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Managementsamenvatting 
In 2018 is er een leden- en lezersonderzoek uitgevoerd in opdracht van het KNHG. Hierin was de 
hoofdvraag hoe de ledenaantallen vergroot konden worden. In de praktijk schommelen de 
ledenaantallen en bewegen ze zich tussen de 1100 en 1000 leden. Dat betekent voor het KNHG dat 
groeien erg lastig is. Het blijft echter wel van belang de ledenaantallen op peil te houden. Als 
drempelwaarde voor het ledenbestand wordt een aantal van 1000 leden aangehouden.  
In het geval dat er geen kentering ontstaat in de daling van ledenaantallen, dan kunnen zakken de 
ledenaantallen binnen 2 tot 3 jaar onder de drempelwaarde van 1000 leden zakken. Om het 
voortbestaan van het KNHG op de lange termijn te waarborgen is het noodzakelijk om nu tot 
geschikte oplossingen te komen om de ledenaantallen te stabiliseren. Van belang is om relevent te 
zijn en te blijven voor alle leden, van jong tot oud. Daarom is in dit leden- en lezersonderzoek als 
hoofdvraag gedefineerd: 

 
Op welke manier kan het KNHG op duurzame wijze nieuwe leden aantrekken en behouden, zonder 

hierbij traditionele leden af te stoten? 
 
In dit onderzoek is enkel gebruikgemaakt van kwantitatief onderzoek door middel van een enquête. 
Dit om de betrouwbaarheid van het onderzoek hoog te houden. Voor de afname van de enquête is 
gebruik gemaakt van Thesistools Pro (Joan van Rixtel, Van Rixtel Media, z.d.). De enquête is 
verstuurd via e-mail. Vanuit de verkregen data van het kwantitatieve onderzoek lag in de analyse de 
focus op de correlaties, verschillen en overeenkomsten tussen de verschillende doelgroepen. Voor 
de analyse is gebruik gemaakt van het programma SPSS. Zo konden de verschillen tussen de 
verschillende doelgroepen van het KNHG inzichtelijk worden gemaakt. 
 
Het KNHG als geheel wordt gemiddeld met een 7 beoordeeld. Daarnaast zijn de producten van het 
KNHG beoordeeld. In de resultaten van de producten is een duidelijk verschil te zien tussen de 
verschillende doelgroepen. Jongeren vinden het KNHG belangrijk voor vacatures, 
netwerkactiviteiten en coachingevenementen. Terwijl senior leden vooral de BMGN belangrijk 
vinden. Wat beiden doelgroepen gemeen hebben, is dat bijna alle respondenten vanuit de opleiding 
bij het KNHG terecht zijn gekomen. In het algemeen vinden de respondenten dat de zichtbaarheid, 
betrokkenheid en de laagdrempeligheid wat beter kan.  
 
Het advies aan het KNHG is om meer actief te zijn op sociale media, met name Instagram en Twitter. 
Op sociale media kunnen berichten gericht worden gepromoot aan de doelgroep die het KNHG wil 
bereiken. Verder was een deel van de respondenten niet tevreden over de fysieke zichtbaarheid. Het 
KNHG zou op bushokjes bij universiteiten zichtbaar kunnen zijn. 
 
Ook verlangen respondenten dat er meer bijeenkomsten buiten de Randstad plaatsvinden. Veel 
respondenten zijn lid geworden om te netwerken. Het KNHG zou hier beter op in kunnen spelen 
door regionale netwerkborrels te organiseren voor de leden.  
 
Om nog meer op te komen voor de belangen van historici zien de leden graag dat het KNHG meer 
deelneemt aan actuele debatten en discussies. Waar het KNHG meer de uitdaging aangaat en 
standpunten inneemt.  
 
Als laatste de BMGN. Deze wordt met een nette 7,4 beoordeeld door de respondenten. Toch zien de 
senior respondenten graag meer Nederlandse artikelen, waar jongere respondenten vaker een 
combinatie van Engels/Nederlands artikelen willen zien.  
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1. Inleiding 
Het KNHG is de gerenommeerde beroepsvereniging voor historici, met verschillende producten 
zoals: congressen, workshops, vacatures, gedeeltelijke zorg voor Historici.nl en de uitgave van een 
wetenschappelijk tijdschrift, namelijk de BMGN – Low Countries Historical Review.  
 
De missie van het KNHG is het verbinden van historici en opkomen voor de belangen van historici en 
het vak. Hierbij wordt getracht drie rollen te vervullen: het verbinden van professionals in 
verschillende vakgebieden die met geschiedenis te maken hebben, het behartigen van de belangen 
van historici door in te spelen op door leden gewenste thema’s en het professionaliseren en 
ontwikkelen van het vak, de kwaliteit garanderen van opleidingen en het toegankelijk maken van 
belangrijke bronnen 
 
Het KNHG is onderdeel van het Huygens Instituut (voorheen Huygens ING). Het Huygens Instituut is 
als wetenschappelijk historisch onderzoeksinstituut onderdeel van de Koninklijke Nederlands 
Akademie van Wetenschappen. Deze organisaties zijn non-profit (semioverheid).  
 
Sinds 2016 heeft KNHG ook een jongerentak, Jong KNHG. Dit is een actieve werkgroep binnen het 
KNHG die zichzelf ‘vernieuwt’, met een eigen bestuur en eigen activiteiten. Het heeft de afgelopen 
jaren zijn nut en noodzaak bewezen, zowel voor jonge historici als voor het KNHG. 
 
