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Wat doet Cultuurloket?

We geven advies en inspiratie binnen verschillende 
expertises

• Juridisch
• Fiscaal
• Aanvullende financiering
• “Ondernemerschap”



Waarom?

Duurzaam ondernemerschap in de Vlaamse 
cultuursector stimuleren en ondersteunen.

à Professionalisering
à Toeleiding naar aanvullende financiering 



Voor wie?

Personen en organisaties die professioneel actief 
zijn in de cultuursector:

• Kunsten
• Toegepaste kunsten
• Cultureel erfgoed
• Circuskunsten
• Sociaal-cultureel volwassenenwerk
• Organisaties van amateurkunsten



Hoe doen we dat?
Online kennisbank
• Aangevuld met brochures, tools, voorbeeldcontracten, … 

www.cultuurloket.be

Telefonisch advies
• Dagelijks, op afspraak
• Voor gerichte vragen of intake

Persoonlijk advies
• Centrumsteden Vlaanderen en Brussel, op afspraak
• Voor uitgebreid advies

Opleiding
• Infosessies, webinars, workshops, … 
• Sociale media, nieuwsbrief, blogs en meer.

http://www.cultuurloket.be/


Wat Met Covid 19?

• CORONALIJN op weekdagen tussen 10u-17u- 02 534 18 
24

• FAQ – een overzicht van alle maatregelen
• Crisisbegeleiding voor organisaties en individuen 

getroffen door de huidige crisis.
Daarnaast kan je als organisatie in moeilijkheden ook 
terecht bij DYZO.

https://www.vlaanderen.be/cjm/sites/default/files/2020-10/Vragen_en_antwoorden_Covid19.pdf
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1. Mobiele boekings nemen toe
2. Toeristen verkiezen meer en meer self-
service & een gepersonaliseerde service



3. Business or leisure? Bleisure!

Photo by Hunters Race on Unsplash Photo by Florian Weichelt on Unsplash

https://unsplash.com/@huntersrace?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/business-meeting?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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4. Off-season wordt populairder
5. Meer mini-trips zijn ’gewoon’



6. Duurzaam & ‘geëngageerd’ toerisme
7. Ervaringstoerisme 
8. Solo reizen



Trends… wat doe je ermee?



The only constant is change…
In welke mate ondervinden jullie invloeden 
door deze trends?

NIETSVEEL



Wat is jouw verhaal?

0

100
0

100
Schaal van geen oordeel

Definitie van jouw succes

Individuele expressie

Invloed & smaak van de 
klant



“Ik wil elke toerist in Brugge de kans geven om 
het échte Venetië van het Noorden te leren 
kennen van op het water.”



Ik wil iedereen - niet enkel de kunstkenner - de 
Monet-wereld laten ervaren alsof hij er zelf deel 
van uitmaakt.”

A. https://youtu.be/GNtjYYlKnMk

https://youtu.be/GNtjYYlKnMk


“Ik wil mijn passie voor circulaire economie en 
ecologie overbrengen door Eco Tours en Eco 
Workshops aan te bieden.”



Wat is jouw verhaal?

0

100
0

100
Schaal van geen oordeel

Definitie van jouw succes

Individuele expressie

Invloed & smaak van de klant



Make meaning not money

UNICITEIT

WAARDE VOOR DE KLANT

Je bent de enige 
aanbieder maar 
niemand zit erop 
te wachten

Hier wil je 
zijn! 

Je kan het overal 
krijgen maar het 
heeft weinig 
betekenis voor de 
klant

Veel vraag
maar veel
aanbieders die 
concurreren
op prijs





Make meaning not money

UNICITEIT

WAARDE VOOR DE KLANT



Aan jullie…

Wat is jouw verhaal?
• "WHY?” 
• Wat is jouw definitie van succes?
• Waar bevind je je op de “Schaal van geen oordeel”?
• Welke impact wil jij maken?

à Individueel
à In teams 
à Korte terugkoppeling plenair per team



AANBOD

Wat bied je aan?









Match?

AANBOD KLANTEN







Aan jullie…

Wie zijn mijn klanten?
Welke segmenten?
• Kenmerken?
• Wat zijn hun behoeften?
• Welke problemen kan ik 

oplossen?
…

Aanbod

• Wat bied je aan?
• Wat maakt je uniek?
• …

à Individueel
à In teams 
à Korte terugkoppeling plenair per team



Hoe bereik ik mijn klanten?

