
Cultuur+Ondernemen en Platform Arbeidsmarkt 
Culturele en Creatieve Toekomst (Platform ACCT) 
hebben samen het traject ‘Hybride ondernemen: 
ingrediënten voor jouw digitale toekomst’ 
ontwikkeld, dat van juni tot oktober 2021 
liep. Dit traject werd mede ingegeven door de 
coronapandemie. Hierdoor is namelijk een grote 
versnelling van digitaal werken teweeg gebracht: 
de online wereld werd de norm, de offline wereld 
was beperkt open. Inmiddels ziet dat laatste er 
weer een beetje anders uit, maar het hybride 
werken is voor velen niet meer weg te denken, dat 
geldt ook voor creatieve makers.

COCKTAILGIDS 
HYBRIDE ONDERNEMEN

SHAKE IT ‘TILL 

YOU MAKE IT!

Ingrediënten voor jouw digitale toekomst

Hybride werken geeft veel kansen, maar er 
zijn natuurlijk ook valkuilen. Acht artistieke 
makers uit verschillende disciplines, 
van illustratoren tot ontwerpers, 
interieurarchitecten en fotografen, werden 
uitgenodigd om die kansen en valkuilen 
te verkennen. Deze ‘solo-entrepreneurs’ 
dachten samen en met externe experts na 
over hoe digitalisering hun beroepspraktijk 
kan versterken. Niet alleen voor hun eigen 
praktijk, maar juist ook om binnen de 
sector anderen te inspireren om digitale 
kansen te pakken. 
 
In dit document een kernachtig overzicht 
van de beste ingrediënten die werden 
genoemd. Deze gids is natuurlijk nooit 
helemaal volledig, maar bestaat uit 
ingrediënten die ook jou kunnen inspireren 
naar een digitale toekomst. Van bewust 
onbekwaam naar bewust aan de slag, 
met digitalisering als welkome versterking 
in plaats van het zoveelste moetje. 



DE JUISTE 
VERHOUDING
Een smakelijke cocktail is een mooie mix 
van verschillende ingrediënten die in balans 
zijn met elkaar. Een beetje zoet, een beetje 
zuur, een beetje pit. De volgende combinaties 
kunnen een mooie basis vormen: 

	 Balans	tussen	online	en	offline
Online is een goede plek om te inspireren en 
te prikkelen, maar het heeft echte meerwaarde 
om de ontmoeting die daarop volgt, offline 
te laten zijn. Zo kan de digitale wereld 
drempelverlagend werken. Dus geef potentiële 
klanten de mogelijkheid om je digitaal tegen 
het lijf te lopen, zodat ze nieuwsgierig zijn naar 
je werk en zo in je atelier of werkplek belanden.

 Plezier, portfolio, poen
Of een opdracht via de digitale of offline weg 
op je pad gekomen is, dat maakt eigenlijk niet 
uit, als deze maar twee van de volgende drie 
elementen heeft: plezier, portfolio en poen. 

Voordat het mixen begint, is het goed de 
vraag te stellen wat jouw ideale situatie 
zou zijn. Onderstaande smaken werden 
aangedragen als antwoord op die vraag:

 Het bereiken van een breder publiek

 Vrijheid en flexibiliteit dankzij hybride 
 werken

 Het vergaren van passief inkomen  
 (zonder veel inspanning)

 Opdrachtgevers die passen bij je 
 autonome werk

 Meer digitale producten ontwikkelen

GEDROOMDE 
COCKTAILSMAKEN

‘Maak het jezelf niet te 

moeilijk, vertel je eigen 

verhaal. En bedenk: 

mensen volgen jou omdat 

ze interesse hebben in wie 

je bent en wat je doet.’

Lotte Bloem - Expert digital storytelling



Hybride ondernemen in algemeenheid, in een model gegoten 
door Cultuur+Ondernemen

HYBRIDE BEROEPSPRAKTIJK?

Een hybride beroepspraktijk betekent voor 
elke maker iets anders, maar het betekent 
vooral niet dat je alles maar digitaal 
aan moet vliegen. In dit traject is juist 
onderzocht hoe je als maker kunt kiezen 
voor digitalisering op maat. Een meer 
hybride beroepspraktijk kan zorgen voor 
een stabieler inkomen, een duurzamere 
toekomst als creatief maker. Of het nu 
gaat om het ontwikkelen van een webshop 
of het investeren in socialmediakanalen, 
de digitale mogelijkheden voor makers 
zijn er, maar altijd in samenspel met de 
offline wereld. Het gaat erom dat de juiste 
balans gevonden wordt en daarom luidt 
het devies: Shake it ‘till you make it!