In 2018 heeft het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap (KNHG) een onderzoek laten 
uitvoeren onder zijn leden én onder lezers van het wetenschappelijke tijdschrift BMGN – Low 
Countries Historical Review, dat het genootschap uitgeeft. De uitkomsten en aanbevelingen van dit 
onderzoek zijn verwerkt in de beleidsplannen in de jaren daarna. Nu, drie jaar later, zocht het KNHG 
wederom enthousiaste studenten voor de uitvoering van een leden- en lezersonderzoek. De 
uitkomsten van het onderzoek moeten worden vertaald naar praktische adviezen voor KNHG en de 
BMGN.  
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2. Onderzoek  

2.1 Onderzoek introduceren 
In 2018 is er een leden- en lezersonderzoek geweest binnen het KNHG. De hoofdvraag toen was hoe 
de ledenaantallen vergroot konden worden. In de praktijk schommelen de ledenaantallen en 
bewegen ze zich tussen de 1100 en 1000 leden. Dat betekent voor het KNHG dat groeien erg lastig 
is. Het blijft echter wel van belang de ledenaantallen op peil te houden. Als drempelwaarde voor het 
ledenbestand wordt een aantal van 1000 leden aangehouden.  

In het geval dat er geen kentering ontstaat in de daling van ledenaantallen, dan kunnen de 
ledenaantallen binnen 2 tot 3 jaar onder de drempelwaarde van 1000 leden zakken. Om het 
voortbestaan van het KNHG op de lange termijn te waarborgen is het noodzakelijk om nu tot 
geschikte oplossingen te komen om de ledenaantallen te stabiliseren. Van belang is om relevant te 
zijn en te blijven voor alle leden, van jong tot oud. 

Vanuit de probleemstelling en aan de hand van de verschillende onderzoeksmiddelen, is 
onderstaand de definitieve vraagstelling geformuleerd: 

Doelstelling: Inzicht verkrijgen hoe de ledenaantallen op peil kunnen worden gehouden. Als 
ondergrens wordt een ledenaantal van 1000 leden aangehouden. 

Hoofdvraag: Op welke manier kan het KNHG op duurzame wijze nieuwe leden aantrekken en 
behouden, zonder hierbij traditionele leden af te stoten? 

Deelvragen 

1. Wat is het gewenste imago van het KNHG? 
2. Wat zijn volgens bestaande leden de gewenste producten en diensten van het KNHG? 
3. Welke interventies zou het KNHG moeten toepassen om de betrokkenheid van leden te 
vergroten? 

  



 

 5 

2.2 Onderzoeksopzet 
In dit onderzoek wordt enkel gebruik gemaakt van kwantitatief onderzoek. Dit om de 
betrouwbaarheid van het onderzoek onder de 1051 leden hoog te houden. Uit grote hoeveelheden 
data kunnen namelijk harde conclusies worden getrokken (Customeyes, 2022). Gezien de 
beschikbare tijd en dat het vooraf onbekend is hoeveel interviews noodzakelijk zijn om de 
betrouwbaarheid hoog te houden, is er gekozen om de kwalitatieve onderzoeksmethode niet in te 
zetten (Benders, 2021).  
 
Voor de afname van de enquête is gebruik gemaakt van Thesistools Pro (Joan van Rixtel, Van Rixtel 
Media, z.d.). De enquête is verstuurd via e-mail. Vanuit de verkregen data van het kwantitatieve 
onderzoek lag in de analyse de focus op de correlaties, verschillen en overeenkomsten tussen de 
verschillende doelgroepen. Voor de analyse is gebruik gemaakt van het programma SPSS. Hiermee 
zijn de verschillen tussen de verschillende doelgroepen van het KNHG inzichtelijk gemaakt. 
 
De kleuren van de grafieken in dit document zijn groen. Hier is voor gekozen, omdat de kleur van het 
logo van het KNHG ook deze groene kleur bevat.  

De conclusie is geschreven aan de hand van de hoofd- en deelvragen. Deze vragen zijn ontstaan aan 
de hand van de systeemanalyse welke in de oriëntatiefase is samengesteld (zie bijlage). Gebleken uit 
de systeemanalyse is dat imago, naamsbekendheid en zichbaarheid in nauw verband staan met 
elkaar. Deze onderwerpen zijn daarom ook meegenomen in de deelvraag ‘wat is het gewenste 
imago van het KNHG’. De tweede deelvraag gaat over de producten en diensten die het KNHG 
aanbiedt, zoals de BMGN. Ook bij de laatste deelvraag ‘Welke interventies zou het KNHG moeten 
toepassen om de betrokkenheid van leden te vergroten?’ komen er uit de systeemanalyse een 
aantal onderwerpen naar voren die met het onderwerp ‘betrokkenheid’ in verband staan. Dit zijn de 
onderwerpen toegankelijkheid en diversiteit. Al deze verbanden zijn daarom ook meegenomen in de 
vragen van de enquête en de analyse daarvan. 
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2.3 Resultaten 
In dit hoofdstuk worden de resultaten vanuit het kwantitatieve onderzoek behandeld.  
 
Aantal respondenten  
159 
 
Om een betrouwbaarheidspercentage te behalen van 95% zijn 282 respondenten nodig. Met de 
enquete in dit onderzoek hebben 159 respondenten meegedaan. In de resultaten valt ondanks het 
lagere aantal respondenten een lijn te zien en daarmee durven wij algemene uitspraken te doen. 
Opvallend is dat 70% van de respondenten man is en bijna 50% is 65 jaar of ouder.  
 
Leeftijdsgroepen 
Er zijn vooral veel senior respondenten en relatief weinig jongere respondenten. Vandaar dat de 
adviezen en conclusies ook deels zijn gebaseerd op de gegeven open antwoorden, omdat enkel de 
gesloten antwoorden niet een  representatief beeld geven.  
 

