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  ALGEMEEN  

Hoe vaak worden de begrippen ‘digitale  
innovatie’ en ‘digitaal verdienmodel’ in  
jouw organisatie gebruikt?
1. Eigenlijk nooit → 0 punten 
2. Zelden → 1 punt 
3. Regelmatig → 2 punten 
4. Dagelijks → 3 punten 

Welke uitspraak hoor je vaak in jouw  
organisatie? 
1. “Digitale technologie gaat ten koste van de 

kwaliteit van de bezoekersbeleving” → 0 
punten

2. “Digitale technologie kan ons helpen de be-
zoekersbeleving te verbeteren” → 2 punten 

In welk deel van de projecten in jouw  
organisatie speelt digitale innovatie een rol?
1. 0 % → 0 punten  
2. 1 tot 10% → 1 punt
3. 10 tot 30% → 2 punten 
4. 30 tot 100%  → 3 punten 

Is er kennis en ervaring aanwezig in jouw  
organisatie op het gebied van digitale 
innovatie? 
1. Er is heel weinig kennis en  

ervaring aanwezig. → 0 punten  
2. Er zijn enkele collega’s en/of  

afdelingen waar deze kennis  
aanwezig is. → 1 punt 

3. De meeste collega’s hebben kennis en  
ervaring op dit vlak. → 2 punten 

QUIZ
Hoe digitaal volwassen is jouw organisatie?
Beantwoord de onderstaande vragen en tel de punten op.  
Hoe scoort jouw organisatie? 

WAAR BEVINDT JOUW ORGANISATIE ZICH? 

0 tot 1 punten →  Digitale innovatie is voor jouw 
organisatie nog onbekend terrein. Het kan hel-
pen om meer zicht te krijgen op de kansen en 
mogelijkheden. Je kunt je voordeel doen met de 
inzichten, tips en tools uit de fase ‘Ik zie’.

2 tot 4 punten →  Jouw organisatie ziet de moge-
lijkheden van digitale innovatie, maar er is nog 
geen uitgesproken ambitie om hier mee aan de 
slag te gaan. Het kan helpen je collega’s enthousi-
ast te maken voor deze mogelijkheden. Je kunt je 
voordeel doen met de inzichten, tips en tools uit 
de fase ‘Ik wil’.

4 tot 7 punten → Jouw organisatie wil graag meer 
digitaal innoveren, maar weet nog niet hoe. Het 
kan helpen om te leren van de inzichten van 
andere organisaties binnen en buiten de sector. 
Je kunt je voordeel doen met de inzichten, tips en 
tools uit de fase ‘Ik kan’.

7 tot 11 punten → Jouw organisatie is al bezig met 
digitale innovatie, maar loopt tegen concrete 
vragen en drempels aan. Het kan helpen om een 
gestructureerde aanpak te volgen en gebruik te 
maken van de ervaringen van andere organisaties. 
Je kunt je voordeel doen met de inzichten, tips en 
tools uit de fase ‘Ik doe’.
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Waar de ene organisatie al ervaring heeft opge-
daan met livestreaming of het opzetten van een 
webshop, zijn andere organisaties in de sector 
nog vooral georiënteerd op fysiek bezoek en off-
line transacties. Het werken aan digitale verdien-
modellen kan worden opgedeeld in diverse fasen. 
In het project Digitaal DNA onderscheiden we er 
vier: ik zie, ik wil, ik doe en ik kan. Bij iedere fase 
horen specifieke vragen, uitdagingen én oplossin-
gen. Daarom is het van belang om als organisatie 
te achterhalen in welke fase jouw organisatie zich 
bevindt. Doe dit niet alleen, maar betrek collega’s 
uit verschillende disciplines uit je organisatie in 
deze zoektocht.

Digitaal DNA is een project van 
Cultuur+Ondernemen, DEN Kennisinstituut 
cultuur & digitale transformatie en adviesbureau 
New Nodes. In Digitaal DNA helpen we 
organisaties uit de kunst- en erfgoedsector met 
het vinden van nieuwe digitale verdien modellen. 
De kennis en inzichten die we daarin opdoen 
delen we met de sector. Via deze publicatie,  
en via de websites en nieuwsbrieven van  
Cultuur+Ondernemen  en DEN Kennisinstituut 
cultuur & digitale transformatie.

VAN BEWUSTWORDING  
TOT AANPAKKEN
Welke fasen doorlopen organisaties  
in het ontdekken en ontwikkelen van  
digitale verdienmodellen?