Zo kun je het model praktisch inzetten:
In de binnenste, donker gekleurde cirkel zie je 
hoe de begrippen aanbod, bereik, impact en 
inkomsten met elkaar in verbinding staan:

 Vraag jezelf op het punt van aanbod af: wat 
 wordt mijn nieuwe digitale of hybride product?
 Vraag jezelf op het punt van bereik af: wie wil  
 ik ermee bereiken?
 Vraag jezelf op het punt van impact af: wat wil  
 ik ermee bereiken?
 Vraag jezelf op het punt van inkomsten af:  
 wat kan ik ermee verdienen?

In de buitenste, lichtgekleurde cirkel staat een 
aantal suggesties, zodat je een keuze kunt maken 
voor een hybride praktijk die bij je past.
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Dit concept van een digitaal 
verdienmodel werd tijdens 
het traject Digitaal DNA 
(een samenwerking tussen 
Cultuur+Ondernemen, DEN 
Kennisinstituut cultuur & 
digitalisering, en New 
Nodes) ontwikkeld.



DIGITAL STORYTELLING
Verzamelde ingrediënten op het vlak van: 

Wanneer je de boer opgaat met jouw werk, is het natuurlijk van belang dat je potentiële 
opdrachtgevers of kopers weet te verleiden, dat principe geldt natuurlijk ook online. Dit is waar 
digital storytelling om de hoek komt kijken. Want wie zijn verhaal met overtuiging en plezier weet 
over te brengen, weet de ander te verleiden. Bedenk dus goed waar je voor staat, wat jouw 
waarden zijn, waar je trots op bent en wat je zou willen. Een succesvolle online aanwezigheid 
heeft alles te maken met een zekere oprechtheid, laat dus zien wie je bent en deel wat jou 
inspireert. Wanneer je een bericht plaatst en interactie zoekt door bijvoorbeeld een vraag te 

stellen, kun je in gesprek raken met anderen en zo je online netwerk uitbreiden. 

DE ONLINE MIX…
De beste tips en tricks voor een online aanwezigheid op maat:
 Online communicatie is het laaghangend fruit van hybride ondernemen. Het is eenvoudig 
 om mee te beginnen en wendbaar wanneer je de dingen toch even anders wilt doen. 
 Experimenteer en kom er zo achter wat voor jou werkt. 
 Deel wat jouw verhaal is, waar sta je voor, wat is de kern? Je publiek zal voelen wanneer 
 je authentiek bent. 

 Kies een socialmediakanaal en doe dat goed. 
 Je hoeft niet overal aanwezig te zijn. 
 Ben je toch op meerdere platforms te vinden? 
 Hergebruik je content tussen de verschillende kanalen. 
 Besteed er structureel tijd aan, dat kan een paar uur 
 per week zijn. Maar plan het in. 
 Deel ook wat jij goed vindt van anderen, of iets wat je 
 raakt. Neem de mensen mee in jouw unieke wereld.
 Het draait niet om zoveel mogelijk volgers bereiken. 
 Betrokkenheid van je volgers is belangrijker dan de 
 harde cijfers. Volgens experts heb je sowieso niet 
 meer dan 1000 loyale fans nodig om ver te komen.
 Wees niet bang dat je aan het spammen bent. Je 
 volgers vinden jou interessant en dankzij de algoritmes 
 zullen zij echt niet bedolven worden onder jouw content.



Veel makers werken vooral alleen, maar een andere 
professional opzoeken en uitnodigen om mee te 
denken, kan inspireren en vooruithelpen. Denk ook 
aan kwesties die niet op artistiek vlak liggen, maar 
juist op het gebied van professionalisering. Zo hoef 
je niet in je eentje 
het wiel uit te vinden. 

Met intervisie kun je op regelmatige basis spreken 
met sparringpartners, dat is niet alleen gezellig, 
maar kan ook een stok achter de deur zijn, als je dat 
nodig hebt. 

