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Vooraf
 bOnjOur pubLIC!

cultuurnet vlaanderen, locus (steunPunt voor 

lokaal cultuurbeleid) en vti (steunPunt voor de Podium-

kunsten) organiseerden in 2011 twee keer het 
leertraject bonjour, Public! rond Publieks-
communicatie in de Podiumsector.  

in totaal namen 34 marketing- en communi-
catieverantwoordelijken van  
cultuurProductiehuizen en cultuur- en 
gemeenschaPscentra deel* . nu bundelen we 
alle inzichten in deze Publicatie.
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De aanleiding voor Bonjour, Public! was de 
studiedag ‘zet mij in cc ’ voor de brede podi-
umsector op 26 februari 2010. We kregen toen 
de concrete vraag naar goede publiekscommu-
nicatie om podiumvoorstellingen aantrekkelijk 
en toegankelijk te maken in woord én beeld. Zo 
kan een potentieel publiek deskundig geïnfor-
meerd en overtuigd worden. Zowel producen-
ten als spreiders hebben een grote behoefte 
aan goed communicatiemateriaal waarmee 
ze een publiek kunnen warm maken voor een 
voorstelling. We contacteerden een aantal 
toonaangevende communicatie-experts om in 
zes sessies de verschillende stappen van een 
geslaagd communicatietraject te doorlopen. 
Deze domeinexperts zorgden voor een goede 
mix van kennisoverdracht en kennisdeling, van 
theorie en praktijk. De sessies werden echte 
workshops, waarbij de deelnemers materiaal 
uit de eigen praktijk (persberichten, campag-
nebeelden, mailings …) meebrachten en op 
de ‘testbank’ legden voor het kritisch oog van 
collega’s en experts. Het traject was bewust 
kleinschalig van opzet om een zo groot moge-
lijke interactie te creëren tussen de lesgevers 
en de deelnemers. We richtten ons in de eer-
ste plaats op podiumcommunicatie (theater, 
dans, muziektheater, performance).

Na afloop van de twee trajecten gingen 
we aan de slag met het vele materiaal dat 
eruit kwam. Journalist Bart Van Moerkerke 
verwerkte alle informatie tot een werkbare 
online publicatie. Op die manier willen we 
de kennis van de lesgevers en deelnemers 
delen met iedereen die er niet bij kon zijn. 
Een beetje theorie is af en toe onontbeerlijk, 
maar de klemtoon in deze publicatie ligt op 
de praktijk. We hopen dat je er net als wij veel 
van opsteekt en dat de publicatie je prikkelt 
om aan de slag te gaan. En heb je nog vragen 
of opmerkingen, aarzel dan niet om ons te 
contacteren!

cultuurnet vlaanderen, locus & vt i

* omwille van de leesbaarheid van de tekst spre-
ken we verder van cultuurcentra. we bedoelen 
dan zowel de cultuur- als de gemeenschaps-
centra.

http://www.cultuurnet.be
http://www.locusnet.be
http://www.vti.be
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1ste

hoofdstuk

1.  EEn marKETEEr HEEfT EEn mIssIE

Een missie is het Dna van een organisatie. Ze tekent het 
kader waarbinnen iedereen werkt, van de directie tot de 
technische dienst. als marketing- of communicatieverant-
woordelijke haal je uit die missie de elementen waarmee je 
aan de slag kunt.

wat staat er in een missie? 

- de aspiraties van directie en stakeholders zoals me-
dewerkers, publiek, artistieke partners, subsidiërende 
overheden

- de bestaansreden van de organisatie
- de waarden waarvoor ze staat
- de doelstellingen op lange termijn.

welke kenmerken heeFt een missie?

- onderscheidend: ze is anders dan de missies van andere 
organisaties

- inspirerend
- gefocust: ze is to the point, ze maakt keuzes
- begrijpelijk
- geloofwaardig: de kloof tussen het heden en de aspira-

ties is niet te breed

Ken je publiek en context
DE funDamEnTEn Van EEn gOEDE COmmunICaTIE
naar een workshoP van leen gysen

als communicatie- oF marketingverantwoor-
delijke ben je dagelijks bezig met tekst- en 
beeldmateriaal. het is je oP de inhoudsPagina 
misschien oPgevallen dat deze thema’s Pas 
halFweg het leertraject aan bod kwamen. in 
de eerste twee workshoPs legde leen gysen de 
Fundamenten waar elke goede communicatie 
oP stoelt. dat voortraject is voor de mar-
keting- en communicatieverantwoordelijke 
belangrijker dan de omvang oF de artistieke 
sPecialisatie van de organisatie, belangrijker 
zelFs dan de beschikbare middelen voor com-
municatie. oP de volgende bladzijden maak 
je kennis met die Fundamenten:  de missie van 
de organisatie , strategische marketing-
doelstellingen, de strategische analyse, de 
(Potentiële) doelgroePen, branding , de com-
municatiestrategie.

een marketeer 
heeft een missie

wie zijn je 
(potentiële) 
doelgroepen?

strategische marke-
tingdoelstellingen 
zijn smart

branding, de 
sterkste troef van 
de cultuursector

de strategische 
analyse: ken jezelf 
en je omgeving

n°1 n°4

n°2 n°5

n°3
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in de tijd die een lift nodig heeft om van 

de onderste naar de bovenste verdieping 

te gaan – tussen dertig seconden en twee 

minuten – moet je in staat zijn de organisa-

tie voor te stellen. een missie moet gebald 

en duidelijk zijn.

de elevator Pitch zien dat er werk van wordt gemaakt. Dat is niet altijd 
vanzelfsprekend, want de positie van de communi-
catieverantwoordelijke is niet in alle organisaties 
dezelfde. Je plaats is idealiter in het directieteam. 
Helaas is dat niet overal zo. Maar ook dan moet je 
als communicatieverantwoordelijke ijveren voor een 
klare missie, want die is een absolute noodzaak om 
goed werk te kunnen leveren. 

missie cultuurcentrum ter dilFt (bornem)

Het cultuurcentrum Ter Dilft is een gemeente-
lijke instelling die ontplooiingskansen wil bieden op 
artistiek en educatief vlak aan een ruim en gedif-
ferentieerd publiek. Het richt zich hierbij in de eerste 
plaats tot de inwoners van de regio Klein-Brabant-
Vaartland-Rupelstreek.

Het cultuurcentrum is stimulator en partner van 
het socio-culturele leven in en rond Bornem.

Ter Dilft realiseert dit alles door middel van eigen 
programmatie, samenwerkingsverbanden en door 
het ter beschikking stellen van infrastructuur. Dit al-
les in een sfeer van openheid, zonder onderscheid te 
maken in politieke of ideologische overtuiging en met 
bijzondere aandacht voor culturele diversiteit.

missie kunstencentrum buda

Kunstencentrum BUDA schept een artistieke 
context waarin het verlangen van de kunstenaar om 
te creëren centraal staat. Daarvoor bouwt kun-
stencentrum BUDA het stadsdeel BUDA mee uit tot 
een vruchtbare plek voor kunstenaars en tot een 
kruispunt voor creatieve, ondernemende personen/
organisaties en een divers publiek. 

Kunstencentrum BUDA gelooft dat artistieke 
creatie best gebeurt in interactie met een publiek. 
Daartoe organiseert kunstencentrum BUDA toon-
momenten en festivals, en programmeert het een 
dagelijks filmaanbod.

Als werkplek, festivalorganisator en filmhuis wil 

- consistent
- aangepast aan de organisatie
- expliciet: ze is uitgesproken.

wat is een missie zeker niet?

Een missie is geen pr-instrument, het is geen 
vehikel om de organisatie te verkopen.

wie stelt de missie oP?

Een goede missie is het resultaat van besprekin-
gen en discussies, van het maken van keuzes. De 
groepsdynamiek is belangrijk, iedereen in de organi-
satie is erbij betrokken. Een missie opstellen vraagt 
werk. En ze moet jaarlijks geëvalueerd worden: een 
missie staat niet in steen gebeiteld maar evolueert 
voortdurend.

de missie in de Praktijk

Nagenoeg alle deelnemers aan Bonjour, Public! 
werken voor een organisatie die een missie op papier 
heeft gezet. De goede missies zijn echter zeldzaam. 
Ze zijn vaak heel algemeen en vrijblijvend.

De missies van de meeste cultuurcentra zijn 
min of meer inwisselbaar: vertrekkend vanuit het 
Decreet Lokaal Cultuurbeleid en vanuit het lokale 
cultuurbeleidsplan mikken de centra op een breed 
en gevarieerd publiek, hebben ze een actieve en een 
receptieve werking, willen ze de lokale gemeenschap 
versterken enzovoort. Ook veel cultuurproducenten 
hebben een veeleer vage missie. Er worden geen 
keuzes gemaakt, geen prioriteiten gesteld. Waar lig-
gen de accenten? Waar gaat de organisatie voor?

Ben je verantwoordelijk voor marketing en com-
municatie, dan vind je in een vage missie maar 
weinig houvast voor het uitzetten van strategische 
marketingdoelstellingen. Dat probleem moet je aan-
kaarten in de organisatie en je moet er mee op toe-

in deze missie is het publiek niet ge-
definieerd naar profilering, participa-
tie en beleving, er is wel een geogra-
fische kwalificatie. de tekst is heel 
algemeen, getuige woorden als ‘part-
ner’, ‘stimulator’, ‘sociaal-cultureel’. 
er staat een beetje van alles in maar 
niets is echt uitgesproken, heeft een 
gezicht. de ambitie naar profilering 
is niet scherp genoeg, de waarden en 
ideologie blijven steken in algemeen-
heden: openheid, respect. 
de specificiteit ontbreekt op veel 
vlakken waardoor de missie inwis-
selbaar wordt met die van andere 
cultuurcentra.

in deze missie worden de stakehol-
ders en de onderlinge relaties be-
noemd. het type programma/product 
(film, festival, toonmomenten) komt 
aan bod, net als de gewenste frequen-
tie. er is een duidelijke profilering 
(werkplek, organisator en filmhuis) 
met leidende ambitie, en er is een 
geografische afbakening. er is sprake 
van grensoverschrijdend samenwer-
ken (letterlijk en cross-sectoraal). cre-
atie moet daarbij centraal staan.
deze missie is op de meeste vlakken 
specifiek, ze kan door meetinstru-
menten onderbouwd worden. ze is 
realistisch mét ambitie. wat nog kan 
toegevoegd worden, is een tijdsa-
spect.
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kunstencentrum 
vooruit 
f o t o : r e i n o u t

kunstencentrum buda – 
budatoren 
foto: kunstencentrum buda

cc maasmechelen
foto: cc maasmechelen

kunstencentrum BUDA een voortrekkersrol spelen 
binnen de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai 
(en dus Noord-Frankrijk en Wallonië) en zodoende 
erkenning behouden en versterken op internationaal 
niveau. Kunstencentrum BUDA vindt het belangrijk 
permanent aandacht te hebben voor binnen- en bui-
tenlandse samenwerkingsverbanden, zowel binnen 
als (steeds vaker) buiten de kunstensector.  

missie vooruit

Vooruit is als kunstencentrum en internationaal 
artistiek platform ook een maatschappelijke actor 
met engagement in een uitdagende stedelijke en 
mondiale context. Vooruit gaat anno 2013 – honderd 
jaar nadat zijn infrastructuur geopend werd als 
feest- en cultuurpaleis voor de gewone werkmens 
– ongegeneerd in gesprek met de samenleving, on-
derneemt actie en kleurt met branie, overtuiging en 
kritische reflectie flink buiten zijn artistieke lijntjes. 

Vandaar de opdracht en uitdaging die Vooruit 
zichzelf, zijn medewerkers, artiesten, partners en 
publiek stelt voor de komende jaren: 

THINK – wees kritisch in uw denken en keuzes 
ACT – engageer u, wees actief en aanwezig 
PLAY – wees genereus, open en speels 
SHARE – deel uw enthousiasme, ervaring en 

kennis 

De waarde en plaats van kunst en cultuur staat 
steeds meer ter discussie in een harder wordend 
politiek en maatschappelijk discours. Vooruit wil een 
actief forum zijn voor artiesten met een scherp en 
eigenzinnig discours, partners en publiek met lef en 
iedereen die creativiteit, cultuur en kunst beschouwt 
als een ba- sisbehoefte en een onmisbare schakel in 
een samenleving. 

vooruit wil die ambitie waarmaken langs 

vier grote krachtlijnen: 

- Een internationaal artistiek Programma met 

deze missie is vrij lang. ze is een mix 
van portrettering, public relations en 
een articulatie van een langetermijn-
visie. de vier krachtlijnen vormen 
het feitelijke hart van de missie, die 
vooruit zich als actief forum stelt.
think-act-play-share is een waarden-
verhaal dat eerder binnen de interne 
werking past en naar buiten gebracht 
moet worden in gesublimeerde vorm. 
de derde paragraaf biedt relatief 
weinig houvast want gaat over aspira-
ties op het vlak van de civil society of 
burgermaatschappij (en hoort eerder 
bij de visie dan bij de missie omdat ze 
deels buiten de (virtuele) grenzen van 
het centrum valt). 
uit deze missie meetbare, specifieke 
en realistische doelstellingen puren 
wordt een hele opgave. de tijdspanne 
wordt wel duidelijk geponeerd, 
namelijk de volgende jaren (typische 
duurtijd van een missie) vanaf 2013. 
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cc nova wetteren – doe-
Festival ola!Peloezza  
foto: wesley poelman

kunstencentrum  
vooruit 
foto: reinout

focus op engagement en vernieuwing 

- Een genereuze creatieve hub en helpdesk voor arties- ten, 
partners en netwerken: co-op

- Een actief platform voor transitie naar een ecologische en 
duurzame samenleving

- Een dynamische en gezonde culturele onderneming

Vooruit wil zijn taak als grootschalig creatief en kritisch plat- 
form consequent verder uitdiepen. Artiesten en hun kijk op de 
wereld zijn meer dan ooit de centrale drive.

Vooruit wil ook als organisatie een kritische rol blijven spelen 
in een samenleving die kiest voor rechtvaardige herverdeling, 
respect en (culturele) kansen voor iedereen.

Vooruit wil een forum en motor zijn van die noodzakelijke 
(mentaliteits)verandering: over de grenzen van de sector(en) 
heen kansen creëren voor artiesten en organisaties om krachten 
en inspiratie te bundelen. Vooruit wil daarmee een krachtig sig-
naal geven, namelijk dat – wat ons betreft – fundamentele maat- 

schappelijke verandering begint bij verwondering, verrassing en 
creatief en kritisch engagement.

2.  sTraTEgIsCHE marKETIngDOELsTELLIngEn 
ZIjn smarT

Vanuit marketingoogpunt is cultuur een product als een 
ander. De technieken en tactieken die bedrijven gebruiken 
om hun producten te vermarkten, gebruik jij om cultuur in 
de markt te zetten. De markt voor cultuur moet je breed zien: 
het gaat niet enkel over het publiek, ook over programmato-
ren, over de media enzovoort. je hebt wel een voetje voor te-
genover de bedrijfswereld omdat de emotionele binding met 
je product intrinsiek deel uitmaakt van de beleving, terwijl 
die bij een commercieel product artificieel opgebouwd moet 
worden. 

Heb je een goed kader, dan kan je met marketing veel doen, 
ook al zijn de financiële middelen beperkt. Een goed kader 
begint bij duidelijke strategische marketingdoelstellingen, die 
gebaseerd zijn op de missie van de organisatie.

Welke kenmerken hebben strategische marketingdoelstellingen?

ze zijn smart:

- Specifiek: duidelijk, niet vaag
- Meetbaar
- Acceptabel voor interne en externe doelgroepen
- Realistisch
- Tijdgebonden

Omdat de missie van de meeste organisaties nog niet op punt 
staat en ze dus niet precies weten wie of wat ze willen zijn, is het 
formuleren van goede marketingdoelstellingen een probleem. 
Vaak schieten ze alle richtingen uit en wordt er niet gefocust. 
Ook de artistieke visie van de organisatie duikt al eens op in de 
marketingdoelstellingen, die hoort daar niet thuis. 

Maar er zijn ook goede voorbeelden. Het Paleis wil per 
seizoen twintig procent nieuwe adressen in de databank, wil een 
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wat is de eXterne analyse?

De kansen en bedreigingen voor de organisatie komen naar 
voor in een externe analyse. Die bestaat uit verschillende onder-
delen. Het eerste aspect zijn de politieke, economische, sociale 
en technologische factoren. Veel van die gegevens zijn vrij 
beschikbaar: denk aan het financieringsbeleid van de overheid, 
het inkomensniveau van de bevolking in de regio, de werkloos-
heidsgraad, demografische trends, nieuwe communicatiemidde-
len. Een marketingverantwoordelijke moet er die data uithalen 
die belangrijk zijn voor de organisatie, die een impact kunnen 
hebben op het publiek en op de programmatie.

Een goede externe analyse kan niet om de concullega’s heen, 
de collega’s die soms concurrenten zijn (of omgekeerd). Het is 
een heel nuttige oefening voor een communicatieverantwoor-
delijke om de collega’s op te lijsten en hun sterktes en zwaktes 
in te schatten. Het gaat niet enkel om andere cultuurcentra of 
-producenten, het kunnen ook sportclubs, jeugdhuizen, vereni-
gingen, stads- of gemeentelijke diensten zijn die op hetzelfde 
doelpubliek mikken, die op dezelfde tijdstippen actief zijn. 

Een analyse van je concullega’s kan de mogelijkheden voor 
samenwerking verduidelijken. Misschien is het nuttig het aanbod 
voor een deel op elkaar af te stemmen, de markt te verdelen en 
te proberen een uitwisseling van publiek op gang te brengen. 
Het gebeurt nog steeds dat culturele spelers weinig tot geen 
samenwerking met concullega’s ontwikkelen. Het is een piste 
die nochtans het verkennen waard is en die verrijkend kan zijn.

Een derde en laatste onderdeel van de externe analyse is het 
kijken naar de marktsegmenten: wie bereik je en wie bereik je 
(nog) niet? Dat kan je doen aan de hand van verschillende para-
meters. Met de demografische parameter bijvoorbeeld verdui-
delijk je welke leeftijdscategorieën je aanspreekt en welke niet. 
De geografische invalshoek kijkt waar je publiek vandaan komt 
en uit welke regio je niet rekruteert. Als één van je strategische 
doelstellingen is om je bestaande publiek vast te houden en 
bepaalde nieuwe doelgroepen aan te trekken, dan moet je uiter-
aard eerst weten wie je nu over de vloer krijgt. Daar kun je dan 
je marketing en communicatie op afstemmen. 

zaalbezetting van zestig procent, bij schoolvoorstellingen zelfs 
negentig procent, en wil meer merkbekendheid. Dat zijn heel 
specifieke, meetbare doelstellingen. Daar kan je de marketing 
en communicatie van de organisatie op enten. 

wie bePaalt de marketingdoelstellingen?

Is het uittekenen van een missie groepswerk, dan is het for-
muleren van marketingdoelstellingen de taak van een beperkt 
aantal mensen, de marketing- of communicatieverantwoor-
delijke op kop. Jij moet de keuzes maken en die aftoetsen bij 
directie, collega’s, programmatoren, kunstenaars.

Als de missie van de organisatie bijvoorbeeld zegt dat ze het 
bestaande publiek wil vasthouden en nieuwe doelgroepen wil 
aanboren, dan kan je daar als marketeer specifieke, meetbare 
doelstellingen aan ophangen. Je wil bijvoorbeeld binnen de vijf 
jaar een groei van twintig procent van het aantal medioren bij de 
voorstellingen.

3.  DE sTraTEgIsCHE anaLysE: KEn jEZELf En jE 
OmgEVIng

naast het bepalen van de marketingdoelstellingen op 
basis van de missie is het belangrijk dat een marketing- en 
communicatieverantwoordelijke een sWOT-analyse maakt 
van de eigen organisatie. Wat zijn de sterktes en de zwaktes, 
wat zijn de kansen en de bedreigingen? bij die oefening be-
kijk je zowel interne als externe componenten.

wat houdt de interne analyse in?

De interne analyse brengt de sterktes en zwaktes van de or-
ganisatie in kaart. Verschillende factoren spelen daarbij een rol: 
het producten- en dienstenaanbod, de ticketverkoop, de prijzen-
politiek, de marketingactiviteiten. Het belangrijkste aspect zijn 
de bezoekerscijfers van de voorbije vijf jaar. Ook de inkomsten en 
de kosten, en de producten die daar een grote impact op hebben, 
zijn essentieel. Veel data, nodig voor de interne analyse, zijn in de 
organisatie aanwezig. Een marketeer moet die in de vingers heb-
ben en de tendensen zien.



hetpaleis – dodo groot 
oF land zonder ei  
foto: kurt van der elst

cc ‘t schaliken  
herentals  
foto: cc ‘t schaliken

beursschouwburg – 
brainstorm beursteam 
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4.  WIE ZIjn jE (pOTEnTIëLE) 
DOELgrOEpEn?

Het is interessant om je (potentiële) doelgroe-
pen wat dieper te analyseren. Die analyse heeft 
een kwalitatieve en een kwantitatieve component. 

Het kwalitatieve onderzoek peilt naar diepte, 
het is gericht op het verkrijgen van informatie over 
wat leeft bij een bepaalde doelgroep, het peilt naar 
motivatie, meningen, wensen, behoeften. Diepte-
interviews of groepsgesprekken zijn methoden om 
daarachter te komen. 

Kwantitatief onderzoek wil veel gegevens ver-
zamelen. Dat kan schriftelijk, face to face, online, 
telefonisch. Daarbij mag je niet uit het oog verliezen 
dat al heel veel gegevens naar de organisatie stro-
men via de verkoop en de verkoopcijfers, via allerlei 
contactmomenten, enquêtes enzovoort. Maar met 
die data wordt doorgaans niet veel gedaan terwijl ze 
je heel veel input kunnen bezorgen voor een uiterst 
nuttige en relevante analyse.

Met een publieksonderzoek bereik je enkel de 
mensen die je al hebt. Het is goed om ook bre-
der te kijken. Een bevolkingsonderzoek brengt 
ook niet-klanten in het vizier. Over die potentieel 
geïnteresseerden zijn veel data beschikbaar via de 
bevolkingsstatistieken van de Vlaamse regering, 
de vrind-indicatoren, de ParticiPatiesur-

vey 2009, en voor de dertien centrumsteden via de 
stadsmonitor.

