch via UiTdatabank (oa centrale invoer)

- b2c communicatie, met UiTinhuis.be is op korte termijn alvast succesvol 

- het “klassieke” UiTaanbod zal op korte tot middellange termijn deels terug beschikbaar zijn

- hoe wordt het UiTaanbod in het nieuwe normaal georganiseerd, beleefd, gecommuniceerd?

Wat moeten/willen/kunnen/zullen wij als publiq doen?



First follower rond virtueel aanbod

Oefening contentscope: 

● match opdracht publiq? ja 
● behoort virtueel aanbod tot ‘UiT’? 

-> ja, maar waar de contentscope voor offline aanbod duidelijk is, is dat niet zo 
voor virtueel aanbod

● is ons platform aangepast aan een gewijzigde contentscope?





First follower rond virtueel aanbod







First follower rond virtueel aanbod

Verzamelen: aanbod

- actief ingezet op data-verzameling virtueel aanbod, maar...
- UiTDatabank niet aangepast: 

- Locatie is niet fysiek maar virtueel
- Er moet steeds een URL worden meegegeven

- alternatieve invoer via een google form
- uitwerken van een best practice voor rechtstreekse invoer in 

UiTDatabank
- manuele curatie: 

- labelen van ‘soort aanbod’: virtuele tours, onlineworkshop, streaming, ...
- checken op locatie en aanwezigheid URL



Interactie: doe een gok!
Hoeveel aanbod werd er ingevoerd in de maand april 2020 (lockdown)?

April 2019: 18.916 evenementen ingevoerd, 
April 2020: ??

Doe een gok en typ het antwoord in de chat… 



Interactie: doe een gok!
Hoeveel aanbod werd er ingevoerd sinds april? 

2019 vanaf 1 april tot eind 2019: 167.115 evenementen ingevoerd
2020 vanaf 1 april tot nu: ???

Doe een gok en typ het antwoord in de chat… 



First follower rond virtueel aanbod

Verwerken, analyseren en publiceren

Aanbod 
en klikgedrag:



First follower rond virtueel aanbod

Verzamelen: vraag

Bevraging rond cultuurparticipatie & corona (ism 3 universiteiten)
- Hoe is het participatiegedrag gewijzigd? 
- Wat zijn de participatie-intenties wanneer de maatregelen 

worden afgebouwd? 
- Hoe wordt het virtuele aanbod beoordeeld en beleefd? 

Kwantitatieve survey  en een aantal focusgroepen 

Volledig onderzoeksrapport (mei 2020) te downloaden.

https://www.publiq.be/nl/nieuws/onderzoek-cultuurparticipatie-in-corona-tijden




Keuze maken & prioriteiten stellen

Data, onderzoek en strategische keuzes leiden
 tot 4 prioriteiten online aanbod

1. Live-aanbod van cultuurhuizen (concert, theater, ..)
2. Evenementieel aanbod (tijdelijk beschikbaar aanbod)
3. Virtuele tours (tentoonstelling, begeleide rondleiding)
4. Vormingsaanbod (workshops, webinars)



First follower rond virtueel aanbod

Actie

- Kunnen we UiTDatabank aanpassen voor virtueel aanbod?
- 4 scenario’s:

- We behouden de bestaande workaround
- We verbeteren de invoerervaring licht
- We verbeteren de invoerervaring optimaal
- We stoppen met het verzamelen van virtueel aanbod



First follower rond virtueel aanbod

Actie: toekomstscenario bepalen rond online aanbod ONGOING

- Samenstellen van de business case: kosten en opbrengsten
- bijkomend onderzoek naar vraag & aanbod (data!)

- herhaling corona-participatie-onderzoek
- bevraging aanbieders/organisatoren

- bijkomende technische analyse (scenario 5)
- opvolgen trends virtueel aanbod (data!)
- afstemming publicatie-partners
- ontsluiting op nieuwe UiT.be



Voorbeeld 2

 Meer en beter familieaanbod



Meer en beter familieaanbod

Verzamelen van 
‘exclusief voor kinderen’ 
evenementen via 
leeftijdsinfo 

94.000 events



Meer en beter familieaanbod

Verzamelen van ‘inclusief 
voor kinderen’ 
evenementen via labeling 
op basis van trefwoorden

22.000 events



Meer en beter familieaanbod

Verwerken, analyseren en publiceren

Een evenement is familieaanbod op basis van leeftijd of 
trefwoorden in de beschrijving: welke?

i. Via ervaren medewerkers: hoe screenen zij de evenementen? hoe 
labelen ze?

ii. Analyse van bestaande evenementen: welke leeftijden, welke 
trefwoorden



Kunnen we dat automatiseren?



