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D e beste ideeën komen uit de creatieve 
wereld, of we het nu over muziek, mode, 
design of fotografie hebben. Kunst is de 

founding father en de trendsetter van morgen. Een 
goede manier om nieuwe ideeën te verspreiden is 
online marketing.  Met name voor kunstenaars is 
online marketing een perfecte manier van self-bran-
ding (identiteitsontwikkeling), digital storytelling en 
een wijze om het eigen netwerk snel uit te breiden. 
De afgelopen jaren is er in toenemende mate spra-
ke van digitalisering in de kunst en daarom wordt 
online marketing ook in de creatieve sector steeds 
belangrijker. Naast de creatieve zelfverwerkelijking 
heb je natuurlijk ook de economische behoefte om 
geld te verdienen. Dit boek zal je praktische tips 
geven hoe je met behulp van online marketing je 
kunst aan een grotere doelgroep kunt presenteren. 
Kortom, het leren van online marketing is een éch-
te investering in een kunstzinnige toekomst. In dit 
E-Book nemen we je stapsgewijs mee in de wereld 
van online marketing en leggen we uit hoe specifie-
ke doelgroepen bereikt kunnen worden. Creativiteit 
is namelijk het ticket naar succes in de online wereld 
en daarom is het voor creatieven juist zo belangrijk 
om hun online identiteit uit te bouwen. Dit E-Book 
toont makkelijke strategieën en tactieken om je on-
line identiteit snel te ontwikkelen. Online succes 
vertaalt zich namelijk altijd naar succes offline. 
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M A R K T W E R K I N G
In de kunst is de eerste stap naar succes het maken 
van een kunstwerk. Een kostbaar, uniek eindpro-
duct dat zich onderscheidt van de massa. Massa-
producten spreken iedereen aan maar in de kunst 
is het hoogste doel om juist een niche van liefheb-
bers en klanten te vinden. Kunstliefhebbers zijn 
geen doorsnee publiek, ze zijn lastig te vinden en 
ze laten zich niet makkelijk overhalen. Toch zijn ze 
te bereiken maar misschien via andere wegen dan 
je denkt. Voor alles is een markt, maar het vinden 
van een niche is de kunst. Een mogelijke weg naar 
jouw niche is via internet en online marketing. De 
maatschappij van vandaag de dag is veel opener en 
veelzijdiger geworden, via internet kan je een veel 
diverser publiek bereiken. 

Met behulp van online marketing kan je op een 
goedkope manier binnen een korte tijd nieuwe 
doelgroepen bereiken en zo uiteindelijk je eigen ni-
che vinden. Verder kan je nieuwe klanten werven en 
investeerders aantrekken. Het internet is een web 
van kansen en hier leer je hoe je de eerste stappen 
met marketing zet.

8
9

D E F I N I T I E :  Onder „markt“ verstaan wij het samenkomen van 
vraag en aanbod in de kunsten. Met behulp van online marketing kan 
je op een goedkope manier binnen een korte tijd nieuwe doelgroepen 
bereiken en zo uiteindelijk je eigen niche vinden. Verder kan je nieuwe 
klanten werven en investeerders aantrekken. Het internet is een web 
van kansen en hier leer je hoe je de eerste stappen met marketing zet.

INFOBOX



W A T  I S  M A R K E T I N G ?
Marketing is een ondernemingsstrategie die gebaseerd is op het 
inspelen van de behoeften van een markt met vier marketinginstru-
menten, samen heten deze instrumenten de marketingmix:
• product
• prijs
• communicatie
• plaats
 
W A T  I S  O N L I N E  M A R K E T I N G ?
Onder online marketing worden alle marketingactiviteiten verstaan 
die online zijn. Deze activiteiten dragen bij aan de marketingmix. De 
marketingmix is een samenspel van factoren die de waarde van een 
kunstwerk bepalen. In kunst staat productkwaliteit voorop en speelt 
de prijs een kleinere rol, aangezien kunst geen typisch markproduct 
is. Kunst is volgens de economische wetten altijd relatief schaars. 
Toch kan je kunst wel degelijk met marketing in de markt zetten.

In de snelle door informatietechnologie gedreven maatschap-
pij blijkt het vertonen van kunst alleen niet genoeg. Je moet in de 
openbaarheid treden en een dialoog met de doelgroep aangaan. 
Vroeger kon je zelf de publiciteit opzoeken wanneer je er zin in had, 
tegenwoordig is dit anders. Communicatie was voorheen vaak één-
richtingsverkeer, een monoloog van zender naar een passieve ont-
vanger. Tegenwoordig is communicatie tweerichtingsverkeer, zen-
der en ontvanger gaan een dialoog met elkaar aan, bijvoorbeeld 
via social media. Voor kunstenaars blijft de kunst het onderwerp van 
gesprek, maar een dialoog en/of discussie rondom het werk moet 
er zijn.

Tevens verwacht je doelgroep ook een exclusieve blik achter de 
schermen. Het proces achter de kunst wordt steeds vaker uitgelicht, 
want het proces is misschien nog wel veel belangrijker dan het uit-
eindelijke werk. De ‘making of’ van een hedendaags kunstwerk is de 
perfecte teaser van het uiteindelijke product. Dit is een proces dat 
nieuwe perspectieven voor kunstenaars opent.
 
De vraag is nu hoe je met moderne communicatie succesvoller kan 
worden in de kunst. De kunst van communicatie is om met online 
en offline communicatiemiddelen een optimum te bereiken. Onder 
offline communicatiemiddelen verstaan we alle marketingactivitei-
ten zonder internet, onder andere alle gedrukte media, tv, en radio. 