DIGITAAL DNA
Waarom is digitaal DNA voor  
de cultuursector belangrijk? 
Digitale innovatie kan bijdragen aan het ontdek-
ken en ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen 
in de cultuursector.  Wanneer digitale technologie 
op de juiste manier wordt ingezet, kan het culturele 
organisaties helpen om nieuw aanbod te maken, 
nieuwe doelgroepen te bereiken, de impact te 
vergroten én om nieuwe inkomsten te genereren.  

Maar hoe doe je dit? Met deze publicatie in de 
hand kunnen organisaties in de cultuursector zelf 
aan de slag met het vergroten van hun Digitaal 
DNA. Van organisaties die nog willen ontdekken 
wat de mogelijkheden zijn tot organisaties die 
al bezig zijn met het ontwikkelen van digitale 
verdien modellen. Deze publicatie bevat tips en 
tools om organisaties verder te helpen in de ont-
wikkeling van hun Digitaal DNA en om te werken 
aan hun eigen digitale verdienmodel.
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DIGITALE INNOVATIE
Universiteiten, start-ups en onderzoeksinstel-
lingen verleggen de grenzen van wat technisch 
mogelijk is. Organisaties en individuen, uitvinders, 
kunstenaars en geeks gebruiken deze doorlopen-
de stroom van nieuwe technologische toepas-
singen als bouwstenen voor het bedenken van 
innovatieve toepassingen. In dit hele proces vindt 
innovatie plaats; er worden nieuwe vondsten 
gedaan en nieuwe combinaties gemaakt. Voor 
organisaties in de cultuursector zal de innovatie 
vaak gaan over de innovatieve toepassing van 
nieuwe technologie. In de context van Digitaal 
DNA definiëren we digitale innovatie dan ook als 
het innoveren  (van onderdelen) van een organi-
satie door inzet van digitale technologie. 

DIGITAAL VERDIENMODEL
Een verdienmodel is een manier waarop een 
organisatie waarde toevoegt en het hier waarde 
voor ontvangt. Dat gaat verder dan alleen het 
incasseren van inkomsten. In Digitaal DNA zien we 
een digitaal verdienmodel namelijk als onderdeel 
van het bredere businessmodel, waarin het gaat 
over de inzet van digitale technologie om aanbod, 
bereik, impact en inkomsten van een organisatie 
te vergroten.

DIGITALE INNOVATIE EN DIGITAAL VERDIENMODEL
Wat betekenen de begrippen digitale innovatie en digitaal verdienmodel?
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  IK ZIE -   
  BEWUSTWORDING  

  FASE 1   

Organisaties die zich bevinden in de fase “Ik zie” zijn nog aan het ontdekken wat de 
mogelijkheden zijn van digitale technologie. Deze organisaties hebben nog niet of nauwelijks 
ervaring met digitale verdienmodellen en denken daar nog niet actief over na. Voor een 
organisatie in deze fase is het van belang de kansen en mogelijkheden te zien van het toepassen 
van digitale technologie in hun verdienmodel. 
 
Zodat de organisatie aan het eind van de fase kan zeggen:

“Ik zie dat digitale innovatie ook voor mijn organisatie  
een strategisch onderwerp is dat ons kan helpen bij  
het vinden van nieuwe verdienmodellen.” 
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WAAR STAAT JOUW ORGANISATIE?  
Een organisatie die zich in deze fase bevindt 
kun je als volgt herkennen:
• Er wordt in de organisatie niet of nauwelijks 

gesproken over digitale verdienmodellen
• In de organisatie leeft de gedachte dat de inzet 

van digitale technologie wel eens ten koste kan 
gaan van de kwaliteit van de bezoekersbeleving 

• Er is weinig kennis en ervaring in de organisatie 
aanwezig op het gebied van digitale innovatie

• Er zijn nog geen projecten of initiatieven die 
gaan over digitale innovatie.

  Klinkt dit bekend?  
  Lees dan verder voor tips, tools en ervaringen  
  waarmee je jouw organisatie de mogelijkheden  
  kan laten zien van digitale innovatie.  

ERVARINGEN UIT DE SECTOR
Stichting Noorderkerkconcerten,  
deelnemer aan het project Digitaal DNA 2
Stichting Noorderkerkconcerten organiseert jaar-
lijks een reeks concerten in de Noorderkerk in  
Amsterdam. Er is een groep trouwe bezoekers van 
de concerten. Directeur Ilonka van den Bercken 
zoekt naar manieren om het bereik en de inkom-
sten te vergroten. De kleine organisatie heeft 
weinig ervaring met digitalisering en vraagt zich af 
of en hoe toepassing van digitale technologie kan 
helpen bij het vergroten van bereik en inkomsten. 