Wat is uw leeftijd? 

 
Geslacht 
Een kleine 70% van de respondenten is man. Twee van de respondenten geven aan non-binair te 
zijn.  

Wat is uw geslacht? 
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Nationaliteit 
Het overgrote deel van de respondenten komt uit Nederland. Ook zijn er vijf Belgen, twee Duitsers 
en één Israëliër die hebben meegewerkt.  
 
Werk 
Het merendeel van de respondenten is werkzaam als onderzoeker of wetenschapper. Bij 'anders 
namelijk’ werd vooral aangegeven aan gepensioneerd, hoogleraar, bestuurder of zelfstandige 
historicus te zijn.  
 

In welke functie bent u voor het laatst werkzaam geweest? 

 
Lidmaatschap 

Welk soort lidmaatschap heeft u? 
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De online en fysieke zichtbaarheid  
Ruim 80% van de respondenten vond de online zichtbaarheid goed tot zeer goed. Toch wordt er op 
de vraag of er verbeteringen zijn voor de online en fysieke zichtbaarheid van het KNHG veel online 
suggesties gegeven. Vanuit de open vragen kwam naar voren dat 29% van de respondenten tot 34 
jaar oud graag meer activiteit ziet op sociale media. Hierbij wordt vooral twitter en Instagram 
benoemd. Bij de groep van middelbare leeftijd wordt meer gesproken over LinkedIn. De senior 
respondenten geeft voor het merendeel geen verbeteringen aan voor de online zichbaarheid van het 
KNHG hoewel ook enkele senior respondenten zeggen een uitbreiding van activiteiten op sociale 
media te willen zien. 
 

Wat vindt u van de online zichtbaarheid van het KNHG? 

 
Ruim 50% van de respondenten geven aan de fysieke zichtbaarheid goed tot zeer goed te vinden. 
Daarentegen vindt 22% van de respondenten de offline zichtbaarheid slecht tot zeer slecht, hierbij 
had ook 25% van de mensen geen mening. De 22% weet op de vraag of hierin nog verbeteringen zijn 
weinig te zeggen of er wordt een online verbetering gegeven. Om de fysieke zichtbaarheid verder te 
verbeteren vragen respondenten om meer direct contact met de leden. Dit door bij meer 
bijeenkomsten aanwezig zijn, zoals congressen, beurzen en werven op universiteiten.  
 

Wat vindt u van de fysieke zichtbaarheid van het KNHG? 
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Betrokkenheid  
Het gemiddelde cijfer voor het gevoel van betrokkenheid bij het KNHG is een 6,3. Wat opvalt, is dat 
voornamelijk de senior respondenten met een 6,9 zich betrokken voelen bij het KNHG. Daar de 
jongere respondenten zelfs onvoldoende scoren met een 5,3.  
 
De nieuwsbrief, de BMGN en congressen dragen vooral bij aan de betrokkenheid. Ook de 
gemeenschappelijke professionele historische interesses of het gezamenlijke belang van het vak 
dragen bij aan het gevoel van betrokkenheid.  
 

Ik voel me betrokken bij het KNHG 
Dit betreft een 10 punts schaal. Voor de leesbaarheid is het zichtbare bereik verkleind. 

Toch is er een aantal zaken die de betrokkenheid kunnen vergroten. De meeste genoemde, vooral 
door senior respondenten, is meer bijeenkomsten buiten de Randstad of regionale bijeenkomsten. 
Daarnaast geven senior respondenten aan voorkeur te hebben voor Nederlandse publicaties en taal 
voor communicatie.  
 
Ook een punt dat eerder is genoemd, is regelmatig de mogelijkheid bieden om naar evenementen te 
gaan waar het KNHG aanwezig is. Dit door bijvoorbeeld meer samen te werken met 
studieverenigingen en bijvoorbeeld de SGN (Studenten Geschiedenis Nederland). Vooral jongeren 
tot 34 jaar geven aan hier behoefte aan te hebben.  
Tevens geven jongere respondenten aan graag activiteiten te zien die minder gericht zijn op de 
academische wereld, het KNHG is volgens de jongere doelgroepen iets te academisch. Ook zou deze 
doelgroep graag wat meer in de aandacht gezet willen worden. Dit door middel van hun onderzoek, 
promoties of boekpublicaties. Tot slot geven de jongere doelgroepen aan voorkeur te hebben voor 
een combinatie van Nederlands en Engels voor publicaties in de BMGN. 
 
 
 
 



 

 10 

In het algemeen komt naar voren uit de open vragen hoe respondenten het KNHG graag zien., 
Namenlijk ‘minder superieur’, meer betrokkenheid bij de 'gewone' historici - niet alleen de 
professoren of de zelfstandige historici, maar inclusief. Bijvoorbeeld meer collega's uit het brede 
veld van professionele historici aan het woord laten en iets minder richten op mededelingen over 
bureau- en bestuursleden.  
 
Imago 
Het imago van het KNHG krijgt van respondenten gemiddeld een 7. Uit de open vragen is naar voren 
gekomen dat jongere respondenten vinden dat het vooral wat frisser en actiever mag, en dat het 
voor studenten en jong startende beroepsgenoten wat toegankelijker wordt. Met toegankelijker 
bedoelen zij dat het KNHG niet enkel en alleen academisch van aard is.  
 

Welk cijfer geeft u het imago van KNHG? 
Dit betreft een 10 punts schaal. Voor de leesbaarheid is het zichtbare bereik verkleind. 