10 11

Personal branding: Onder personal branding verstaan wij het ontwik-
kelen van een online identiteit als kunstenaar en het opzoeken van de 
publiciteit.

INFOBOX



Het gebruik van flyers en/of gedrukte merchandise brengt een merk 
nog beter tot leven. Een optimale strategie is een mix van offline en 
online marketing. De synergie van deze middelen is optimaal.

De hoofdvraag die iedere kunstenaar zichzelf moet stellen is: hoe 
bereik ik mijn doelgroep van klanten, liefhebbers en volgers?

De vier belangrijkste middelen voor succesvolle personal branding:
• website
• social media
• contentmarketing
• zoekmachineoptimalistie

Deze vier krachtige online marketinginstrumenten maken je werk 
bekender onder je doelgroep. Tevens draagt online personal bran-
ding bij aan het opbouwen van een bekendere persoonlijkheid. In 
de volgende paragrafen wordt uitgelegd hoe je een begin maakt 

12 13

D E F I N I T I E :  Zoekmachineoptimalisatie is het gebruiken van zo-
ekmachinemarketing door je eigen website bij zoekmachines zoals 
Google, Yahoo en Bing vindbaar te maken.

INFOBOX

met de website als digitale visitekaartje. Vervolgens wordt uitgelegd 
hoe je online marketing gebruikt om jouw online identiteit te onder-
strepen. Waar je ook voor kiest, het doel is om met online marketing 
zoveel mogelijk bezoekers naar de website te trekken. De synergie 
van effectieve online marketing en een representatieve website ver-
hoogt de mate waarin klanten en liefhebbers jouw werk op waarde 
leren inschatten.
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D E  W E B S I T E  I S  J E  O N L I N E  V I S I T E K A A R TJ E
Het doel is om zoveel mogelijk mensen naar de website te trekken. 
Daarbij is een eigen website essentieel, want het is immers het vi-
sitekaartje van je werk. Des te meer reden om meer aandacht aan 
een goede website te besteden. Bij creatieven verwacht je ook een 
zekere mate van esthetiek en professionaliteit terug te zien op de 
website. Daar komt ook nog eens bij dat een website ook gebruiks-
vriendelijk moet zijn. Voordat je begint met het bouwen van een 
esthetisch goed ogende website, moet je jezelf een aantal vragen 
stellen:

• Welke doelgroep wil ik met mijn site bereiken?
• Bouw ik mijn website zelf of laat ik het doen door een professi-

onal?
• Hoeveel geld wil ik aan mijn website uitgeven?
• Hoeveel tijd kan ik investeren?
• Wat voor extra features moet mijn website hebben?

Het allerbelangrijkste om rekening mee te houden bij het website-
design, is je doelgroep. Het is cruciaal om je eerst in je doelgroep 
in te leven. Je klanten, liefhebbers en volgers zullen jouw website 
meer gebruiken dan jij zelf en daarop is de onderstaande vragenlijst 
gericht:

• Wie zijn mijn klanten?
• Welke doelgroep spreek ik met mijn creatieve werk aan?
• Hoe spreek ik mijn betalende klanten aan?
• Wat wil ik in de kunst bereiken?

Je kan de doelgroepen van creatieven grofweg in twee groepen 
onderverdelen, namelijk:

De B2C doelgroep is een heel interessant gedeelte om online mar-
ketingactiviteiten te ondernemen. De B2B doelgroep is meer resul-
taat georiënteerd, dat houdt in dat deze klanten eerder kijken naar 
resultaten. Zij zullen ook eerder benaderd moeten worden dan dat 
ze tot jou toenadering zoeken.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen B2C en B2B doelgroep-
en. B2C zijn je persoonlijke klanten en het publiek. B2B zijn zakelijke 
stakeholders zoals pers en investeerders. 

B E L A N G R I J K :  De kosten van de website. Denk er bij het kiezen 
van een website aan dat de site up-to-date gehouden moet worden. 
Bouwen is niet eenmalig, vaak komen er nog kosten van onderhoud 
en beveiliging bij. Ook de domeinnaam van een website (de URL) 
moet jaarlijks betaald worden en is bij het bouwen vaak niet bij de pri-
js inbegrepen. Het belangrijkste bij het bouwen is, dat je zelf makkeli-
jk aanpassingen zonder extra kosten of extra programmeerwerk kunt 
doorvoeren.

INFOBOX

INFOBOX



Om bij fans en zakelijke contacten interesse te wekken, is het van 
belang om een portfolio online te hebben, dat professionaliteit uit-
straalt waarin mooie producten, muziek, video en illustraties zijn op-
genomen. Een website met aantrekkelijke content is een genot voor 
het oog en daarom blijven bezoekers langer op de website. 

ER ZIJN VERSCHILLENDE MANIEREN OM EEN WEBSITE 
OP TE ZETTEN:

Een website door een ontwerpbureau of een webdesigner laten maken
VOORDEEL: Je kan de website geheel aan je eigen behoeften la-
ten aanpassen. Wil je een website met een zeer groot aantal func-
ties dan is het goed om een designer in te huren. De webdesigner 
of het ontwerpbureau helpt ook bij het kopen van een beschikbaar 
domein.

NADEEL: Ontwerpbureaus en zelfstandige webdesigners zijn re-
latief prijzig. Daarbij blijf je voor aanpassingen altijd op dezelfde 
designers aangewezen. Daar komt ook bij dat je voor iedere aan-
passing moet betalen.