Ilonka van den Bercken van Stichting  
Noorderkerkconcerten over de zoektocht  
naar een digitaal verdienmodel: “Wij lopen op  
dit moment aan tegen de grootsheid van het  
digitale veld en de mogelijkheden.”

Meer weten over de zoektocht van Noorderkerk-
concerten naar  een digitaal verdienmodel? 
Bekijk dan de video over de deelname van  
Noorderkerkconcerten aan Digitaal DNA 2,  
hun redenen om deel te nemen en de inzichten 
die hen dat opleverden. 
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Ilonka over Digitaal DNA 2: 
 
“Een inzicht dat ik heb opgedaan  
is dat er voor je ideeën altijd  
een digitale vertaling is!”

https://www.youtube.com/watch?v=3S3gYSjmSu8
https://www.youtube.com/watch?v=3S3gYSjmSu8


AAN DE SLAG
Hoe kunnen organisaties de bewustwording 
over de kansen van digitale verdienmodellen 
vergroten?
Organisaties die de eerste stappen zetten op weg 
naar Digitaal DNA zijn vooral aan het ontdekken. 
Wat is eigenlijk een digitaal verdienmodel?  
Wat zijn voorbeelden uit de sector die ons aan-
spreken? Welke beelden en ideeën bestaan er  
in de organisatie over digitale verdienmodellen?  
Om deze eerste stappen te zetten kan het volgen-
de helpen:

• Organiseer een inspiratie- of brainstormsessie 
over digitale verdienmodellen met een afde-
ling, een aantal collega’s of de hele organisatie,

• Organiseer een themabijeenkomst met direc-
tie en Raad van Toezicht over het onderwerp 
digitale verdienmodellen,

• Bezoek een congres over digitale innovatie in 
de cultuursector,

• Tip! Raad van Toezicht betrekken bij het  
ontwikkelen van Digitaal DNA?   
Bekijk de informatie over het incompany- 
programma dat DEN voor dit doel aanbiedt.

• Schrijf jezelf met een collega in voor deelname 
aan een managementprogramma van de  DEN 
Academie.

TOOLS 
Laat je inspireren door innovatieve techno-
logie en voorbeelden uit andere sectoren 
Een belangrijk startpunt voor de bewustwording 
is inspiratie. Door samen met collega’s digitale 
innovaties uit de cultuursector en uit andere sec-
toren te verkennen en bespreken vergroot je de 
bewustwording. Deze inspiratieposters kunnen 
daarbij helpen. Stuur de posters naar je collega’s, 
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Online personalisatie 
Online personalisatie is de trend om informatie, communicatie en 

transactie voor één persoon geschikt te maken, op basis van informatie 
over persoonlijke gewoonten en voorkeuren, verzameld via acties op 

internet. 

Contentcuratie.   
Is het verzamelen, ordenen, bewerken en delen van 
bestaande content. Zo wordt bestaande content nieuwe 
content met waarde voor de doelgroep.

Het retweeten van een bericht, delen van 
artikelen of een filmpje op linkedin is ook 

content curatie  

Influencers spreken een grote doelgroep aan met 
persoonlijke boodschappen. Deze human-to-human 
communicatie is een onderscheidend marketingdomein.

Social engagement
Social engagement is een manier om via online kanalen een relatie op te 

bouwen van bezoekers met jouw merk.

Social selling is  het ontwikkelen van relaties, via 
sociale netwerken, met als doel het creëren van 
transacties.

Customer journey  
Is het pad dat een consument aflegt om uiteindelijk 
een bepaald product of dienst te kopen. Het gaat 
om de klantbeleving. 

Social media zijn online platformen waar de 
gebruikers zelf voor de inhoud zorgen.  

“Door te ‘liken’ & delen vergroot je de 
geloofwaardigheid in de interesse voor de klant en 
creëer je een relatie” 

Nesta, 2017

Datagedreven
Datagedreven is werken op basis van feiten die verzameld worden in de 
vorm van data. Geanalyseerde en geïnterpreteerde data geeft ons een 

rijker, completer en betrouwbaarder beeld van de wereld. Zo kunnen meer 
gefundeerde beslissingen worden genomen. 

Big Data. Is het verzamelen, combineren 
en analyseren van grote hoeveelheden data 
om te verklaren en te voorspellen. 

Open data.. Is data die vanuit organisaties 
en overheden toegankelijk worden gemaakt 
voor iedereen. 