Op basis van die kwalitatieve en kwantitatieve 
analyse kan je de doelgroepen van je marketing seg-
menteren. Ga je voor een volledige marktdekking? 
Kies je voor selectieve marketing? Voor nichemar-
keting?

het is heel moeilijk om een duurzame 

relatie op te bouwen met jongeren van 14 

tot pakweg 28 jaar. ze gaan elders studeren 

of werken, ze verhuizen. moet je hen punc-

tueel aanspreken, op bepaalde momenten? 

laat je hen volledig links liggen? het zijn 

vragen die elke marketeer zich moet stellen. 

een doelgroep die doorgaans niet goed 

wordt benaderd, zijn de mensen tussen 51 

en 69 jaar. veel verantwoordelijken voor 

marketing en communicatie zien hen als 

gepensioneerden en praten op een ver-

keerde manier met hen. het is bijvoorbeeld 

een heel vreemde politiek om die groep een 

korting op de prijs toe te kennen: de meeste 

medioren behoren helemaal niet tot een 

financieel kwetsbare groep.  

jongeren en medioren

http://www.vlaanderen.be/servlet/Satellite?c=Solution_C&cid=1287981076172&context=1141721623065---1191211215889-1191211215889--1287981076172&p=1186804409590&pagename=Infolijn%2FView
http://www.cjsm.vlaanderen.be/evenementen/participatiesurvey/
http://www.cjsm.vlaanderen.be/evenementen/participatiesurvey/
http://www.thuisindestad.be/stadsmonitor_4.html
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Een nuttige oefening voor elke marketeer is het 
in kaart brengen van de kernaspecten van het merk. 
Betrek het publiek daarbij. Dat kan met een beperkt 
budget, door hen online enkele vragen voor te leg-
gen. Wat roept het merk bij je op? Waar hou je van bij 
dit merk en waar hou je niet van? Wat doet het? Waar 
staat het voor? Wat maakt het merk uniek? Hoe voelt 
het aan bij gebruik? Hoe onderscheidt het zich van 
andere merken?

Ook bij rebranding wordt het publiek vaak vergeten. 
Doorgaans is rebranding een zaak van een gespeci-
aliseerd bureau en de organisatie. De input van het 
publiek is echter onontbeerlijk. Een organisatie mag 
wel willen dat ze bepaalde associaties oproept, het is 
het publiek dat de associaties maakt.

Bij branding is de stem van het publiek, de pu-
blieke perceptie belangrijk, maar het komt er ook op 
aan om, met de feedback van alle belanghebbenden 
op zak, een eigen koers te varen en die voldoende 
lang vol te houden, en dat steeds in dienst van een 
langetermijnvisie op het merk.

5.  branDIng, DE sTErKsTE TrOEf Van DE 
CuLTuursECTOr

The brand of het merk is de verpakking, de koe-
pel waaronder je naar buiten treedt. Branding of 
het bouwen van een merk is de basis van de mar-
ketingstrategie.  

Een merk bestaat uit zichtbare elementen zoals 
een naam, een logo, een lettertype, en onzichtbare 
facetten zoals de dienstverlening en de waarden 
waarvoor je staat.

Een merk moet gedragen zijn door het publiek 
en door iedereen in de organisatie. Een merk bou-
wen is dan ook tweerichtingscommunicatie. je 
hebt het niet volledig in de hand.

Een merk is een emotioneel gegeven. De culturele 
sector heeft op dit punt een belangrijk voordeel ten 
opzichte van de bedrijfswereld. Terwijl een onder-
neming de emotionele band met haar klanten moet 
opbouwen, heeft een cultuurhuis die per definitie 
met zijn publiek: cultuur draait immers rond emotie. 
Voor marketing- en communicatieverantwoordelijken 
is het zaak het merk te koesteren en het verder uit te 
werken. Building brands is making fans. 

Werken aan merksterkte kan op veel manieren. 
Een naam is belangrijk. Je kunt marktsterkte opbou-
wen door te adverteren. Je kunt een BV inschakelen, 
maar je moet je bewust zijn van het gevaar van een 
verregaande identificatie met die persoon. Je kunt 
aanbiedingen en promoties lanceren. Je kunt de eer-
ste zijn om iets te doen (first mover). Het is heel be-
langrijk voor ogen te houden dat een merk gemaakt 
en gekraakt kan worden door wat anderen erover 
zeggen. Dat kan heel snel gaan, zeker via de sociale 
media. De opinie van de peer group is cruciaal.

7 X 7

iemand die tevreden is over je praat 

daarover met zeven anderen. negatieve 

boodschappen deelt hij of zij met zeven 

maal zeven anderen.

organisaties uit het kunstendecreet ver-

huren hun infrastructuur soms aan derden. 

vanuit het oogpunt van merkbewaking 

is het heel belangrijk dat het publiek een 

onderscheid kan maken tussen de eigen 

programmatie en de programmatie door 

derden. laat bij het verhuren van de zaal de 

communicatie volledig over aan de huurder. 

leg contractueel vast dat hij het logo en het 

merk van het cultuurhuis niet mag gebruiken 

in zijn communicatie. werk op de website 

met een rubriek ‘events door derden’, las een 

aparte rubriek in de programmabrochure in, 

maak een verschil met kleuren en labels. doe 

je dat consequent, dan begrijpt het publiek 

heel snel dat het niet jouw productie is. 

de lijn tussen eigen programmatie en events 

door derden moet niet altijd even strak 

getrokken worden. bij cultuur- en gemeen-

schapscentra moeten we voorzichtig zijn en 

telkens lokaal een inschatting maken. een 

geïntegreerde communicatieaanpak waarbij 

activiteiten van derden volwaardig deel 

uitmaken van het huismerk, kan daar vaak 

net wel aangewezen zijn. 

hoe dan ook, bij events door derden is het 

heel belangrijk dat je als cultuurhuis wel con-

trole houdt over de ticketing. op die manier 

krijg je de publieksgegevens van die externe 

programmatie in handen en die kan je 

gebruiken voor kwalitatieve analyse en voor 

het uitzetten van trends. de feitelijke data 

zijn ofwel eigendom van de organiserende 

derde partij ofwel, indien dit contractueel is 

vastgelegd, van beide partijen. een strakke 

bewaking van je merk bij evenementen of 

programmatie door derden in jouw huis, is in 

elk geval steeds aangewezen.  

merk en zaalverhuur
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Een vernuftig plan
EEn pubLIEKssTraTEgIE mET rEaLIsTIsCHE  

DOELsTELLIngEn
naar een workshoP van leen gysen 

je hebt de strategische marketingdoelstellingen 
uitgezet oP basis van de missie van de organisatie. 
je hebt inzicht in de eigen sterktes en zwaktes, en 
in de kansen en bedreigingen van buitenaF. je hebt 
een analyse gemaakt van (Potentiële) doelgroe-
Pen. je hebt zicht oP wat je organisatie als merk 
betekent voor het Publiek en andere stakehol-
ders. dan is de basis gelegd voor een goede marke-
tingstrategie en een goed communicatiePlan.

1. gEïnTEgrEErDE marKETIngCOmmunICaTIE

focus is heel belangrijk in marketing en communicatie, je 
moet keuzes maken. Een instrument als de ansoFF-matriX 
kan daarbij helpen omdat hij schetst welk product je in welke 
markt afzet. 

Er zijn ook heel wat theoretische modellen die als kap-
stok kunnen dienen voor marketingplannen: de 4 P’s van mc 

carthy (product, price, place, promotion), aangevuld tot de 7 
p’s van booms en bitner (people, process, physical evidence) 
of de 4 C’s van Lauterborn en Kotler (consumer, cost, conveni-
ence, communication). 

Marketingcommunicatie verliep vroeger vooral via de media, 
nu wordt ze steeds meer gediversifieerd. Het belang van ge-
specialiseerde media neemt toe, net als direct contact met de 
klant en persoonlijke communicatie. De rol van het internet blijft 
exponentieel groeien. Een communicatieverantwoordelijke moet 
alle puzzelstukken integreren tot een aaneensluitend geheel: 
advertenties in de media, promoties, public relations, direct 
marketing, interactieve marketing, evenementen, de verkoop-
punten (ticketbalie), om er maar enkele te noemen. 

Die evolutie naar geïntegreerde marketingcommunicatie 
heeft geleid tot de nieuwe 4 P’s van marketing, geïntroduceerd 
door Idris Mootee: participation, personalisation, peer-to-peer com-
munities, predictive modeling. 

Experience marketing wordt steeds belangrijker. Dat wil zeggen 
dat je ervaringen creëert rond een merk of product die voor de 
consument waardevol zijn. Je verbindt je merk met de emoties 
van de consument. Experience marketing is gericht op sense (zin-

2de
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http://nl.wikipedia.org/wiki/Ansoffmatrix
http://nl.wikipedia.org/wiki/Marketingmix
http://nl.wikipedia.org/wiki/Marketingmix
http://mootee.typepad.com/innovation_playground/2007/07/wen-20-and-the-.html
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cc de herbakker eeklo - 
circus klezmer  
foto: cc de herbakker

theater malPertuis - zaal  
foto: johnny de jaegher

reclamebureaus

reclame- en marketingbureaus kunnen niet 

denken voor de organisatie, dat moet je 

zelf doen. bureaus brengen expertise in, ze 

zorgen voor zuurstof, maar de organisatie 

moet de regie in handen houden.

weten waarom je iets doet, je moet de communicatiemidde-
len kiezen in functie van je doelstellingen. Het gaat er vooral 
over de juiste dingen te doen, veeleer dan de dingen juist te 
doen.

welke kenmerken heeFt een communicatiePlan?

Een communicatieplan maak je voor één seizoen, voor één 
jaar. Het is goed doordacht en realistisch en kwalitatief sterk. 
Het plan is een werkinstrument. Dat wil zeggen dat het ruimte 
laat voor opportuniteiten en dat je het voortdurend kritisch in 
vraag stelt. 

Om een communicatieplan op te stellen zijn theorie, kennis 
en ervaring nodig maar ook intuïtie en gezond verstand spelen 
een grote rol. 

hoe bouw je een communicatiePlan oP?

Een communicatieplan telt negen stappen. Het zijn stuk voor 
stuk musts, die je op papier moet zetten.

 
1. doelstellingen bePalen: Wat wil je bereiken binnen 

welke termijn?
2. doelgroePen bePalen: Wie wil je bereiken?
3. boodschaPPen Formuleren: Wat ga je communiceren?
4. media en kanalen bePalen: Communicatiemix bepa-

len; welke middelen zal je inzetten? 
5. Planning oPmaken: Wanneer ga je wat communiceren?
6. organisatie: Wie is verantwoordelijk voor wat in het 

communicatieproces?
7. budget: Wat is de kostprijs van je communicatie?
8. monitoring: Wat brengt je communicatie teweeg 

(steekproeven)?
9. evaluatie: In welke mate zijn de communicatiedoel-

stellingen bereikt?

waarom is een Plan noodzakelijk?

Veel communicatieplannen beginnen bij de vierde stap, het 
bepalen van de communicatiemix. Ook het budget staat altijd in 
het plan. Als een organisatie al een communicatieplan heeft, 

tuigen, betrokkenheid), feel (emoties, affectie), think 
(inzicht geven), act (fysieke inspanning), en relation 
(sociale ervaringen, groep, sociale identiteit). 

Ging het vroeger vooral over het publiek bereiken, 
dan is de essentie nu het publiek ‘beraken’. Een be-
klijvend verhaal is daarbij essentieel. Het verhaal dat 
je brengt moet krachtig zijn, het moet aansluiten bij 
de belevingswereld van de toehoorders, ze moeten 
zich kunnen identificeren met de hoofdrolspelers, en 
bovenal: het verhaal moet authentiek zijn. 

2. DE nEgEn sTappEn Van HET
COmmunICaTIEpLan

Een folder uitgeven uit gewoonte, een affiche 
maken voor de affiche, dat heeft geen zin. je moet 
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veel cultuurproducenten en -centra 

kampen met het probleem dat de program-

mamakers willen bepalen wat over ‘hun’ 

voorstelling wordt geschreven. artistieke 

taal is echter niet altijd even geschikt voor 

publiekswerving en –werking. daarom is 

dialoog tussen communicatiemensen, ma-

kers van voorstellingen en programmatoren 

heel belangrijk, de verantwoordelijkheden 

moeten duidelijk worden vastgelegd: com-

municatie is een zaak van de communica-

tiemedewerkers.

een ander pijnpunt zijn de ‘credits’ 

die moeilijk te verzoenen zijn met een 

wervende tekst. ook daarover moeten 

goede afspraken gemaakt worden. ‘credits’ 

kunnen wel perfect opgenomen worden 

op bijvoorbeeld de website. beschikbare 

ruimte in communicatie heeft namelijk ook 

een economische kant.

dialoog met artiestenmoet keuzes maken. Voor sommige doelgroepen ga 
je misschien beter met een partner in zee. Keuzes 
maken betekent dat je publiekskennis moet hebben 
en dat je gaat segmenteren. 

staP 3: boodschaPPen Formuleren

Boodschappen vertalen de doelstellingen naar 
het publiek. Ze moeten puur en helder zijn voor de 
doelgroep. Ze combineren wervende taal met inhoud. 
Goede boodschappen zijn:

- coherent
- onderscheidend
- geloofwaardig
- herkenbaar
- begrijpelijk en helder
- zichtbaar
- duurzaam
- aanpasbaar/flexibel
- tweerichtingsverkeer.

Ze brengen aida teweeg bij de ontvanger: Atten-
tion, Interest, Desire, Action.

staP 4: media en kanalen bePalen

Media zijn vehikels, ze zijn niet de basis van het 
communicatieplan. Het komt erop aan te kijken 
welke dragers je nodig hebt om je doelstellingen 
te bereiken. Heb je snelle media nodig of beoog je 
een resultaat dat langer doorwerkt? Ga je nationaal, 
regionaal of lokaal? Wil je promotioneel iets doen of 
wil je vooral redactionele coverage uitlokken?

De drie belangrijkste elementen bij de keuze van 
media en kanalen zijn timing, frequentie en bereik. 
Het budget bepaalt mee wat je mogelijkheden zijn, 
maar het is niet de doorslaggevende factor. 

natuurlijk. Bij ongeveer de helft van de deelnemers aan de 
workshop is het er nog niet van gekomen. Gebrek aan tijd is de 
meest aangehaalde reden. Een plan opmaken vraagt inderdaad 
wat tijd maar die wordt daarna ruimschoots goedgemaakt. Een 
goed plan zorgt ervoor dat er efficiënter en met meer resultaat 
gewerkt wordt, het geeft houvast en maakt het makkelijker om 
beslissingen te nemen. 

Vaak doet een kwakkelende ticketverkoop een alarmbel 
afgaan waarna alle communicatieregisters worden opengetrok-
ken. Het is op zo’n moment heel belangrijk om een goed plan te 
hebben zodat je effectief en gericht kunt bijsturen. Belangrijk 
is dat je je niet in de slachtofferrol laat duwen omdat je dan 
meestal in een patroon vervalt van brandjes blussen. Als een 
voorstelling niet loopt, is dat nooit alleen een zaak van de com-
municatieverantwoordelijke. Er zijn allerlei factoren in het spel, 
zoals concurrentie of de programmatie.

wie stelt het communicatiePlan oP?

Bij de opmaak van een communicatieplan is het belangrijk 
om met de programmatoren en directie te overleggen over de 
verwachtingen. Nog te vaak zijn zij het die de prognoses van be-
zoekersaantallen vooropstellen (op basis van een productiebud-
get), de communicatiemensen moeten er dan maar voor zorgen 
dat die verwachtingen ingelost worden. Dat is niet correct, daar 
is overleg over nodig. En dat brengt ons weer bij het cruciale 
punt van de plaats van de communicatieverantwoordelijke in de 
organisatie: hij of zij zit best op directieniveau.

staP 1: doelstellingen bePalen

De doelstellingen moeten passen in het algemene beleids-
kader. Zoals eerder gezegd moeten ze ‘SMART’ zijn. Het is ook 
cruciaal dat de communicatieverantwoordelijke duidelijk maakt 
welke de randvoorwaarden zijn om de doelstellingen te kunnen 
waarmaken. Hoeveel personeel is er nodig? Hoeveel budget? 
Hoeveel tijd? 

staP 2: doelgroePen bePalen

Het is onmogelijk het hele communicatiearsenaal voor 
iedereen in te zetten want dan komt er niets van in huis. Je 

http://nl.wikipedia.org/wiki/AIDA-model
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theater malPertuis – 
Foyer   
foto: johnny de jaegher

braakland/zhebilding - 
vermaak na arbeid:  
ellen schoenaerts 
kwartet 
foto: braakland/zhebilding

cc nova wetteren – 
seizoensoPening 
foto: wesley poelman

De klassieke kanalen
Adverteren op televisie en radio of in grote tijdschriften ligt 

doorgaans enkel binnen het bereik van de grote culturele spelers. 
Die massamedia kunnen nooit je enige communicatiekanalen zijn 
want ze bieden onvoldoende mogelijkheden tot verdieping.

Hetzelfde geldt voor affichage. Het voordeel van affiches is de 
grote zichtbaarheid. 

Eigen drukwerk is (voorlopig nog) een vaste waarde. Het is 
een relatief duur instrument. De return on investment wordt rela-
tief weinig gemeten. Het is een oefening die je misschien eens 
moet maken. Drukwerk is wel een uitstekend medium als je het 
combineert met datacaptatie: mensen moeten een blad met hun 
gegevens invullen om de seizoensbrochure te krijgen. Hier kan 
je ook online een rol toebedelen.

Word of mouth is belangrijk. Geef je ambassadeurs een duide-
lijk kader en goede informatie uit eerste hand.

Een persstrategie is onmisbaar, ook al levert doorgaans 
slechts twintig procent van je inspanningen resultaat op. Pas 
dus altijd de 80/20-regel toe: investeer tachtig procent van je tijd 
in twintig procent van de contacten voor maximale return. De 
database van persmedewerkers moet je voortdurend updaten 
want in die sector is het verloop heel groot.

sociale netwerken en sociale media
LinkedIn wordt niet zo veel gebruikt maar het is een krachtig 

kanaal om met collega’s informatie te delen, om te overleggen, om 
groepsdiscussies te stimuleren, om te rekruteren en om te net-
werken. Omdat LinkedIn een professionele omgeving biedt (busi-
ness to business) is het een uitermate interessant platform voor 
sectoroverleg en voor het monitoren van bewegingen,tendensen 
en socio-culturele en politieke vraagstukken.

Facebook heeft intussen meer dan 1 miljard gebruikers. 
De gemiddelde gebruiker spendeert bijna een uur per dag aan 
Facebook, is lid van twaalf groepen, wordt fan van twee nieuwe 
pagina’s per dag en zegt dagelijks negen keer ‘I like’. Facebook 
evolueert van een sociaal netwerk steeds meer naar een sociaal 
medium dat bijvoorbeeld ook meer en meer nieuws brengt. 
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Digital natives (geboren na 1980) en digital 

immigrants zijn verschillende doelgroepen. 

ze gaan op een andere manier met websites 

om. een digital immigrant klikt en surft door-

gaans lineair door tot een bepaald eindpunt. 

een digital native klikt in 360 graden. als je 

je site laat onderzoeken door een extern 

bureau moet je altijd vragen wie het als 

testpubliek heeft ingezet. vaak zijn dat stu-

denten en dus digital natives, maar die zijn 

niet representatief voor je hele doelpubliek.

hou bij het ontwerp van een site ook voor 

ogen dat de smartphone een penetratie 

heeft van 31 procent en die zal gestaag 

toenemen. veel mensen gaan met de smart-

phone op zoek naar informatie, weinig sites 

zijn daarop voorzien. neem een mobiele site 

mee in je plannen of zorg voor de nodige 

apps.

digital native en  
digital immigrant

kan daar aan? Daar bestaan contentmanagementsys-
temen voor. 

Ook het creatieve proces kan je in een procedure 
gieten: wanneer is er een brainstorm over het nieuwe 
seizoen of wanneer is er overleg tussen de communi-
catiemensen en de anderen in de organisatie?   

staP 7: budget

Maak een realistische inschatting van het budget 
en voorzie eventueel extra’s. Met een relatief klein 
budget kan je veel realiseren; creativiteit en efficiën-
tie zijn de sleutelwoorden. Communicatieverantwoor-
delijken moeten het budget in de vingers hebben. Ze 
moeten te allen tijde weten of er nog marge is, waar 
ze een deel van het budget kunnen verschuiven als 
dat nodig is of als zich een opportuniteit aandient.

Het is interessant om een activity-based cost 
te berekenen van een volledige voorstelling: de 
artistieke productiekost, de zaal, het personeel, de 
communicatie enzovoort. Dat kan tot verfrissende 
inzichten leiden. 

staP 8: monitoring

Monitoring is het tussentijds evalueren. Publieks-
aantallen zijn daarin een cruciale factor maar er is 
meer: het aantal recensies dat verschijnt, de reactie 
van het publiek, vrijkaarten die effectief gebruikt 
worden enzovoort. Ook de baliemedewerkers (box 
office, onthaal) kunnen bepaalde zaken bevragen, 
op voorwaarde je hen als deelgenoot erkent in je 
projecten en hen als bondgenoot betrekt. Kies er een 
aantal kanalen uit, analyseer en verwerk die gege-
vens regelmatig en stuur eventueel bij.

Twitter is een sociaal medium. Het heeft een hoge 
naambekendheid maar het gebruik ligt vrij laag. In 
België zijn er 1 miljoen gebruikers. Voor heel gerichte 
lastminute-aanbiedingen naar een community van 
fans kan het een heel interessant medium zijn.

Kanalen zoals Flickr, youtube en vimeo zijn han-
dig om foto’s en video’s (zoals trailers) te verspreiden. 

Blogs zijn handig om boodschappen de wereld in 
te sturen, het zijn interessante dragers van opinië-
rende communicatie en het zijn favoriete instrumen-
ten van zoekmachines. Een blog onderhouden vraagt 
een tijdinvestering, maar waarom niet beginnen met 
een groepje fans-bloggers?  

Het grote voordeel van sociale media is dat je 
de respons kan meten. Doe dat ook! 

Meer over sociale media lees je in deel 5 van 
deze publicatie. 

staP 5: Planning oPmaken

De grote lijnen van een planning – de piek- en 
dalmomenten – moeten in een communicatieplan 
staan. De verfijning, de operationele planning neem 
je het best op in actieplannen per voorstelling of per 
doelgroep. Communicatieverantwoordelijken voelen 
de ritmiek van het seizoen haarfijn aan. Die geeft 
houvast en maakt het mogelijk alle betrokkenen, 
zowel intern als extern, goed aan te sturen. 

staP 6: organisatie

Een goede afbakening van functies in de organisa-
tie is nodig, zodat iedereen weet wat van hem of haar 
verwacht wordt. Hetzelfde geldt voor freelancers en 
vrijwilligers. Maak duidelijke afspraken. 