Zelf een website bouwen met een CMS-systeem
VOORDEEL: CMS (Content Management System) zoals WordPress 
(als standalone versie), Joomla! en Typo3 zijn zogeheten Open 
Source Softwareprogramma´s om websites te bouwen en zijn gratis. 
Bij alle CMS-systemen is er een veelvoud aan layouts beschikbaar, 
waarvoor vaak weinig technische voorkennis nodig is om deze naar 
eigen wens aan te passen. Ook zijn er gratis extensies verkrijgbaar 
om de functionaliteit uit te breiden. Het grote voordeel van een 
CMS-systeem is dat je onafhankelijk van andere partijen bent en 
deze zelf kan aanpassen.

18
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T I P P :  Tip: In CMS communities vind je enorm veel CMS-templates.

INFOBOX

NADEEL: Het kan zijn dat je in het begin hulp nodig hebt bij het 
installeren en inrichten van het CMS. Het werken met een CMS kost 
tijd en je moet het systeem leren kennen, plus er mee weten om te 
gaan.



Een gratis website maken met een gratis hostingaanbieder 
VOORDEEL: Bij het maken van een gratis website heb je een keuze 
uit veel verschillende thema´s en plug-ins van verschillende aanbie-
ders zoals Wix en Weebly. Een ander voordeel is dat je niets hoeft te 
installeren en het systeem voert automatische updates uit. 

NADEEL: Het voordeel is ook een nadeel want ook al zijn er heel 
veel thema´s en plug-ins te krijgen, niet alles is mogelijk. Als je hele 
speciale features wilt hebben dan zal je je met het aanbod al snel 
beperkt voelen. Plus je krijgt vaak reclame met een gratis content 
managementsysteem op je website. Ook je domeinnaam kan je 
vaak niet zelf uitkiezen. 

Zelf een website bouwen met een betaalde website builder
VOORDEEL: Met een betaalde website builder kan je zelf een web-
site met een groot aantal functies en layouts bouwen, inclusief eigen 
domeinnaam uitkiezen. Natuurlijk verschillen de mogelijkheden per 
aanbieder. Het is goed om van tevoren grondig research naar de 
verschillende aanbieders te doen. De pakketprijzen verschillen op 
basis van de geboden functionaliteit. 

NADEEL: Gecompliceerde websites met een groot aantal functies 
zijn waarschijnlijk niet makkelijk met een website builder te bouwen, 
maar de belangrijkste functies zijn in website builders geïntegreerd.

Conclusie: Het bouwen van een website met een website builder 
is een geschikte oplossing voor het snel maken van een professio-
nele website. Alle bovenstaande opties resulteren in websites die 
goed functioneren met een goed design. Het onderscheid zit hem 
in de mate waarin je afhankelijk bent van een externe partij in voor 
het aanpassen van de website. Een tweede onderscheidende fac-

20
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tor bepaalt in hoeverre er meer functies aan de site kunnen worden 
toegevoegd.  Het advies is om met een website builder een website 
te bouwen en dan te kijken of het design aan alle functie-eisen vol-
doet. Met de website builder kom je er spelenderwijs achter welke 
functies het allerbelangrijkste voor jou zijn. Mocht later blijken dat 
bepaalde functies toch niet mogelijk zijn, dan kun je nog altijd een 
ontwerpbureau of webdesigner inschakelen. Ook tijdens het ge-
sprek met de designer is het goed om precies te weten wat je wilt. 
Een webdesigner moet immers de kosten voor elke feature begro-
ten. 

In het laatste hoofdstuk spraken we over het vinden van een aanbie-
der voor een professionele website. Hoe zit het eigenlijk met social 
media? Op welke kanalen moet je zijn? In het volgende hoofdstuk 
gaan we dieper op deze vragen in.



S O C I A L  M E D I A  I S  D E  D I A -
L O O G  A A N G A A N  M E T  J E 
D O E L G R O E P
Het beste marketinginstrument om 
in direct contact te komen met je 
doelgroep is social media. Geen 
ander marketinginstrument is zo 
veelzijdig als social media, je kan 
het nog zo gek niet bedenken of er 
is een medium dat je ergens verder 
in helpt. In dit hoofdstuk vertellen 
we je meer over de belangrijkste 
social media voor creatieve beroe-
pen. Bij het opzetten van social me-
dia is het heel belangrijk om eerst 
bij jezelf te rade te gaan welke soci-
al media je het liefst gebruikt. Bij het 
inzetten van social media geldt het 
“less is more”-principe. Het is beter 
om een paar kanalen te kiezen die 
je echt gebruikt en waar je vaak op 
post dan alle kanalen te hebben en 
heel weinig te posten. Social media 
zijn playful maar je moet ze met een 
strategie inzetten.

Het strategisch inzetten van so-
cial media biedt drie essentiële 
functies voor creatieven: personal 
branding, digital storytelling en het 
opbouwen van een netwerk. So-

22 23

SOCIALE
NETWERKEN

VIDEO-
PORTALEN

FOTO-
PLATFORMEN

BUSINESS
NETWERKEN

SOCIAL MEDIA
KANALEN

MUZIEK-
PLATFORMEN

BLOGS & 
MICROBLOGS

SPOTIFY,
SOUNDCLOUD, ITUNES

TWITTER,
TUMBLR, WORDPRESS

INSTAGRAM, FLICKR, 
PINTREST

XING, LINKEDIN

YOUTUBE, VINE, VINEO

FACEBOOK, SNAPCHAT, 
TINDER, GOOGLE+

cial media is een manier om je 
identiteit als kunstenaar te on-
derstrepen en het is een manier 
om het verhaal achter jouw werk 
met digital storytelling te ver-
tellen. Verder kan je via social 
media een netwerk van nieuwe 
klanten, liefhebbers en zakelij-
ke contacten opbouwen. Soci-
al media zijn de perfecte tools 
om je doelgroep beter te leren 
kennen. Je kan een dialoog met 

de doelgroep op social media 
aangaan. Via social media kan 
je ook met je bestaande contac-
ten op een ontspannen manier 
communiceren. In dit hoofdstuk 
gaan we dieper op de functio-
naliteiten van social media in en 
laten we zien hoe je offline en 
online contact succesvol combi-
neert.