Linked open data.. Data wordt aangeboden 
op een manier waardoor makkelijker, zelfs 
automatisch, verbinding gelegd kan worden met 
andere data. Data wordt rijker en nuttiger.

Een kastje op de fiets verwerkt data terwijl je fiets. Op een dashboard 
kan je vervolgens zien hoeveel fijnstof er op die route in de lucht zit. 

In 1,5 jaar zijn er 346 
Rembrandt-schilderijen 
geanalyseerd; in totaal 
werd 150 gigabyte aan 
beeld opgeslagen. 

Artificial Intelligence (AI)
Artificial Intelligence (AI) is het vermogen van computers om gegevens te 
interpreteren, hiervan te leren en om deze lessen vervolgens te gebruiken 

om: te handelen, problemen op te lossen of keuzes te maken.

Voorspelling. Rond 2022, weet onze 
mobiel meer over onze emotionele 
toestand dan onze eigen familie.  

Eén van de eerste vormen van AI. 
Computer vs. schaak kampioen. 

Digitaal DNA
 Posters met verdienmodellen     

Dit hulpmiddel is ontwikkeld tijdens het project Digitaal DNA, een samenwerking 
tussen DEN, Cultuur+ondernemen en New Nodes. Meer informatie? Kijk op  DEN en 

Cultuur+ondernemen. 

Dit hulpmiddel is  beschikbaar gesteld onder de licentie CC BY 4.0

Juli 2021

print ze uit en hang ze in je kantoor, laat ze op 
groot formaat afdrukken en gebruik ze ter onder-
steuning van een inspiratiesessie met je collega’s.

https://www.den.nl/den-academie/Digitale-transformatie-voor-toezichthouders-in-de-cultuursector
https://www.den.nl/den-academie/Digitale-transformatie-voor-toezichthouders-in-de-cultuursector
https://www.den.nl/den-academie
https://www.den.nl/den-academie
https://drive.google.com/file/d/1tzTGVQA2UIwFsQECfVVehB5OuFiAaRWv/view?usp=sharing


Op zoek naar meer inspiratie?  
Bekijk dan de inspiratie collectie van DEN of  
lees de ervaringsverhalen op de website van Cultuur+Ondernemen. 

Liever luisteren? Luister dan via deze link naar  
het Webinar over nieuwe Businessmodellen.  
 
Een sessie organiseren en op zoek naar een deskundige?  
Neem contact op met DEN. Of met iemand van gedachten wisselen over 
digitaal DNA? Vraag een oriëntatiegesprek bij Cultuur+Ondernemen

  FOLLOW-UP  FASE 1   
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  Links en downloads    
  FASE 1  

https://www.den.nl/inspiratie
https://www.cultuur-ondernemen.nl/artikelen?oq=&types%5B%5D=ervaringsverhaal
https://www.den.nl/actueel/artikelen/699/webinar-nieuwe-businessmodellen
https://www.den.nl/contact
https://www.cultuur-ondernemen.nl/contact


  IK WIL -   
  MOTIVATIE  

  FASE 2   

Een organisatie die zich bevindt in deze fase ziet dat digitale innovatie kan helpen bij het 
ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen, maar is nog niet zover dat het daar ook zelf actief mee 
aan de slag kan. Het is voor een organisatie in deze fase belangrijk om te ontdekken hoe digitale 
innovatie voor haar eigen verdienmodel van waarde kan zijn. Door te bedenken hoe met inzet 
van digitale technologie kan worden gewerkt aan het vergroten van aanbod, bereik, impact en 
inkomsten.  
 
Zodat de organisatie aan het eind van de fase kan zeggen:

“Ik wil nieuwe verdienmodellen ontdekken en 
ontwikkelen waarbij gebruikgemaakt wordt van 
digitale technologie.”
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WAAR STAAT JOUW ORGANISATIE?  
Een organisatie die zich in deze fase bevindt 
kun je als volgt herkennen:
• Er wordt wel gesproken over digitale verdien-

modellen, maar de ideeën hierover zijn nog 
niet concreet genoeg om daadwerkelijk te 
realiseren

• Het gesprek over digitale verdienmodellen 
bestaat vooral uit het uitwisselen van kansen, 
ideeën, risico’s en valkuilen. Er is nog geen 
organisatiebrede wens om hier echt mee aan 
de slag te gaan

• Er zijn nog geen projecten of initiatieven gericht 
op het ontwikkelen van digitale verdienmodel-
len.

  Klinkt dit bekend?  
  Lees dan verder voor tips, tools en ervaringen  
  waarmee je jouw organisatie de mogelijkheden  
  kan laten zien van digitale innovatie.  