Meer en beter familieaanbod

1. Eerste versie algoritme: test
2. Tweede versie algoritme: test
3. Finale versie
4. Kijken om databerekening te laten terugvloeien naar 

platform:
a. Automatische curatie
b. Manuele curatie

5. Graag live tegen de lancering van uit.be



Meer en beter familieaanbod



Meer en beter familieaanbod



Meer en beter familieaanbod
1) Label als familieaanbod vanaf 3 ‘punten’

○ Tellen hoeveel trefwoorden voorkomen in beschrijving: elk trefwoord is 1 punt.
○ Bij een bepaalde minimumleeftijd → 2 punten

○ Als Maximumleeftijd <= 12    ->   3 punten

2) Verwijder label indien:
○ Type = 'Lezing of congres', 'Beurs',  ...
○ Thema = Opvoeding', 'Gezondheid en zorg', 'Samenleving', 'Drama', 'Cinefiel', 

'Griezelfilm of horror', 'Lucht en motorsport', 'Zingeving, filosofie en religie', 
'Decoratieve kunst'

○ Trefwoorden: "kanker", "gezinsondersteuner", "kangatraining", "oudercoaching", 
"infosessie", "opvoed", "geweld", "puber", ”zwanger”



Meer en beter familieaanbod!

● Als het algoritme voorspelt, klopt het in 96% van de gevallen
● Maar nog maar de helft van de evenementen wordt 

herkend. 

Evaluatie algoritme

ook_voor_kinderen niet_voor_kinderen

Evaluatie collegas
ook_voor_kinderen 851 811

niet_voor_kinderen 32 681



Voorbeeld 3

Hoge betrokkenheid van musea bij 
museumpas



Hoge betrokkenheid van musea

Data verzamelen

- Verkoop van museumpassen: online, museum, partner
- Bezoeken met museumpas:
- Verlengingsgedrag: online vs in het museum, partner, ...



Hoge betrokkenheid van musea

Verwerken, analyseren en publiceren

1. Aantallen bekeken: wie verkoopt passen, wie ontvangt 
bezoeken, …

2. Vaststelling dat er nog potentieel is: musea met veel 
bezoekers en weinig verkoop, musea met veel verkoop en 
minder bezoekers

3. Inzichten delen met de musea via ‘dynamische 
dashboards’



Hoge betrokkenheid van musea
Algemene data van alle musea (niet gefilterd)

H



Hoge betrokkenheid van musea

H



Hoge betrokkenheid van musea
Actie: 
• Hoe kunnen we meerwaarde van bezoeker via museumpas 

tastbaar maken voor musea?
• Wat vindt de museumbezoeker van het museum?

We vragen het aan de museumpashouder



Hoge betrokkenheid van musea

Wat hebben we al uitgeklaard?
1. Sturen we naar iedereen hetzelfde?
2. Wat moet er in de mail en in de bevraging?
3. Hoe krijgen we die antwoorden in onze data-omgeving?

Next steps:
4. Hoe willen we de responsen visualiseren?
5. Hoe krijgen we dat ingewerkt in de museumdashboards?



Meer verkoop via musea



Meer verkoop via musea



Vragenrondje 



Bedankt! 



Nu jullie! 

Wat neem jij mee van vandaag?

5 minuten uitwisselen
Noteer daarna kort in de chat



Wat mag je nog van ons verwachten

 • Evaluatieformulier! 

• presentatie binnenkort op 

www.publiq.be/nl/inzichten-en-praktijk

• TIP! Nieuwsbrief publiq 

http://www.publiq.be/nl/inzichten-en-praktijk


● Meer inspiratie op www.publiq.be/kennis-uitpas 
 

http://www.publiq.be/kennis-uitpas


● Meer kennismomenten op www.publiq.be/events 

 

http://www.publiq.be/events


● Begeleidingen op maat: www.publiq.be/op-maat

 



Naar welke sessie ga je hierna?

 

Zien we jou terug op een 
van de netwerkmomenten?



Vul zeker nog de evaluatie in!

Wij horen graag van jou!

Katelijne@pubiq.be Karel@publiq.be