Sharing is caring: deel je netwerk met andere 
professionals zodat zij mogelijk ook toegang hebben 
tot jouw kunstkoper/opdrachtgevers en jij tot die van 
hen. Zo is delen vermenigvuldigen.

DIGITAAL NETWERKEN
Verzamelde ingrediënten op het vlak van: 

EEN COCKTAIL DRINK JE NIET ALLEEN

‘Uiteindelijk gaat het om 

het échte contact met 

mensen. Dat betekent dus 

ook dat je nog even belt 

na dat ene mailtje, want 

de meeste mensen lezen 

niet zo nauwkeurig. De 

afstandelijkheid van de 

digitale wereld moet je 

soms overbruggen, door 

persoonlijk van je te laten 

horen. Tegelijkertijd kan 

juist de digitale wereld de 

drempel voor een offline 

bezoek verlagen.’

Sophie de Vos -  Redacteur bij 

de Kunstambassade

Ook zzp’ers kunnen zo nu en dan een collega gebruiken. Uitwisseling met makers 
die een soortgelijke beroepspraktijk hebben kan nieuwe energie geven en een frisse 
blik op waar je mee bezig bent. Dus praat over jouw recept en proef vooral ook van 
elkaars cocktail, dat kan tijdens een wandeling door het bos, of efficiënt digitaal tussen 
de bedrijven door. 



DIT SMAAKT NAAR MEER!

WIL JE VERDER DE DIEPTE IN?
Cultuur+Ondernemen en Platform ACCT hebben een informatieve lijst samengesteld:
 
 De Culturele Financieringswijzer
Op zoek naar passende financiering voor je idee, project of onderneming? Weet je niet goed welke 
geldbronnen geschikt zijn of ben je op zoek naar actuele informatie over bijvoorbeeld subsidies, 
fondsen, lenen, crowdfunding of sponsoring? Doe dan de Culturele Financieringswijzer.
 
 Digitale verdienmodellen ter inspiratie
Er is niet één digitaal verdienmodel. Er zijn er meer. Welke zijn geschikt voor jouw beroepspraktijk? 
Doe hier inspiratie op.
 
 Iets gratis aanbieden? 
Is het verstandig je aanbod gratis online te zetten? We hebben de argumenten voor en tegen voor 
je op een rij gezet in deze Besliskaart. Zo kom je er vast en zeker uit!
 
 Programma Leve het Geven
Crowdfundingplatforms voordekunst en Cinecrowd, het Prins Bernhard Cultuurfonds en Platform 
ACCT bundelen sinds voorjaar 2021 de krachten om particulier geven aan makers en instellingen 
in de gehele creatieve sector te stimuleren. Dit gebeurt door matchfunding, de zichtbaarheid van 
geefmogelijkheden te vergroten en het ontwikkelen van praktische geefhulpmiddelen voor makers 
en donateurs. We kunnen ook jouw creatieve project ondersteunen.
 
 Permanente Professionele Ontwikkeling 
Jezelf continu professioneel blijven ontwikkelen is belangrijk voor je duurzame inzetbaarheid en 
verdienvermogen binnen de sector. Als jij investeert in je professionele ontwikkeling investeert 
Werktuig PPO met je mee. Jouw ontwikkelbehoefte staat centraal en je kan zelf kiezen welke vorm 
van ontwikkelen het beste bij je past. Individueel of collectief, klassiek opleiden of een peer to peer 
traject? Dat is aan jou. 
 
 DigiPACCT 
Je gaat aan de slag of bent al werkzaam in de culturele of creatieve sector. Dan wil je natuurlijk dat 
je arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden goed geregeld zijn. Maar wanneer ís iets goed 
geregeld? En welke stappen kun je daar zelf in zetten? DigiPACCT helpt je op weg, of je nu zzp'er 
bent of in loondienst aan het werk gaat.

https://www.cultuur-ondernemen.nl/culturele-financieringswijzer
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
https://www.levehetgeven.nl/
https://werktuigppo.nl/
https://www.digipacct.nl/aandeslag


PROOST OP BEROEPSORGANISATIES EN 
ANDERE ONDERSTEUNENDE PARTIJEN

 Voor sommige makers kan een 
lidmaatschap van een beroepsorganisatie 
een mooie toevoeging zijn aan de eigen 
cocktail. Daarnaast zijn er ondersteunende 
organisaties die sectorbreed werken en tot 
doel hebben om jou te ondersteunen bij onder 
andere hybride ontwikkelingen. Onderzoek 
wat zij verder voor jou kunnen betekenen. 