ERVARINGEN UIT DE SECTOR
Nederlands Jazz Archief, deelnemer aan  
het project Digitaal DNA 2

Het Nederlands Jazz Archief verzamelt sinds 
1980 alle materialen die te maken hebben met 
de Nederlandse jazzgeschiedenis. Eén van de 
producten van het Nederlands Jazz Archief is het 
kwartaalmagazine Jazz Bulletin. Frank Jochem-
sen en Jan Brouwer vormen samen de organisatie 
van het Nederlands Jazz Archief. Zij zien kansen 

in het digitaal aanbieden van het Jazz Bulletin, 
maar vragen zich af hoe zij dat voor elkaar krijgen 
en of dat wel op een financieel houdbare manier 
te organiseren is. Jan over de digitalisering van de 
collectie: “Geld is altijd de bottleneck bij ons dus 
we moeten zorgen dat we een digitaal verdienmo-
del hebben.” 

Meer weten over de zoektocht van het Nederlands 
Jazz Archief naar een digitaal verdienmodel?  
Bekijk dan deze video!
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Frank over Digitaal DNA 2: 
 
“We hebben nu een heel duidelijk
idee gekregen waar we met het 
digitaal product heen
moeten”.

https://www.youtube.com/watch?v=6nssU-N1cZM
https://www.youtube.com/watch?v=6nssU-N1cZM


AAN DE SLAG
Hoe kunnen organisaties de motivatie vergroten 
om te werken aan digitale verdien modellen?
Organisaties in de “Ik wil” fase zijn zich bewust 
van de mogelijkheden van digitale verdienmodel-
len, maar zien er tegenop om daar zelf mee aan 
de slag te gaan. Wat helpt om de motivatie te ver-
groten is om bij andere organisaties te zien hoe zij 
het hebben aangepakt. Dit maakt een schijnbaar 
onmogelijke opgave wat overzichtelijker. Daarbij 
kan het volgende helpen:

• Bepaal op welk onderdeel van een digitaal 
verdienmodel jouw organisatie zich wil richten: 
aanbod, bereik, impact of inkomsten,

• Ga op zoek naar andere organisaties in de 
cultuursector die ervaring hebben met digitale 
innovatie in dat deel van hun verdienmodel,

• Maak een voorlopig plan op basis van het eer-
ste beeld: waar richten we ons op, wat moeten 
we doen, wat kan dat opleveren en hoe finan-
cieren we dat?

TOOLS 
In welk onderdeel van je verdienmodel wil je 
digitaal innoveren?
Het verdienmodel gaat over meer dan alleen in-
komsten. Met digitale technologie kun je werken 
aan het vergroten van aanbod, bereik, impact én 
inkomsten. Bepaal in welke van deze onderdelen 
de uitdagingen en kansen voor jouw organisatie 
liggen en kijk in bovenstaand schema op welke 
manier digitale technologie daaraan kan bijdragen.

Laat je inspireren door succesverhalen uit  
de sector
Jullie zijn niet de eerste organisatie in de cultuur-
sector die op zoek zijn naar een digitaal verdien-
model. Bekijk het overzicht met voorbeelden op  
de sites van DEN en Cultuur + Ondernemen.
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https://drive.google.com/file/d/1BqtnM2uvXuES0WRibGiURtT99TFOwss9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BqtnM2uvXuES0WRibGiURtT99TFOwss9/view?usp=sharing
https://www.den.nl/inspiratie/praktijkvoorbeelden
https://www.cultuur-ondernemen.nl/artikelen?oq=&types%5B%5D=ervaringsverhaal


Bekijk hier de kennissessies uit Digitale Daadkracht, 
 over innovatieve ontwikkelingen op het gebied van digitale  
kunstbeleving en online cultureel aanbod. Om zo te werken aan  
je eigen digitale strategie.

Lees hier alles over hybride ondernemen, verdiep je via dit artikel in de 
digitale verdienmodellen of gebruik deze besliskaart over gratis online 
aanbod.

  FOLLOW-UP  FASE 2   
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  Links en downloads   
  FASE 2  

https://www.den.nl/den-academie/kennissessies-digitale-daadkracht
https://www.cultuur-ondernemen.nl/artikel/alles-over-hybride-ondernemen
https://www.cultuur-ondernemen.nl/artikel/digitale-verdienmodellen-tijdens-de-coronacrisis
https://www.cultuur-ondernemen.nl/toolkit/besliskaart-is-het-verstandig-cultureel-aanbod-gratis-online-te-zetten


  IK KAN -   
  VOORBEREIDING  

  FASE 3   

Een organisatie die zich bevindt in deze fase heeft ervoor gekozen aan de slag te gaan met het 
ontwikkelen van een digitaal verdienmodel. Om deze ambitie om te zetten in resultaat is het 
belangrijk om als organisatie een idee te hebben van de activiteiten die daarvoor moeten worden 
verricht en de kennis en competenties die daarvoor nodig zijn. 
 