 

 
 
De middengroep vindt dat er een sterkere samenwerking en betere verspreiding met Vlaamse 
historici moet zijn. Ook vindt deze doelgroep dat het KNHG meer kan bijdragen aan 
maatschappelijke debatten en discussies. Een organisatie die bereid is namens de beroepsgroep 
naar buiten te treden en standpunten in te nemen. Ook de senior doelgroep wil graag dat het KNHG 
meer bijdraagt aan actuele debatten. Zo als bijvoorbeeld het Rijksmuseum doet. 
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Missie/visie  
Ongeveer 60% van de respondenten is bekend met de missie en visie van het KNHG. Vijf 
respondenten van de 159 waren het oneens met de missie en visie van het KNHG.  
 

Wat is volgens u de belangrijkste rol van het KNHG? 

 
In deze grafiek valt een belangrijk verschil af te lezen tussen de verschillende doelgroepen. De groep 
van 65 jaar en ouder geeft aan dat zij ‘het uitbrengen van het wetenschappelijk tijdschrift BMGN - 
Low Countries Historical Review’ het belangrijkst vinden. Wat opvalt, is dat hoe jonger de doelgroep 
wordt, hoe belangrijker zij het behartigen van de belangen van de beroepsgroep voor historici 
vinden. Het behartigen van deze belangen kan door middel van vacatures, netwerkactiviteiten 
coaching evenementen. 
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Hoe bij het KNHG terecht gekomen? 
Ruim 40%  van de respondenten is door medestudenten en/of collega’s terecht gekomen bij het 
KNHG en 11% door congressen en bijeenkomsten. 30% is op een ander manier binnengekomen. 
Driekwart van de respondenten die aangaf op een andere manier lid te zijn geworden, is 65 jaar of 
ouder. De 30% die aangeeft op een andere manier te zijn binnengekomen, geven aan dat het 
destijds vooral van je verwacht werd om lid te worden. 
 
De leeftijdsgroep van 45-64 jaar is vooral lid geworden van het KNHG door medestudenten, 
collega’s, congressen en bijeenkomsten. Terwijl de jongere generatie tot 34 jaar vaak bij het KNHG 
terecht komt door internet, sociale media en ook door medestudenten en/of collega’s.  
 

Hoe bent u bij het KNHG terechtgekomen? 

 
Maar waarom is men lid geworden?  
Velen zijn lid geworden vanwege de BMGN, omdat ze op de hoogte willen blijven, voor 
netwerkmogelijkheden en volgens een groot aantal leden werd het destijds verwacht. Ook zijn er 
nog verschillende respondenten die lid zijn geworden voor de verschillende activiteiten die het 
KNHG aanbiedt, zoals de Historicidagen.   
 
Eén van de jongeren is lid geworden, omdat het gratis was. Diegene was in aanraking gekomen met 
het KNHG via Instagram. Deze respondent is lid gebleven, heeft drie evenementen voor jong historici 
bijgewoond en kon zo netwerken. Het valt op dat veel jongeren lid worden om hun netwerk te 
vergroten en baankansen te vinden. Ook op de hoogte blijven van het vakgebied vinden zij 
belangrijk.  
 
De senior doelgroep is vooral lid, omdat ze historicus zijn, zij zich moreel verplicht voelden en vooral 
voor de BMGN. De doorslag om lid te worden werd vooral gegeven door de opleiding. Dit was het 
geval bij bijna 45% van de respondenten. Bij de rest van de respondenten kwam het vooral door de 
Historicidagen, congressen of door de BMGN.  
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De activiteiten   
Opvallend is dat alle activiteiten met een ruime voldoende beoordeeld worden. Alle leden, van jong 
tot oud, bezoeken activiteiten. Hierin vallen weinig verbeteringen te behalen. 
 

• Webinars: Het gemiddelde cijfer van de webinars is een 7,2, gebaseerd op 45 aantal 
bezoekende respondenten. Deze activiteit heeft de minste deelnemers.  

• Congressen: Het gemiddelde cijfer van congressen is een 7,3, gebaseerd op 78 aantal 
bezoekende respondenten. Deze activiteit heeft veruit de meeste deelnemers.  

• Historicidagen: Het gemiddelde cijfer van de Historicidagen is een 7,6, gebaseerd op 69 
aantal bezoekende respondenten. Deze activiteit heeft het hoogste cijfer.  

 
Welke activiteiten respondenten graag meer zouden zien 
Respondenten zouden graag meer laagdrempelige bijeenkomsten zien. Waarbij het debat minder 
academisch van aard is, maar meer gericht op maatschappelijke onderwerpen die spelen in de 
samenleving. Deze bijeenkomsten wil men ook graag gebruiken om te netwerken, van gedachten te 
wisselen en gezamenlijk borrelen. Graag ziet een deel van de respondenten ook ‘kleinere’ 
bijeenkomsten lokaler en meer in de regio buiten de Randstad georganiseerd worden. 
 
Daarnaast is naar voren gekomen dat de respondenten het KNHG graag zelfstandig ziet deelnemen 
aan actuele (maatschappelijke) debatten. Hierin zou het KNHG ook standpunten in moeten nemen. 
Of het zelf voeren van gewaagdere discussies waarin het KNHG zich minder politiek correct in 
opstelt.  
 
Nieuwsbrief 
De nieuwsbrief wordt door meer dan 75% van de respondenten gelezen. Ook geeft een kleine 75% 
van de respondenten aan de nieuwsbrief goed tot zeer goed te vinden.  
 