Processen en procedures zijn belangrijk, zonder 
dat ze in administratieve rompslomp verzanden. Wie 
gaat er finaal over de inhoud, zowel qua tekst als 
beeld? Wie geeft uiteindelijk het fiat? Wat is de tone 
of voice: welk type taal gebruik je, welke aanspreking 
enzovoort? Waar wordt de laatste versie bewaard, wie 

een heel nuttig instrument is een manage-

ment dashboard. het is een overzicht van 

zes, zeven kerncijfers voor de organisatie: 

bereikt publiek in de zaal, bereikt publiek 

via de mediakanalen, bereikte doelgroepen, 

aantal abonnees, aantal bezoekers van de 

website, de verkoopcijfers enzovoort. die 

kan je elke week aan het managementteam 

aanbieden. zo heeft het team in een oog-

wenk zicht op de kerncijfers en de evolutie 

ervan, en zo houd je communicatie hoog op 

de agenda.

management dashboard

http://www.flickr.com
http://www.youtube.com
http://www.vimeo.com
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cc de brouckere tor-
hout – suPervlieg 2011 
foto: cc de brouckere

bij’ de vieze gasten – 
circusPlaneet 
foto: circusplaneet

kunstencentrum 
buda – budascooP  
foto: kunstencentrum buda

staP 9: evaluatie 

Bij de evaluatie bekijk je of en in welke mate je de doelstel-
lingen hebt gehaald. Heb je het artistieke product op een goede 
manier vertaald? Dat moet je vragen aan het publiek én aan de 
artistieke ploeg. Werd de publieksdiversificatie bereikt die je voor-
opstelde? Wat heeft de samenwerking met partners opgebracht? 

Bekijk wat fout liep en wat goed ging, welke de valkuilen en 
opportuniteiten zijn. 

Het is heel belangrijk een nulmeting te doen. Als je bijvoor-
beeld gedurende twee jaar aan je branding wil werken, is het 
nodig te weten waar je staat aan het begin van de rit. Hetzelfde 
als het een doelstelling is om meer scholen te bereiken, meer 
persaandacht te genereren enzovoort.
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Een heldere boodschap
WErVEnD En TOEganKELIjK TEKsTmaTErIaaL
naar een workshoP van jeroen overstijns

wat wil je communiceren? naar wie? wanneer? 
via welke kanalen? een goed communica-
tiePlan is het kader waarin die vragen een 
antwoord krijgen. maar als je wil dat de 
boodschaP het gewenste eFFect heeFt, moet 
hij ook helder en wervend geFormuleerd zijn. 
schriFtelijke communicatie: hoe doe je dat?  

1. WaarOm Is COmmunICaTIE ZO mOEILIjK?

 
Communicatie is altijd een opeenvolging van 

stappen. Op elke stap kan ruis zitten.
- gedacht is nog niet gezegd: je denkt iets 

maar daarmee heb je het nog niet gezegd.
- gezegd is nog niet gehoord: je zegt iets 

maar het is lang niet zeker dat de ontvanger 
de boodschap ook hoort.

- gehoord is nog niet begrePen: de ontvan-
ger hoort de boodschap maar dat betekent niet 
dat hij die ook begrijpt.

- begrePen is nog niet gehandeld: de ont-
vanger begrijpt de boodschap maar dat wil 
nog niet zeggen dat hij tot handelen overgaat.

De deelnemers aan Bonjour, Public! kunnen 
bogen op een ruime ervaring, toch loopt ook bij hen 
de (schriftelijke) communicatie niet altijd gesmeerd. 
Enkele verzuchtingen:

- Verschillende mensen in de organisatie 
laten zich in met communicatie. Ze hebben 
allemaal een verschillend doel voor ogen. Er 
is geen eenvormigheid in de boodschappen. 
Dat leidt vaak tot discussies tussen com-
municatiemedewerkers en programmatoren, 
artiesten, dramaturgen enzovoort. Zo gaat 

3de

hoofdstuk

waarom is  
communicatie zo 
moeilijk?

hoe organiseer je 
schriftelijke  
communicatie?

schrijven in 
twaalf stappen

enkele teksten 
bekeken

n°1 n°3

n°2 n°4

je schrijft vaak teksten vanuit een grote 

voorkennis. die kan je niet wissen, je begint 

nooit van een blanco blad. toch is het zaak 

zo eenvoudig mogelijk te schrijven. hanteer 

de ‘schoonmoederregel’: een tekst moet 

toegankelijk zijn voor een lezer zonder 

voorkennis.

dat is niet vanzelfsprekend want als je een 

tekst schrijft, ga je er vaak onbewust van 

uit dat je je publiek vooral niet dom mag 

vinden en dat je dus niet te makkelijk mag 

schrijven. dat is een fout uitgangspunt. je 

herleidt het publiek niet tot dom door een-

voudiger te schrijven, je zorgt ervoor dat je 

de boodschap helder overbrengt. door te 

moeilijk te schrijven, stoot je lezers net af: 

zij hebben eenvoudigweg geen tijd om je 

moeilijke tekst te doorgronden.

schakel je voorkennis uit
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als je mensen met ‘je’ aanspreekt, breng je 

een andere boodschap dan als je hen met ‘u’ 

aanspreekt. wil je een familiaire band met 

het publiek, dan gebruik je ‘je’. als je liever 

een zekere afstand houdt (of als je publiek 

dat wil), dan kies je voor ‘u’. niet zozeer het 

communicatiemedium, wel de band met 

het publiek geeft de doorslag. dat betekent 

dat je in theorie kan variëren en ‘je’ gebrui-

ken voor de ene doelgroep, ‘u’ voor een 

andere. in praktijk zijn twee doelgroepen 

bijna nooit volledig van elkaar gescheiden: 

tussen Facebook en de seizoensbrochure 

zal er ook wel een zekere overlapping zijn. 

daarom is het goed een consequente keuze 

te maken tussen ‘je’ of ‘u’. dat maakt het ook 

intern veel makkelijker werken.

je oF u? 2. sCHrIjVEn In TWaaLf sTappEn

staP 1: is schrijven het beste?

Deze vraag moet je stellen voordat je aan het 
schrijven gaat. Wat zal je doen met de tekst? Is er 
een publiek voor? Heb je een boodschap? Vaak is 
schrijven niet de beste oplossing, veel teksten kun-
nen evengoed niet geschreven worden.

staP 2: bezint eer ge begint

Beginnen met schrijven doe je niet door te 
schrijven. Eerst moet je nadenken: wat wil je dat 
de lezer onthoudt, welke ene gedachte moet blijven 
hangen? Die kerngedachte moet je in één zin kunnen 
samenvatten.

staP 3: kijk naast de sPiegel

Je schrijft voor een publiek, niet voor jezelf. 
Programmatoren of theatermakers die teksten 
schrijven, willen vaak in de eerste plaats zichzelf 
verkopen. Daar is op zich niets mis mee maar het is 
wel een probleem als je een publiek wil aanspreken. 
Een programmator denkt vaak vanuit de artiest, een 
communicator vanuit het publiek. Dat zijn twee heel 
verschillende uitgangspunten.

staP 4: bouw een Piramide oP van bovenaF

Werk het centrale idee verder uit, kies de argu-
menten, de elementen die je wil opnemen. Je ver-
trekt dus van de top van de piramide naar beneden, 
en niet omgekeerd van de basis naar boven. Belang-
rijk is dat je de kerngedachte in het begin van de 
tekst brengt, in de eerste zinnen. Mensen willen van 
bij het begin weten waarom ze een tekst lezen.

staP 5: een schrijver is een architect

Je bouwt een tekst op zoals een huis. Je maakt 
van elk element van je argumentatie een tekstblokje 
en je legt verbindingen tussen die blokken. Zo bouw 

heel veel energie verloren.
- Communicatie gebeurt intuïtief en is heel ar-

beidsintensief. Hoe kan het efficiënter, meer 
gestructureerd?

- Communicatie is gericht op een heel divers 
publiek, op mensen met heel verschillende 
culturele achtergronden. Hoe bereik je die 
verschillende doelgroepen?

- Zit de zaal afgeladen vol, dan is het de voor-
stelling die goed is. Zijn er nog vrije plaatsen, 
dan is de communicatie tekortgeschoten. 
Daarmee hangt samen dat het resultaat van 
communicatie aan de korte termijn wordt 
afgemeten, niet aan de lange termijn. 

Schriftelijke communicatie is dus ook voor erva-
ren schrijvers moeilijk. Maar gelukkig is het ‘gewone’ 
schrijven – niet het schrijven van romans – veel 
meer een ambacht dan een talent. Het heeft meer te 
maken met oefenen dan met aangeboren kunnen of 
met opleiding.

hoe communiceer je over een voorstelling 

die er nog niet is? dat probleem stelt zich 

vooral voor de seizoensbrochures. daarin 

staat doorgaans veel te veel tekst. een deel 

van het probleem lost zichzelf dus op door 

bondiger te schrijven. maar je moet natuur-

lijk wel inhoud hebben en de makers van 

de voorstelling willen nog niets prijsgeven. 

een mogelijke oplossing is het stellen van 

drie heel gerichte vragen aan de program-

mator of de artiest. wat is de aanleiding 

voor de voorstelling? wat wil je dat ze 

teweegbrengt? wat beweegt je? vaak kan 

hij daar concreet op antwoorden. voeg aan 

die antwoorden een korte biografie toe en 

eventueel enkele citaten uit recensies van 

vroegere voorstellingen. en zorg ook voor 

goede beelden.

als de maker of de programmator zelf een 

tekst schrijft, ontbreekt soms een centraal 

idee: hij is geschreven zonder vooraf na 

te denken. ook dan kunnen de antwoor-

den op de drie vragen een werkbare tekst 

opleveren.

drie gerichte vragen aan de maker
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cc nova wetteren – vertelFestival 
ola!Palabra  
foto: wesley poelman

wie communiceert over een rondrei-

zende voorstelling: de producent of het 

cultuurcentrum? moet de tekst over een 

voorstelling dezelfde zijn in de programma-

brochures van alle centra die ze aandoet? 

de publiekswerving is een zaak van het 

cultuurcentrum en dus is het logisch dat 

het centrum communiceert, uiteraard met 

respect voor de voorstelling. het moet zijn 

identiteit kunnen gebruiken in zijn com-

municatie.

Producent en cultuurcentrum:  
wie communiceert?

nieuwbakken, onvermoed enzovoort. Doseer!

staP 9: wees je bescheiden zelF

Probeer in een tekst een evenwicht te vinden 
tussen persoonlijkheid en het niet alleen maar over 
jezelf hebben.

staP 10: schraP nog meer

Een tekst kan altijd korter. Zinnen bestaan uit 
maximaal vijftien woorden, paragrafen uit maximaal 
vijf zinnen. Eén idee per paragraaf is voldoende. Het 
belangrijkste van de zin moet altijd vooraan staan.

staP 11: jij bent het einde

Op het einde van de tekst moet je de cirkel rond-
maken door het centrale idee te herhalen, anders 
geformuleerd.

staP 12: vraag de mening van je vijand

Laat je tekst nalezen door iemand met wie je geen 
emotionele band hebt. Je lief is geen goed criticus.

3. HOE OrganIsEEr jE sCHrIfTELIjKE 
COmmunICaTIE?

nog vaak gebeurt het dat de informatie een hele 
weg aflegt van de artiest, over het management 
en de programmator tot bij de communicatiever-
antwoordelijke. Iedereen heeft dezelfde informa-
tie door de eigen bril bekeken, er zit met andere 
woorden veel ruis op. bovendien is het niet nood-
zakelijk iets waar de communicatieverantwoorde-
lijke veel mee aankan vanuit het perspectief van 
publiekswerving. En eens een tekst geschreven is, 
doorloopt hij de omgekeerde weg en moet ieder-
een er zijn zegen over geven.

In andere organisaties zit de communicatiever-
antwoordelijke in het midden van het web. Hij krijgt 

je een structuur op. En dan proportioneer je: hoeveel 
tekst besteed ik aan het ene argument, hoeveel aan 
het tweede enzovoort?

staP 6: wees de zatte nonkel (met mate)

Niemand begint aan een saaie tekst. Kom goed 
binnen in de eerste zinnen, zonder te lollig te zijn.

 staP 7: bePerk jezelF

Vaak denken we dat we de lezer serieus nemen 
door veel te schrijven. Het omgekeerde is waar: met 
lange teksten jaag je de lezer weg. Je zegt eigenlijk: 
‘ik vind dat jij de tijd moet nemen om mijn lange 
tekst te lezen’.

staP 8: een schrijver is een kruidenier

Het AIDAS-principe voor marketingteksten gaat op 
voor alle communicatie. AIDAS staat voor Attention-
Interest-Desire-Action-Satisfaction. Het zijn vijf functies 
die je nodig hebt in de opbouw van je tekst. Je moet 
de aandacht trekken (het zattenonkel-idee). Ver-
volgens moet je ankerpunten inbouwen waardoor 
lezers zich kunnen identificeren met wat je schrijft 
(bijvoorbeeld: ik ken die artiest of die regisseur). 
Desire betekent dat je die interesse verdiept waardoor 
de lezer het gevoel krijgt dat hij iets heeft met wat je 
schrijft, dat wat je schrijft zelfs een verlangen op-
wekt. Daarna moet een tekst aanzetten tot actie: veel 
teksten vertellen wel iets maar roepen niet op tot 
actie. Ten slotte is er satisfaction. Die functie wordt 
meestal vergeten: de lezer moet op de een of andere 
manier het gevoel hebben dat het de moeite waard 
was om de tekst te lezen.

Teksten zijn vaak onpersoonlijk, sec, zakelijk, er 
zit geen karakter, geen identiteit in terwijl mensen 
dat wel verwachten, zeker van de cultuursector. 
Absoluut te vermijden is te wollige en nietszeggende 
taal. Veel teksten lopen over van de grote adjectie-
ven zoals uniek, grandioos, meesterlijk, universeel, 

sociale media

we kunnen een Facebookpagina maken, 

dus doen we dat maar. we zullen wel con-

tent hebben en die zal wel gelezen worden. 

dat zijn te veel veronderstellingen. het kost 

evenveel energie en moeite om via sociale 

media relaties te leggen met je doelpubliek 

dan via de klassieke media.

er wordt vaak gesproken over de overgang 

van klassieke naar sociale media. die over-

gang bestaat niet, om twee redenen. eén, 

de klassieke media blijven bestaan, je kan 

die niet loslaten. twee, de verwachtingen 

inzake sociale media zijn te hoog gespan-

nen. ze zijn wel heel hip, maar de efficiëntie 

is niet altijd even groot. schakel ze in als je 

denkt dat je er een doelgroep mee kan mo-

biliseren en als je de mensen in huis hebt 

om in interactie te treden met het publiek.
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cc circa gent - dansen 
in ’t Park 
foto: femke heindryckx

de warande – de kuub  
foto: paul casaer

cc westrand dilbeek - 
rondleiding  
foto: peter d’herde

heel veel informatie aangereikt en het is zijn rol die 
te vertalen in een heldere boodschap waar logica en 
eenvormigheid in zit.

Het gebeurt ook dat de communicatieverantwoor-
delijke aan het eind van een keten komt. Het publiek 
is bepalend voor de missie van de organisatie, de 
missie stuurt de programmatie aan en dan is het 
aan de communicatiespecialisten om het publiek te 
werven.

De plaats van de communicatieverantwoordelijke 
verschilt dus van organisatie tot organisatie. Eigen-
lijk hoort hij helemaal aan het begin van de keten 
te staan. De missie begint vanuit de definitie van de 
doelgroep, en die doelgroep is precies waar de com-
municatieverantwoordelijke mee bezig is. Hij moet 
dus van bij het begin betrokken zijn bij de missie- en 
de visievorming, en bij het uitzetten van de doelstel-
lingen van de organisatie.

In elk geval moet er duidelijkheid zijn over de rol 
van de communicatieverantwoordelijke. Een interne 
discussie daarover is noodzakelijk. 

interne spanningen ontstaan dikwijls om-

dat er op verschillende manieren over ver-

antwoordelijkheden wordt gesproken. wat 

is verantwoordelijkheid? het rasci-model 

staat voor vijf kernwoorden en vijf soorten 

verantwoordelijkheid: resPonsible, 

accountable, suPPortive, consul-

tant, inFormed.

inFormed: je komt helemaal op het einde, 

je wordt op de hoogte gebracht van een 

beslissing.

consultant: je neemt geen beslissing 

maar je mening wordt wel gevraagd.

suPPortive: je ondersteunt door een 

activiteit een bepaald onderdeel van de 

beslissing.

accountable: je bent aanspreekbaar op 

het resultaat, op de kwaliteit.

resPonsible: je bent verantwoordelijk, 

je trekt, je zorgt ervoor dat een beslissing 

wordt uitgevoerd.

het spreekt voor zich dat je bijvoorbeeld 

niet verantwoordelijk (accountable) 

kunt zijn voor de vele lege plaatsen in de 

zaal als je in alles wat voorafging maar een 

raadgevende rol (consultant) had.

vijF soorten verantwoordelijkheid

http://nl.wikipedia.org/wiki/RACI-model
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een lezer haakt na de eer-
ste zin van de oorspron-
kelijke tekst al af: natuur-
lijk heeft de twintigste 
eeuw plaatsgevonden. de 
herschreven versie is veel 
beter. in de eerste zin heb 
je al de essentie mee. hij 
is ook enthousiasmerend. 
maar, je moet bescheiden 
zijn met de superlatieven. 
eén keer ‘grandioos’ kan, 
maar ‘mis de kans niet om 
deze meesterlijke mono-
loog te zien’ is erover. die 
zin belooft te veel.  
schrappen dus.

‘nieuwbakken’, ‘univer-
seel’, ‘onvermoed’, dat 
zijn veel te veel grote, 
nietszeggende woorden. 
en ‘overgave gewenst’, 
dat zal de lezer/kijker zelf 
wel uitmaken.
en wat als je het keuken-
concert en de culinaire 
peepshow niet hebt 
gezien? natuurlijk kan je 
in een tekst wel verwijzen 
naar vroegere voorstel-
lingen, maar dan moet je 
uitleggen, beschrijven 
wat er toen te zien was. 
anders sluit je de mensen 
uit die er vorige keer niet 
bij waren.

de eerste paragraaf is 
oké, de tweede is te wol-
lig. schrap adjectieven 
zoals ‘bevoorrecht’ en 
‘demonisch’ en het wordt 
al heel wat beter. in de 
slotzin staat met ‘van 
alle franjes ontdaan’ en 
‘teruggebracht tot zijn 
essentie’ twee keer het-
zelfde cliché.

 
Jago is een soldaat in dienst van het Venetiaanse leger. Hij 

grijpt naast de benoeming tot officier en dat zint hem niet. Jago 
broedt een plan uit om wraak te nemen op zijn generaal Othello 
en rivaal Cassio. Othello, een Arabier, heeft intussen het hart 
van de blanke Desdemona veroverd. Jago richt zijn pijlen op 
deze prille liefde en zaait jaloezie in het hart van de generaal.

 
De toeschouwers zitten samen met de acteurs op het slag-

veld waar het allemaal gebeurt. Vijandige vloten en overzeese 
gebieden komen voelbaar dichtbij. Het publiek is niet alleen 
bevoorrecht getuige van Othello’s zeeslag, maar ook van Jago’s 
persoonlijke oorlog. Ontsnappen aan het demonisch kluwen van 
strijd en intrige wordt onmogelijk! Shakespeares passionele 
tragedie over vriendschap en verraad, liefde en jaloezie wordt 
van alle franjes ontdaan en teruggebracht tot zijn essentie.

 
3. Deze tekst van Laika stond op de flyer voor de zintuig-

lijke voorstelling Me gusta: 

me gusta

een eetritueel
een productie van Laika in coproductie met Le Volcan, scène 

nationale du Havre (F), Cultuurcentrum Genk, Schäxpirfestival 
en Linz 2009, Culturele Hoofdstad Europa (AU)

 
Me gusta is een nieuwbakken en universeel eetritueel, een 

onvermoed culinair avontuur.
Drie acteurs, een danseres en twee koks wijden het publiek 

in. Overgave gewenst.
 
Wie het keukenconcert Patatboem en de culinaire peepshow 

PeeP&eat gezien heeft, weet dat Laika met haar voorstellingen 
meer wil prikkelen dan alleen maar het oog en het oor. In de 
nieuwe productie Me gusta is ruiken, proeven en tasten even 
onontkoombaar.

4. Cultuurcentrum Casino uit Houthalen verspreidde vol-
gend persbericht (de voorstelling werd een groot succes): 

4. EnKELE TEKsTEn bEKEKEn 

1. Cultuurcentrum De ploter uit Ternat kreeg deze tekst 
over de voorstelling Opus XX van het gezelschap:

oPusXX

De 20ste eeuw heeft plaatsgevonden. In geen enkele andere 
eeuw heeft de mens op zo’n korte tijd zó veel verwezenlijkt en 
tegelijk zó veel verschrikking teweeggebracht.

OPUSXX is een werk/voorstelling
met geschiedenis en herinnering
met overzicht en onvermogen
met feitelijkheid en beleving
met tijd en verkramping
met drammerigheid
en een luisterend oor.
 
Het cultuurcentrum maakte er het volgende van:

oPusXX

Sofie Decleir in grandioze monoloog over de twintigste eeuw
Vergelijkingen met vader Jan Decleir konden niet uitblijven: 

dezelfde felle ogen, dezelfde krachtige kop. OpusXX is één van 
de meest beklijvende theatervoorstellingen van vorig seizoen. 
Mis de kans niet om deze meesterlijke monoloog te zien! Sofie 
Decleir overloopt de twintigste eeuw (XX) en vuurt een aaneen-
schakeling van weetjes op je af. Over deportatie, racisme en ge-
nocide. Over de teloorgang van het positivisme en de doorbraak 
van de biotechnologie. Over de pil en de barbiepop.