Zoals we al eerder zeiden is de synergie tussen offli-
ne en onlinecommunicatie een perfecte manier om 
je doelgroep beter te leren kennen. Een concreet 
voorbeeld is het gebruiken van Facebook events 
om mensen voor een offline evenement uit te no-
digen. De foto´s van het evenement kunnen weer 
op de Facebookpagina en op andere social media-

24
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F E I T :  39% van de internetgebruikers gebruiken social media als een 
bron van informatie.

D E F I N I T I E :  Giveaways zijn kleine prijsvragen waarmee je kleine 
prijzen kan verloten voorzien van naam en logo. Giveaways zijn een 
uitstekende manier om je naamsbekendheid te vergoten. 

INFOBOX

INFOBOX pagina´s worden gedeeld. Het opzetten van een 
giveaway is ook een manier om mensen je events 
op hun social media te laten delen, waardoor weer 
meer mensen over je horen. Het actief aanwezig 
zijn op Facebook is een goede manier om je werk 
voor nieuwe klanten toegankelijk te maken. Plus je 
bouwt via Facebook een emotionele band op met 
volgers.

Social media kan je het beste strategisch kiezen en 
inzetten. Kies daarbij de social media die het beste 
binnen je strategie passen en waar je met gemak 
content voor hebt. Zoals we eerder al bespraken 
vervullen social media 3 belangrijke functies; per-
sonal branding, digital storytelling en netwerken. 
Voor personal branding zijn Facebook en Instagram 
heel geschikt. Digital storytelling is het verhaal ach-
ter je werk vertellen met hoogwaardige content in 
beeld en tekst. Contentmarketing is daarom een 
must. Digital storytelling is een spel van beelden 
en woorden op een subtiel niveau, waarbij mensen 
spontaan zin krijgen om je werk en het eindresul-
taat te zien. Het opbouwen van een netwerk en het 
onderhouden van contacten kan het beste op Lin-
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kedin maar ook met Facebook. Voor het eerste con-
tact met de pers is Twitter erg geschikt. De basis van 
alle social mediakanalen is om vrienden, kennissen 
maar ook belangrijke influencers en stakeholders te 
volgen en als vriend toe te voegen. Op deze manier 
worden deze mensen bewust van jouw aanwezig-
heid op social media. 
 
Op de Nederlandse markt is het aan te raden om 
met de volgende vier social mediakanalen aan de 
slag te gaan:
  
F A C E B O O K
Facebook is waarschijnlijk het belangrijkste me-
dium van alle social mediakanalen. Op Facebook 
liggen buitengewone mogelijkheden om je doel-
groep beter te leren kennen en nieuwe fans voor je 
te winnen. Een Facebook-pagina voor een artiest of 
kunstenaar is makkelijk op te zetten maar hoe kom 
je snel aan nieuwe fans?
 
Hoe meer fans je hebt, hoe groter je reikwijdte en 
des te meer onbekende fans en potentiële klanten 
je bereikt. De Facebook-pagina is ook een goede 
graadmeter voor zakelijke partners en investeer-
ders om jouw succes te meten. Een groeiende Fa-
cebook-pagina is een reden om in jou te investeren. 
Voor het aantrekken van nieuwe Facebookfans zijn 
er twee categorieën van methoden.

Gratis methoden
• promotionele acties doen zoals giveaways en het geven van 

korting
• insights geven over het bedrijf en werknemers (behind the 

scenes)
• eigen persoonlijke Facebooknetwerk vragen om je Face-

book-pagina te liken.
 

Betaalde methoden
• adverteren op Facebook
• Word of mouth advertenties
• betalen van andere gerenommeerde kunstenaars om te ver-

linken naar jou
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W O R D  O F  M O U T H
Word of mouth adverteren bestaat 
uit het kopen van reviews. Het be-
talen van andere Facebook-pagi-
na’s om jouw Facebook-pagina aan 
te bevelen. Je kan ook belangrijke 
influencers vragen om jouw Face-
book-pagina tegen betaling aan 
te bevelen. Influencers zijn de in-
vloedrijke mensen in jouw netwerk 
maar kunnen ook stakeholders zijn 
zoals journalisten en investeerders.

I N S T A G R A M
Instagram is hét sociale medium 
voor personal branding en digital 
storytelling. Instagram is een ma-
nier om je online identiteit te ont-
wikkelen door meer te laten zien 
wie je werkelijk bent. Instagram af-
beeldingen zijn bedoeld om ande-
ren in jouw wereld mee te nemen. 
Zo kan je bijvoorbeeld je werk maar 
ook lekker eten, kleurrijke drankjes 
en recreatieve bezigheden tonen. 
Met Instagram leren jouw volgers 
je visueel goed kennen. Instagram 
is ook een reactief medium, men-
sen geven commentaar op elkaars 
afbeeldingen. Als iemand op je 
afbeeldingen reageert, dan is dat 