Leest u de maandelijkse nieuwsbrief? 
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BMGN 
De BMGN wordt met een gemiddelde van 7,4 beoordeeld door de respondenten. Opvallend is dat de 
respondenten die de BMGN een onvoldoende geven, allen in de leeftijdsgroep 55 jaar of ouder 
vallen. Van deze groep lopen de  interesses over de inhoud van de BMGN uiteen. Er is niet één 
duidelijke reden waarom deze groep de BMGN laag beoordeelt.  
 

Welk cijfer geeft u de inhoud van de BMGN? 

 
Ook gaf iets meer dan 50% van de respondenten aan de BMGN op papier te lezen. Wat vrij 
opvallend is, is dat maar 8% van de respondenten de BMGN niet leest. Niet alleen seniore lezen de 
BMGN op papier, ook veel jongeren. 
 

Hoe leest u de BMGN? 
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Inhoud BMGN  
Bij de vraag waar de interesses liggen voor de inhoud van de BMGN komt een aantal onderwerpen 
meerdere keren naar voren. Hierbij is geen onderscheid te maken tussen de verschillende 
leeftijdsgroepen, iedereen benoemt hetzelfde. De onderwerpen zijn:  

- Nederlandse geschiedenis;  
- Geschiedenis uit de 18e, 19e en 20ste eeuw;  
- Vroegmoderne geschiedenis; 
- Sociale-, politieke en culturele geschiedenis; 
- Koloniale geschiedenis; 
- Middeleeuwse geschiedenis. 

 
Taal BMGN 
Iets minder dan 50% van de respondenten geeft aan voorkeur te hebben voor een combinatie van 
Nederlands en Engels geschreven artikelen in de BMGN. Iets meer dan 45% geeft aan het liefst alle 
artikelen in het Nederlands geschreven te lezen in de BMGN. In onderstaande grafiek is inzichtelijk 
gemaakt wat de voorkeuren per leeftijdscatergorie zijn. De senior respondenten zien graag meer 
Nederlandse artikelen, waar jongere respondenten vaker een combinatie van Engels/Nederlands 
talige artikelen zien.  
 

Welke taal heeft uw voorkeur voor de inhoud van de BMGN? 
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Eerste generatie student  
66% van de respondenten is eerste generatie student (geweest). Bij 31% hebben één of beide 
ouders ook gestudeerd.  
 

Bent u een eerste generatie student (geweest)? 

 
 
Website  
1 op de 4 respondenten gebruikt de website voor nieuw over het vakgebied. Ten tweede wordt 
vooral informatie geraadpleegd over bijeenkomsten van het KNHG. Daarnaast wordt er weinig 
gebruik gemaakt van de blogs en vacatures. 
 

 
 

Agenda
14%

Vacatures
3%

Nieuws	over	het	
vakgebied
24%

Blogs
4%Bijeenkomsten	KNHG

17%

Verslagen	van	
bijeenkomsten

8%

Informatie	over	
KNHG
11%

Anders
2%

Geen	van	
bovenstaande

17%

Gebruik	van	de	website	www.KNHG.nl

Agenda Vacatures Nieuws	over	het	vakgebied
Blogs Bijeenkomsten	KNHG Verslagen	van	bijeenkomsten
Informatie	over	KNHG Anders Geen	van	bovenstaande
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Diversiteit  
Het merendeel, ongeveer 80% van de respondenten, voelt zich veilig om over religieuze opvattingen, 
politieke voorkeuren en seksuele geaardheid open te kunnen zijn binnen het KNHG.  
 
Opvallend is dat iets minder dan 50% het onderwerp diversiteit in relatie tot het KNHG onnodig of 
niet relevant vindt. Termen als onnodig, modieus, irrelevant, onzin, non-vraag zijn voorbijgekomen. 
Uit de open antwoorden blijkt dat respondenten het onderwerp wel relevant vinden, maar geven 
aan dat het KNHG hier niet te sterk op moet focussen en er niet in moet doorslaan. Wel als punt op 
de agenda laten staan, maar hierin niet te politiek-correct worden. 
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3. Adviezen  

3.1 Sociale Media  
Sociale media kan ingezet worden om een paar belangrijke doelen te bereiken: zichtbaarheid, 
betrokkenheid en toegankelijkheid.  
 
Zichtbaarheid 
Ten eerste kan sociale media ingezet worden om de online zichtbaarheid te vergroten. Het KNHG 
gebruikt op dit moment Twitter en LinkedIn. Twitter is een hard groeiend platform, waar het KNHG 
ook zeker gebruik van moet blijven maken. LinkedIn groeit daarentegen minder hard (Coosto, 2022). 
Het medium richt zich vooral op het bedrijfsleven, dus zul je er vooral een oudere doelgroep 
tegenkomen, maar weer weinig gepensioneerden (business.trustedshops, 2021).  
Volgens veel respondenten moet het KNHG zich vooral op Instagram richten. De doelgroepen van 
Instagram zijn vooral jongeren en jongvolwassenen. Toch heeft dit medium een brede 
leeftijdscategorie: van 15 tot 40 jaar. Het is een populair medium onder de groepen van middelbare 
leeftijd, zelfs onder senioren (business.trustedshops, 2021).  