 “Wat Sofie Decleir doet met de monoloog OpusXX, dat is wat 
een mens verliefd doet worden op theater. (Liv Laveyne in De 
Morgen) “Zo bevrijd, zo straf en toch zo bescheiden speelde ze 
nog nooit.” (Wouter Hillaert in De Standaard)

2. Laika maakte deze flyertekst voor de jongerenvoorstel-
ling Othello: 

othello

zakdoek leggen, niemand zeggen 
vanaf 14 jaar
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cc de Ploter ternat - jonge-
renProductie wij - hartbeats 
foto: lieven bulckens

cc westrand dilbeek – 
gonzende zondag  
foto: peter d’herde

nederlandse norah jones in houthalen

Casino Sessions | Karsu Dönmez
vrijdag 7 oktober 2011 om 20u15
 

Karsu Dönmez wordt wel eens de Nederlandse Norah Jones 
genoemd. Kenners vinden dat Karsu klinkt ‘alsof de geest van 
een big mam uit de hoogtijdagen van de rhythm-‘n-blues bezit 
van haar heeft genomen’. Ondertussen is zij pas 20 lentes jong 
en nu al een fenomeen op de internationale muziekpodia aan het 
worden: van het Concertgebouw tot North Sea Jazz en de New 
Yorkse Carnegie Hall. Schijnbaar moeiteloos mixt zij Chopin met 
Turkse Zwarte Zee-muziek en laat zij een traditioneel Spaans 
liedje overgaan in swingende salsa. In Nederland belichten tv-
uitzendingen, kranten, week- en maandbladen haar veelzijdige 
talent. Ze is te gast in primetime tv-programma’s zoals De We-
reld Draait Door en Pauw&Witteman. Kortom: de Amsterdamse 
van Turkse afkomst is met haar soepele stemgeluid, bijzondere 
pianospel en knappe verschijning een grote muzikale belofte, de 
(muziek)wereld zal nog heel wat van haar horen!

karsu dönmez Piano & zang | muge alPay viool & zang | 

sebastiaan l. scheurleer gitaar | kagan han drums | ege-

men maden basgitaar | aleX simu klarinet & tromPet

 
videocliPkarsudönmez httP://www.karsu.nl/

 
5. Onderstaande tekst werd door CC Casino samen met een 

flyer van de openingsvoorstelling en twee tickets in de buurt 
verspreid (de respons was nihil):

 Beste buurtbewoner,
Wij van cultuurcentrum Casino willen u twee vrijkaarten 

aanbieden voor onze openingsvoorstelling op 30/09.Waarom? 
Zomaar, omdat goede buren af en toe wel eens bedankt en uit-
genodigd mogen worden!

Tot binnenkort?
 
6. Deze tekst komt uit de seizoensbrochure van mapertuis:

come and see!

Onbekend is onbemind. Begrijpelijk maar vaak wel jammer. 

hetPaleis – de tuin 
foto: ingrid van kogelenberg

deze tekst is heel goed 
geschreven. hoe krijg 
je een zaal vol voor een 
nederlandse zangeres 
van turkse afkomst? je 
verwijst naar televisie-
programma’s waarin ze 
optrad, je zet de vergelij-
king met norah jones in 
de titel. dat spreekt heel 
concreet aan.

je zegt aan de lezer wat 
je hem aanbiedt, maar 
waarom moet hij komen? 
omdat jij het zegt, omdat 
jij als cultuurcentrum iets 
wil doen? het zou veel be-
ter zijn uit te leggen wat 
de buurman of -vrouw 
aan die voorstelling heeft. 
bekijk het vanuit het per-
spectief van de lezer.

http://www.karsu.nl/
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7. 4hoog stuurde deze digitale nieuwsbrief uit:

2011

4hoog wenst u 365 dagen vol inspiratie, goesting, nieuwe dromen, 
speelplezier, onverwachts geluk, vermetele plannen, gedrevenheid, 
geduld en veel liefde!

In deze nieuwsbrief leest u onze plannen voor de eerste 
jaarhelft van 2011. Wij hopen u te zien op een van onze voorstel-
lingen!  

oP tournee!

 
Op 29 januari staat Wanikan (3+) op het kleuterfestival in Tielt. 

Wanikan is een poëtische woordenloze parel met suggestief 
dansspel. Het is een creatie van acteurs Simon Dhuyvetter en 
Sanne Haenen, in een regie van Jelle Marteel. Frans Van der Aa 
coachte het jonge drietal. Foto’s? Klik hier. 

Het is voor jong en oud een veertig minuten geboeid blijven kijken. 
Fantastisch in al zijn beeldende en bewegende betekenissen. > Tuur 
Devens, Theatermaggezien

In februari start de nieuwe tournee van Tocht (10+). De voor-
stelling is geïnspireerd op de mythe van Theseus en is een onge-
looflijke road trip. Sus Slaets en Maya Albert spelen broer en zus, 
twee superhelden met een klein hartje. Ze gaan op zoek naar de 
moordenaar van hun ouders. Steve Pittoors (aka Dj Money P van 
ABN) brengt hen met zijn muziek in andere sferen en doet hen 
via stemvervorming in andere personages kruipen. 

 > Benieuwd? Klik hier voor foto’s, een trailer en de speel-
lijst. Zo weet je direct of Tocht bij jou in de buurt speelt. 

 
Maya Albert en Sus Slaets kwijten zich met verve van hun taak om 

het verhaal overtuigend, integer en met ietwat duistere humor op de 
scène te zetten 

> Els Van Steenberghe, Knack

Het was lang geleden dat we nog zo’n lekker dwars, uitdagend in 
vorm en inhoud, jeugdtheater zagen.

> Liv Laveyne, De Morgen
 

Daarom wil Theater Malpertuis zijn nieuwe artiesten met volle 
graagte aan u voorstellen.  

En zelfs bij bekende makers bent u misschien wel eens 
nieuwsgierig naar het hoe en het waarom van een voorstelling.

Enkele weken voor de première van de eigen producties kan u 
in Theater Malpertuis terecht voor de Come and See!

Een avond waarop u meer te weten komt over de nieuwe 
voorstelling en hun makers. Over hun zoektocht, hun werkwijze, 
hun passies ...

Come and See waarom u send all your Horses, Are you ready, are 
you ready for love? en De Zaak niet wil missen.

Op een uur tijd leert u gratis en voor niets artiesten kennen 
en hebt u de ideale entree om naar de voorstelling te komen.

De toegang is dus gratis, maar reserveren aanbevolen via 
tickets@malpertuis.be of 051 40 62 90.

send all your horses

Come and See in Theater Malpertuis op vrijdag 1 oktober 2010 
om 20.30 en

Maak kennis met de makers van Send all your Horses: 
Esther Lybeert en Nathalie Teirlinck.

Tijdens en na haar opleiding tot filmregisseur aan het KASK 
valt de jonge Nathalie Teirlinck herhaaldelijk in de prijzen met 
haar kortfilms (onder meer nog op het jongste Internationaal 
Filmfestival van Berlijn). Ze ontmoet componiste Esther Lybeert, 
die in 2008 de halve finale haalde van Humo’s Rock Rally. Inmid-
dels staat Esthers nieuwe band ‘The Antler King’ in de startblok-
ken en verschijnt hun debuutalbum in het najaar van 2010.

Op 1 oktober 2010 zult u kunnen kijken naar de op het Film-
festival van Berlijn bekroonde kortfilm ‘Venus vs me’ van Nathalie 
Teirlinck. Esther Lybeert zal met haar band, ‘The Antler King’, 
live enkele nummers spelen uit hun debuutcd. En beide dames 
zullen zich laten bevragen door Piet Arfeuille en acteur Thomas 
Ryckewaert over hun werk en de zinnenstrelende voorstelling 
Send all your Horses.

Meer informatie over de voorstelling vind je bij ‘Eigen Procuc-
ties’ op pagina …

 

het is niet onmiddellijk 
duidelijk waarover dit 
gaat, je komt het pas in 
de derde zin te weten. de 
tekst doet uitschijnen dat 
het over jonge artiesten 
gaat, maar dat is niet zo.
algemeen komt het ver-
haal over waarom Come 
and See georganiseerd 
wordt, te weinig aan bod. 
het publiek heeft meer 
informatie nodig om 
overtuigd te worden. het 
is ook niet duidelijk of het 
nu over een gesprek, een 
concert of een voorstel-
ling gaat. je kan wél 
aangeven dat het ‘een 
gesprek en meer’ is en 
spelen met het verras-
singselement.
Positief zijn de goede 
naam Come and See en 
het gebruiken van korte 
paragrafen en zinnen.

de hoeveelheid tekst zit 
heel goed. je kan geen 
deftige communicatie 
brengen in de nieuws-
brief zelf, je kan wel 
doorverwijzen, naar de 
website bijvoorbeeld. een 
nieuwsbrief is een teaser. 
hij heeft maximaal vier 
items.
het eerste zinnetje van 
het tweede item (‘in 
februari …’) is goed opge-
bouwd. de eerste woor-
den in een zin krijgen 
minder aandacht dan de 
volgende. dus is het goed 
dat het belangrijkste niet 
helemaal vooraan in de 
zin staat.
deze nieuwsbrief beoogt 
meerdere doelstellingen: 
mensen op de hoogte 
brengen van activiteiten, 
betrokkenheid creëren 
en hen zin doen krijgen 
om naar de voorstelling te 
komen. dat is heel ambiti-
eus, want een nieuwsbrief 
wordt weinig gelezen en 
meerdere functies zijn 
moeilijk te combineren. 
‘2011’ is geen goede titel. 
een titel is heel belang-
rijk: zet er iets concreets 
in, zoals namen van 
kunstenaars. zet pas op 
het einde de datum of het 
jaartal.

http://www.4hoog.be/pages/productie_wani.html?utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+3++januari+2011&utm_content=Nieuwsbrief+3++januari+2011+CID_cddff440f3b1a4f89ac1138ea8d2b368&utm_source=nieuwsbrief&utm_term=hier
http://newsletter.tember.nu/t/y/l/adlhud/l/y
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4de

hoofdstuk

Teksten worden bekeken, 
beelden worden gelezen
DE spELrEgELs Van VIsuELE COmmunICaTIE
jo valvekens

 
ligt het aan ons onderwijsmodel oF aan onze 
gevoeligheid voor taal? als we zelF onze com-
municatie moeten organiseren, is beelden 
zoeken en kiezen nog vaak één van de laatste 
hordes die we nemen. dat is een valkuil. ga eens 
voor jezelF na hoe je een krant, tijdschriFt oF 
brochure leest. wat heb je onthouden na de 
eerste keer doorbladeren? wellicht weet je 
nog meer over wat je te zien kreeg, dan over 
wat je te lezen kreeg. en bovendien heb je bij 
die beelden, al dan niet door bijschriFten, 
quotes en titels, een interPretatie gemaakt die 
misschien niet overeenstemt met wat er in de 
teksten te vinden is. hou dit uitgangsPunt zeker 
in je achterhooFd: teksten worden bekeken, 
beelden worden gelezen. hoeveel moeite je ook 
doet om genuanceerd te zijn in je teksten, het 
beeld bij de tekst zal bePalender zijn voor de 
boodschaP die blijFt hangen.

 

Denk dus goed na over de beeldstrategie in je communicatie. Het 
uitgangspunt is – zoals steeds – de visie van je organisatie, het DNA 
van je cultuurhuis. Die zal wellicht in woorden uitgedrukt staan. Het 

is alvast een goede oefening om – terwijl je woorden zoekt voor 
die visie – een moodboard te maken van beelden die erg goed bij 
je organisatie passen. Beelden roepen sowieso een wolk aan 
betekenis op, en worden – meer nog dan woorden – door ieder-
een anders geïnterpreteerd. De discussies die daaruit ontstaan 
zullen niet alleen richtinggevend zijn voor jullie missie, maar 
ook voor de beeldstrategie. En dus voor je hele communicatie-
strategie …

 1. praTEn OVEr bEELDEn

Train je ogen, of beter nog: leer te spreken over beelden. 
Kijk veel rond en ga op zoek naar inspirerende beelden. ge-
bruik een map of een prikbord om knipsels bij te houden, 
maak een map in je browser waar je inspirerende sites op-
slaat. praat over beelden en weet dat iedereen dat moeilijk 

praten over 
beelden

beelden voor 
website

ken je collega’s

investeer in 
talent

elke publicatie 
is multimediaal

stockfotogra-
fie en auteurs-
fotografie

beelden voor 
affiches

waar vind je 
beelden?

van idee naar 
vormgever
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kunstencentrum 
vooruit - Personeels-
Feest 25 jaar vooruit

hetPaleis – 24 uur van 
het Podium  
foto:  kurt van der elst

beelden objectiveren

Praten over beelden? beschrijf wat je eerst 

ziet. wat valt op in de eerste seconde? ge-

bruik beeldende begrippen om het beeld te 

ontleden. zie je diepte, textuur, grafisch lij-

nenwerk? hoe is het kleurgebruik? gaat het 

over klare lijnen, hoog contrast, dynamiek? 

hoe wordt het kader gebruikt, hoe zit het 

licht, is er oogcontact en is dat belangrijk 

of net niet? een prima boek over beeldende 

begrippen en vormgeving is Zo doe je dat 

van j.j. beljon: het leest heel vlot en geeft je 

snel een grote lijst woorden om beelden te 

objectiveren.

Pas later ga je naar de tweede laag: wat doet 

het beeld met je? hoe komt het binnen? 

hier betreden we de fase van het beruchte 

buikgevoel. de argumenten worden moeilij-

ker, het gesprek problematisch. maar door 

het eerste deel van het gesprek, heb je een 

basis gelegd waardoor je makkelijker kan 

bijsturen. op het einde van zo ‘n gesprek 

dragen begrippen als ‘mooi’ en ‘lelijk’ wel 

een betekenis, en komen ze niet als een 

persoonlijke voorkeur of afwijzing over.

2. KEn jE COLLEga’s

Cultuurhuis X werkt altijd met heel grote typo-
grafische elementen. Theatergezelschap Y zet dit 
jaar zwart-wit karakterkoppen op de affiches. Hoe 
staan de anderen op de markt? Hoe ga jij je onder-
scheiden? Zorg ervoor dat je zo breed mogelijk ziet 
wat de anderen doen. Als je je wil linken met andere 
huizen, kan je je beeldstrategie daarop afstemmen. 
Wil je net het onderscheid maken, probeer dan iets 
heel anders uit. Of zoek een visueel antwoord op een 
bepaalde, dominante stijl. Met andere woorden: zoek 
die unieke plek, kies voor een eigen stijl, en probeer 
die stijl zo goed mogelijk te definiëren. Het zal elke 
latere briefing makkelijker maken.

3. InVEsTEEr In TaLEnT

Elk jaar studeren er alleen al in Vlaanderen een 
duizendtal illustratoren, fotografen en grafisch 
vormgevers af. Een zee van talent. Die nieuwe 
talenten zijn makkelijk te bereiken. ga naar de 
eindejaarstentoonstellingen van hogescholen. be-
zoek de vele blogs en sites met werk van pas afge-
studeerden. schrijf namen op en google hun werk. 
als je ergens, al is het maar in één van de beelden 
die ze gemaakt hebben, iets ziet waarvan je denkt 
dat het wat kan betekenen voor je eigen communi-
catie, zet ze dan bij in je lijst. Het heeft zeker zin 
om met bekende namen te werken, als je het bud-
get hebt en een blind vertrouwen in hun kunnen. 
maar als je startende fotografen of illustratoren 
kan engageren, geef je niet alleen hén een kans. 
je zorgt er ook voor dat de gezamenlijke zoektocht 
naar stijl en strategie alle ruimte krijgt.

vindt. net zoals een goede roman of een portie gedichten je 
taalgevoel ontwikkelen, kan je de lat ook op beeldvlak hoger 
leggen door permanent op zoek te gaan naar goed materiaal. 
als je elk jaar vanuit het niets moet beginnen zoeken om de 
brochure met beelden te stofferen, dan wordt het extra moei-
lijk. Want je herinnert je wel dat je eens iets goeds gezien, 
hebt, maar waar ook alweer …

Over beelden bestaat ‘de waarheid’ niet. Je begeeft je met je 
gesprekspartners al snel op subjectief terrein. Het voelt snel 
onwennig aan om over beelden te praten. De discussies over 
kleur en stijl eindigen makkelijk in uitstel, omdat elke kritiek een 
aanval lijkt op elkaars smaak. Ban daarom criteria als ‘mooi’ en 
‘lelijk’: ze helpen geen enkel gesprek over beelden vooruit. Pro-
beer de gesprekken te objectiveren, omschrijf de beelden, zoek 
samen naar woorden waardoor je met de makers van de beelden 
kan meepraten.
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vraag niet aan je publiek welke beelden het 

wil zien, maar toon materiaal en test het uit. 

laat drie ruwe versies maken van die nieu-

we homepage, leg verschillende reeksen 

beelden naast elkaar. nodig je doelgroep 

uit (en dat is natuurlijk niet noodzakelijk het 

bestaande publiek) om te kijken. laat hen 

luidop spreken en noteer hun associaties. 

wees niet bang voor weerzin of afkeur bij 

beelden; alleen onverschilligheid is dode-

lijk. zoek niet naar de grootste gemene de-

ler, of naar de meest geliefde beelden, maar 

wel naar die beelden die mensen raken – en 

dat kan je zowel uit positieve als negatieve 

uitspraken opmaken. wees je ten slotte 

goed bewust van de kansen en beperkingen 

die aan je uiteindelijke keuze vasthangen.

test je beelden je gekozen hebt welke beeldlijn je gaat volgen, mag je even alle 
registers opentrekken.

5. sTOCKfOTOgrafIE En auTEursfOTOgrafIE

Wie met foto’s werkt heeft de keuze om een fotograaf in te 
schakelen en werk in opdracht te laten uitvoeren, of om voor 
stockfotografie te kiezen. misschien krijg je foto’s aangele-
verd van een organisator of een artiest. bijna elke foto maakt 
enigszins abstractie van tijd en ruimte – daardoor krijgen 
foto’s de mogelijkheid een begrip weer te geven ... stockfo-
tografie is vaak op deze universele betekenissen en metafo-
ren gebouwd. maar stockfoto’s voelen vaak aan als veredelde 
pictogrammen.

Een sterke foto onderscheidt zich door de fotograaf zelf aan-
wezig te laten zijn in de foto – door het perspectief, standpunt, 
interactie ... Het onderwerp wordt zo in relatie gebracht met 
wie het afbeeldt, en dat zorgt voor een grotere betrokkenheid 
bij het beeld. Als je authenticiteit wil, zet dan zelf een fotograaf 
aan het werk. Wil je snelle illustraties – plaatje bij praatje – dan 
zijn stockbeelden de goede oplossing. Je vindt ze op gespeciali-
seerde sites als thinkstock.com (zie verder).

6. bEELDEn VOOr WEbsITE

Op een website kan je best anders met beelden omgaan 
dan in een brochure of programmaboekje. Het medium is 
snel, en houdt de aandacht van de bezoekers zelden langer 
dan enkele minuten vast. Daarom moeten de beelden gericht 
zijn op die snelle, vluchtige aandacht. ga voor je beelden op 
het web uit van de volgende criteria:

- ga dichter: van een groot podiumbeeld blijft op een 
scherm weinig over. Kies voor portretten, details van 
scènes, close-ups.

- beloon de surFer: je mag blij zijn dat de gebruiker 
op je site belandt. Zorg ervoor dat hij er geen spijt van 
heeft. Zorg voor humor of schoonheid in je beelden.

Laat die jonge talenten proberen. Geef ze gerichte 
opdrachten. Bespreek de resultaten met hen en 
met je collega’s. Als je iemand met een aparte stijl 
gevonden hebt en je ziet dat de beelden aanslaan 
bij je publiek, vraag de starter dan om voorlopig in 
deze sector alleen met jou in zee te gaan. Creëer 
een goeie band, maak hem ambassadeur van jouw 
organisatie. Engageer hem en geef hem de kans 
om aanwezig te zijn bij belangrijke momenten. En, 
zonder enige aarzeling: betaal een faire vergoeding. 
Mensen met talent worden al te vaak misbruikt. 
Goede illustraties maken kost veel tijd, sterke foto’s 
vragen toewijding en duur materiaal. Overleg vroeg 
genoeg wat je kan geven, en onder welke voor-
waarden je de samenwerking wil opstarten. Als je 
een idee wil hebben van prijzen, check dan eens de 
website van Sofam (www.soFam.be). Daar vind je 
bij ‘tarieven’ een pdf waarin per context (dagblad, 
magazine, brochure, dvd …) richtprijzen staan. Die 
prijzen zijn aan de hoge kant, en zelden de norm voor 
starters, maar ze zijn wel indicatief.

4. ELKE pubLICaTIE Is muLTImEDIaaL

Het samenspel van tekst en beeld in vormgeving 
moet zowel op de website, in nieuwsbrieven, in 
programmabrochures als op affiches, juist zitten. 
Net omdat tekst en beeld zo’n verschillende status 
hebben, zou je elke pagina, elke affiche, multimedi-
aal kunnen noemen. Toch moet je goed kijken welk 
effect je beelden hebben wanneer je ze groot moet 
gebruiken, op een affiche of een banner, en wan-
neer ze klein of bijgesneden op een website gebruikt 
worden. Test ze groot én klein. Wat gebeurt er als 
je ze in zwart-wit gebruikt? Overleven ze naast een 
advertentie in de regionale pers? En wat zou je met 
deze beelden nog extra kunnen doen? Hebben ze 
de kracht van een logo? Kan je er stempels van 
maken, zelfklevers, animatiefilmpjes, tattoos? Eens 

http://www.thinkstock.com
http://www.sofam.be
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cc westrand dilbeek - 
seizoensoPening  
foto: cc westrand

beursschouwburg – 
FotoFoor breeze  
foto: marie snauwaert

cc nova wetteren –  
seizoensoPening 
foto: wesley poelman

- wees concreet: metaforen werken niet, sfeerbeelden 
of overzichtsbeelden vragen te veel tijd. Kies dus voor 
een beeld waarop je ziet wat je écht mag verwachten als 
bezoeker.

- check de conteXt: afwisseling is wenselijk. Op een 
webpagina, in dat vluchtige medium, zijn je beelden de 
eerste ankerpunten. Zorg ervoor dat ze niet onderling 
inwisselbaar zijn.

- vermijd beeldbanken: zoals hierboven al gezegd, 
bieden ze vooral clichés. Die helpen je als alternatief 
voor icoontjes, maar ze maken je site snel karakterloos 
en onpersoonlijk.