een mooi aanknopingspunt om de 
dialoog aan te gaan. Tegenwoor-
dig kan je ook zelfs je posts als 
advertentie op Instagram plaatsen 
om meer aandacht te krijgen. Op 
dit moment zijn er 4 soorten adver-
tenties, te weten; image ads, video 
ads, carousel ads, link ads en mobi-
le app ads. Image advertenties zijn 
zijn de normale Instagram afbeel-
dingen aangemerkt als ‘sponsored’ 
met een CTA (call-to-action button). 
Een call-to-action is een klikbaar 
veld dat oproept om op een site 
te klikken. Videoadvertenties zijn 
Instagramvideo´s met een CTA. 
Carousel advertenties bestaan uit 
een carousel van vier afwisselende 
afbeeldingen met een learn-more 
button. Link-ads zijn de ads met 
een link als CTA zoals „shop now“. 
Tenslotte zijn er mobile app ads 
die je overhalen om direct een app 
te installeren met de CTA „install 
now“. Belangrijk om te weten is dat 
zowel de Instagram-ads net als de 
Facebook ads in de power editor 
van Facebook kunnen worden ge-
maakt.



T W I T T E R
Twitter is een belangrijk social mediakanaal in Nederland. Twitter is 
een microblog-site waarmee je korte berichten en updates kan stu-
ren naar je volgers Twitter berichten zijn maximaal 150 tekens lang 
dus je moet kort maar krachtig posten. Op Twitter kan je jouw vol-
gers aanschrijven door middel van @-teken. Op deze manier krijgt 
jouw ontvanger een melding dat jij hem/haar hebt aangeschreven. 
Op Twitter is het gebruik van hashtags ook heel belangrijk. Een 
hashtag maak je met het #-teken. Laat in de tekst altijd één of twee 
hashtags voorkomen. Ideaal is ook om een link naar jouw website te 
geven. De link naar jouw website kan je verkorten met URL-shorte-
ner zoals Bit.ly. 

L I N K E D I N
Op Linkedin gaat er een wereld voor je open. Dit is de plek om za-
kelijke contacten te onderhouden en nieuwe contacten op te doen. 
Linkedin is heel simpel. Je maakt een account aan en vervolgens 
voeg je eerst je vrienden, familie en studiegenoten toe. Hoe meer 
links je hebt, hoe meer mensen je via-via kunt bereiken. Het grap-
pige van Linkedin is dat een tante, die ergens ver weg woont heel 
toevallig vrienden met jouw grootste klant kan zijn. Veel designers, 
kunstenaars en muzikanten zitten op Linkedin. Een tip is om iemand 
eerst toe te voegen en een bericht te sturen en te vertellen waar 
jullie elkaar van kennen. Zodra de andere je heeft toegevoegd, kan 
je iemand „endorsen“om zijn of haar zakelijke expertises. Endorsen 
is het bevestigen van iemands zakelijke kwaliteit. Het is een aanbe-
velingsfunctie om anderen aan te bevelen. 

Kortom, er zijn veel manieren om Facebook, Twitter Instagram en 
Linkedin in te zetten om je creatieve identiteit te benadrukken. Er 
zijn veel betaalde en gratis mogelijkheden, maar je moet veel uit-
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proberen om te weten te komen wat het beste bij jouw doelgroep 
aanslaat. Social media geven een hart aan je business en vertegen-
woordigen jou.
 
Toch vervangt social media niet de functie van een goede website. 
Een website is je digitale visitekaartje en straalt professionaliteit uit. 
Social media zijn digitale post-its en snippets uit de werkelijkheid. 



C O N T E N T M A R K E T I N G  —  C O N T E N T  I S 
K O N I N G
Bij contentmarketing gaat het vooral om de con-
tent zoals de naam al doet vermoeden. Inhoud is 
heel belangrijk. Een eigen website en social media 
moeten met originele, op zichzelf staande content 
in de vorm van teksten, afbeeldingen en grafieken 
gevuld worden.
 
De opdracht van content is helder, er moet content 
op hoog niveau worden geproduceerd. De content 
moet de doelgroep aanspreken en naar de website 
leiden. Contentmarketing is dus ook de bepalende 
factor of de marketingactiviteiten aanslaan. Waar 
haal je soevereine content vandaan? Hier zijn twee 
mogelijkheden; zelf content produceren in de vorm 
van beeld, geluid, tekst of video of je koopt kant-
en-klare content. Veel creatieven vragen zich af of 
ze zelf content moeten produceren. Dat hoeft niet 
persé, maar waar is content dan verkrijgbaar? Wat 
als een fotograaf een persbericht nodig heeft of 
een muzikant een infographic?
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Outsourcing is de oplossing, het is een vakterm voor het uit handen 
geven van taken die niet binnen je vakgebied liggen. Zo is het ma-
ken van teksten iets dat je heel makkelijk kan outsourcen aan profes-
sionele content bedrijven zoals Textbroker, Greatcontent, of Page-
content. Er wordt per woord berekend. Hetzelfde geldt voor foto´s 
op beeldbanken zoals Shutterstock, Fototalia en Getty images. Naar 
behoefte kan je afbeeldingen per stuk kopen. Shutterstock biedt 
bijvoorbeeld ook muziek- en videomateriaal aan. Naast deze opties 
zijn er nog andere bronnen voor content zoals blogs, Youtube kana-
len en het geven van webinars. Deze kanalen trekken ook nieuwe 
klanten aan.

TIPP: Een video is weliswaar bewerkelijk maar genereert ook twee 
keer zoveel aandacht als een tekst.

