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Introductie

• Achtergrond en specialisatie

• Waar ga ik het over hebben

- Het beleid over cultureel ondernemerschap- Het beleid over cultureel ondernemerschap

- Cultureel ondernemerschap

- Wat gebeurt er in de praktijk?

- Handreiking om ondernemender te worden als culturele 

instelling



Cultureel ondernemerschap 

binnen beleid

• Meer onafhankelijk van overheid

• Bedrijfsleven en filantropische sector als 

nieuwe financiersnieuwe financiers

• Sponsor- en fondsenwerving

• Publieksaantallen verhogen

• Grotere focus op marketing



In de praktijk

• Lagere overheden en fondsen

• Sponsor- en fondsenwerving

• Bedrijfsleven• Bedrijfsleven

• Publieksbereik 



Cultureel ondernemerschap gaat 

veel verder 

• Organisatiestructuur 

• Beleid en strategie

• Doelstellingen (korte en lange termijn)• Doelstellingen (korte en lange termijn)

• Onderzoek naar wensen en behoeften van 
doelgroepen en omgeving

• Relatie aangaan/versterken met de omgeving

• Geldwerving 



Kunstenlab
Deventer

• Presentatie instelling

• Ongezouten

• Verbinding tussen • Verbinding tussen 

creatieve sector en 

reguliere bedrijfsleven

• Kunstenaarscoach



Kröller Müller Museum
Otterlo

• Helene Kröller Müller 
Fonds

• Ambassadeurs

• Ondersteunen vanuit 
betrokkenheidbetrokkenheid

• Hele concrete projecten 
en keuzes

• Vermogende 
particulieren verbinden 
aan museum 



De ‘essentiële’ vragen

De belangrijkste vragen die je jezelf moet stellen.

• Waarvoor?

- Het bepalen van de begunstigde doelen

• Wat?• Wat?

- Het bepalen van de aard van de vraag

• Aan wie?

- Het bepalen van de doelgroep van potentiële 

begunstigers



Verschil grote en kleine instellingen

• Context

• Functie

• Doelgroep

• Meerwaarde • Meerwaarde 

• Betrokkenheid

Bovenal is cultureel ondernemerschap dus

maatwerk



Handreiking

• Formuleer een duidelijke missie en visie (wat is de organisatie en hoe wil 

de organisatie gezien worden)

• Formuleer haalbare korte en lange termijn doelstellingen (en maak deze 

concreet door middel van een stappenplan)

• Analyseer de eigen organisatie op het gebied van expertise en de relatie 

met de omgevingmet de omgeving

• Investeer in expertise waar nodig en in de mate waarin het haalbaar is 

• Maak een doelgroepenanalyse (neem hier ook de stakeholders in mee)

• Formuleer concreet de antwoorden op de ‘essentiële’ vragen

• Begin bij het eigen netwerk en breid dat op den duur uit

• Kijk verder dan financiële middelen, ga een relatie aan gebaseerd op 

betrokkenheid en gelijke waarden