7. bEELDEn VOOr affICHEs

Een affiche moet krachtig en snel communiceren. affiches 
moeten een voortdurende strijd leveren met de rest van de 
stad, ze worden omgeven door heel veel andere visuele prik-
kels. anders dan beelden in een programmabrochure of in 
een persmap (die hun weg vinden naar kranten of tijdschrif-
ten) moeten affiches helemaal op zich communiceren, én zijn 
ze best snel herkenbaar door je eigen huisstijl. Wie daarop 
kan bouwen (sterke vormgeving, eigen elementen, een strak-
ke beeldstijl) heeft de troeven in handen om relatief goed-
koop toch visueel aanwezig te zijn op straat.

Criteria voor affichebeelden zijn:

- onmiddellijk ‘leesbaar’ (en het gaat hier niet over de 
tekst): moeilijke beelden en metaforen vragen te veel 
inspanning van de kijker, en sluiten een groot deel van 
het publiek uit. Of ze komen over als een provocatie.

- duidelijke lijn: maak van je affichecommunicatie heel 
herkenbare communicatie. Ga je elke keer voor een 
zwart-wit close-up van de artiest? Staat de tekst altijd 
in een groot en vet cursief lettertype? Of wil je in elke 
affiche een cirkel uitsnijden?

- humor oF schoonheid: net zoals bij webbeelden is dat 
extraatje goed voor een affiche. Affiches worden door 
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2.  www.istockPhoto.com

Toch een site met stockfotografie, maar wel van de betaal-
bare soort. Je koopt credits en ziet bij elk beeld hoeveel 
credits je nodig hebt om dat beeld te gebruiken. Veel keuze, 
niet altijd de beste kwaliteit.

 
3.  www.sXc.hu

Stock Exchange biedt ook heel veel gratis beelden van wis-
selende kwaliteit. Ruime keuze, maar weinig verrassend. 
Een goede start als je snel gratis stockfotografie nodig hebt.

 
4.  www.corbis.com 

Heel ruime en degelijke, vlekkeloze stockfotografie, weinig 
rommel. Geen nieuwsbeelden. Niet goedkoop.

 
5.  www.gettyimages.com 

Nog meer en nog breder dan Corbis, ook nieuwsfoto’s.
 
6.  www.thinkstock.com 

Heel betaalbare stockfotografie. Een groot aanbod, soms 
overlappend met de sites hierboven.

 

9. Van IDEE naar VOrmgEVEr

De stap van wat je in je hoofd hebt naar een goed eindresul-
taat hangt in grote mate af van de wisselwerking tussen jou – als 
opdrachtgever – en de vormgever (of de illustrator of fotograaf). 
Een briefing moet natuurlijk goed voorbereid worden, maar er is 
geen vaste checklist die je moet afwerken. Of beter: die check-
list is in elke samenwerking anders. neem de tijd om heel goed 
te spreken over hoe je het proces liefst ziet verlopen. beluister 
hoe de vormgever liefst werkt, welke stappen hij in het proces 
onderscheidt, en zoek naar de best mogelijke wisselwerking. 
spreek goed af in welke fases van het proces je mee kan en mag 
denken. geef zelf aan wat je ervaring of voorgeschiedenis in der-
gelijke creatieve processen is, zodat je met de vormgever zoveel 
mogelijk raakpunten vindt.

mensen toch al makkelijk als visuele vervuiling ervaren. 
Door voorbijgangers te paaien met esthetische meer-
waarde of een glimlach op hun gezicht te brengen, win 
je ze voor je. Sterke merken met een mooie, herkenbare 
visuele aanpak, worden zelden als storend ervaren.

- test de inFormatievolgorde: als je een ontwerp hebt, 
ga de affiche dan testen bij je doelgroep, en kijk hoe die 
mensen kijken. Wat zien ze eerst, wat hebben ze wel of 
niet gelezen, hoe lang bleef de aandacht bij het beeld? 
Kies voor die affiches waarvan je testpersoon bij het 
buitengaan nog weet wat er waar en wanneer te zien is. 
Alle andere informatie is overbodig.

8. Waar VInD jE bEELDEn?

Heb je toch snel beelden nodig? Dan zijn er enkele sites 
waar je gratis of goedkoop aan degelijk beeldmateriaal komt. 
Vooraleer we het overzicht geven nog dit: vermijd google 
Images. je komt uit bij een eindeloze reeks beelden waarvan 
je niet eens zeker weet of ze juist weergeven wie of wat je 
zocht, en waar je zelden de rechten op kan vinden. Onbruik-
baar, dus. Dan zoek je beter op deze sites:

1.  www.Flickr.com 

Het populairste beeldenplatform. De YouTube van de 
fotografie. Gebruiksvriendelijk en met heel goede Creative 
Commons-zoekopties. Geef een zoekterm op, klik daarna op 
‘advanced search’, ga onderaan die pagina naar ‘creative com-
mons’ en vink het vakje ‘Only search within Creative Commons-
licensed content’ aan. De resultaten die je dan nog overhoudt, 
vormen de vijver waaruit je kan kiezen. Je moet wel de 
regels respecteren: als je de beelden wil gebruiken, moet 
je linken naar de bron en het copyright vermelden. Maar 
hét grote voordeel van Flickr is de authenticiteit. Weinig is 
waardevoller voor een foto dan de echtheid, de oprechte 
emotie. Op Flickr vind je niet de stockfotografie die je zo vaak 
tegenkomt. Het kost enige moeite om er te vinden wat je 
zoekt, maar er staan zoveel interessante beelden op.

 

http://www.istockphoto.com
http://http://www.sxc.hu/
http://www.corbis.com
http://www.gettyimages.com
http://www.thinkstock.com
http://www.flickr.com
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cc de herbakker 
eeklo - cursus grime  
foto: cc de herbakker

cc hasselt - aXelle red 
foto: ronny vanthienen

cc westrand dilbeek - 
de boevenkoning – de 
toneelmakerij  
foto: peter d’herde

Pas als je van elkaar weet hoe de samenwerking optimaal kan 
verlopen, kan je uitgebreid briefen. Vertel over de fases die jullie 
zelf al doorlopen hebben. Wat is de visie van het huis, welke brain-
storm hebben jullie al gehad, wat waren de ervaringen met jullie 
vroegere publicaties of campagnes, welk effect wil je bereiken 
met je nieuwe publicatie? Als je – zoals hierboven omschreven – 
beelden getest hebt, of je hebt een moodwall gemaakt, gebruik die 
dan om al meteen op een heel concreet niveau te kunnen zoeken. 
Van een vormgever die je alleen als uitvoerder benadert, kan je 
toch alleen maar middelmatig werk verwachten. Daag elkaar uit 
om een zo sterk en geprofileerd mogelijk resultaat na te streven. 
Brief met één tot drie ideeën, maar zeg er meteen bij dat je hoopt 
dat uit die ideeën nog een nieuw voorstel ontstaat. Als je vooront-
werpen krijgt, ga ze dan opnieuw testen bij de doelgroep. Ga de 
straat op, spreek mensen aan, en beluister goed wat aanslaat en 
wat mensen onverschillig laat (en laat je hier vooral niet verlei-
den om vals te spelen en je eigen voorkeur in zo’n test positiever 
naar voor te schuiven).

Wees heel concreet in je feedback, zelfzeker over wat je wil 
bereiken, maar bescheiden over hoe dat precies bereikt moet 
worden. Ieder zijn job. Zeker mensen die in een kwetsbaar 
domein als illustratie, fotografie of vormgeving actief zijn, kan je 
maar beter de ruimte laten om te schitteren. En als het niet klikt 
of niet werkt, doe elkaar dan een plezier en stop de samenwer-
king.
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Van monoloog naar  
dialoog
COmmunICErEn In TIjDEn Van sOCIaLE mEDIa
naar een workshoP van karen vander Plaetse en judith 

straetemans

 
de cultuursector heeFt een lange traditie van 
monoloog, van tekst en beeld maken voor het 
Publiek. in menselijke relaties staat dialoog 
vooroP. sociale media vullen die menselijke 
behoeFte aan dialoog in en dat verklaart hun 
succes.

 
veel cultuurProducenten en cultuurcentra 
zijn actieF oP sociale media. Facebook en in 
mindere mate twitter zijn tamelijk goed 
ingeburgerd. toch hebben communicatiever-
antwoordelijken nog veel Fundamentele 
vragen. moeten we wel actieF zijn oP sociale 
media? zo ja, welke sociale media zetten we 
het best in? voor welk doel? welke inFormatie 
brengen we? hoe kunnen we eFFiciënt omgaan 
met sociale media zodat tijdsinvestering en 
oPbrengst in evenwicht zijn? wie in de orga-
nisatie is actieF oP Facebook, twitter? hoe 
motiveren we Programmamakers om mee te 
staPPen? hoe stimuleren we de dialoog met 
het Publiek?
karen vander Plaetse schetst het brede kader 
waarin je met sociale media aan de slag gaat, 
judith straetemans bekijkt de sociale media in 
de Praktijk.

I. sociale media in een ruimer kader 
(karen vander Plaetse)

We willen een facebookpagina! Dat is een vreemde verzuch-
ting die helaas nog vaak geuit wordt. De vraag is natuurlijk 
wat je met die facebookpagina wil doen, waarom je ermee 
wil beginnen. Het ruimere kader in zes punten:

1. non-ProFitmarketing

De nieuwe vormen van communicatie bieden de cultuursector 
veel mogelijkheden.

5de

hoofdstuk

non-profit-
marketing
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publiek meteen, in hun zaal. En onmiddellijk na de 
voorstelling aan de uitgang of in de foyer.

Uiteraard kan die kennis uitgediept worden via 
kwantitatief (bijvoorbeeld enquêtes) en kwalitatief 
marktonderzoek. Dat laatste is een vaak vergeten 
bron van onschatbare waarde. Het is nochtans een-
voudig te organiseren.  
Je bepaalt wat je wil weten, je wil bijvoorbeeld de ge-
bruiksvriendelijkheid van de nieuwe website testen. 
Vervolgens nodig je enkele goed gekozen mensen 
uit, via e-mail of na een voorstelling. In ruil voor een 
geschenkbon vraag je een tweetal uur van hun tijd 
voor een interview. In het voorbeeld van de website 
zet je die mensen ook effectief aan de computer en je 
vraagt hen een voorstelling te zoeken.

Een tweede troef van cultuurproducenten en 
cultuurcentra is dat bezoekers naar je toekomen 
in hun vrije tijd. Ze zijn ontspannen en ze hebben 
bewust voor jou gekozen. Bovendien is een culturele 
activiteit meestal ook een sociaal gebeuren. Van die 
uitgangssituatie kunnen commerciële bedrijven al-
leen maar dromen.

Ten slotte is het voor een cultuurhuis veel mak-
kelijker om ambassadeurs te werven dan voor een 
commercieel bedrijf. Ambassadeurs zijn mensen 
die spontaan reclame maken voor een organisatie of 
product. Ze zijn de ultieme droom van elke marketeer. 
Omdat bezoekers bewust voor een cultuurcentrum 
of een voorstelling kiezen en er zich mee verbonden 
voelen, is de stap naar het ambassadeurschap niet 
zo groot. Voor de culturele sector zijn ambassadeurs 
des te waardevoller omdat word of mouth nog altijd de 
grootste drijfveer is om ergens naartoe te gaan.

Pers is belangrijk maar ambassadeurs zijn vaak 
nog belangrijker omdat het potentiële bezoekers inte-
resseert wat ‘gewone’ mensen, niet-specialisten, van 
een voorstelling vinden.

2. contactPunten met het Publiek

De interactie met het publiek moet je globaal 
bekijken. Met alle toeters en bellen aanwezig zijn op 
Facebook heeft weinig zin als je de andere contact-
punten met het publiek verwaarloost.

3. klachtenbehandeling

Sociale media dwingen je om je open op te stel-
len. Een van de gevolgen is dat je ook klachten zal 
krijgen. Hoe ga je daarmee om, welk beleid ontwik-
kel je daarrond?

4. change management

Sociale media gaan niet over een afdeling maar 
over de hele organisatie.

5. word eXPert in sociale media

6. wat moet je onthouden?

Op de volgende bladzijden worden deze zes pun-
ten uitgewerkt.

1. nOn-prOfITmarKETIng

Vroeger liep massacommunicatie via televisie, 
radio of landelijke pers. Die kanalen stonden en-
kel open voor commerciële bedrijven, non-profi-
torganisaties beschikten niet over het budget om 
grote marketingcampagnes te voeren. De komst 
van digitale marketing en sociale media heeft dat 
veranderd. je kunt nu veel doen met weinig geld. 
bovendien heeft non-profitmarketing enkele troe-
ven die de commerciële sector niet heeft.

Het directe contact met het publiek is een enorme 
troef, die vaak over het hoofd wordt gezien. Com-
merciële bedrijven moeten grote en dure onderzoe-
ken doen om te weten te komen wie hun klanten 
zijn. Cultuurhuizen horen en zien de reactie van het 

werken met sociale media is een proces. 

Trial and error is heel belangrijk, je moet 

fouten durven maken. je moet ook keuzes 

maken. kunstencentrum vooruit bijvoor-

beeld zet meer in op studenten dan op 

andere doelgroepen. eén van de middelen 

is de ‘5forstudents’-groep. de studenten 

die erin zitten, kiezen elke maand uit het 

programma de top vijf voor studenten. 

en ze worden redactioneel ingezet op de 

sociale media.

trial and error

zijn digitale en meer specifiek sociale 

media effectief? het is een terechte vraag. 

maar diezelfde vraag wordt nooit gesteld 

over de klassieke media. hoeveel mensen 

lezen een flyer, een brochure? hoeveel 

mensen bekijken een affiche? je weet het 

niet. het grote voordeel van de digitale me-

dia is dat je wel kan meten: je weet hoeveel 

mensen je site bezoeken, hoeveel vrienden 

je hebt op Facebook, hoeveel mensen je 

volgen op twitter.

een andere vaak gehoorde opmerking is 

dat een organisatie geen tijd heeft om met 

sociale media te beginnen. ook dat is nooit 

een argument als het over offline media 

gaat. hoeveel tijd spenderen de medewer-

kers aan de programmabrochure, aan de 

folder?

het is een heel nuttige oefening om je 

offline media eens grondig te bekijken. 

hoeveel programmabrochures drukken 

we, hoeveel flyers, hoeveel affiches? zijn 

die allemaal nodig? is de oplage niet te 

groot? kunnen we de kostprijs per stuk niet 

drukken door bijvoorbeeld ander papier te 

gebruiken? deze analyse kan heel wat geld 

besparen. en voor zo’n cijfers is een directie 

heel gevoelig, ze kunnen haar over de brug 

helpen om een proces van verandering op 

te starten en ook sociale media in te zetten.

online en offline zijn geen concurrenten, 

ze vormen één geheel. kijk naar je product, 

naar je doelpubliek en bepaal dan hoe je 

communiceert en welke media je inzet. 

en beoordeel offline en online media op 

dezelfde manier.

de oFFline dogma’s
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dan is dat nu volledig versnipperd. Dat maakt com-
municeren niet makkelijker omdat je moet inspelen 
op al die fragmenten.

Voor Kunstencentrum Vooruit is de website het 
communicatiekanaal nummer één. Hij haalt 700.000 
bezoekers per jaar. Dat haalt geen enkel offline 
medium. En de website blijft groeien. Vergeet zeker 
niet dat steeds meer mensen op de website komen 
via mobiele devices. Die zullen over een drietal jaar de 
desktops overvleugelen. Als je nu een nieuwe website 
bouwt, moet je daar rekening mee houden. Het is nog 
niet uitgemaakt of je daarvoor het best een mobiele 
website bouwt of dat het via een applicatie zal lopen, 
maar vast staat dat de toekomst mobiel is.

Digitale en sociale media zullen niet verdwijnen. 
Ze nemen aan belang toe omdat ze tegemoet komen 
aan een menselijke behoefte. Vooruit heeft meer dan 
11.000 Facebookvrienden en 4.500 volgers op Twitter. 
Dat is het resultaat van twee jaar werken. Het is wel 
een feit dat sociale media op dit ogenblik overschat 
worden in de media. De krant staat vol over Twitter, 
terwijl het in België eigenlijk een nicheproduct is. 
Facebook is geen niche meer. Nog een sterk vooroor-
deel is dat je oudere mensen enkel via de klassieke 
kanalen kunt bereiken. Maar precies bij die oudere 
bevolkingslaag zit het grootste groeipotentieel voor 
sociale media zoals Facebook. Het zal niet lang meer 
duren voor ouderen de sociale media ontdekken.

3. KLaCHTEnbEHanDELIng

als er in de organisatie moeilijkheden zijn met so-
ciale media gaat het heel dikwijls over klachten en 
klachtenbehandeling. Daarom is het nodig vooraf veel 
aandacht te hebben voor een goed klachtenbeleid, je 
moet een waterdichte klachtenbehandeling hebben.

Wat hebben ambassadeurs te maken met sociale 
media? Sociale media hebben voor een distributie-
platform gezorgd waarop mensen, ambassadeurs, 
hun mening kunnen verspreiden. Ambassadeurs zijn 
nu dus veel meer waard dan vroeger.

 
2. COnTaCTpunTEn

Voor je met sociale media begint, is het goed 
na te denken over de contactpunten die je al hebt 
met het publiek. De basis moet altijd juist zitten 
voordat je met iets nieuws begint.

In de eerste plaats heb je de offline contactpunten: 
bespreekbureau, evenementen, café/foyer.

De medewerkers van het bespreekbureau komen 
in contact met ‘echte’ mensen. Het is belangrijk dat 
zij over alle nodige informatie beschikken. Dat is niet 
zo vanzelfsprekend, alleen al door de locatie: het 
bespreekbureau zit meestal wat afgezonderd in het 
gebouw. De medewerkers van het bespreekbureau 
zijn bezig met communicatie maar ook met andere 
dingen zoals de verkoop van tickets. Het communica-
tiebeleid is een andere baan.

Een tweede contactpunt met het publiek zijn de 
evenementen. Nodig bij het begin van het seizoen je 
goede klanten uit voor een receptie. Daarmee zet je 
hen aan tot kopen en je bevestigt hun positie als goede 
klant. Iedereen van de communicatieafdeling moet op 
de receptie aanwezig zijn om te praten, te luisteren.

Ten slotte is ook het café/de foyer een uitgelezen 
plek om met de klanten in contact te komen.

De online contactpunten met het publiek zijn de 
website, de sociale netwerken, nieuwsbrief en e-
mail. Door de komst van de digitale media is er een 
enorme fragmentatie ontstaan: was het publiek vroe-
ger nog een vrij homogene groep qua mediagebruik, 

de nieuwe vormen van communicatie 

zorgen voor een shift in de organisatie. 

vroeger had de communicatieafdeling 

het monopolie van de monoloog en het 

bespreekbureau het monopolie van de dia-

loog. omdat de sociale media vooral bij de 

communicatieafdeling zitten, is de interac-

tie met het publiek in zekere mate verscho-

ven. de vraag is hoe je het bespreekbureau 

bij deze evolutie betrekt. in kunstencen-

trum vooruit werkt de verantwoordelijke 

voor het bespreekbureau ook deeltijds op 

de communicatieafdeling.

shiFt in de organisatie

het grote voordeel van een klacht via e-mail 

of twitter is dat je weet dat er een klacht is 

en dat je actie kan ondernemen. je moet je 

ervan bewust zijn dat geuite klachten maar 

het topje van de ijsberg zijn. van heel veel 

klachten die de ronde doen, ben je niet op 

de hoogte. een klacht is dus een kans. een 

klager zegt misschien wat vele anderen 

denken. bovendien kost het behandelen van 

een klacht tien tot twintig keer minder dan 

een klant verliezen. het objectief is om de 

klacht om te zetten in een positief gevoel 

voor de klant.

er bestaan heel veel manieren om klachten 

over je organisatie op te sporen. de belang-

rijkste zijn google alerts, twilert en 

zoekmachines.

een klacht? hoera!

http://www.google.com/alerts
http://www.twilert.com/
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cc de Ploter ternat - 
jongerenProductie  
wij - hartbeats 
foto: lieven bulckens

laika - het takkenkind  
foto:  phile deprez

4. CHangE managEmEnT

Vroeger waren de taken in een organisatie 
strikt afgebakend. je had de copywriter, de web-
master, de onthaalmedewerker. Die functies lopen 
nu in elkaar over.

Consumenten willen geen promotalk meer, dat is 
een monoloog. Mensen willen dialoog. Van eenrich-
tings- gaat het naar tweerichtingsverkeer. Consu-
menten verwachten direct contact en authenticiteit. 
Een organisatie moet het publiek uitdagen en laten 
meegroeien. Sociale media passen perfect in die 
evolutie.

5. WOrD ExpErT In sOCIaLE mEDIa

De pleinvrees in de organisatie, in de commu-
nicatieafdeling is groot om met sociale media van 
start te gaan. Wat zet je erop? moet je dat de hele 
tijd volgen? Een manier om die koudwatervrees te 
overwinnen, is het inschakelen van een zorgvul-
dig geselecteerde vrijwilliger of stagiair die alles 
toont en praktische vragen beantwoordt. Dat is 
een digital native die evangelist wil zijn, die acties 
opzet met een duidelijk plan en klare objectieven. 
als de medewerkers zien wat er gebeurt en wat de 
resultaten zijn, werkt dat aanstekelijk.

Sociale media zijn niet zozeer een kwestie van 
tijd, het gaat over de mindset, over het maken van 
een mentale switch. Het best is te beginnen met de 
marketingploeg. Bij Vooruit is de oorspronkelijke 
negatieve instelling in enkele maanden tijd volledig 
omgeslagen. De volgende stap is het meekrijgen van 
de artistieke afdelingen: de programmatoren moeten 
bloggen want zij hebben de ‘content’. Daarna volgt de 
rest van de organisatie.

Bij Kunstencentrum Vooruit bespreekt het directiecomité elke 
klacht die via e-mail of sociale media binnenkomt. Iemand van 
het directiecomité geeft een onderbouwd en eerlijk antwoord. 
Heb je een fout gemaakt, wees dan dankbaar, stel je nederig op 
en excuseer je. Een fout maken is niet erg, een fout ontkennen of 
minimaliseren wel. Het is ook belangrijk te weten wie de klager 
is: is het een goede klant, is het een gewoonteklager?

Het eerste antwoord gebeurt via mail. Dat is heel arbeids-
intensief. Als de klacht blijft komen, wordt de klager opgebeld. 
Lukt het dan nog niet om de sneeuwbal te stoppen, dan wordt de 
klager uitgenodigd voor een gesprek met de directeur.

De gouden regel is dat je mensen moet behandelen zoals je 
zelf behandeld wil worden. 