K O N I N K L I J K E  V I S U E L E  C O N T E N T
• Eigen werk en portfolio
• Beschrijving van eigen creatieve proces
• Het werk en de filosofie achter het werk
• Afbeeldingen voor een blik achter de coulissen
• Visuele inspiratiebronnen  

W A A R D E V O L L E  A U D I T I E V E  C O N T E N T
• Geluidsopnamen
• Downloads (mixtapes)
• Clips 
• Songteksten en muziekstukken 
• Youtube kanaal

INFOBOX

INFOBOX



34 35

website is het belangrijk om te letten op de crite-
ria van zoekmachineoptimalisatie. In het volgende 
hoofdstuk gaan we dieper in op het thema zoekma-
chineoptimalisatie. 
 
Z O E K M A C H I N E M A R K E T I N G  –  M E E R 
E X P O S U R E  V O O R  E E N  M A X I M A L E 
I M P A C T
Zoekmachinemarketing wordt onderverdeeld in 
twee verschillende vormen; zoekmachineoptima-
lisatie (SEO) of (Search Engine Optimization) en 
zoekmachine adverteren (SEA) of (Search Engine 
Advertising). Het is heel belangrijk om een esthe-
tische, professionele website te maken maar wat 
misschien nog wel belangrijker is, dat de website 
ook vindbaar is. Je doelgroep moet jou kunnen be-
reiken via je website. 

S E O
Onder SEO verstaan we alle middelen, die de kans 
verhogen om hoger in de organische zoekmachine 
resultaten van Google te worden geplaatst en dus 
zichtbaarder te zijn. De middelen om de zoekresul-
taten te verbeteren kosten niet altijd geld. Zo is het 
doen van zoekmachineoptimalisatie gratis maar het 
is een lang proces.

W E B I N A R
Webinars zijn online seminars met thema´s die rel-
evant zijn voor de doelgroep. Via aanbieders als 
Edudip kan je je eigen webinars uploaden voor je 
doelgroep.

T I P : Belangrijk om te weten is dat zoekmachineop-
timalisatie een proces is dat circa 4-6 maanden duurt

INFOBOX

INFOBOX

B L O G S
Blogs zijn een goede manier om met volgers en 
klanten te communiceren. Het delen van content is 
een manier om reacties te ontlokken. Een blogpost 
kan eindigen met een vraag aan de lezers. Het gaat 
hierbij om het plaatsen van korte posts waardoor er 
een chronologische geschiedenis ontstaat. Blogs 
bieden ook de mogelijkheid tot groepsinteractie. 
Om een succesvolle blog te hebben moeten de 
posts perfect bij de doelgroep passen. Blogs moe-
ten regelmatig van nieuwe blogposts worden voor-
zien en kosten tijd.

Een ander type van content is persmateriaal. Hier-
onder vallen persberichten, editorials, en persfo-
to´s. Het doel van persmateriaal is dat het aan de 
pers en geïnteresseerden in de vorm van een pers-
kit ter beschikking wordt gesteld. Een perskit is een 
onlinebestand dat geïnteresseerden kunnen down-
loaden met de laatste collecties, de belangrijkste 
informatie over het werk en de filosofie erachter. 
Bij het teruglinken van een blogpost naar de eigen 
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D E F I N I T I E :  Organische zoekresultaten zijn de zoekresultaten op 
de zoekmachine die zonder betaling worden weergegeven. De rang 
van de zoekresultaten is het resultaat van de door Google toegekende 
relevantie tot de gezochte keywords. Daar staat tegenover dat de 
betaalde zoekresultaten worden bereikt door het kopen van keywords 
bij Google door middel van Google Ad Words. Deze zoekresultaten 
verschijnen bovenaan de pagina in een speciaal katern voor gespon-
sorde resultaten.

INFOBOX
K E Y W O R D S
Dit zijn de belangrijkste steekwoorden die jouw website het 
beste omschrijven.

A N K E R T E K S T
Is de tekst waarop verlinkt wordt. 

T I T L E -T A G S
Dat zijn de woorden die als eerste op Google verschijnen (max. 
56 karakters). Het blauwe klikbare gedeelte. Google bepaalt 
wat de gebruikers als eerste zien en wat het meest relevant is. 
Title-tags worden dus niet altijd per definitie getoond, het zijn 
eerder HTML-tags. 

B E S C H R I J V I N G
Is een samenvatting van ongeveer 156 karakters die de inhoud 
van de pagina beschrijft, zodat de lezer een beknopt beeld 
heeft. 

A LT-T E K S T
Is de tekst die een beeld vervangt als het beeld niet wordt 
weergegeven. Zoekmachines kunnen geen afbeeldingen lezen 
om deze reden moeten alle afbeeldingen voorzien zijn van een 
relevant onderschrift. Dit onderschrift pikken de zoekmachines op. 

BEGRIPPEN

Bij het maken van content voor je website is het essentieel om de 
volgende punten in je overweging mee te nemen:
 
• Voer een onderzoek naar keywords uit en zoek alle woorden die 

met je vakgebied te maken hebben
• Kijk naar de keywords van concurrenten en neem die ook mee
• Research je doelgroep, op welke woorden zoeken ze? Bijvoor-

beeld bij een schilder kun je denken aan expositie, tentoonstel-
ling maar ook aan een vernissage.