AANBOD KLANTENKLANTENRELATIE

KANALEN







Klantenrelaties & kanalen



Inkomsten

Inkomsten

Aanbod klantenKlantenrelaties

kanalen

VERKOOP – SPONSORDEALS – MERCHANDISING – ROYALTIES – SALARIS - …



Inkomsten

1. Prijs - Prijsbepaling
- Kostprijs
- Concurrentie
- Markt

2. Verdienmodel
- Transactiemodel
- Per uur
- Abonnement
- Op commissie
- Cafetariamodel
- Pay what you want
- …



⌜ Uurtje factuurtje
Deze wordt het meest gebruikt bij 
dienstverleners. Je schat vooraf in hoeveel uur je 
gaat spenderen aan de opdracht en je maakt 
prijsopgave gebaseerd op aantal uur aan 
uurtarief.

Verdienmodellen



⌜ Cafetariamodel
Je verkoopt een basisproduct dat de klant zelf kan 
upgraden met extra’s. Denk aan de verkoop van een ticket 
voor een voorstelling dat je kan uitbreiden met een drankje 
of maaltijd of een VIP treatment.

Verdienmodellen



Verdienmodellen

Op commissie



Pay what you want
De klant betaalt wat hij vindt dat 
het werk – voor hem/haar -
waard is. 

Verdienmodellen



⌜ Abonnement
een handige voorverkoop

Verdienmodellen



⌜ Dynamisch prijsmodel
Kortingen bij voorverkoop van tours –
Happy Hour

⌜ …

Verdienmodellen



§Je kan verschillende modellen combineren
§Verschillende inkomstenstromen verminderen 
het risico op inkomsten die wegvallen
§Dynamisch: makkelijk aan te passen of te 
wijzigen
§Kan aansluiten bij de relatie tot je publiek

Verdienmodellen



Aan jullie…
Omschrijf je klantenrelatie
- Koop-verkoop?
- Persoonlijk contact? 
- Één op één? 
- …
Welke kanalen gebruiken je?
- Digitaal? Online?
- Fysieke plekken?

Hoe creëren we inkomsten?
- Verkoop?
- Verhuur?
- Sponsordeals?
- …

à Individueel
à In teams 
à Korte terugkoppeling plenair per team



Input

Activiteiten 

INSPIRATIE 
OPDOEN

STUDEREN
TOURS UITWERKEN

TESTEN
TOURS UITVOEREN

KLANTEN 
BEZOEKEN

COMMUNICATIE
WEBSHOP
OFFERTES

FACTURATIE
BOEKHOUDING
ADMINISTRATIE

Middelen

INVESTERINGEN
RUIMTE

WEBSITE/HOSTING
LICENTIES

Mensen

Partners

PROMOTIE
ORGANISEREN

LOCATIE
…



Kosten

Activiteiten Middelen

Mensen

Partners

Vaste kosten:

Exploitatiekosten
Reis- en verblijfkosten
Kantoor en administratiekosten
Vergoedingen aan derden
Verkoopkosten
Bedrijfsbelastingen
Afschrijvingen

Variabele kosten:

Handelsgoederen 
leveranciers
Tijd



Aan jullie…

Vaste kosten
- Huur
- Vergoedingen
- Lonen
- Licenties
- Verzekeringen

à Individueel
à In teams 
à Korte terugkoppeling plenair per team

Variabele kosten
- Handelsgoederen
- Tijd
- …

Activiteiten – partners - middelen
- lijst op wat er allemaal nodig is om je ‘verhaal’ te realiseren
- Welke activiteiten doe je?
- Wie zijn je partners?
- Met wie werk je samen? Co-creatie?
- Welke middelen heb je nodig?



Een businessmodel voor jouw organisatie met 
gidsenwerking
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Financieel plan

KOSTEN INKOMSTEN

De volgende stap is het vertalen van het business plan naar een 
financieel plan



Neem een kijkje op onze website:

www.cultuurloket.be

Of maak een afspraak bij een consulent voor 
persoonlijk of telefonisch advies: 

02/204 08 00
of

www.cultuurloket.be/contact

Blijf bij! 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief 
en blijf op de hoogte 

van onze infosessies en nieuws.

Volg ons!

www.facebook.com/cultuurloket
of

www.twitter.com/cultuurlok

Vragen?



Cultuurloket

Zakelijke inspiratie voor alles en iedereen in de cultuursector