Klagers moeten het niet noodzakelijk met je eens zijn maar 
ze moeten het wel op prijs stellen dat je zoveel tijd besteedt aan 
hun klacht.

Op opmerkingen of negatieve reacties op een voorstelling – dat 
is dus iets anders dan klachten – wordt niet altijd geantwoord. Vaak 
lokken die opmerkingen tegenreacties uit van mensen in de online 
community. Anderen springen dan in de bres voor de organisatie. 
Als je wel antwoordt, bedank de mensen dan voor hun reactie, toon 
begrip en zeg dat de meningen over de voorstelling verdeeld waren.

beeld is heel belangrijk, vooral bewegend 

beeld. youtube-filmpjes blijven hangen.

mensen zijn ook heel geïnteresseerd in wat 

er achter de schermen van een cultuurcen-

trum of gezelschap gebeurt. Filmpjes over 

waar de medewerkers mee bezig zijn, over 

wat er backstage gebeurt voor en na een 

voorstelling of concert worden veel beke-

ken. ook the making of kan op veel belang-

stelling rekenen. daarvoor is wel overleg 

nodig met de kunstenaar. hij wil natuurlijk 

niet dat het mysterie van de voorstelling 

vooraf al openbaar wordt gemaakt, maar 

misschien zijn er zaken die wel al getoond 

kunnen worden. het is niet alles of niets, er 

zijn tussenoplossingen waarmee iedereen 

tevreden is. werken met sociale media 

vraagt veel dialoog binnen de organisatie.

bewegend beeld



P. 34

II. sociale media in de praktijk 
(judith straetemans)

 advertising on the web is less about hit-
ting someone with a message, but all about 
engagement! 

mark zuckerberg (Facebook)

Het gaat op Facebook niet meer om promotalk maar om 
dialoog met mensen, om het aangaan van een engagement. 
Anderen moeten iets hebben aan je boodschap.

1. DE maCHT Is VErsCHOVEn

Het internet heeft ervoor gezorgd dat marketeers geen 
controle meer hebben over boodschappen, over de media. al-
les is nu out there voor iedereen, iedereen ziet wat mensen 
zeggen. Vroeger praatten mensen face to face met elkaar, nu 
praten ze online. Ze delen iets met hun facebookvrienden of 
via Twitter met iedereen. De macht is verschoven van de mar-
keteer naar de consument.

Is die machtsverschuiving erg? Nee. Je hebt dan wel geen 
controle over wat mensen zeggen of schrijven maar je kunt het nu 
wel weten omdat het online staat. Daarom is het ook zo belangrijk 
te monitoren wat er over je verschijnt.

Als je iets weet, kun je reageren, boodschappen versterken 
enzovoort. Je hebt rechtstreeks contact met de consument. Zo 
krijg je de macht toch weer een stukje in handen, maar je hebt 
geen controle meer over boodschappen. Het maakt dat bedrijven 
en organisaties alerter moeten zijn. Ze moeten ook zo transpa-
rant mogelijk communiceren, dat wordt geapprecieerd.

En, niet vergeten, negatieve reacties krijgen misschien meer 
aandacht, maar de nieuwe media leveren ook veel positieve 
commentaren op.

Een onmisbare tool als je op sociale media actief 
bent, is een smartphone. De medewerkers hebben die 
nodig om hun werk te doen, ze kunnen niet de hele tijd 
op hun computer naar Twitter zitten kijken.

6. WaT mOET jE OnTHOuDEn?

-zoek gemotiveerde mensen in je organisatie
- iedereen kan het, niet iedereen wil het
- leer van een digital native
- heb een plan en objectieven: wat wil je berei-

ken?
- experimenteer en durf fouten te maken
- durf en spring eruit
- be human en converseer
- geef fouten toe
- motiveer en engageer medewerkers
- zet door
- durf uitbesteden
- meet resultaten

beeld is heel belangrijk, vooral bewegend 

beeld. youtube-filmpjes blijven hangen.

mensen zijn ook heel geïnteresseerd in wat 

er achter de schermen van een cultuurcen-

trum of gezelschap gebeurt. Filmpjes over 

waar de medewerkers mee bezig zijn, over 

wat er backstage gebeurt voor en na een 

voorstelling of concert worden veel beke-

ken. ook the making of kan op veel belang-

stelling rekenen. daarvoor is wel overleg 

nodig met de kunstenaar. hij wil natuurlijk 

niet dat het mysterie van de voorstelling 

vooraf al openbaar wordt gemaakt, maar 

misschien zijn er zaken die wel al getoond 

kunnen worden. het is niet alles of niets, er 

zijn tussenoplossingen waarmee iedereen 

tevreden is. werken met sociale media 

vraagt veel dialoog binnen de organisatie.

bewegend beeld
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cc circa gent - inter-
view met regisseur 
jessie de leeuw  
foto: piet meersschaut

cc de Ploter ternat - 
bai kamara jr. 
foto: tom wyns photoart

laika - nu 
foto:  phile deprez

een Facebookprofiel of -groep is minder 

geschikt voor organisaties of bedrijven. een 

profiel is voor individuen en een groep of 

community heb je niet in de hand, de com-

munity is van iedereen. je kunt een profiel-

pagina wel makkelijk omschakelen naar een 

fanpagina, je vrienden worden dan fans.

voordelen van een fanpagina zijn onder 

meer dat je tabs kan toevoegen met zelf 

ontwikkelde toepassingen, dat je statistie-

ken over interactiviteit kan bekijken en dat 

je berichten verschijnen in het nieuwsover-

zicht van je fans. je kan ook tickets verko-

pen via je Facebookpagina. wat niet mag, 

is wedstrijden organiseren. daarvoor moet 

je mensen verwijzen naar je website. een 

ander nadeel van een fanpagina is dat je 

geen uitnodigingen voor evenementen kunt 

versturen. je kan wel updates versturen, 

maar die worden minder bekeken.

een ProFiel, een groeP oF  
een FanPagina?

2. DEnK VanuIT HET sTanDpunT Van 
DE COnsumEnT

In de sociale media gaat het niet over de orga-
nisatie of het bedrijf, het gaat over de consument. 
Dus moet je hem iets te bieden hebben, iets dat het 
leven beter maakt, leuker, goedkoper (groupon), 
makkelijker (apps), relevanter.

Cultuurproducenten en -centra hebben veel te 
bieden: een leuke vrijetijdsactiviteit in groep, een 
avond vol verrassingen, een goede atmosfeer, een 
mooi gebouw, humor, een persoonlijke ontmoeting 
met artiesten, een totaalbeleving voor het hele gezin 
... Het komt erop aan in je online communicatie niet 
zozeer te focussen op je product want dan vertrek je 
weer vanuit jezelf, maar op wat je de klant te bieden 
hebt. Denk vanuit zijn standpunt en leg de nadruk op 
wat interessant is voor hem. Dat doe je niet enkel in 
je tekst maar ook in je beelden. In plaats van foto’s 
over een voorstelling te brengen, toon je bijvoorbeeld 
wie of wat je organisatie is, je gunt de klant een blik 
achter de schermen.

Apps zijn in dit verhaal heel belangrijk. Je biedt 
de consument iets aan en je schuift er je merknaam 
mee onder. De Ancienne Belgique biedt bijvoorbeeld 
een systeem van carpoolen voor haar klanten, terwijl 
het voor de organisatie eigenlijk niet uitmaakt hoe 
mensen naar de zaal komen. Maar ze denkt vanuit de 
consument die iets heeft aan zo’n app.
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- denk consument gericht

- wees origineel; humor werkt, emoties 

werken

- engageer mensen: stel vragen, organiseer 

polls, post een quote, post controversiële 

dingen

- wees niet bang van fouten, die worden je 

vergeven; sociale media zijn een zaak van 

trial and error en van constant bijsturen

- blijf converseren, het loont

- wees interessant; ga op zoek naar interes-

sante content.

zes tiPs

Facebook kiest welke vrienden je interes-

sant vindt en welke niet. als je van een 

persoon geen berichten hebt geliked, als je 

niet naar zijn profiel bent gaan kijken, als 

je niet gereageerd hebt op zijn berichten, 

dan denkt het algoritme dat je die persoon 

niet interessant vindt en dan verdwijnt die 

naar de achtergrond. hetzelfde gebeurt 

met merken. als je als organisatie geen 

berichten maakt die mensen liken, dan zien 

mensen op den duur niets meer van je pa-

gina tenzij ze er actief naar surfen. je moet 

dus op zoek gaan naar dingen die mensen 

liken en delen.

Facebook Filtert Een doel kan zijn om het aantal Facebookfans 
te verdrievoudigen in een jaar. Of dubbel zoveel 
reviews krijgen op Facebook. Of je kunt mikken 
op een verdubbeling van het aantal mensen dat 
je nieuwsbrief opent door meer gesegmenteerde 
nieuwsbrieven te brengen.

4. HOE mEET jE suCCEs?

je kunt niet managen wat je niet meet. Het gro-
te voordeel van online media is dat je alles kunt 
meten.

Je succes op Facebook kan je aan de hand van 
verschillende parameters meten. Niet enkel likes en 
fans zijn belangrijk. Het gaat ook over hoeveel men-
sen op je prikbord hebben geschreven. Of hoeveel 
mensen een app gebruiken, of ‘aanwezig’ plaatsen 
op een evenement. Onder shared items kan je zien of 
mensen een post van jou gedeeld hebben. Dat kan 
belangrijk zijn voor branding. Op de tabs die je zelf 
schrijft, kan je Google Analytics plaatsen. Dan krijg je 
heel betrouwbare statistieken, veel betrouwbaarder 
dan die van Facebook zelf.

Voor Facebook is het aantal paginaweergaven een 
belangrijk cijfer. Dat is het aantal unieke fans dat 
op één dag je pagina bezoekt, dus mensen die echt 
surfen naar je pagina. Dat kan behoorlijk frustre-
rend zijn: kunstencentrum Vooruit heeft bijna 11.000 
fans, maar daarvan surfen er nog geen honderd per 
dag naar de pagina. Daarnaast zijn er natuurlijk nog 
altijd mensen die jouw nieuws in een feed zien. Het 
is zaak die feed van interessante content te voorzien 
zodat je mensen naar je pagina lokt.

Je succes op Twitter kan je meten via het aantal 
volgers, het aantal retweets en het aantal mensen 
die je mentionen (iets zeggen over jou). Je kan zien 
hoeveel keer mensen klikken op een link op Twitter 

3. sTarT EEn OnLInE marKETIngsTraTE-
gIE In DrIE sTappEn

 staP 1: waarom wil je online zijn?

De basis van de online marketingstrategie is 
uitmaken wat je wil doen. Wil je iets verkopen, meer 
publiek in de zaal? Wil je je publiek binden en mik 
je dus op loyaliteit? Wil je het internet gebruiken 
voor productinnovatie door te vragen aan mensen 
hoe je je product kunt verbeteren? Wil je de organi-
satie meer op de kaart zetten? Wil je werken aan je 
merkbekendheid? 

staP 2: hoe wil je je doelstellingen bereiken?

Als je weet waarom je online wil gaan, bepaal 
je hoe je die doelstellingen wil bereiken. Wil je dat 
er over je organisatie gesproken wordt, dan kan 
je promoties voeren voor Twitteraars. Mik je op 
productinnovatie, dan kan je mensen inspraak geven 
via co-creatie of crowdsourcing. Zet je online media 
in voor je human-resources-management, dan kan 
je vacatures online plaatsen. Aan branding kan je 
werken door te converseren met mensen en duidelijk 
te maken waar je voor staat.

Aan de beslissing hoe je je doelstellingen wil 
bereiken, hangt ook de keuze van de kanalen vast. 
Voor verkoop en branding is Facebook geschikt. Van-
daar dat je al je evenementen en voorstellingen op 
Facebook zet. Twitter gaat veel meer over loyaliteit 
en minder over verkoop. Op Twitter treed je meer in 
dialoog met je publiek. Ook Foursquare speelt in op 
loyaliteit. Wil je jongeren bereiken, dan is Netlog je 
medium. Een nieuwsbrief mikt enkel op verkoop. Als 
je de perfecte filmpjes hebt, moet je op YouTube zijn. 
Wil je lastminute-tickets verkopen of weggeven, dan 
moet je op Twitter zijn. 

staP 3: meet de resultaten

Leg heel gedetailleerd vast wat je doelstel-
lingen zijn en zorg ervoor dat ze meetbaar zijn. 
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de warande  
turnhout – we saw  
monsters – erna 
omarsdottir  
foto: bart van der moeren

laika - cucinema  
foto: phile deprez

braakland/zhebilding – 
dwaallicht 
foto: braakland/zhebilding

een Facebookprofiel of -groep is minder 

geschikt voor organisaties of bedrijven. een 

profiel is voor individuen en een groep of 

community heb je niet in de hand, de com-

munity is van iedereen. je kunt een profiel-

pagina wel makkelijk omschakelen naar een 

fanpagina, je vrienden worden dan fans.

voordelen van een fanpagina zijn onder 

meer dat je tabs kan toevoegen met zelf 

ontwikkelde toepassingen, dat je statistie-

ken over interactiviteit kan bekijken en dat 

je berichten verschijnen in het nieuwsover-

zicht van je fans. je kan ook tickets verko-

pen via je Facebookpagina. wat niet mag, 

is wedstrijden organiseren. daarvoor moet 

je mensen verwijzen naar je website. een 

ander nadeel van een fanpagina is dat je 

geen uitnodigingen voor evenementen kunt 

versturen. je kan wel updates versturen, 

maar die worden minder bekeken.

een ProFiel, een groeP oF  
een FanPagina?

of hoe vaak een foto op Twitter bekeken wordt (via de 
respectievelijke services die je gebruikt; bit.ly en 
twitPic bijvoorbeeld). twilert laat je toe om te me-
ten hoeveel keer kernwoorden – dat zijn zoekwoor-
den die je zelf bepaalt – vermeld worden op Twitter.

Je kan dus heel veel meten, maar het interprete-
ren van al die cijfergegevens is niet vanzelfsprekend. 
Als je meer Facebookvrienden hebt dan het jaar 
voordien, wat wil dat dan zeggen? Is dat een natuur-
lijke evolutie omdat meer mensen actief worden op 
Facebook? En wat doen die vrienden, liken ze jou, 
treden ze in interactie met jou?

Ligt de interpretatie van de cijfers niet voor de 
hand, dan is er ook het probleem dat er niet één 
plaats is waar je alle gegevens kan halen. Je moet 
overal op zoek gaan naar statistieken. Google Analy-
tics is perfect voor websites en Facebook, Facebook 
Stats voor Facebook, TweetStats voor Twitter. Maar 
er is niet één service die alles verenigt.

5. sOCIaLE mEDIa praKTIsCH

Online media vragen een tijdsinvestering. je 
moet een plan schrijven en content zoeken. Voor-
uit werkt met een kalender. Voor facebook zijn 
er vier administrators, voor Twitter drie. Op de 
kalender is ingeschreven welke tweets en welke 
facebookposts wanneer gepland zijn. Er staat bij 
wie het zal doen en wie instaat voor de opvolging. 
Op facebook komt er zeker één keer om de twee 
dagen een post, het aantal tweets is beperkt tot 
drie, vier per dag.

Enkel mensen van de marketingafdeling twitteren 
en plaatsen posts. Zij beslissen wat ze schrijven. De 
artistieke afdeling schrijft op de blog.

Zeker voor Twitter is het noodzakelijk dat de men-
sen van de marketing- en communicatieafdeling een 
smartphone hebben. Je moet heel snel antwoorden 
en dat kan efficiënt met een smartphone.

https://bitly.com
http://www.twitpic.com
http://www.twilert.com
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Haal alles uit een voor-
stelling
CrEaTIEVE mETHODEs VOOr pubLIEKsbEmIDDELIng
naar een workshoP van julie rodeyns

  
communicatie en marketing zijn oP Publieks-
werving gericht. ze richten zich tot het Poten-
tiële Publiek. Publieksbemiddeling gaat over 
werken met het eFFectieve Publiek: het ‘al ge-
worven’ Publiek. de inzet van Publieksbemidde-
ling is het Publiek begeleiden in zijn bezoek en 
kijkervaring: de ontmoeting tussen toeschou-
wer en kunstwerk aanmoedigen, Faciliteren 
oF kaderen. Publiekswerving en bemiddeling 
raken aan elkaar: het heeFt weinig zin een 
nieuw Publiek voor kunst te werven, als je het 
daarna aan zijn lot overlaat.

Publieksbemiddeling is een veld dat moeilijk af te bakenen is, een 
breed terrein met verschillende strategieën en methodes. Er is niet 
één magische formule. Publieksbemiddeling is altijd een zoeken op 
maat van je product, je huis, je publiek. De gekozen strategieën en 

methodes verraden niet zelden een visie op kunst. Vind je het be-
langrijk dat iemand na de dansvoorstelling weet wie de choreograaf 
is en wat zijn dansstijl is? Wil je meer inzicht geven in een kunst-

vorm, in danstaal? Of heb je een ander doel voor ogen? Neem je 
bijvoorbeeld de thematiek van de voorstelling als uitgangspunt 
en wil je mensen laten nadenken over dat thema? Het antwoord 
op die vragen bepaalt hoe je de publieksbemiddeling aanpakt en 
welk format (zie verder) je gebruikt.

In elk geval moet publieksbemiddeling bij voorkeur op ver-
schillende instapniveaus werken. Ze moet zowel de Canvaskijker 
aanspreken als de jongere die voor de eerste keer naar een 
voorstelling komt. De eerstelijnscommunicatie moet dus breed 
zijn. Een combinatie van bijvoorbeeld een toegankelijke inleiding 
bij een voorstelling, een doorwrocht essay en een diepgravend 
salon achteraf, creëert instapjes op verschillende niveaus.

1. sTIjLEn In pubLIEKsbEmIDDELIng

Er zijn verschillende stijlen in publieksbemiddeling. Wat 
volgt is een theoretisch kader voor de publieksbemiddelaar 
over de verschillende effecten en doelen die je met publieks-
bemiddeling kunt bereiken of beogen.

intrinsieke Publieksbemiddeling

Je wil kennis over kunst en cultuur overbrengen, op een cor-
recte manier informeren, los van elk sociaal, moreel of didac-
tisch effect. Je wil achtergrondkennis en relevante concepten 
aanreiken om tot een oprechte esthetische beleving en een open 
dialoog met het kunstwerk te komen.
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cc de brouckere tor-
hout – suPervlieg 2011: 
kaPitein winokio  
foto:  cc de brouckere

cc maasmechelen 
foto: cc maasmechelen

er is een verschil tussen publieksbemidde-

ling en sociaalartistieke werking. sociaal-

artistieke werking is gericht op specifieke 

doelgroepen, publieksbemiddeling mikt 

op het publiek in het algemeen. ook bij 

kunsteducatie denken we aan specifieke 

doelgroepen, in de eerste plaats kinderen of 

jongeren. maar er is ook een verschil in me-

thodiek tussen kunsteducatie en publieks-

bemiddeling. kunsteducatie heeft vaak nog 

de connotatie van een expert die zijn kennis 

deelt met het publiek. Publieksbemiddeling 

vertrekt van het idee dat iedereen expert is. 

als bemiddelaar pak je niet met je exper-

tise uit. je faciliteert in de eerste plaats de 

dialoog tussen kunstwerk en publiek.

iedereen eXPert
 kritische Publieksbemiddeling

Bij deze stijl van publieksbemiddeling gaat het 
niet enkel over de manier waarop kunst zich pre-
senteert, het gaat ook over het publiek. Bemiddeling 
moet de interactie tussen kunst en publiek onder-
zoeken en de heersende opvattingen, structuren en 
conventies binnen de kunstwereld kritisch onder de 
loep nemen. Ze stelt het kijkkader van het publiek in 
vraag, ze reikt een spiegel aan voor het eigen kijken.

transFormatieve Publieksbemiddeling

Kunst en bemiddeling zijn tools om mensen 
onafhankelijk te leren denken en sociaal-maatschap-
pelijke verandering aan te moedigen. Kunstenaars 
en bemiddelaars hebben de verantwoordelijkheid om 
verbanden met andere kennisvelden en met maat-
schappelijke domeinen bloot te leggen: economie, 
wetenschap, religie, politiek. Van publieksbemid-
deling wordt verwacht dat ze die kruisbestuiving 
bevordert.

2. mODELLEn In EsTHETIsCHE 
OnTWIKKELIng

publieksbemiddeling is gestoeld op het geloof 
dat kunstappreciatie gekoppeld is aan persoon-
lijke ontwikkeling, iemand kan erin groeien. pu-
blieksbemiddeling moet idealiter die groei bevor-
deren, en er zo voor zorgen dat mensen tot een 
betekenisvolle kijkervaring komen.

Er bestaan verschillende modellen over de esthe-
tische ontwikkeling van mensen. In de literatuur is 
daar veel debat over. Wetenschappers komen telkens 
opnieuw met nieuwe theorieën op de proppen. Als pu-
blieksbemiddelaar is het handig om op de hoogte te 
zijn van deze modellen. Ze kunnen je helpen je pu-
bliek beter in te schatten en je aanpak aan te passen 
aan het aanwezige publiek. 

Formatieve Publieksbemiddeling

In deze visie moet publieksmiddeling inzetten op leren door 
kunst. Interactie met kunst kan zorgen voor een persoonlijke 
groei op verschillende niveaus, kan een impact hebben op hoe 
we onszelf en de wereld rondom ons zien. Kunst kan bijdragen 
tot sociale ontwikkeling, en kan mensen leren omgaan met 
complexiteit. De formatieve publieksbemiddeling vertrekt van de 
bezoeker als individu dat tot bepaalde inzichten kan komen, dat 
persoonlijk kan groeien. 