Zodat de organisatie aan het eind van de fase kan zeggen:

“Ik beschik over de kennis, inzichten en competenties 
die nodig zijn om digitale verdienmodellen te  
ontwikkelen of ik weet waar ik deze kan vinden.”
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WAAR STAAT JOUW ORGANISATIE?  
Een organisatie die zich in deze fase bevindt 
kun je als volgt herkennen:
• Er is een ambitie om digitale verdienmodellen 

te ontdekken en ontwikkelen
• Er is nog specifieke kennis of expertise nodig 

die niet in de organisatie aanwezig is
• Er zijn eerste projecten of initiatieven, maar de 

deelnemers hieraan zijn nog zoekende naar de 
juiste aanpak.

  Klinkt dit bekend?  
  Lees dan verder voor tips, tools en ervaringen  
  waarmee je jouw organisatie de mogelijkheden  
  kan laten zien van digitale innovatie.  

ERVARINGEN UIT DE SECTOR
Opera Zuid, deelnemer aan het project  
Digitaal DNA 2
Opera Zuid brengt elk seizoen twee operapro-
ducties uit in theaters door het hele land. Opera 
Zuid heeft al eerste ervaringen opgedaan met 
het aanbieden van streams van voorstellingen 
en ziet mogelijkheden om deze streams ook via 
bioscopen en theaters aan te bieden in aanvulling 
op de bestaande programmering. Opera Zuid wil 
onderzoeken of de kosten die hiervoor moeten 

worden gemaakt kunnen worden opgevangen 
door nieuwe inkomstenstromen. Anouk van den 
Driest over het onderzoek: “We willen onderzoe-
ken of het mogelijk is om naast ons tournee ook te 
gaan streamen naar bioscopen, theaters of andere 
digitale kanalen. We willen inzichten krijgen in de 
inkomsten en de kostenkant van streaming.” 
 
Meer weten over de manier waarop Opera Zuid 
werkt aan een digitaal verdienmodel?
Bekijk dan deze video!
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Anouk over Digitaal DNA 2: 
 
“Wij hebben in Digitaal DNA 2 
geleerd een complexe onderzoeks-
vraag in stappen op te delen,  
zo helder overzicht te krijgen en 
daar vervolgens mee aan de slag  
te gaan.”

https://www.youtube.com/watch?v=7ZYh8AySOpM
https://www.youtube.com/watch?v=7ZYh8AySOpM


AAN DE SLAG
Hoe kunnen organisaties concreet aan de slag 
gaan met het ontdekken en ontwikkelen van 
digitale verdienmodellen?
Organisaties die ervoor kiezen om aan de slag te 
gaan met digitale verdienmodellen hebben vaak 
veel vragen. Vragen over inzet van digitale techno-
logie, over de kosten daarvan en over de manier 
waarop je hiermee aanbod, bereik, impact of 
inkomsten kunt vergroten. Daarbij kan het volgen-
de helpen:

• Maak een Plan van Aanpak waarin je beschrijft 
hoe je in je project te werk gaat,

• Stel je vragen via social media of via platforms 
waar andere organisaties in de cultuursector 
gebruik van maken,

• Zoek de samenwerking op! Sluit je bijvoorbeeld 
aan bij een interessant netwerk, beroeps-
vereniging of vakgroep. Tip! Samenwerken 
is een kunst. Lees hier de tips and trics van 
Cultuur+Ondernemen voor een goede  
samenwerking.

• Doe een beroep op de kennis en expertise van 
leden van de Raad van Toezicht.

TOOLS 
Wat heb je allemaal nodig om digitale innova-
tie succesvol in te zetten in je verdienmodel?
Zodra je weet wat digitale innovatie jouw orga-
nisatie te bieden heeft en hoe het bij kan dragen 
aan jullie verdienmodel is het tijd om een Plan 
van Aanpak te maken. Dit biedt houvast en zorgt 
ervoor dat je geen zaken over het hoofd ziet. Be-
langrijke elementen in een Plan van Aanpak zijn:

• Scope: bepaal aan welk vraagstuk met be-
trekking tot het digitale verdienmodel je gaat 
werken en wat wel en niet onderdeel van je 
project wordt

• Gewenste resultaat: omschrijf zo concreet 
mogelijk het resultaat of de resultaten die je 
aan het eind van het project wilt opleveren

• Activiteiten: benoem de activiteiten die je 
moet uitvoeren om het gewenste resultaat op 
te leveren

• Mensen en middelen: omschrijf welke men-
sen en (financiële) middelen je nodig hebt om 
deze activiteiten uit te voeren.