 
Bron: (Coosto, 2022) 
 
Ook is adverteren op Instagram mogelijk. Instagram biedt een heleboel manieren om exact de 
doelgroepen die belangrijk zijn voor een organisatie te targeten (Instagram, 2022). Zo kan het KNHG 
bijvoorbeeld doelgroepen targetten die zich bevinden op de universiteiten. Het is dan mogelijk een 
bericht te promoten met een call-to-action, bijvoorbeeld een advertentie waarmee men zich kan 
aanmelden voor een studentenlidmaatschap. Dit zou eventueel uitbesteed kunnen worden aan een 
marketingbureau.  
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Betrokkenheid 
Sociale media kan ook invloed hebben op de betrokkenheid. Hiermee kan meer interactie worden 
gecreërd en een gevoel van communiteit worden geschept. Dit kan bijvoorbeeld door het promoten 
van evenementen en doelstelling. Ook kwam de tip van respondenten om meer vacatures en agenda 
items op sociale media te posten. Uit de enquête kwam naar voren dat de website veel gebruikt 
wordt om nieuws te lezen over het vakgebied. Dit kan gepromoot of gepost worden op social media. 
Verder biedt social media de mogelijkheid om de 40% van de respondenten die niet wist van de 
missie en visie van het KNHG te vertellen waar het KNHG voor staat.  
 
Toegankelijkheid 
Volgens de jongere doelgroep mag het KNHG wat frisser en actiever worden. Zij zien vooral graag 
dat de vereniging voor studenten en jong startende beroepsgenoten wat toegankelijker wordt. Met 
toegankelijker wordt bedoeld dat het KNHG niet enkel en alleen academisch van aard is.  
Instagram is een platform dat voor iedereen toegankelijk is, van jong tot oud. LinkedIn daarentegen 
is vooral een zakelijk platform waar de doelgroep van middelbare leeftijd te vinden is.  
 

3.2 Blogs 
Uit de enquête kwam naar voren dat slechts 4% van de respondenten blogs leest op de website van 
het KNHG. Toch zijn blogs belangrijk om te behouden. Volgens Veenstra (2021) kunnen blogs 
namelijk bijdragen aan de online vindbaarheid in zoekmachines.  
 
Wanneer het KNHG onderzoekt welke zoektermen de verschillende doelgroepen gebruiken, 
bijvoorbeeld met de zoekwoordenplanner van Google of Google Trends, kunnen specifiek daarover 
blogs worden geschreven. Dit kan lijden naar meer verkeer op de website van het KNHG (Blogkracht, 
2022).   
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3.3 Offline promoties   
Het merendeel van de respondenten vindt de fysieke zichtbaarheid van het KNHG goed tot zeer 
goed. Daarnaast vindt 22% de offline zichtbaarheid slecht tot zeer slecht en 24,5% heeft hier geen 
mening over.  
 

Wat vindt u van de fysieke zichtbaarheid van het KNHG? 

 
 
Bushokje: bushokjes reclame biedt ruimte om te adverteren met een korte en krachtige boodschap 
bij een bus- of tramhalte. Hiermee kunnen automobilisten, fietsers, voetgangers en andere 
weggebruikers worden bereikt (advertentiegroothandel, 2022). Het KNHG zou kunnen adverteren 
rond universiteiten. Op de poster kan het KNHG een korting toezeggen of adverteren rond 
bijvoorbeeld de historicidagen. Zo bouwt het KNHG ook een grotere naamsbekendheid op bij de 
studenten. Het zal hierbij specifiek gaan over bushokjes rond univeriteiten die de studie 
geschiedenis aanbieden.  
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Benadering doelgroepen 
Nu duidelijk is geworden waar iedere specifieke doelgroep behoefte aan heeft, kan hierop ook de 
benadering worden toegespitst. Bij de doelgroep van 65 jaar en ouder kan bijvoorbeeld op 
inhoudelijk vlak van de BMGN worden gepromoot. Waar bij de jongere leden meer gericht kan 
worden op bijeenkomsten en netwerkactiviteiten.  
 

Wat is volgens u de belangrijkste rol van het KNHG?  
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3.4 Producten- en diensten  
Netwerk borrels  
Veel respondenten, waarvan vooral de jongere doelgroeppen, zijn lid geworden om te netwerken. 
Terwijl de senior doelgroep aangeeft meer regionale bijeenkomsten te willen. Een activiteit die goed 
aansluit bij beide doelgroepen, zijn netwerk borrels. Hiervoor kan bijvoorbeeld een interessante 
spreker worden uitgenodigd. Deze borrels zijn goed om het contact met leden te versterken, maar 
ook om nieuwe potentiële leden te ontmoeten. Daarnaast kunnen mensen er nieuwe ideeën 
opdoen of in het geval van de studenten een nieuwe baan aan overhouden (Smits, 2019). 
Wanneer een persoon een positief gevoel overhoudt aan een event is dit ook gunstig voor het imago 
van het KNHG. Als er een paar keer per jaar een bijeenkomst wordt georganiseert, dan komen de 
leden regelmatig terug en dat komt het netwerk van het KNHG weer ten goede (Ruppert, 2020). 
 
Evenementen  
De respondenten verwachten dat het KNHG meer aanwezig en zichtbaar is op bijeenkomsten, 
beurzen en congressen, om meer betrokken te zijn en de toegankelijk te vergoten. 
 
Een opmerking die vaker door respondenten gemaakt is, als het gaat over producten en diensten, is 
dat ze graag meer evenementen buiten de Randstad zouden zien. Den Bosch was bijvoorbeeld al een 
groot succes. Onderstaande grafiek geeft aan dat de meeste leden uit Gelderland, Utrecht, Noord-
Holland en Zuid-Holland komen. Geschikte steden waar evenementen buiten de randstad gegeven 
kunnen worden, maar waar toch veel leden zitten zijn: Arnhem, Amersfoort, Almere, Apeldoorn, 
Ede, etc. Allemaal steden die in het midden van Nederland liggen, dus voor iedereen redelijk 
bereikbaar.  
 
