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TRENDS BEZOEK

29.316

Bezoekers

De bezoekcijfers van Het Utrechts Archief

publieksprogramma

in 2019 weerspiegelen het beleid dat is
vastgesteld in het beleidsplan: Wegwijzer

5.872

n a a r d e d i g i t a l e t o e k o m s t ( 2 0 1 7 -2 0 2 0) .

Bezoekers studiezaal

Hierbij wordt de collectie in rap tempo
gedigitaliseerd en nemen het online bezoek
en het gebruik van digitale diensten snel
toe. De digitale collectie wordt inmiddels
miljoenen keren per jaar geraadpleegd. Bij
het persoonlijk bezoek ligt de groeiambitie
bij het programma voor brede
cultuureducatie en de Expo.
Het Utrechts Archief ligt op koers om de
ambities voor het publieksbereik in deze
beleidsperiode te realiseren.
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5,6 miljoen bezoeken online
Het percentage van de collectie dat digitaal beschikbaar is, steeg in
2019 met 1 % naar 22%. In 2019 werden de pagina’s op de website
ruim 5,6 miljoen keer bezocht. Het aantal gebruikers op

57%

hetutrechtsarchief.nl steeg met 11% naar 365.000 personen. De
digitale collectie (beeld, film, documenten) werd alleen al op de eigen
p l a t f o r m s t i e n t a l l e n m i l j o e n e n k e r e n b e k e k e n ,stock
e e n gmaturity
ebruik dat ook in
2019 steeg. Daarnaast rendeert de digitale collectie in exposities,
publicaties, lespakketten, op platforms van partners en via social

38%

media. Het aantal volgers op kanalen van HUA als Facebook,
Instagram. Linkedin en Twitter kwam voor de eerste keer boven de
20.000 personen uit. De berichten van HUA werden hier ruim 3
miljoen keer weergegeven.
Het Utrechts Archief introduceerde in 2019 met succes nieuwe online
diensten, zoals een chat met medewerkers. Het aantal aanvragen voor
scannen op verzoek steeg met zo'n 40%. Het persoonlijk bezoek aan
de studiezaal daalde licht (-4%). Hier werden wel meer stukken (+14%)
aangevraagd, in totaal 15.499 stuks.
Een nieuwe Expo
In 2019 werd de gehele Expo op de Hamburgerstraat heringericht. Om
ervoor te zorgen dat de bezoekersaantallen toch op peil bleven,
organiseerden we vier tentoonstellingen buiten de deuren. Het bereik
van het publieksprogramma daalde hierdoor slechts licht, met zo'n 4%
naar 29.316 personen. De eerste bezoekcijfers van Utrecht begint
hier zijn zeer positief. In het openingsweekend kwamen 1500
bezoekers een kijkje nemen en in de eerste 3 maanden wisten ruim
10.000 personen hun weg naar de Expo te vinden.

Ook overtrof het onderwijsbezoek de verwachtingen: het bezoek
verdubbelde tot ruim 2.000 studenten en scholieren.
Campagne Utrecht begint hier

57%

Om ervoor te zorgen dat de doelgroepen bekend werdcn met de

stock
maturity
vernieuwde Expo, lanceerde HUA in 2019 een
grote
publiekscampagne: Utrecht begint hier. Hieraan verbonden

tientallen bekende en onbekende Utrechters zich. De campagne
werd gedragen door een online campagne en ondersteund door

38%

posters in de straten en aandacht op radio, tv, in kranten en op
websites. De online campagne Utrecht begint hier werd ruim een
half miljoen keer bekeken op social media. Het mediabereik was
zo'n 5 miljoen lezers.
Klantmonitor en publieksonderzoek
In 2019 nam HUA deel aan de tweejaarlijkse landelijke klantmonitor
van archiefinstellingen. In vergelijking met 2017 steeg de
gemiddelde klantwaardering voor de dienstverlening van HUA via
internet en in de studiezaal naar 8,1. In 2017 was dit nog een 8,0.
Het landelijk gemiddelde lag in 2019 op een 8,0. Opvallend was de
waardering voor de nieuwe chatservice, voor de kwaliteit van de
afhandeling van vragen en voor de omvang van de gedigitaliseerde
collectie.
Ook de waardering voor het aanbod van de nieuwe Expo was hoog.
De nieuwe zalen werden door ruim 85% van de bezoekers
gewaardeerd als 'bovengemiddeld' of 'excellent' en het totale
rapportcijfers van het bezoek staag naar een 8,3.

Top online bezoek:
Top 3 geraadpleegde zoekingangen:
1. Beeldcollectie
2. Domkapittel
3. Gemeentebestuur Utrecht
Top 3, herkomst gebruikers:
1. Nederland
2. Verenigde Staten
3. Duitsland

57%

stock maturity

38%

Uw alineatekst

Top 3, social media:
1. Facebook
2. Twitter
3. Instagram
Technologie gebruik website
Computer: 68%
Mobiele telefoon: 22 %
Tablet: 11 %
Collectie en gebruik 2019
- Fysieke collectie: 33 kilometer
- Scans online: 6,8 miljoen
- Weergave scans via website 15.7 miljoen
- Bekeken pagina's hetutrechtsarchief.nl: 5,6 miljoen
- Bezoekers op locaties: 35.188. Waarvan 5.872 in de studiezaal en
29.316 bij het publieksprogramma.

Overzicht activiteiten & tentoonstellingen 2019

57%

Tentoonstellingen
Utrecht Spoorstad / Utrecht begint hier / Rampjaar

stock maturity

Presentaties van externe makers in HUA
Overvecht op de hoogte / Schatten en schades / Bak .

38%

Activiteiten
Nieuwjaarsduik / Samenwerking Stichting met je hart /
Vriendenactiviteit Spoorstad / Tijd van Toen ? Van der Mondelezing
/ CBG Familiegeschiedenis in de buurt / Jong Historisch Café /
Onthulling 3D Station van Ravensteijn /Filmprogramma / Pecha
Kucha Nacht / Go West/ Avondopenstelling BAK / UHSK
filmprogramma ./ Stadsdag / Vrijdagmuseumdag/ Uitfeest/ Open
Monumentendag / Nacht van de Utrechtse geschiedenis /
Symposium Belle van Zuylen / Sint Maarten Kaboom festival /
Lezing Feminist machines / Symposium huis Hardenbroek.

Uw alineatekst

Tentoonstellingen van HUA buiten de Hamburgerstraat
> Vrouwen stemmen (Stadskantoor Utrecht, Stadhuis Utrecht,
Provinciehuis Utrecht
> Utrechts studentenleven (UB Utrecht)
> Karel V getekend (Karel V)
> Fotokubussen Van der Werf (Plein HUA)

Het Utrechts Archief / www.hetutrechtsarchief.nl