ParticiPatorische Publieksbemiddeling

Het is de opdracht van de publieksbemiddelaar om kunst en cul-
tuur toegankelijk te maken voor iedereen, en om de tweedeling hoge 
- lage kunst op te heffen. Publieksbemiddeling kan op die manier 
bijdragen tot het overbruggen van de kloof tussen kunst en specifieke 
sociale klassen, en kan een positief sociaal-maatschappelijk kapitaal 
creëren.
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een kijksleutel vertrekt altijd van de voor-

stelling of het kunstwerk. als publieksbe-

middelaar denk je na over de verwachting 

waarmee een publiek naar de voorstelling 

komt. ten tweede kijk je naar waar de voor-

stelling allemaal mee speelt. je lijst met an-

dere woorden alle mogelijke ingangen tot 

de voorstelling op in een radiale waaier (zie 

onder). in een confrontatie met een publiek 

haal je die aspecten aan waar je publiek 

naar vraagt of voor openstaat. het gaat 

eerder over het vestigen van de aandacht 

dan over het duiden. je moet de blik leiden 

maar hem tegelijkertijd voldoende open-

houden zodat het publiek zelf nog dingen 

ontdekt. je mag nooit vergeten dat mensen 

naar de voorstelling kijken aan de hand 

van jouw sleutels. kijksleutels aanreiken is 

telkens weer maatwerk en vraagt een goede 

publieksbemiddelaar.

tijdens een korte inleiding bij de voorstel-

ling maar ook in een brochure kan je sleu-

tels meegeven waarop je kan terugkomen 

in het debat achteraf. het kan een manier 

zijn om het publiek in een nagesprek uit zijn 

passieve rol te krijgen. kijksleutels nodigen 

uit tot interactie.

wat is een kijksleutel?
- een creatieve, feestelijke ambiance scheppen
- de kunstenaar als publieksbemiddelaar
- de brug slaan naar andere kennisdomeinen

Op de volgende bladzijden gaan we dieper in op 
deze formats.

3.1. (doen) praten over kunst

Veel van wat cultuurproducenten en -centra 
doen rond publieksbemiddeling hoort in dit format 
thuis. Het meest gebruikt zijn de voor- en nage-
sprekken, die verschillende vormen kunnen aan-
nemen: een klassieke inleiding door een inleider 
of een curtain speech door de programmator net 
voor de voorstelling, het gesprek met het publiek 
na afloop van de voorstelling ... In deze categorie 
horen bijvoorbeeld ook thuis: programmaboekjes, 
filmpjes op youTube, een gratis telefoonnummer 
waar mensen een vooraf ingesproken boodschap 
van de regisseur, de acteur of de danser kunnen 
beluisteren, publieksdagen, een blog van een re-
gisseur of een speler.

Het kan ook interactief via een website waar het 
publiek vragen kan stellen aan de makers van een 
voorstelling, via workshops voor het publiek, via edu-
catieve projecten.

Een aspect dat nog sterk in ontwikkeling is, is 
de sensitieve bemiddeling. Die is gelinkt aan het 
debat over hoe je praat over kunst. Over iets dat heel 
sensitief is, zoals een kunstervaring, praat je mis-
schien het best zonder woorden, door mensen aan te 
spreken op hun zintuiglijke ervaring. Je kan bijvoor-
beeld vertellen over hoe een choreograaf een traject 
opbouwt maar evengoed kan je via een kunstbemid-
delende installatie een publiek in een traject laten 
‘instappen’ en het aan den lijve laten ondervinden.

Ter illustratie: een (zeker in de VS) populair model is dat van 
abigail housen. Voor haar zijn er vijf stadia van esthetische 
ontwikkeling:

- Het eerste niveau is de accountive stage waarin 
mensen heel eenvoudige en concrete observaties doen. 
Ook persoonlijke emotie speelt een belangrijke rol.

- In de constructive stage gebruiken ze hun kennis 
van de wereld rondom zich, hun eigen waarden, hun 
sociaal-maatschappelijke context als een referentiepunt 
om een kunstwerk of een voorstelling aan af te toetsen.

- De derde fase is de classiFying stage. Mensen gaan 
meer afstandelijk kijken, ze werken met sleutels en met 
categorieën om een kunstwerk te plaatsen.

- In de interPretive stage ligt de nadruk meer op het 
interactieve en de spontane ontmoeting met de kunst. 
Er is meer oog voor subtiliteiten, mensen gaan dieper, 
ze vergelijken, ze zien contradicties.

- In de recreative stage ten slotte is het publiek in 
staat een heel persoonlijke relatie op te bouwen met het 
kunstwerk.

Andere wetenschappers die een eigen ‘model’ hebben ont-
wikkeld, zijn onder anderen Michael Parsons, Willem Elias, D.H. 
Feldman, Projects Zero (Nelson Goodman) ...

3. mET WELKE fOrmaTs Kan jE aLs 
pubLIEKsbEmIDDELaar aan DE sLag?

je combineert het best verschillende stijlen, op maat van 
context en publiek. je vertrekt vanuit een heldere doelstel-
ling, vanuit wat je van publieksbemiddeling verwacht. Daarbij 
respecteer je het product in zijn opzet: het format moet pas-
sen bij de voorstelling.

Cultuurproducenten en cultuurcentra maken bij publieksbe-
middeling gebruik van verschillende formats. We kunnen ze als 
volgt catalogiseren:

- (doen) praten over kunst
- werken aan een brede podiumgemeenschap

http://www.vtshome.org/research/aesthetic-development
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koPergietery – 
chicks For money 
and nothing  
For Free  
foto: phile deprez

4hoog – 4hoogFeest 2011  
foto: 4hoog

theater malPertuis – 
Foyer  
foto: johnny de jaegher

Een publieksbemiddelaar moet het publiek be-
geleiden in plaats van het te leiden. Hij moet er zich 
goed van bewust zijn dat hij altijd kijkkaders oplegt 
aan het publiek. Hij moet ervoor zorgen dat die ruim 
genoeg zijn. Welke informatie geef je vooraf aan het 
publiek en wanneer?

Je geeft niet te veel mee, je moet de kijkervaring 
openhouden en niet op voorhand verpesten. Het komt 
erop aan het publiek niet te overladen met informatie 
maar kijksleutels aan te reiken die het kan meene-
men in de voorstelling.

Wie bemiddelt? Het is een belangrijke vraag. In de 
podiumkunsten bestaan er eigenlijk geen publieks-
bemiddelaars. De mensen die gevraagd worden voor 
de inleiding of de nabespreking zijn critici, journa-
listen, mensen van het huis, van het gezelschap, de 
curator ... Dat is niet altijd een goede keuze. Een 
publieksbemiddelaar moet uiteraard een kenner 
zijn maar hij moet ook over voldoende communica-
tievaardigheden beschikken en de technieken van 
publieksbemiddeling onder de knie hebben. Hij moet 
aansluiting vinden bij het publiek.

Hij moet met enkele basisvragen aan de regisseur 
of de choreograaf een voorzet geven, daarna is het 
aan het publiek om vragen te stellen.

Het is hoe dan ook goed om de maker van een 
voorstelling aan het woord te laten, dat geeft altijd 
een meerwaarde. Het is ook interessant dat de pro-
grammator zijn visie op de voorstelling kan geven en 
kan uitleggen waarom hij ze programmeerde. Dat is 
een goede aanzet voor het debat met het publiek.

Over de plaats waar de moderator tijdens dat 
debat moet staan, zijn de meningen verdeeld. 
Sommigen bewegen zich graag tussen het publiek, 
anderen staan liever vooraan zodat ze het publiek 
goed kunnen zien.

wat doe je met  
negatieve reacties na 

een voorstelling?

een toeschouwer komt na een voorstel-

ling op je toe en snauwt dat hij er niets van 

begreep of het echt niet kon smaken. wat 

antwoord je? vaak sturen we het publiek 

wandelen met schaapachtige dooddoe-

ners zoals ‘ieder zijn smaak’ of ‘er valt 

niets te begrijpen, dans moet je voelen’. 

daar help je niemand mee. het belang-

rijkste is dat je de ontgoochelde of boze 

bezoeker zijn verhaal laat doen en helpt 

om zijn kijkervaring te plaatsen. visual 

thinking strategies (vts - zie onder) of 

‘socratisch bemiddelen’ zijn methodes die 

je kan gebruiken om het gesprek op gang 

te krijgen. eens dat is gebeurd, wordt het 

gesprek doorgaans veel makkelijker en 

kan je het in positieve zin draaien. schets 

indien nodig het kader en maak samen een 

korte analyse van de voorstelling. geef 

ook aan dat de toeschouwer een voorstel-

ling slecht mag vinden! wanneer iemand 

een eigen kijkervaring kan plaatsen, zal 

hij zich minder laten afschrikken door een 

negatieve ervaring. vraag waarvoor hij wel 

graag zou terugkeren, pols naar de interes-

ses en doe zelf ook suggesties, geef advies 

op maat. regel eventueel een kaartje voor 

een andere voorstelling. het belangrijkste 

is dat je ervoor zorgt dat de bezoeker uit 

een negatieve ervaring toch iets positiefs 

meeneemt.
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een brochure is de plaats om wat meer 

achtergrondinformatie te geven. je geeft ze 

mee aan het publiek dat ze nog even leest 

voor de voorstelling. in de brochure kan je 

vragen opgooien of kijksleutels meegeven. 

kies voor een korte, duidende tekst van 

maximaal twee bladzijden. hij moet ver-

schillende instapniveaus hebben en zowel 

een nieuwe bezoeker als een ervaren kijker 

aanspreken. die niveaus kan je inbouwen 

door de tekst een duidelijke structuur te 

geven en op te delen in korte stukjes met 

sprekende tussentitels zodat lezers onmid-

dellijk kunnen springen naar wat hen inte-

resseert. ook een klassiek interview met 

vraag en antwoord is een goede formule, 

omdat het toelaat van vraag naar vraag te 

springen.

de informatie over de choreograaf, de au-

teur, de regisseur en het gezelschap neem 

je op in randstukjes, die zet je niet in de 

publieksbemiddelende tekst.

een essay hoort niet thuis in een program-

mabrochure, echt grondig lezen doen 

mensen pas na de voorstelling.

wat zet je in een  
Programmabrochure?

3.2. werken aan een podiumgemeenschap

Een tweede format van publieksbemiddeling is 
het werken aan een brede podiumgemeenschap. 
Daarbij zet je het publiek in als bemiddelaars. je 
betrekt ze, maakt ze medeplichtig aan het artis-
tieke gebeuren zodat zij het op hun beurt verder 
kunnen uitdragen. als je mensen nauw bij je wer-
king betrekt, zal je via hen ook nieuwe mensen 
bereiken.

Een goed voorbeeld van dit format is het werken 
met ambassadeurs. Heel wat huizen hebben ambas-
sadeurs. Kunstencentrum Vooruit heeft zijn 5forS-
tudents: studenten kiezen maandelijks vijf voorstel-
lingen uit het aanbod die ze aanraden aan andere 
studenten. Buda heeft zijn Compañeros. Sommige 
huizen werken met jeugdverslaggevers. Ook leraars 
kunnen heel goede ambassadeurs zijn. Vergeet zeker 
ook de eigen medewerkers niet. Als zij niet geraakt 
worden door wat het huis doet, als zij er niet over 
praten, dan laat je grote kansen liggen. Dance Theater 
Workshop in New York ging daarin heel ver. Alle me-
dewerkers, van de technicus tot de directeur, werden 
opgeleid om vragen van het publiek te beantwoorden. 
De vraag is altijd hoe ver je daarin kan gaan. Is ieder-
een een valabele ambassadeur, hoe leid je die mensen 
op? Geven zij wel correcte informatie over het huis en 
over de voorstelling? Aan de andere kant gaat werken 
met ambassadeurs ervan uit dat iedereen expert is en 
dat er niet één juiste benadering of interpretatie is – 
de drempel om een ‘ambassadeur’ aan te spreken is 
voor een publiek vaak ook veel lager.

Er zijn enkele vuistregels voor het werken met 
ambassadeurs:

- Verwar ‘geven’ niet met ‘vragen’: vaak leeft 
de opvatting dat je iemand een cadeau geeft 

Er zijn wel wat tools die de publieksbemiddelaar kunnen 
helpen om zijn opdracht tot een goed einde te brengen. Eén 
ervan is de radiale waaier. Het is letterlijk een waaier die je zelf 
samenstelt. Je verzamelt er de verschillende mogelijke manie-
ren waarop je een kunstwerk kunt benaderen. Dat kan je bijvoor-
beeld doen in de vorm van vragen. Als je een werk bemiddelt, 
kan je als voorbereiding de verschillende vragen aflopen. Een 
radiale waaier daagt je als publieksbemiddelaar uit om buiten je 
eigen kijkkader te denken. Het is heel handig om de waaier altijd 
in het achterhoofd te hebben om bijvoorbeeld een nagesprek te 
leiden. Dat stimuleert flexibel denken. Je kan er perfect mee in-
haken op de interesses van het publiek. Dat is veel natuurlijker en 
beter dan een op voorhand voorbereid stramien te volgen dat niet 
aansluit bij wat het publiek wil. Wil je een eigen radiale waaier 
maken? Een aanzet vind je in het maniFesta workbook.

Een andere aanpak die eveneens vertrekt vanuit het publiek 
en niet vanuit de voorstelling, is die van visual thinking stra-

tegies. Deze methode  baseert zich op drie vragen. De eerste 
vraag is: wat gebeurde er volgens jou? Belangrijk is dat je vraagt 
wat er gebeurde en niet wat de toeschouwer zag: dat nodigt uit 
tot het maken van associaties en het vertellen van een verhaal. 
Op het antwoord van het publiek kan je verder ingaan met een 
tweede vraag: wat zag je waardoor je die conclusie trekt? De 
derde vraag is: wat zag je nog meer? Het lijkt een eenvoudige 
methode maar ze is niet zo makkelijk in de praktijk te brengen. 
Als je met VTS aan de slag wil, volg je best een opleiding. Vooral 
de tweede vraag is heel belangrijk. Je laat mensen praten over 
de voorstelling en je koppelt terug. Met de derde vraag geef je 
aan dat er misschien wel veel meer te zien was dan de bezoeker 
op het eerste gezicht dacht.

Het belang van deze methode is dat je vertrekt van de toe-
schouwer en naar hem luistert. Je komt tot een echt diepgaand 
gesprek. Op het einde beseft de kijker dat zijn mening evenveel 
waard is als die van een ‘expert’. En hopelijk geef je hem zo zin 
om meer naar het theater te gaan.

 

http://www.manifestaworkbook.org/radialthinking.pdf
http://www.vtshome.org/
http://www.vtshome.org/
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Publiek dat deel uitmaakt van het artistieke 

gebeuren, vzw de nieuwe oPdracht-

gevers trekt dat uitgangspunt ver door. 

het publiek wordt al betrokken voordat 

er sprake is van een artistiek product. de 

organisatie geeft iedereen de mogelijkheid 

om vertrekkende vanuit eigen noden en 

verlangens opdrachtgever te worden van 

een kunstwerk. de kunstenaar maakt zijn 

werk in dialoog met de opdrachtgevers-

groep. beiden worden daarin begeleid door 

een professioneel curator/bemiddelaar. 

die luistert naar de opdrachtgeversgroep 

en praat met hen via beelden en videofrag-

menten. zo krijgen de opdrachtgevers een 

zicht op artistieke opties en mogelijkheden 

en kunnen ze hun ideeën en vraag verfijnen. 

in samenspraak met de curator/bemid-

delaar beslissen ze vervolgens aan welke 

kunstenaar ze de opdracht willen geven. de 

nieuwe opdrachtgevers is vooral actief op 

het domein van de beeldende kunst maar 

ook als je een opdracht wil geven aan een 

podiumkunstenaar kan je bij hen terecht.

de nieuwe oPdrachtgevers
niet altijd zo grootschalig: een voorstelling combineren met 
een aangeboden drankje of hapje, zorgen voor een leuk salon 
of leeshoekje in je inkomhal ...  kan ook.

Een leuke sfeer die dient als ‘glijmiddel’ om de moeilijke hap 
die Kunst heet makkelijker te laten doorslikken, zo werpen 
critici soms op tegen dit format. We mogen niet vergeten dat een 
publiek heel wat moeite doet om een voorstelling bij te wonen. 
Je moet op voorhand je tickets bestellen, je moet je na een lange 
werkdag ’s avonds laat nog verplaatsen, misschien moet je een 
babysit regelen. En niet te vergeten: je moet kiezen uit het ruime 
cultuuraanbod (en andere dingen die je graag doet). Als het 
publiek die moeite doet, waarom zou jij dan niet de moeite doen 
om rekening te houden met de praktische beslommeringen en 
agenda van je publiek? Programmeer een festival na in plaats 
van tijdens de examenperiode, of in de vakantie wanneer het 
voor iedereen wat rustiger is, voorzie iets te eten wanneer je een 
lange dag vol programmeert, zorg eventueel voor kinderopvang. 

Kan je het trouwens iemand kwalijk nemen graag twee vlie-
gen in één klap te slaan? Een tentoonstelling én een voorstelling 
mee te pikken? Een aperitief met vriendinnen als voorafje? Om 
van een voorstelling te genieten moet je met de juiste ingesteld-
heid de zaal betreden en alle jachtigheid even achter je kunnen 
laten. Als je een sfeer creëert waar dat kan, dan heb je al veel 
gewonnen. Bovendien nodigt een aangename sfeer ook uit om 
langer te blijven hangen achteraf.

Natuurlijk is de juiste balans vinden de boodschap! De 
atmosfeer die je creëert moet aansluiten bij de voorstellingen 
die je programmeert. Wie uitnodigt tot uitgelaten gedrag, moet 
begrijpen dat dit ook zorgt voor een uitgelaten publiek in de zaal 
.... Een wild feestje bouwen rond een ingetogen voorstelling doe 
je beter niet. Zo had critica Evelyne Coussens vragen bij de aan-
pak van het Oerolfestival op het eiland Terschelling * . Sommige 
toeschouwers leefden er de basisafspraken zoals zwijgen tijdens 
een voorstelling niet na. De feestelijke ambiance diende er in 

door hem of haar ambassadeur te maken. 
Dat klopt natuurlijk maar je vraagt ook heel 
wat van deze personen (tijd, energie ...)! 
Zorg voor een goede balans. Houd mensen 
gemotiveerd door hen voldoende te geven: 
gratis tickets maar ook begeleiding, verant-
woordelijkheid, mogelijkheden tot creatieve 
ontwikkeling ...

- Je moet je ambassadeurs een goede oplei-
ding geven, zodat ze ook effectief correcte 
informatie verspreiden over je huis of voor-
stelling.

- Ambassadeurs blijven ‘vrijwilligers’, zorg 
dat achter hen steeds een professionele 
publieksbemiddelaar staat, die hen begeleidt 
en naar wie zij mensen eventueel kunnen 
doorverwijzen. 

- Je moet uitkijken voor overbevraging van 
bepaalde doelgroepen. Niet iedereen heeft 
de tijd om ambassadeur te zijn.

Een andere manier om te werken aan een podi-
umgemeenschap is het gunnen van een blik achter 
de schermen. Je kunt een rondleiding organiseren of 
een open repetitie, je kunt bijzondere ontmoetings-
momenten inlassen.

 
3.3. een creatieve, feestelijke ambiance

Een derde format waar publieksbemiddelaars 
mee aan de slag gaan is het organiseren van een 
feest, een evenement en het creëren van een 
leuke sfeer. Een voorbeeld is Kortrijk Congé, dat 
studenten uitnodigt om feestelijk én artistiek ver-
antwoord het begin van de vakantie in te gaan ... 
Een hele nacht kunnen ze proeven van projecten 
die speciaal voor die ene nacht gemaakt worden. 
Cultuur wordt er ingebed in een groter geheel van 
vrije tijd, toerisme en entertainment. Het hoeft 

*  coussens, evelyne. ‘de strategie van de “embed-

ded culture”. redding oF ondergang van de 

kunst? bedenkingen naar aanleiding van oerol’. 

in: etcetera 122, jaargang 28, sePtember 2010.

http://www.denieuweopdrachtgevers.be/
http://www.denieuweopdrachtgevers.be/
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trekken of juist kiezen voor contrast. maar let op dat je de 
kijkervaring van het publiek niet verengt! Een thema-festival 
nodigt in de eerste plaats uit om te kijken hoe de voorstelling 
zich tot dat thema verhoudt, terwijl de voorstelling op zich 
misschien veel meer te vertellen heeft.

Soms is bemiddeling overbodig, zeker wanneer het werk 
zichzelf bemiddelt. De kunstenaar kan bemiddeling in zijn 
productie incorporeren. Hij denkt bewust na over de rol van het 
publiek en gaat op zoek naar een nieuw contract. Kunstenaars 
kunnen bijvoorbeeld in hun werk zelf de toeschouwers uitda-
gen om hun kijkkader in vraag te stellen en een spiegel voor 
het eigen kijken aanreiken (kritische bemiddeling). Een mooi 
voorbeeld is Stable van Claude Wampler (2003). Als publiek zit je 
naar een stel honden op het podium te kijken. Tot het gaat dagen 
dat de interessante actie misschien ergens anders plaatsvindt 
... De sleutel van de voorstelling komt wanneer Wampler een 
videoscherm naar beneden laat. Dan blijkt dat ze al die tijd het 
publiek filmde. Een expliciete confrontatie met je eigen blik en 
kijken ... Kunstenaars kunnen zich in hun werk ook mengen in 
het (intrinsieke) debat over wat kunst is en kennis over kunst 
en cultuur overbrengen. Zoals de neon-installatie van Warren 
Neidich die laat lezen: ‘If it looks like art it probably isn’t’ (2009). Of 
zoals Jérôme Bel en Pichet Klunchun die twee dansstijlen laten 
clashen in Pichet Klunchun and Myself (2005). 

Een kunstenaar kan de tweedeling hoge - lage kunst ophef-
fen door alternatieve locaties op te zoeken, zoals het Antwerpse 
gezelschap Bad van Marie graag doet. Bij hen weet je soms niet 
goed of je nu naar een theaterstuk gaat kijken of tekent voor een 
busrit, een buurtfeest of een verloting van een auto. Kruisbestui-
ving met andere domeinen was waar Davis Freeman op inzette 
voor zijn project Expanding Energy (2011). Die voorstelling hield 
het midden tussen een stand-upcomedyshow, een conferentie, 
een choreografie en een concert. Freeman betrok niet alleen 
acteurs, muzikanten en figuranten maar ook een advocaat, 
cultuurfilosoof, journalist en ondernemer. Heel wat kunstenaars 
die het publiek op het podium uitnodigen, zetten tot slot in op 
leren door kunst.

de eerste plaats de publiekswerving, niet de publieksbemidde-
ling. Daarom moet je zo’n evenement goed afwegen en zorgen 
voor goede begeleiding. Andere en betere voorbeelden zijn de 
programma’s die Lille Cultural Capital of Europe 2004 uitwerkte 
met erg veel aandacht en zorg voor publieksbemiddeling.

