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Marketing reikt instrumenten aan om voor jouw werk een ‘markt’ te vinden en daar dan ook 
te ‘verkopen’. Binnen een marketingplan bepaal je onder andere de doelgroep, maar ook 
hoe je met die doelgroep wilt communiceren: online én offline. 
 
Door middel van marketing kan je potentieel publiek of kopers ervan overtuigen dat jouw 
werk de moeite is om geld en vooral ook tijd aan te besteden. In de westerse wereld, in de 
‘beleveniseconomie’, is ons tijdsbudget vaak krapper dan het financiële budget. 
 

Marketinganalyse 
Om de goede marketinginstrumenten te kunnen kiezen maak je eerst een analyse van jezelf 
of je werk/project. Deze analyse bevat verschillende onderdelen: 
 
Missie 
In je Missie leg je vast waarom je jouw werk maakt of het project doet, wat je drijfveren zijn. 
Wil je rijk en beroemd worden, de wereld verbeteren; wil je educatief bezig zijn of ga je voor 
de absolute schoonheid. 
 
SWOT analyse  
SWOT staat voor Strength, Weakness, Opportunity and Threat. Hierbij kijk je zowel naar 
jezelf of je werk/project (met name de sterktes en zwaktes) als naar je omgeving (wat zijn 
de kansen en bedreigingen). 
 
Unique Selling Point 
Om je USP (unique selling point) te bepalen probeer je uit te zoeken wat jou en jouw 
werk/project bijzonder maakt. Beschrijf waarom jij anders, beter en vernieuwender bent dan 
anderen. 
 
Doelgroep 
Je doelgroep zijn de potentiële toeschouwers/kopers. Hoe duidelijker je doelgroep is 
beschreven hoe makkelijker het wordt hen te bereiken en uiteindelijk te overtuigen. Het is 
dus belangrijk te weten welk ‘lifestyle segment’ van de bevolking iets voelt voor je 
werk/project. Aan de hand van een lifestyle analyse kan je ook bepalen hoe en door middel 
van welke kanalen je met deze doelgroep kan communiceren. Dit betekent niet dat je 
bepaalde mensen weigert, maar dat je reclameactiviteiten op een of twee groepen worden 
geconcentreerd. Wie doelloos iedereen wil aanspreken, spreekt uiteindelijk niemand aan. 
 

Marketingmix 
Naar aanleiding van bovenstaande analyses kun je een concept voor de marketingstrategie 
maken. Dit concept laat in grote lijnen zien welke marketinginstrumenten je wilt gebruiken. 
De marketingmix wordt meestal samengesteld uit vier instrumenten: product, prijs, plaats en 
promotie. In sommige marketingboeken wordt nog een vijfde P beschreven: Personeel. Dit 
is hier achterwege gelaten omdat de kwaliteiten van het personeel in de cultuursector uiterst 
zelden voor marketingdoelen worden gebruikt. 
 
Het gaat er dus om hoe déze aspecten voor de marketing worden ingezet. Cultuurpolitieke 
redenen kunnen bijvoorbeeld ook invloed hebben op plaats of prijs, zoals kortingen voor 
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houders van een CJP of stadspas. Deze invloeden worden hier buiten beschouwing 
gelaten.  

De 4 P’s 
Product 
Voordat een commerciële onderneming een nieuw product op de markt brengt, wordt de 
markt verkend. Vaak worden bijvoorbeeld consumentenpanels ingezet om al tijdens het 
ontwikkelingsproces consumentenreacties mee te kunnen laten wegen. Het product wordt 
dus al voor de uiteindelijke lancering aan de consumentenwensen aangepast. 
 
Binnen de culturele sector daarentegen, hebben we vaak te maken met autonome kunst. 
Het gaat specifiek om de ideeën, gevoelens, gedachten en emoties die je wilt overbrengen 
in je eigen vormgeving. Het zijn doorgaans geen producten die aan de marktwensen zijn 
aangepast. De inhoud en de vorm van jouw werk, dus jouw ‘product’, zijn de redenen dat 
mensen interesse tonen. Je promotie zal daarom jouw werk/project ook als centraal 
onderwerp moeten hebben. Je Unique Sellling Point wordt de inhoud van je boodschap. 
 
