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EEN FLINKE DALING DOOR DE CORONAMAATREGELEN

De bezoekcijfers aan beide locaties waren vanwege Corona in
2020 fors lager (ruim tweederde) dan het jaar ervoor.  De
verwachting was dat het jaar 2020 op de Hamburgerstraat
juist een recordjaar zou zijn,  vanwege de heropening en de
doorloop van de openingscampagne Utrecht begint hier .  Door
de maandenlange sluitingsperioden vanwege Corona was er
echter sprake van een zeer forse daling (7 .613 bezoekers aan
de Expo, tegenover 29.316 in 2019) .  Ook het bezoek aan de
studiezaal was flink lager (een daling van 5.872 naar 2.199
bezoekers) .  Waar het bezoek aan de locaties daalde,  steeg het
bezoek aan de website met zo’n 10%. Per saldo steeg het
bereik van onze collectie hiermee alsnog,  hoewel deze cijfers
(online- offline) niet helemaal goed met elkaar zijn te
vergelijken. 

Bezoekers tentoonstellingen: 5.987 
Educatie scholieren en studenten: 1 .033
Evenementen: 593 
Bezoekers studiezaal 2.199 
Totaal :  9.812 bezoekers
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Evenementen
Vanwege de Coronabeperkingen zi jn er in 2020 nauweli jks
evenementen georganiseerd.  Ook het educatiebezoek daalde,  met 40%
naar 1 .033 studenten en scholieren.  Een aantal  evenementen en
activiteiten vond online plaats,  zoals de podcastserie Rampjaar ,  die
2.000 keer werd beluisterd.     

Studiezaalbezoek
In 2020 bezocht het publiek ons 2.199 keer in de Studiezaal ,  dat is
bi jna 37% minder dan in 2019.  De verklaring hiervoor is  te vinden in de
twee sluit ingsperioden ti jdens de lockdowns en het maximumaantal
bezoekers in de periode ertussen.  Vanaf de tweede helft  van 2020 was
de bezettingsgraad van de studiezaal  gemiddeld 84%. Er zi jn 5.954
originelen aangevraagd: zo’n tweederde lager dan in 2019.

Bezoekers online omhoog
Het aantal  online bezoekers op de website was 453.347 en daarnaast
wisten 39.997 ons te vinden via archieven.nl .  Daarmee komt het totaal
online bezoekers in 2020 op bi jna een half  mil joen.  Ruim 90% weet de
collectie te vinden via onze eigen website.  Bi jna 9% van de bezoekers
gebruikt de collectie op archieven.nl .  Onze collectiestukken zi jn bi jna
20 mil joen keer bekeken, doorzocht en doorgebladerd,  een sti jging
van zo’n 25% ten opzichte van 2019.  De toegangen zi jn online ruim 4
mil joen keer bekeken. De verwachting is  dat het online gebruik bl i j ft
sti jgen vanwege de digital isering van de collectie De top-3 (samen
goed voor 15% van het totaal) :
 
1 .  Beeldbank
2.  Burgerl i jke Stand
3. Domkapittel
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Online dienstverlening
We ontwikkelden eind 2019 een chatfunctie op de website en dit  is
vanaf de eerste lockdown een onmisbaar dienstverleningskanaal
gebleken. In totaal  zi jn er 1 .658 chatgesprekken gevoerd,  dat zi jn er
gemiddeld bi jna 140 per maand. We chatten di  t/m vr tussen 9.30
en 16.30 uur.  Op donderdag zi jn we ook ’s  avonds bereikbaar,  tot
20.30 uur.  De helft  van de chatgesprekken gaat over
bouwtekeningen (29%) of stamboomonderzoek (21%).
Vanwege de beperkende maatregelen werden er in 2020 ook 1 .261
usb-sticks geleverd met bouwtekeningen erop. We hebben in 2020
3.656 inl ichtingenverzoeken binnengekregen via e-mail :  gemiddeld
ruim 300 verzoeken per maand.
 
De social  media van HUA
In 2020 is er weer veel  activiteit  geweest op de social  media van
HUA. Het bereik en de betrokkenheid via deze kanalen nam dan ook
weer toe in vergeli jking met vorig jaar.  Op Instagram zagen we in
2020 de grootste sti jging in aantal  volgers.  Naast de bekende social
media heeft HUA ook nog ongeveer 5.000 leden van de maandeli jkse
nieuwsbrief .  In vergeli jking met andere archiefinstel l ingen in
Nederland heeft HUA een relatief  groot bereik via deze kanalen.
Overzicht van het bezoek aan de grootse social  media van HUA:

- Facebook: + 6% - 10.333 volgers
- Instagram: + 17% - 5.570 volgers
- Twitter + 3% - 3.919 volgers
- Linkedin + 3% - 1 .1354 volgers  

  