 
Heb je hulp nodig bij het maken van een Plan van 
Aanpak? Je kunt gebruikmaken van dit format. 
Print uit en vul in!
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https://www.cultuur-ondernemen.nl/artikel/de-kunst-van-samenwerken
https://drive.google.com/file/d/151xYPx6YahtfqF5eZ3WvuinCfJOOrZYN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/151xYPx6YahtfqF5eZ3WvuinCfJOOrZYN/view?usp=sharing


Het Plan van Aanpak gemaakt,  maar mis je nog focus?  
Breng focus aan in je activiteiten met het DEN Focusmodel.

Meer weten over financiering van jouw digitale project?  
Raadpleeg dan de Culturele Financieringswijzer van  
Cultuur+Ondernemen en bekijk de Subsidiewijzer Digitale Innovatie 
van DEN. 

  FOLLOW-UP  FASE 3   
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  Links en downloads   
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https://focusmodel.den.nl
https://www.cultuur-ondernemen.nl/culturele-financieringswijzer
https://www.den.nl/aan-de-slag/subsidiewijzer


  IK DOE -   
  AANPAKKEN  

  FASE 4   

Een organisatie die zich bevindt in deze fase is volop bezig met het ontdekken en ontwikkelen 
van digitale verdienmodellen. In de uitvoering ontstaan vaak nieuwe inzichten die vragen om 
bijstelling van de aanpak. Een lerende houding komt daarom goed van pas.  
 
Zodat de organisatie aan het eind van de fase kan zeggen:

“We zijn binnen onze organisatie gestart met initiatieven,  
gericht op het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen  
gebruikmakend van de mogelijkheden van digitale  
technologie.”

terug naar Inhoud



WAAR STAAT JOUW ORGANISATIE?  
Een organisatie die zich in deze fase bevindt 
kun je als volgt herkennen:
• Er wordt gewerkt aan concrete activiteiten die 

erop gericht zijn om digitale verdienmodellen 
te ontdekken en ontwikkelen

• Er is in de organisatie een breed draagvlak voor 
dit initiatief en er wordt tijd en geld voor vrijge-
maakt

• De activiteiten leiden tot nieuwe vragen en 
inzichten waar de organisatie op in wil of moet 
spelen.

  Klinkt dit bekend?  
  Lees dan verder voor tips, tools en ervaringen  
  waarmee je jouw organisatie de mogelijkheden  
  kan laten zien van digitale innovatie.  

ERVARINGEN UIT DE SECTOR
Concordia, deelnemer aan het project  
Digitaal DNA 2
Concordia biedt film, theater en beeldende kunst 
in het centrum van Enschede. Concordia wil 
graag meer aanbod digitaal aanbieden maar is 
daarvoor afhankelijk van makers die hun aanbod 
via digitale vormen aanbieden en beschikbaar 
stellen. Concordia kiest ervoor om zich op makers 
te richten en hen te helpen in het ontwikkelen of 
aanpassen van uitingen zodat zij geschikt zijn en 

zelfs optimaal gebruik maken van digitaal. Ellen 
Peters over het onderzoek: “Waar we nu nog tegen 
aanlopen is dat het voor makers soms lastig is om 
voor livestreams te spelen. We willen leren, innove-
ren, experimenteren en nieuwe vormen uitvinden!” 
 
Meer weten over de manier waarop Concordia   
werkt aan een digitaal verdienmodel?  
Bekijk dan deze video!

terug naar Inhoud

Iris over Digitaal DNA 2: 
 
“Ik heb geleerd dat je van tevoren 
wel een idee kan hebben hoe het 
eruitziet, maar dat het in de praktijk 
heel anders kan zijn”.

https://www.youtube.com/watch?v=XQGJMtIIdvU
https://www.youtube.com/watch?v=XQGJMtIIdvU


AAN DE SLAG
Hoe kunnen organisaties ervoor zorgen dat ze 
op een lerende manier ervaring opdoen in het 
ontwikkelen van digitale verdienmodellen?
Projecten die gericht zijn op het ontdekken en 
ontwikkelen van digitale verdienmodellen zijn 
zelden eenvoudig of voorspelbaar. Er ontstaan  
gedurende het project nieuwe inzichten die  
vragen om bijstelling van aannames en mogelijk 
ook van de aanpak. Daarbij kan het volgende 
helpen:

• Maak als organisatie de leerinzichten die je  
gedurende het proces doorlopend opdoet 
expliciet en bespreek deze met elkaar,

• Kijk bij deze leerinzichten ook naar de werkpro-
cessen. Is jouw organisatie voldoende ingericht 
op iteratief werken, structureel samenwerken 
en netwerkvorming?