Kom je uit een andere discipline, neem dan 
eens kijkje op www.decreatievecoalitie.nl. 
De Creatieve Coalitie is een vereniging van 
46 beroepsorganisaties uit de culturele en 
creatieve sector.
 
Initiërende organisaties: 
 Cultuur+Ondernemen is hét 
kennisplatform voor ondernemerschap 
in de culturele en creatieve sector. 

Bij dit traject waren de volgende 
beroepsorganisaties betrokken:

 BNI: de beroepsvereniging van 
 Nederlandse Interieurarchitecten.
 BNO: de beroepsorganisatie voor 
 Nederlandse ontwerpers. 
 DuPho: de beroepsorganisatie voor 
 professionele fotografen in Nederland.

Cultuur+Ondernemen wil culturele organisaties, 
zelfstandig werkende kunstenaars en creatieven 
versterken in hun onderneming, zodat zij 
kunnen floreren en de samenleving optimaal 
kan profiteren van de werking van cultuur. Ruim 
300 externe experts, adviseurs en mentoren 
uit het netwerk van Cultuur+Ondernemen 
worden hiervoor ingezet waarbij de focus ligt op 
drie gebieden: besturen, zakelijk ontwikkelen 
en financieren. Deze expertise is nodig voor 
succesvol ondernemerschap.
 
 Platform Arbeidsmarkt Culturele en 
Creatieve Toekomst (Platform ACCT) is een 
initiatief van het complete culturele werkveld 
en is opgericht met maar één doel: het 
verbeteren van de arbeidsmarkt in de culturele 
en creatieve sector. Om dit te bereiken werkt 
Platform ACCT aan een structurele sociale 
dialoog tussen werkverleners en werkenden, 
betere verdienmogelijkheden voor de sector, 
permanente professionele ontwikkeling en het 
realiseren van betere arbeidsvoorwaarden voor 
alle werkenden.

‘Zie online delen vooral ook als testen van je zelfgemaakte content. Wat werkt en wat niet? Kijk wat voor reacties je teweeg kunt brengen, het wordt dan eigenlijk als vanzelf interactief delen.’
Marco Streefkerk - Extern adviseur hybride ondernemen voor Cultuur+Ondernemen

http://www.decreatievecoalitie.nl
https://www.cultuur-ondernemen.nl
http://bni.nl
http://bno.nl
http://dupho.nl
https://platformacct.nl/
https://platformacct.nl/


CORNELIS
CREATIVE CONSULTANCY

SERVEERT
COLLECTIEVE DENKPROCESSEN VOOR VERBETERING

‘Een van de moeilijkste dingen van ondernemer zijn, is dat je in je 

eentje bent. Een “mastermind groep” is een fantastische manier om 

meer gedisciplineerd te werken aan je eigen onderneming. Je spreekt 

dan wekelijks (online) met je groep, je houdt elkaar scherp en kunt 

met elkaar meedenken. Kijk voor groepen bijvoorbeeld op meetup.

com, in je kennissenkring of vraag rond binnen je LinkedIn-netwerk.’

Maarten Bas-Backer - Extern adviseur hybride ondernemen voor Cultuur+Ondernemen

Colofon
Deze gids bevat een bundeling ingrediënten ter inspiratie voor hybride ondernemen in de 
culturele en creatieve sector. Samengesteld op basis van inzichten, suggesties en ideeën 
die door makers en experts zijn uitgewisseld tijdens drie sessies die plaatsvonden tussen 
juni en oktober 2021. 
Er kunnen geen rechten aan dit document worden ontleend. Daarnaast worden alternatieve 
ingrediënten niet uitgesloten. Het is aan creatieve makers om de ingrediënten naar eigen 
hand te zetten en aan te vullen naar eigen inzicht.
 
Creative Consultancy Cornelis Serveert faciliteerde het traject en stond garant voor de 
ontwikkeling van deze gids. Illustraties: Wide Vercnocke. 
 
In opdracht van Cultuur+Ondernemen en Platform ACCT, met dank aan Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur & Wetenschap en het Europees Sociaal Fonds. 