• Gebruik korte onderschriften bij afbeeldingen
• Gebruik krachtige headers
• Gebruik title tags voor iedere pagina
• Maak een korte beschrijving van iedere pagina die Google als 

samenvatting kan gebruiken
• Zorg voor de juiste domeinnaam en neem met het belangrijkste 

keyword en de regio erin op (tenminste als je regionaal actief 
bent)

• Zorg voor een duidelijk zichtbare zoekbalk, zodat duidelijk 
wordt voor gebruikers hoe ze makkelijk en snel op de website 
kunnen navigeren



•  Schrijf kwalitatief goede teksten voor de site
• Denk bij de eerste zin van een pagina primair 

aan de lezer en dan pas aan de zoekmachines
• Bedenk passende ankerteksten voor links
• Maak ankerteksten goed zichtbaar
• Voor beeldmateriaal zijn JPEG- of PNG-formaat 

het meest geschikt
• Ook de onderschriften van afbeeldingen heb-

ben idealiter keywords 
• Maak in teksten een duidelijke, consistente on-

derverdeling van kopjes

S E A
We hadden het eerder over twee vormen van zoek-
machine marketing. Naast zoekmachineoptimalisa-
tie (SEO) is er Search Engine Advertising (SEA), dit is 
de betaalde vorm van zoekmachine marketing. Bij 
deze vorm gaat het om het halen van een hoge rang 
in de zoekresultaten door middel van het bieden op 
keywords bij Google. Op keywords kan worden ge-
boden maar er zijn vaak meer mensen die bieden 
op bepaalde keywords. In dat geval is er sprake van 
een competitie om een keyword. De mate waarin 
een keyword wordt gezocht en de mate van com-
petitie bepalen hoeveel een keyword zal kosten. Je 
betaalt hierbij per CPC (cost per click), hiermee kan 
je heel goed sturen hoeveel je uit wilt geven.
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T I P :  Denk na over potentiële partners om een samenwerking aan 
te gaan. Er zijn veel bedrijven die graag geld in een goed doordacht 
concept willen investeren.

INFOBOX



H O E  F I N A N C I E R  J E  E E N 
M A R K E T I N G B U D G E T ?
Ook al hebben de meeste creatie-
ven een klein marketingbudget, er 
geldt in online marketing hoe meer 
je besteedt, des te meer succes je 
hebt. Om deze reden is het verstan-
dig van tevoren na te denken over 
het te besteden marketingbudget. 
Er zijn een hoop slimme oplossin-
gen om het marketingbudget te 
verhogen

1. Geven en nemen - vruchtbare 
samenwerkingen als kans
Door het samenwerken met part-
ners kan je niet direct geld verdie-
nen, maar door de samenwerking 
krijg je bijvoorbeeld meer gratis 
publiciteit. Het is van fundamenteel 
belang dat hierbij sprake is van een 
wederkerige uitwisseling van mid-
delen. Succesvolle samenwerkin-
gen kenmerken zich door het feit 
dat de balans van de samenwer-
king perfect is en dat beide partijen 
er beter door worden. Een voor-
beeld is het gelijktijdig posten op 
eigen pagina met de oproep om 
de partner pagina te volgen. Of het 
wederkerig verlinken op elkaars 
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websites. Potentiële partners zijn bijvoorbeeld andere kunstenaars, 
of bedrijven die indirect met jouw vakgebied iets te doen hebben.

Belangrijk is om een partner te zoeken die even invloedrijk is als jij.

T I P :  Het beste is om pas een potentiële partner aan te spreken als je 
ook daadwerkelijk een eindproduct hebt om te laten zien. Daar horen 
website, online marketing en social media bij.

INFOBOX

INFOBOX

2.  Labels, agencies en distributeurs
Vroeger draaide het in de kunst vooral om de geluksfactor ‘ont-
dekt te worden’. Tegenwoordig is dat wel anders, initiatief nemen 
en proactieve acties worden altijd beloond. De markt is groot en 
divers. Het is belangrijk om in de publiciteit te komen. Ook al heb je 
de meest innovatieve creatie, als niemand erover hoort bestaat het 
niet. Een manier om de publiciteit te regelen is het werken met een 
label, een agent of het inschakelen van een PR bureau. Verder zijn 
distributeurs goed in het verspreiden van je werk.

Ook hier gaat het er in de eerste instantie om het overtuigen van 
de potentiële partner. Gebruik duidelijke argumenten waarom een 
samenwerking interessant is, licht daarbij de voordelen voor beide 
partijen toe. Het is ook zeer relevant om duidelijk te maken waarom 
de fans en klanten van de potentiële partner geïnteresseerd in jouw 
werk kunnen zijn.



3. Financiëring door derden
Bij de financiëring door derden gaat het vooral om advertentieruim-
te op jouw website aan te bieden. Met de advertentieruimte kan je 
dan geld verdienen. Om advertentieruimte aan te bieden moet je al 
een redelijk bekende website hebben en een bepaalde reikwijdte 
hebben in de vorm van aantal bezoekers. Muzikanten kunnen bij-
voorbeeld de eerste 30 seconden van hun muziekvideo als com-
merciële zendtijd verkopen. Adverteerders zijn altijd geïnteresseerd 
als een video goed wordt bekeken en een hoge clickthrough rate 
heeft.  

4.  Financiëring door downloads
Je kan ook delen van je werk openbaar verkopen als een down-
load. Deze manier van verkopen is vooral handig voor muzikanten 
en video artiesten. Er zijn twee manieren om dit te doen: met een 
externe aanbieder zoals iTunes of via je eigen website.

5. Financiering door het verkopen van merchandise
Een andere vorm van inkomsten is het verkopen van merchandise. 
Dit is interessant voor muzikanten maar ook voor grafische ontwer-
pers. Bij merchandise gaat het erom iets te produceren dat mensen 
graag als aandenken hebben.
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T I P :  Digitale platformen zijn perfect om advertenties aan
de kunst te verbinden.