3.4. de taak van de kunstenaar/ 
curator als bemiddelaar

programmeren is op zich al een vorm van bemiddelen: hoe 
of in welke context je een voorstelling presenteert, heeft ook 
invloed op hoe het publiek naar het werk kijkt. je kan bepaal-
de voorstellingen uit je programma aan elkaar koppelen door 
ze onder één noemer, symbool, thema of invalshoek te bun-
delen. je kan ‘lijnen’ of verbindingen doorheen je programma 
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- idealiter combineer je verschillende stij-

len van publieksbemiddeling

- vanuit een heldere doelstelling of idee 

over wat je wil bereiken

- afgestemd op context en publiek

- waarbij je het publiek in zijn kijken bege-

leidt in plaats van stuurt

- op de achtergrond en blik van het publiek 

inspeelt maar die ook uitdaagt

- waarbij je jezelf niet opdringt

- waarbij je de juiste verwachtingen creëert 

en het artistieke product/programma in 

zijn opzet respecteert.

tiPs
Een goede publieksbemiddelaar stelt zijn bemid-

delend programma altijd samen in samenspraak met 
de programmator en kunstenaar. Bemiddeling moet 
altijd aansluiten bij de intentie van de voorstelling/
het programma.

 
3.5. bruggen slaan naar andere kennisdo-

meinen

Een laatste populaire format van publieksbe-
middeling is het samenbrengen van kunstenaars 
en experts in verschillende domeinen om te wer-
ken rond een bepaald thema of topic. Een voor-
stelling over jongeren verbinden met een debat 
over jongerencultuur met psychologen, sociologen 
en personen uit het jeugdwerk bijvoorbeeld. 

Een dergelijke format speelt idealiter in op de ur-
gentie, de noodzaak van een moment of een belang-
rijk maatschappelijk debat. Je creëert een gedeelde 
noemer: je geeft aan dat kunst niet wereldvreemd 
is maar zich met vragen bezighoudt die ook andere 
kennisdomeinen en het publiek bezighouden. Die 
gedeelde noemer kan begrip en respect scheppen. 
Een voorbeeld van die aanpak is PlatForm kanal. 
Dat is een Brussels initiatief dat de inwoners en de 
kunstenaars van de kanaalbuurt verzamelt om na te 
denken over de toekomst van de buurt. Tijdens hun 
festival krijg je een mix van artistieke projecten en 
andere activiteiten, zoals het rondleiden van bezoe-
kers door buurtbewoners in de buurt. Kunstenaars 
en inwoners: het zijn voor Platform Kanal allemaal 
creatieve krachten die iets te zeggen hebben.

Met dit format spreek je mensen aan op een 
inhoudelijke in plaats van artistieke interesse. Zo kan 
je gemakkelijk mensen bereiken en betrekken die 
nog nooit aandacht hadden voor kunst. Opletten wel 
dat het niet bij die ene keer blijft! Als bemiddelaar 
moet je ook inzetten op esthetische ontwikkeling: 
het ook over de kunst hebben en niet enkel over het 
thema.

http://www.platformkanal.be/
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Over de  
lesgevers en  
de auteur

leen gysen is master in de Archeologie en Kunstge-
schiedenis (KULeuven) en master in Industrieel Onderne-
mingsbeleid (EHSAL/VUB en Vlerick Management School). 
Van 2004 tot 2009 was ze directeur marketing, communica-
tie en verkoop bij het Paleis voor Schone Kunsten/BOZAR. 
Sinds 2009 is ze zelfstandig consultant voor de creatieve 
industrie en de kunsten. Leen Gysen geeft gastcolleges 
strategische marketing en digitale communicatie in bedrij-
ven en in de cultuursector.

jeroen overstijns studeerde Germaanse Talen. Hij 
was chef boeken van De Standaard en manager van De Stan-
daard Online. Verder was hij market manager bij uitgeverij 
Wolters Kluwer en online manager bij Sanoma-magazines. 
Momenteel is hij uitgeefmanager voor WPG Uitgevers 
België. Hij schrijft ook literaire recensies voor De Standaard 
der Letteren. 

julie rodeyns studeerde Kunstwetenschappen (optie 
podium) aan de KULeuven en de UGent. Ze is werkzaam als 
kunstcritica (<H>ART magazine), curator en bemiddelaar. Ze 
specialiseert zich in kunst die grenzen doorbreekt: inter-
disciplinaire samenwerkingen, kunst in de publieke ruimte 
en kunst die de verhouding met het publiek bevraagt. 
Rodeyns werkt samen met onder andere De Nieuwe Op-
drachtgevers vzw, het Paleis voor Schone Kunsten/BOZAR, 
Kaaitheater ... In 2009 stichtte ze ada vzw, een organisatie 
die innovatieve manieren exploreert om de brug te slaan 
tussen hedendaagse dans en theater en een breed publiek.

judith straetemans studeerde Communicatie en 
Marketing. In 2010 startte ze haar eigen bedrijf, mossel 

noch vis, bedoeld om bedrijven en organisaties te advi-
seren op vlak van online marketing, zodat ze de mogelijk-
heden zien van het web en het internet ten volle benutten 
voor hun business. Daarnaast werkt ze in kunstencentrum 
Vooruit rond social media en webredactie.

jo valvekens studeerde fotografie aan St-Lukas in 
Brussel en volgde de aanvullende universitaire opleiding 
Culturele Studies – Woord & Beeld aan de KULeuven. Een 
stage in het Maison Européenne de la Photographie (Parijs) 
en een voorliefde voor schrijven over fotografie maakten 
van hem meer een kijker-beschouwer dan een fotograaf. 
Hij werkte zes jaar rond beeldende vorming in jeugdwerk 
en onderwijs. Sinds 2003 is hij aan de slag bij Klasse. Hij 
was er eindredacteur van het jongerenmagazine Maks! en 
is momenteel beeldredacteur van de vier magazines bij 
Klasse. Met die ervaring op zak geeft hij cursussen over 
beeldredactie, onder meer bij de Persacademie.

karen vander Plaetse is historica met een MBA in 
marketing (Vlerick School Gent). Ze was vijf jaar actief in de 
reclamesector en zeven jaar in de communicatie- en mar-
ketingafdeling van Mobistar. Daarna ging ze aan de slag als 
marketing- en communicatiemanager bij kunstencentrum 
Vooruit. Ze was sinds het begin nauw betrokken bij het 
‘Kunstencentrum van de Toekomst’-project (over vernieu-
wende vormen van communicatie en interactie). Momen-
teel is ze co-founder en salesmanager van yesPlan. 

bart van moerkerke studeerde Pers- en com-
municatiewetenschappen en Politieke Wetenschappen 
(UGent). Hij is al meer dan vijftien jaar actief als freelance 
journalist. Hij schrijft voor verschillende uitgaven van 
opdrachtgevers als de Vereniging van Vlaamse Steden en 
Gemeenten, LOCUS, De Vlaamse Vereniging voor Ruimte 
en Planning, Steunpunt Straten, de Vlaamse Stichting 
Verkeerskunde, de Vlaamse Liga tegen Kanker, Wolters 
Kluwer, Uitgeverij Politeia en WPG Uitgevers.
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Literatuurlijst
In wat volgt krijg je een selectie van leestips rond de 

behandelde thema’s, soms met een korte uitleg erbij. Ui-
teraard streven we daarbij geen volledigheid na, maar voor 
wie op zoek is naar inspiratie of verdieping, vormt deze 
lijst een mooie start. Ook praktische tools waarin verwezen 
werd in de tekst, komen aan bod.

Heel wat van deze publicaties zijn beschikbaar  in de 
bibliotheek van VTi (check httP://data.vti.be) of kun-
nen via cultuurnet vlaanderen of locus besteld of 
gedownload worden.

1. KEn jE pubLIEK En COnTExT
De fundamenten van een goede communicatie

Benkler, Yochai. the wealth oF networks. how 

social Production transForms markets and 

Freedoms. New Haven & London: Yale University 
Press, 2006. Gratis te downloaden via www.benkler.

org/benkler_wealth_oF_networks.PdF

Benkler stelt dat de traditionele economie – gebaseerd 
op productie door bedrijven en consumptie door klanten 
– niet meer werkt in deze radicaal veranderde informa-
tiemaatschappij. De consument is immers zelf een ‘cre-
ator’ geworden. Benkler bestudeert in dit boek nieuwe 
ontwikkelingen in peer production zoals opensource-
software, Wikipedia en Creative Commons. 

Gladwell, Malcolm. the tiPPing Point: how little 

things can make a big diFFerence. London: Little, 
Brown and Company, 2000.

Godin, Seth. Purple Cow: transForm your busi-

ness by being remarkable. New York: Penguin 
Group, 2003.

Kotler, Philip en John A. Caslione. chaotics: ma-

nagement en marketing in turbulente tijden. 
Amsterdam: Business Contact, 2009.

Kotler, Philip en Kevin Lane Keller. marketing ma-

nagement: analysis, Planning, imPlementation 

and control. veertiende editie. New York: Prentice 
Hall College Division, 2011.

Maitland, Heather. the marketing manual. ma-

king sure the message gets across. Cambridge: 
Arts Marketing Association, 2000.
Een klassieker, toegespitst op kunstenorganisaties. Met 
zowel handige tips voor de dagelijkse praktijk (campag-
nes, budgetopvolging etc.) als adviezen op strategisch 
vlak (doelgroepenanalyse, prijssetting, branding …). 
Maitland maakte verder nog een aantal werkboekjes 
voor de Arts Council England. De meeste daarvan zijn 
gratis te downloaden via: httP://www.takingPartin-

thearts.com/listing.PhP?listing=guidance_and_

advice&sub=Publications__other_resources

Michaelson, Gerald A. en Steven Michaelson. sun 

tzu - the art oF war For managers: 50 strategic 

rules uPdated For today’s business. Tweede editie. 
Avon (MA): Adams Media, 2010.

Roberts, Kevin. Lovemarks. the Future beyond 

brands. New York: powerHouse Books, 2004.

Slangen, Noël. modellen van c. strategische 

communicatie in 62 verrassende modellen. Den 
Haag: Sdu Uitgevers, 2006.

Stolze, Jim. uitverkocht! welkom in de aandachts-

economie. Utrecht: A.W. Bruna Uitgevers B.V., 2011.
In dit boek beschrijft Stolze de mogelijkheden van de 

‘aandachtseconomie’. Op een heldere manier spreekt hij 
over begrippen als schaarste, waardebepaling en klanten-
service. Het boek bevat de nodige praktijkvoorbeelden en 
interviews met experts.

www.stima.be 
Website van de Stichting Marketing
Ontmoetingsplaats voor marketingprofessionals en plat-
form voor vakkennis. Lid worden is betalend, maar er staat 
ook heel wat info op de site die gratis toegankelijk is.

www.checkmarket.com 
Biedt de mogelijkheid om enquêtes op te stellen en een 

uitgebreide data-analyse te doen.

2. EEn VErnufTIg pLan
Een publieksstrategie met realistische doelstellingen

Cashman, Stephen. thinking big. Praktijkboek 

strategische marketing kunst en cultuur. Amster-
dam: Lenthe Publishers, 2007.

Goubin, Eric. tante mariette en haar Fiets. hand-

boek overheids- en verenigingencommunicatie. 
Brugge: Uitgeverij Vanden Broele, 2003.
Communicatiespecialist Eric Goubin behandelt in dit ba-
sisboek over communicatie in de non-profitsector thema’s 
als publieksonderzoek, de opbouw van een communica-
tiecampagne, moeilijk bereikbare doelgroepen en interne 
communicatie. Het boek is voorzien van de nodige voor-
beelden die hij uit zijn eigen praktijk en onderzoek haalt.
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Weyts, Kathleen. communicatiePlanning van 

theorie naar Praktijk. Brussel: CultuurNet Vlaan-
deren, 2003. httP://www.cultuurnet.be/Publica-

ties/communicatiePlanning-van-theorie-naar-

Praktijk

Weyns, Reinhilde. communiceren met Pers en 

media. Brussel: CultuurNet Vlaanderen, 2003. httP://

www.cultuurnet.be/Publicaties/communiceren-

met-Pers-en-media

3. EEn HELDErE bOODsCHap
Wervend en toegankelijk tekstmateriaal

Caluwé, Dirk ea. in duidelijk nederlands. sPre-

ken en schrijven voor iedereen. Brussel: Taalte-
lefoon, 2010. httP://Publicaties.vlaanderen.be/

ebl-web/do/PublicatiesessionFacade/Publicati-

eeenvoudigedetailaction/raadPlegen?method=

raadPlegen&id=25594

Permentier, Ludo. stijlboek. voor wie helder 

wil schrijven. Roeselare: Roularta Books, De Stan-
daard, 2008.

Renkema, Jan. schrijFwijzer. vierde, aangePas-

te editie. ‘s-Gravenhage: Sdu Uitgevers, 2005.

Taaldatabank op www.vrt.be/taal.
 

www.taalwetwijzer.be 
Over wetgeving met betrekking tot taalgebruik

4. TEKsTEn WOrDEn bEKEKEn,  
bEELDEn WOrDEn gELEZEn
De spelregels van visuele communicatie

Beljon, J.J. zo doe je dat. grondbeginselen van 

vormgeving. Utrecht: De Arbeiderspers, 2002. 

Pauwels, Luc en Jan Marie Peters. denken over 

beelden. theorie en analyse van het beeld en de 

beeldcultuur. Leuven/Voorburg: Acco, 2005.

www.vlaamse-illustratoren.com

Bevat de portfolio’s en contactgegevens van een hele-
boel Vlaamse illustratoren.

Beeldbanken
www.Flickr.com

www.istockPhoto.com

www.sXc.hu

www.corbis.com

www.gettyimages.com

www.thinkstock.com

5. Van mOnOLOOg naar DIaLOOg  
Communiceren in tijden van sociale media

Bibnet en LOCUS. Digitale publiekswerking. Inspira-
tiegids voor bibliotheken en cultuur- en gemeenschaps-
centra. httP://www.locusnet.be/Portaal/locus/

Publiekswerking/onlinePromotie/digitale%20

Publiekswerking%20insPiratiegids.PdF

Aan de hand van de zeven objectieven die in deze gids 
besproken werden, kan iedere bibliotheek, cultuur- of 
gemeenschapscentrum de huidige digitale publieks-
werking in kaart brengen. De tips over het meten van de 
online dienstverlening maken het bereik en rendement 
van die inspanningen zichtbaar.

Schwartz, Barry. the ParadoX oF choice. why more 

is less. New York: ECCO, 2004.
De hedendaagse mens heeft onnoemelijk veel keuzes op 
alle vlakken. Psycholoog Barry Schwartz legt uit hoe dit 
leidt tot stress, gejaagdheid en ontevredenheid en houdt 
een pleidooi voor het beperken van keuzes. 

Van Belleghem, Steven. de conversation mana-

ger. het einde van de traditionele adverteerder. 
Leuven: LannooCampus, 2010.
Het uitgangspunt van dit boek is dat het oude model van 
adverteren niet meer werkt. Bedrijven en organisaties 
(adverteerders) moeten zich volgens Van Belleghem om-
scholen tot ‘conversation managers’ die luisteren naar en 
converseren met de consument. Het boek schrijft daarvoor 
een traject uit, geïllustreerd met de nodige praktische 
voorbeelden en tips voor online tools.

Van Dun, Zanna. klacht als kracht, de verbinden-

de kracht van klachtenmanagement. Amsterdam: 
Lenthe Publishers, 2008.

Willaerts, Clo. het conversity model. winst maken 

met social media. Leuven: LannooCampus, 2011.

www.mashable.com

Nieuwssite die bericht over digitale cultuur, sociale media 
en technologie. 

www.twilert.com

Stuurt gratis e-mailupdates over tweets waarin jouw orga-
nisatie vermeld wordt.

www.tweetstats.com

Website die je Twittergegevens omzet in statistieken.
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6. HaaL aLLEs uIT EEn VOOrsTELLIng
Creatieve methodes voor publieksbemiddeling

BAM en LOCUS. een andere kijk oP Publieksbe-

middeling in tentoonstellingen. Masterclass met 
Pieter Mols. 2011.

BAM en Inge Van Reeth. bemiddeling tussen 

kunst en Publiek in hedendaagse beeldende 

kunst. 2009.

De Rynck, Patrick en Ivo Adriaenssens. volgt de 

gids? nieuwe en bredere PersPectieven voor 

educatie en gidsen in vlaamse kunstmusea. Brus-
sel: Koning Boudewijnstichting, 2001. 
www.kbs-Frb.be/Publication.asPX?id=177778

Toegespitst op de beeldende kunsten, maar een stan-
daardwerk en met ideeën die je ook naar de podium-
kunsten kunt vertalen. Gratis te downloaden.

Meessen, Yoeri en Thea Unteregger. maniFesta 

workbook, an art mediation resource. Amster-
dam: Manifesta Foundation.
www.maniFestaworkbook.org. 
Een opensource-handboek waarvan je de hoofdstukken 
gratis kunt downloaden. Er komen verschillende for-
mats rond publieksbemiddeling aan bod, die ontwikkeld 
werden in het kader van de Manifesta-biënnales. Zo is 
er een hoofdstuk over hoe je een ‘radiale waaier’ maakt:  
www.maniFestaworkbook.org/radialthinking.

PdF.

Nelson, Leonard. de socratische methode. 
Amsterdam: Boom, 2000. Met een voorwoord van Jos 
Kessels.
Het stellen van de juiste vragen is een kunst. De Duitse 
filosoof, pedagoog en politicus Leonard Nelson (1882-
1927) probeerde de socratische methode een praktische 
toepassing te geven in de filosofie, het onderwijs en de 
politiek. Later werd Nelsons theorie vertaald in trainin-
gen. Zie bijvoorbeeld:  
www.socratischemethode.nl.

Saey, Peggy en Marijke Van Eeckhaut. Publieks-

begeleiding in de Praktijk. Brussel: CultuurNet 
Vlaanderen, 2003.

Sofaer, Joshua. the many headed monster, 

the audience oF contemPorary PerFormance. 
London: Live Art Development Agency, 2009. 
Over de kunstenaar als bemiddelaar. 

Engaging Dance Audiences, een programma van 
Dance/USA met steun van de Doris Duke Charitable 
Foundation www.danceusa.org/engagingdanceau-

diences

Met experimentele onderzoeksprojecten en tal van 
researchdocumenten die gratis gedownload kunnen 
worden. 

www.vtshome.org 
Over Visual Thinking Strategies.

KLanTEnrELaTIEs In DE pODIumKunsTEn

De Rooij, Pieter en Sjors van Leeuwen. get con-

nected. crm in de Podiumkunsten. Amsterdam: 
Lenthe Publishers, 2011.

InTErnaTIOnaLE CuLTuurCOmmunICaTIE

Teuchies, Hilde. internationale cultuurcom-

municatie in vlaanderen. Brussel: CultuurNet 
Vlaanderen, 2003.

InTErCuLTurELE COmmunICaTIE

Tiggelovend, Ingrid. woorden en beelden k(l)

eurig kiezen. communiceren met een cultureel 

divers Publiek. Antwerpen: Verbal Vision, 2011. 

CuLTuurCOmmunICaTIE naar KInDErEn En 
jOngErEn

Devos, Franky. ambrassadeurs 1. Brussel: Cultuur-
Net Vlaanderen, CJP en CANON Cultuurcel, 2004. httP://

www.cultuurnet.be/Publicaties/ambrassadeurs-1

Een inspiratieboek voor al wie begaan is met de cultuur-
participatie van 15-25-jarigen. Gratis te downloaden.

Devos, Franky, Evert Asselman en Gitte Mast. Xs. over 

kinderen, cultuur en communicatie. Brussel: Cul-
tuurNet Vlaanderen, 2007. httP://www.cultuurnet.be/

Publicaties/de-Publicatie-Xs

Enkele partners in de cultuur-, jeugd- en onderwijssector 
verzamelden knowhow over het opzetten en promoten van 
culturele activiteiten voor kinderen tussen 0 en 12 jaar. 
Met tips en goede praktijken. Gratis te downloaden.

Van Campenhout, Daf (red.). ambrassadeurs 2. 
Over jongeren, cultuur en communciatie. Een duik in de 
praktijk. Brussel: CultuurNet Vlaanderen, CJP en CANON 
Cultuurcel, 2005. httP://www.cultuurnet.be/Publica-

ties/ambrassadeurs-2

Deze publicatie geeft een selectie van goede praktijken 
die jongeren warm maken voor cultuur. Met projectfiches 
vol ideeën, tips, trucs en te vermijden valkuilen. Gratis te 
downloaden.
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www.manifestaworkbook.org/radialthinking.pdfhttp://
www.manifestaworkbook.org/radialthinking.pdfhttp://
http://www.socratischemethode.nl
http://www.danceusa.org/engagingdanceaudiences
http://www.danceusa.org/engagingdanceaudiences
http://www.vtshome.org
http://www.cultuurnet.be/publicaties/ambrassadeurs-1
http://www.cultuurnet.be/publicaties/ambrassadeurs-1
http://www.cultuurnet.be/publicaties/de-publicatie-xs
http://www.cultuurnet.be/publicaties/de-publicatie-xs
http://www.cultuurnet.be/publicaties/ambrassadeurs-2
http://www.cultuurnet.be/publicaties/ambrassadeurs-2


P. 50

Colofon

auTEur: barT Van mOErKErKE

Op basis van de workshops en presentaties van leen 

gysen, jeroen overstijns, karen vander Plaetse, 

judith straetemans en julie rodeyns

auTEur HOOfDsTuK 4: jO VaLVEKEns  (‘teksten 

worden bekeken, beelden worden gelezen’)

redactieteam: Peter bary, marijke de moor, 

david vande cauter, bart van moerkerke

eindredactie: marijke de moor

vormgeving: we make graPhics

   www.wemakegraPhics.be

Deze publicatie is een initiatief van cultuurnet 

vlaanderen, locus en vti.
Met dank aan de deelnemers aan beide trajecten voor 

hun openhartige input.

verantwoordelijke uitgever: joris janssens, 

vti, sainctelettesquare 19, 1000 brussel

d/2012/4610/1

brussel,  maart 2012

Deze uitgave wordt ter beschikking gesteld overeen-
komstig de bepalingen van de Creative Commons Public 
License, Naamsvermelding – Niet commercieel – Geen 
afgeleide werken België 2.0, 

CC        by        nC        nD

httP://creativecommons.org/licenses/by-nc-

nd/2.0/be/deed.nl

   

COnTaCTgEgEVEns

cultuurnet vlaanderen
Sint-Gisleinstraat 62
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www.cultuurnet.be

Contactpersoon: Peter Bary
Peter.bary@cultuurnet.be - 02 551 18 67

locus
Steunpunt voor lokaal cultuurbeleid
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www.locusnet.be

Contactpersoon: David Vande Cauter 
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