Prijs 
In de supermarkt vind je aanbiedingen ‘drie halen, twee betalen’. Door middel van een 
prijsverlaging hoopt men meer omzet te halen en zo uiteindelijk toch meer te verdienen. Bij 
massaproducten werkt dit redelijk goed, die prijzen heten daarom elastisch. In de culturele  
sector spreek je van onelastische prijzen; de prijs van het kaartje verlagen en dan meer 
noten per minuut spelen of twee keer zoveel verf gebruiken voor dezelfde prijs zijn niet de 
slogans waar je kunstliefhebbers mee kan trekken. Prijsvorming in de kunsten volgt niet het 
industriële patroon waarin de prijs een optelsom is van de kosten + vaste lasten + belasting 
+ winstmarge. Veel culturele uitingen zijn (gedeeltelijk) gesubsidieerd en de prijs is meer 
een inschatting waarbij je vooral let op de prijs van soortgelijke evenementen. 
 
In de huidige westerse maatschappij vechten de aanbieders van vrijetijdsproducten (ook de 
cultuurbranche) meer om het tijdsbudget dan om het financiële budget. Mensen doen 
sowieso iets, jij moet dat potentiële publiek voor joúw optreden, tentoonstelling of product 
warm zien te krijgen. 
 
Plaats 
De plaats van je optreden, tentoonstelling of product bepaalt mede de uitstraling ervan. Hoe 
ziet de locatie eruit en hoe komt men daar? Welke andere beroemde andere kunstenaars 
hebben er al gewerkt? Welke doelgroep komt hier geregeld? Daarom is de keuze van de 
locatie belangrijk voor je reclame en kan je bij een goede locatiekeuze het vaste publiek 
meteen meenemen. 
 
Promotie 
Je kent inmiddels je doelgroep, je prijs, je locatie en uiteraard je product. Tot slot bepaal je 
hoe je die feiten wilt communiceren en welke kanalen je gaat inzetten. Dit kunnen 
bijvoorbeeld flyers, website, sociale media, affiches en persberichten zijn. Deze 
communicatiekanalen moeten uiteraard worden afgestemd met de kanalen die de 
doelgroep(en) gebruiken.  
 
Bij de planning van de promotie zijn financiële aspecten uiteraard ook van belang. Probeer 
zoveel mogelijk ‘free publicity’ te genereren. Probeer bijvoorbeeld te bereiken dat je opening 
of première dankzij de bijzondere opzet als item in het Nieuws wordt gebracht. Dat is voor 
jou gratis en brengt veel aandacht. 
 
Naast traditionele promotiemiddelen (zoals affiches en advertenties) en -kanalen (radio en 
kranten) wordt er in de culturele sector ook veel geëxperimenteerd met nieuwere middelen 
als Guerrillamarketing en kanalen als podcasting. Guerrillamarketing gebruikt evenementen, 
die door iemand anders georganiseerd worden, of gebeurtenissen die sowieso plaatsvinden 
(Pasen of Koninginnedag) als vehikel voor de eigen promotie. De al bestaande aandacht 
voor een evenement wordt dan gebruikt om voor je eigen project aandacht te scheppen. 
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Bijvoorbeeld: de media zijn in de stad omdat er een internationale milieuconferentie is. Een 
toneelgroep maak een mini-straatoptreden met een link naar de actuele voorstelling. Dit 
optreden vindt plaats in de buurt van alle camera’s op een tijdstip dat de journalisten net 
niets te doen hebben. Met een inventief optreden is aandacht en dus ‘free publicity’ bijna 
gegarandeerd. 
 

Marketingstrategie en Marketingplan 
Nadat je je analyses hebt gemaakt, vul je met de daaruit verkregen informatie de vier P’s in. 
Eerst in grote lijnen, dat is je marketingstrategie. Zodra deze bepaald is wordt een concreet  
marketingplan gemaakt. Hier staan dingen in zoals welk persbericht met welke foto’s in 
welke krant, wanneer de redactie sluit, maar ook wie wanneer op welke plek flyert. 
Kort samengevat: van de analyse maak je een strategie en het marketingplan is niets meer  
dan een plan van aanpak, inclusief planning, waarmee je aan de slag gaat. 
 

Meer informatie  
Op BeroepKunstenaar.nl: 
• Stappenplannen: Marketing, van analyse tot plan, Een persbericht schrijven, Een 

website maken. 
• Ik wil ... Online marketing inzetten, … Publiciteit maken en … Een offerte uitbrengen. 
• Rubriek ondernemen, pagina marketing o.a. over praktische zaken als Het maken van 

drukwerk (pdf) en Adverteren (pdf), maar ook over de Beleveniseconomie (pdf) en Tips 
om belevingen te creëren (pdf). 
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