• Maak onderscheid tussen activiteiten die 
voorspelbaar zijn en “gewoon” gedaan moeten 
worden en activiteiten die als doel hebben om 
te leren en te ontdekken,

• Bepaal succescriteria (KPI’s). Meet deze succes-
sen en bepaal hoe je omgaat met deze meetre-
sultaten,

• Blijf ervaringen uitwisselen met andere  
organisaties in de cultuursector.

TOOLS 
Hoe creëer je een omgeving die bijdraagt  
aan innovatie?
Organisaties die ervoor kiezen om digitale  
verdienmodellen te ontdekken en ontwikkelen 
kiezen ervoor om te innoveren. Innovatietrajecten 
zijn lastig te voorspellen. De neiging kan daarom 
zijn om een meer organische en ongestructureer-
de aanpak te volgen. De theorie over innovatie-
processen laat juist zien dat het volgen van een 
gestructureerde aanpak, de kans op succesvolle 

uitkomsten vergroot. Zo’n aanpak kan helpen bij 
het structuren van het innovatieproces en daar-
mee bijdragen aan de kans op een succesvolle 
uitkomst. Door een aantal beproefde methodes te 
combineren kun je in iedere fase van het innova-
tieproces gestructureerd te werk gaan. Lees hier 
een aantal van deze beproefde methodes om 
jouw innovatieproces te structureren. 

terug naar Inhoud

https://drive.google.com/file/d/1JXoAGrqRH22sp8oD5bwTU0wVKTbgS5Xd/view?usp=sharing


In deze fase wordt jouw proces ook leerzamer voor collega- 
instellingen. Zij kunnen leren van jouw successen en uitdagingen.  
Overweeg actief tijd in te plannen om deze kennis ook te delen.  
Start bijvoorbeeld een blog of vlog of meld je aan als spreker voor  
congressen. Houd hiervoor de kalenders van Cultuur+Ondernemen  
en DEN goed in de gaten!

  FOLLOW-UP  FASE 4   
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https://www.cultuur-ondernemen.nl/agenda
https://www.den.nl/actueel/agenda


KOM MET ONS IN CONTACT! 
Enthousiast geworden over digitaal DNA?  
Neem gerust contact met ons op.

Meer weten wat jij kan doen voor jouw digitaal DNA?  
Of heb je vragen? Neem dan contact met ons op!

Pepijn Lemmens
pepijn.lemmens@den.nl

Maarten Kuiper 
maarten@newnodes.nl 

Femke van Oorschot 
femke@newnodes.nl

Anna Bilker
anna@cultuur-ondernemen.nl

terug naar Inhoud

mailto:pepijn.lemmens%40den.nl?subject=
mailto:maarten%40newnodes.nl?subject=Digitaal%20DNA
mailto:femke%40newnodes.nl?subject=Digitaal%20DNA
mailto:anna@cultuur-ondernemen.nl
https://www.cultuur-ondernemen.nl/
https://www.den.nl/

	Knop 48: 
	Knop 5: 
	Knop 6: 
	Knop 8: 
	Knop 9: 
	Knop 10: 
	Knop 11: 
	Knop 12: 
	Knop 13: 
	Knop 14: 
	Knop 15: 
	Knop 2: 
	Knop 1: 
	Knop 16: 
	Knop 17: 
	Knop 18: 
	Knop 19: 
	Knop 41: 
	Knop 42: 
	Knop 20: 
	Knop 21: 
	Knop 22: 
	Knop 23: 
	Knop 24: 
	Knop 25: 
	Knop 43: 
	Knop 44: 
	Knop 30: 
	Knop 31: 
	Knop 28: 
	Knop 29: 
	Knop 26: 
	Knop 27: 
	Knop 45: 
	Knop 46: 
	Knop 32: 
	Knop 33: 
	Knop 34: 
	Knop 35: 
	Knop 36: 
	Knop 37: 
	Knop 39: 