T I P :  Merchandise kan je op je eigen site maar ook aan online shops 
en giftshops verkopen. Externe shops verkopen jouw merchandise 
met een provisiemodel weer door.

T I P :  Het gebruik van offline reclamemiddelen. Alhoewel je met on-
line marketing heel veel kan bereiken is het handig om aan offline 
promotie te doen. Bij een offline promotie moet je denken aan: flyers, 
posters en fietsstickers. 

D E F I N I T I E :  Merchandising is een vorm van marketing door mid-
del van producten die een bepaalde artiest promoten. Een paar voor-
beelden zijn T-shirts, posters en buttons.

INFOBOX

INFOBOX
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Met QR-codes kan je klanten offli-
ne leiden naar je website brengen. 
Het is handig om de QR-codes op 
je offline reclamemiddelen te plaat-
sen. Op deze manier creëer je de 
eerdergenoemde synergie tussen 
offline en online marketing.
 
M E E T B A A R H E I D  E N  O P T I -
M A L I S E R I N G
Als laatste vraag is het goed om je-
zelf af te vragen: Hoe weet ik nu of 
mijn marketing pogingen ook echt 
effectief zijn?
 
Hier is het belangrijk om te kijken 
in hoeverre de investering ook 
daadwerkelijk resultaat oplevert. 
Hier spreekt men van de Return of 
Investment, afgekort ROI.  Zodra 
een campagne of marketinginitia-
tief het geïnvesteerde geld terug-
brengt dan is de ROI hoog. Het is 
belangrijk om rekening te houden 
met het feit dat marketing ook tijd 
nodig heeft. Er is vaak geen spra-
ke van direct resultaat maar de ef-
fecten van marketing zijn meestal 
langdurig. Het voordeel van online 
marketing is dat het op cijfers is ge-
baseerd en meten is weten.
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MEETBAARHEID 
VAN
RESULTATEN

HOE MEET IK DE RESULTATEN VAN MIJN 
ONLINE MARKETINGACTIVITEITEN?

Bezoekers worden als traffic aangeduid. Hierbij gaat het 
erom hoeveel nieuwe bezoekers binnen een bepaalde tijds-
duur naar de website bezoeken. Met Google Analytics kan je 
jouw website analyseren.

Bezoekers worden als traffic aangeduid. Hierbij gaat het 
erom hoeveel nieuwe bezoekers binnen een bepaalde tijds-
duur naar de website bezoeken. Met Google Analytics kan je 
jouw website analyseren.

  WEBSITE

  SOCIAL MEDIA
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Bezoekers worden als traffic aangeduid. Hierbij gaat het 
erom hoeveel nieuwe bezoekers binnen een bepaalde tijds-
duur naar de website bezoeken. Met Google Analytics kan je 
jouw website analyseren.

Bezoekers worden als traffic aangeduid. Hierbij gaat het 
erom hoeveel nieuwe bezoekers binnen een bepaalde tijds-
duur naar de website bezoeken. Met Google Analytics kan je 
jouw website analyseren.

  CONTENTMARKETING

  ZOEKMACHINEMARKETING

Wat kun je eigenlijk doen als de marketingkanalen 
niet het gewenste resultaat opleveren?
 
Heel simpel, een analyse laat zien wat het goed 
deed en wat niet. Op basis van deze analyse kan je 
de content-strategie aanpassen en opnieuw uitpro-
beren en meten. Het beste is om één verandering 
per keer door te voeren en deze met de vorige te 
vergelijken. Op deze manier kun kan je kijken wat 
het causale effect is op het resultaat van een kleine 
verandering. Google Analytics is een goede ana-
lysetool voor het meten van veranderingen op je 
website. 
 
Het is ook zeer aan te raden om vrienden, familie, 
vaste klanten en experts om advies te vragen. Het 
is fundamenteel om innovatief te denken en steeds 
open te staan voor verandering, want de online we-
reld en de kanalen veranderen ook continu. 

Het allerbelangrijkste is om creatief te blijven. Over-
tuig anderen met je creativiteit en probeer ze over 
te halen om je zoveel mogelijk te steunen door je 
content weer met anderen te delen. Om succesvol 
met online marketing te zijn, moet je uithoudings-
vermogen met lef combineren, maar dan heb je 
ook wat. Wie in zichzelf gelooft, zal ook door ande-
ren worden bewonderd.
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VRAGENLIJST

Welke producten, diensten en promotiemogelijkheden bied ik aan?

Wat is er bijzonder aan mijn product, dienst en/of werk?

Wie zijn mijn concurrenten?

Wat is mijn hoofddoel en welke stappen moet ik nemen om dit doel te 
bereiken?

Hoe definieer ik mijn doelgroep?

Hoe kan ik met mijn doelgroep in contact komen?

Hoeveel geld kan ik in online marketing investeren?

Hoeveel tijd kan ik aan online marketing besteden?

Hoe financier ik mijn online marketingactiviteiten?

Hoe kan ik de kwaliteiten en het netwerk van mijn vrienden en beken-
den gebruiken?

Hoe kom ik aan een professionele website?

Welke domeinnaam is het meest op mijn werk van toepassing?

Welke content moet ik op mijn website plaatsen?

Hoe kom ik aan content voor mijn website?

Hoeveel serverruimte heb ik nodig op mijn website? Gebruik ik con-
tent met een hoge resolutie?

Welke extra features moet mijn website hebben?

Welke social mediakanalen ga ik gebruiken?
En voor welk doel gebruik ik ze?

Hoe meet ik mijn succes?

Het is belangrijk om jezelf vragen te stelen. In de volgende vragen-
lijst staan de vragen met betrekking tot online marketing. 
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