Ook zien Vlaamse respondenten graag meer samenwerking met Vlaanderen. Door een evenement in 
Antwerpen te organiseren kan voor hen de betrokken- en toegankelijkheid worden vergroot.  
 

In welke provincie bent u woonachtig? 
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Debatten en discussies  
Iets dat het KNHG ook als doel heeft gesteld in het beleidsplan en ook veel respondenten graag zien 
van het KNHG, is dat het zich meer mengt in actuele, maatschappelijke en openbare debatten en 
discussies. Respondenten uit verschillende doelgroepen zien graag dat het KNHG namens de 
beroepsgroep naar buiten treedt en standpunten inneemt. Dit door bij maatschappelijke debatten 
een sturende of corrigerende rol aan te nemen. Dit is vanuit het belang van de historische 
wetenschap. Het Rijksmuseum doet dit bijvoorbeeld ook.  
 

3.5 Taal BMGN 
Momenteel is het overgrote deel van de inhoud van de BMGN in het Engels geschreven. In 
onderstaande grafiek is inzichtelijk gemaakt wat de voorkeuren per leeftijdscatergorie zijn. De senior 
respondenten zien graag meer Nederlandse artikelen, waar jongere respondenten vaker een 
combinatie van Engels/Nederlands talige artikelen zien. Minder dan 5% van de respondenten ziet 
graag alle inhoud in het Engels. Het advies luidt dan ook om een evenwichterige balans te vinden in 
het uitbrengen van Nederlands- en Engelstalige artikelen.  
 

Welke taal heeft uw voorkeur voor de inhoud van de BMGN? 
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4. Conclusie  

1. Wat is het gewenste imago van het KNHG? 
 
Uit de antwoorden blijkt dat de meeste respondenten al redelijk tevreden zijn met het huidige imago 
van het KNHG. Het imago van het KNHG wordt gemiddeld beoordeeld met een 7. Hieruit valt te 
concluderen dat de profilering van het KNHG met bijbehorende activiteiten en diensten draagvlak 
heeft onder de leden. Natuurlijk vallen er altijd verbeteringen te behalen, ook op het gebied van 
imago.  
 
Om te beginnen, er is behoefte aan meer direct contact tussen het KNHG en leden. Deze vorm van 
direct contact ziet men graag in de vorm van meer (fysieke) aanwezigheid op congressen, beuzen en 
het werven op universiteiten. Kortom, zeker ook eigen georganiseerde bijeenkomsten, maar niet 
enkel eigen bijeenkomsten, ook de aanwezigheid op bijeenkomsten georganiseerd door andere 
partijen.  
 
Dan komen we tot het tweede punt. Uit het onderzoek is gebleken dat men het KNHG graag ziet 
deelnemen aan (actuele) maatschappelijke debatten en discussies. Hierin verwacht men ook dat het 
KNHG standpunten inneemt en hier achter gaat staan. 
 
Uit het onderzoek is duidelijk geworden dat verschillende leeftijdsgroepen verschillende behoeftes 
hebben, dat betekent dat wij een gediffrentieerde benadering voorstellen. Deze gediffrentieerde 
benadering kan bij de doelgroepen het imago positief beïnvloeden. Voor senior leden kan de inhoud 
van de BMGN worden benadrukt. Waar voor de jongere doelgroepen de bijeenkomsten en 
netwerkactiviteiten juist meer kunnen worden benadrukt.  
 
Aan de hand van de verschillende behoeften per doelgroep, rijst de vraag; ‘hoe gaan we deze 
verschillende doelgroepen dan het beste bereiken?’  
Wat geregeld terugkwam in de uitkomsten van het onderzoek was dat de uitbreiding van activiteiten 
op sociale media het KNHG kansen biedt. Vooral uitbreiding op Instagram wordt aanbevolen om te 
gaan opnemen in de marketingmix van het KNHG. Het is belangrijk om de connectie te behouden 
met de doelgroep. Respondenten geven aan graag op de hoogte te worden gehouden over items op 
de agenda, evenementen en nieuws over het vakgebied.  
 
Daarnaast biedt Instagram de mogelijkheid om tegen betaling gericht te adverteren. Hierdoor is het 
mogelijk om middelen op een efficiente manier in te zetten om direct de juiste doelgroep te 
bereiken, waarbij gebouwd wordt aan een positief imago.  
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2. Wat zijn volgens bestaande leden de gewenste producten en 
diensten van het KNHG? 
 
Om te beginnen, over het geheel genomen zijn de respondenten tevreden met de huidige producten 
en diensten. De producten worden allen beoordeeld met een 7 of hoger.  
 
Wel zien respondenten graag meer laagdrempelige bijeenkomsten, waar het debat minder 
academisch van aard is en meer gericht op maatschappelijke onderwerpen. Deze bijeenkomsten 
willen, voornamelijk respondenten tot 34 jaar, ook graag gebruiken om te netwerken, van gedachten 
te wisselen en gezamenlijk borrelen.  
 
Daarnaast is de BMGN ook een belangrijk product van het KNHG. Gemiddeld wordt de BMGN 
beoordeeld met een 7,4. Wat uit de enquete naar voren is gekomen, is dat de mening van 
respondenten over de taal van de BMGN verschilt. Senior respondenten zien graag meer 
Nederlandse artikelen, waar jongere respondenten vaker een combinatie van Engels/Nederlands 
talige artikelen zien. Minder dan 5% wenst enkel alleen Engelstalige artikelen. Een balans vinden in 
de geschreven taal van de artikelen in de BMGN zal een positieve bijdrage leveren voor lezers.  
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3. Welke interventies zou het KNHG moeten toepassen om de 
betrokkenheid van leden te vergroten? 
 
Voor de beantwoording van de derde deelvraag worden onder andere uitkomsten van de eerste en 
tweede deelvragen gecombineerd. Om de betrokkenheid van leden te vergoten is er een aantal 
belangrijke handvatten.  
 
Respondenten zien graag dat er ook buiten de Randstad bijeenkomsten worden georganiseerd. 
Daarnaast ziet men graag kleinere en frequenter georganiseerde bijeenkomsten.. Ook het aanwezig 
zijn op bijeenkomsten georganiseerd door derden is een van de behoeften van respondenten. Door 
letterlijk zichtbaar en aanwezig te zijn wordt het gevoel van betrokkenheid vergroot.  
 
Het tweede punt, respondenten geven aan nog steeds een drempel te ervaren bij het KNHG. Het 
KNHG voelt voor velen nog steeds als een vereniging voor academici. Men ziet graag dat de 
laagdrempeligheid wordt verlaagd, zodat men meer het gevoel heeft dat iedereen welkom is bij het 
KNHG. Dit kan worden bereikt door het debat minder academisch van aart te laten zijn. 
 
Ten derde, de inzet van sociale media en dan vooral Instagram. Het regelmatig posten van 
informatie op sociale media zorgt voor meer zichtbaarheid. Door de frequentere contactmomenten 
met leden wordt er gebouwd aan een levendige gemeenschap. Hiermee wordt ervoor gezorgd dat 
leden beter op de hoogte zijn van wat er speelt bij het KNHG en in het beroepsveld. 
 
Wat aansluit bij het derde punt, leg de focus op studenten. Dit kan zijn in aanbod van activiteiten, 
maar ook met de inzet van sociale media. Teveel focus laten liggen op academische leden kan het 
stabiliseren van het ledenaantal mogelijk beperken. Deze leden zijn zeker belangrijk, echter huidige 
studenten zijn de leden van de toekomst en daarmee ook de toekomst voor het KNHG! 
 
Het laatste deelonderwerp is diversiteit. Ongeveer 80% van de respondenten geeft aan zich veilig te 
voelen omtrent uitting van hun religie, politieke voorkeur en seksuele geaardheid binnen het KNHG. 
Echter is er ook een grote groep, iets minder dan 50%, die aangeeft dat het KNHG niet teveel nadruk 
moet leggen op diversiteit. Zij ervaren dit onderwerp als onnodig, modieus en irrelevant. Door hier 
teveel nadruk op te leggen is het mogelijk dat een deel van de leden zich minder betrokken gaat 
voelen met het KNHG. Kortom, blijven doen wat er nu gebeurt op het gebied van diversiteit, maar 
zoek hierin de juiste balans is het advies.  
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Beantwoording hoofdvraag 
 
Dit onderzoek is begonnen met onderstaande hoofdvraag. Hierop volgend heeft het onderzoek 
plaatsgevonden, waarna nu de hoofdvraag zal worden beantwoord.  
 

Op welke manier kan het KNHG op duurzame wijze nieuwe leden aantrekken en behouden, zonder 
hierbij traditionele leden af te stoten? 

 
Één, het imago van het KNHG verbeteren. Twee, de producten en diensten beter laten aansluiten op 
de behoeften van leden. Drie, de betrokkenheid van leden vergroten. Hoe dit praktisch kan worden 
vormgegeven zal in het onderstaande worden toegelicht. 
 
Actiever worden op sociale media zal naar verwachting een positieve bijdrage leveren aan het 
ledenaantal. Vooral het gebruik van Instagram is een geschikt platform, waar respondenten ook zelf 
om vragen. Door het inzetten van een platform als Instagram sluit het KNHG meer aan bij de 
belevingswereld van leden. Het geregeld plaatsen van relevante content, bijvoorbeeld agenda items, 
nieuws over het vakgebied en andere relevante ontwikkelingen. Deze acties zullen bijdragen aan het 
gevoel van een levendige community, wat op zijn beurt bijdraagt aan het gevoel van betrokkenheid 
en een aansluitend imago. 
 
Gezien naar voren is gekomen dat iedere doelgroep zijn eigen behoeften kent omtrent het KNHG is 
het van belang om de benadering en het aanbod hierop aan te passen. De respondenten geven aan 
meer behoefte te hebben aan kleinere en frequenter georganiseerde bijeenkomsten, buiten de 
randstad. Ook geeft men aan behoefte te hebben aan meer direct contact met het KNHG, dit door 
vaker georganiseerde bijeenkomsten van het KNHG, maar ook aanwezigheid van het KNHG bij 
georganiseerde bijeenkomsten van derden zoals congressen of beurzen. De verschillende 
doelgroepen hebben ieder eigen verwachtingen van activiteiten. De jongere doelgroepen geven aan 
meer behoefte te hebben aan ruimte om te netwerken en borrelen. Ook het verlagen van de 
laagdrempeligheid, door bijeenkomsten minder academisch van aart te laten zijn, maar meer gericht 
op maatschappelijke onderwerpen die spelen ervaren zij als iets positiefs. Daar de senioren meer 
behoefte hebben aan kennisoverdacht, hierdoor voelen zij zich meer betrokken bij de vereniging. 
Ook hebben de senior leden meer belangstelling voor aansluitende inhoud van de BMGN. 
 
Wat beiden doelgroepen als gezamenlijke behoefte hebben, is dat men graag ziet dat het KNHG naar 
buiten toetreedt en deelneemt een actuele (maatschappelijke) debatten. Hierin mag het KNHG van 
respondenten eigen standpunten innemen, zij zien het KNHG graag wat minder politiek correct.  
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