
Activiteitenplan 2018 
 
Na jaren van groei, is voordekunst de afgelopen twee jaar geconfronteerd met resultaten die 
achterbleven bij de ambitieuze verwachtingen. Hoewel we denken dat groei nog steeds 
mogelijk is omdat we enerzijds nog lang niet alle makers bereiken en er ook nog veel meer 
donateurs aangetrokken zouden kunnen worden, moeten we realistisch zijn. Ondanks dat de 
groei momenteel niet doorzet, zijn we wel erg actief in het begeleiden van makers en het 
geven van voorlichting. We zetten ons op veel verschillende vlakken en willen veel 
verschillende makers door heel Nederland betrekken bij ons platform. Het achter de feiten 
aan blijven lopen, is voor een organisatie niet heel motiverend, terwijl we wel voldoen aan 
onze doelstellingen en het slagingspercentage nog steeds op 80% ligt. In het activiteitenplan 
2018 hebben we dan ook gekozen voor het bijstellen van onze ambities naar daarom 
hebben we in het activiteitenplan voor 2018 onze ambities bijgesteld.  
 
Uit een brainstorm die we in oktober 2017 hebben gehad zijn een aantal speerpunten naar 
voren gekomen, die we in 2018 verder uit willen werken: 

1. meer inkomsten uit campagnes 
2. vergroten impact uit begeleiding 
3. verstevigen positie voordekunst bij makers 
4. strategische partnerships 

 
Conclusie van de brainstorm, onder begeleiding van een externe organisatiedeskundige, 
was dat we met een klein team veel willen bereiken, wellicht te veel. Hierdoor is het team 
drukbezet, maar wanneer dit niet tot de gewenste resultaten leidt, kan dit een gevoel van 
onmacht creëren. Voor komend jaar hebben we dan ook bewust gekozen voor haalbare 
targets en het aanbrengen van nadruk op aansprekende projecten, minder, maar meer 
impactvolle bijeenkomsten én twee focus disciplines. Hierdoor verwachten we de regie meer 
in eigen handen te houden en een stevige basis neer te leggen voor verdere groei.  
 

1. Meer inkomsten uit campagnes 
 
Momenteel krijgt iedere campagne van ons evenveel aandacht en wordt er geen 
onderscheid gemaakt tussen groot of klein. Enkel de adviestrajecten voor culturele 
instellingen hebben een afwijkend tarief, maar hier wordt weinig gebruik van gemaakt. Het 
slagingspercentage op voordekunst is 80% en voor onze fee van 7% bieden we veel.  
 
In 2018 willen we het reguliere advies wat meer standaardiseren en een 9% tarief 
introduceren voor aanvullend advies en meer technische innovaties. Deze hogere fee 
richten we op campagnes van boven de € 6.000,-. Uiteindelijk moet het hogere tarief het 
meest aansprekende pakket zijn, we moeten dus goed onderzoeken welke extra diensten 
we hier in onder brengen en hoe we dit concreet onder de aandacht kunnen brengen.  
 
We verwachten hiermee € 17.000 (ex. btw) aan extra inkomsten op te halen  
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Hoewel het aantal aanmeldingen dankzij het vernieuwde aanmeldtraject is toegenomen, 
bleef het aantal projecten dat daadwerkelijk live kwam steken op 750 (prognose). Het is voor 
ons momenteel nog niet duidelijk hoe dit komt en of hier een patroon in te ontdekken valt, 
maar in 2017 was het een onaangename verrassing. Omdat we beter in kaart gaan krijgen 
waar makers blijven steken, verwachten we wel meer campagnes live. Een stijging van 50 
campagnes lijkt ons reëel. We gaan voor 2018 dan uit van 800 campagnes live.  
 
Hiermee verwachten we € 29.000 (ex. btw) aan extra inkomsten op te halen  
 
Het afgelopen jaar hebben we een minimale aanpassing gedaan aan onze fooi en dit heeft 
tot een royale stijging geleid. Waar voorheen bij 16% van de donaties 5% extra voor 
voordekunst werd gegeven, is dit nu bij 40% van de donaties het geval. We verwachten dat 
dit percentage voor 2018 gelijk zal blijven, daarom een lichte stijging. 
 
Hiermee verwachten we € 4.000 aan extra inkomsten op te halen 
  
In totaal moet dit leiden tot een stijging van € 50.000 aan inkomsten uit campagnes ten 
opzichte van 2017. Het is wel van belang dat we hiervoor een aantal technische zaken 
oppakken: 

a. academie verbeteren richting livegang. Momenteel gaat 52% van de aanmeldingen 
live (750 van 1440 aanmeldingen). Doel is om dit te laten stijgen naar 55% in 2018; 

b. Tweetalige donatie-funnel zodat het voor niet Nederlands sprekende donateurs 
makkelijker wordt te doneren; 

c. Stretch-goals toevoegen; momenteel is één doelbedrag verplicht. Dit is voor met 
name wat grotere instellingen een probleem. Zij willen minder risico lopen, maar als 
het goed gaat, hun doel bij kunnen stellen. Momenteel behaalt 20% van de 
campagnes meer dan 110% van het doelbedrag. met de stretch-goals stimuleren we 
hen ook na het behalen van het doelbedrag actief door te gaan. Deze stretch-goal 
optie willen we in eerste instantie aanbieden aan campagnes die 9% fee afdragen; 

d. Aanmeld- en donatieprocessen continu verbeteren. Net als dat er in 2017 door een 
aantal kleine aanpassingen, behoorlijke extra inkomsten zijn gegenereerd, zullen we 
ook in 2018 verbeteringen door blijven voeren om de conversie op de site te 
verbeteren.  

 
2. Vergroten impact uit begeleiding 

 
voordekunst is een van de meest toegankelijke crowdfunding platforms. Bij ons zit eigenlijk 
altijd wel iemand klaar die je te woord kan staan en iedere maker krijgt van ons persoonlijk 
feedback. Daarnaast geven we veel begeleiding. Maandelijks zijn er in ieder geval twee 
workshops op kantoor, we hebben wekelijks spreekuren en we geven ook nog eens veel 
workshops en presentaties bij onze partners. Hoewel sommige bijeenkomsten standaard 
‘uitverkocht’ zijn, komt het steeds vaker voor dat er een klein publiek op een workshop of 
kennissessie afkomt. Het geven van presentaties door heel Nederland kost reis- en 
voorbereidingstijd. We kiezen er daarom voor om in 2018 te focussen. 
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Aangezien we alle basisinformatie over crowdfunding in onze academie delen, kiezen we 
ervoor om het aantal kickoffs wat terug te brengen en ons te focussen op een hogere 
bezettingsgraad. Met partners zullen we dan ook een minimaal aantal deelnemers per 
sessie afspreken omdat het anders geen nut heeft. We zullen onze maandelijkse kickoffs en 
werksessies op kantoor terugbrengen naar eens per twee maanden en dit doen we dan 
zowel op kantoor en locaties in samenwerking met onze partners door Nederland.  
 
Het blijft voor derden wel mogelijk om kennissessies af te nemen tegen marktconforme 
prijzen. Deze informatie communiceren we ook op onze website.  
 
De afgelopen jaren heeft voordekunst zich hard gemaakt om crowdfunding op de kaart te 
zetten in de culturele sector. Sinds 2017 brengen we onze dienstverlening ook binnen goede 
doelen en andere charitatieve instellingen meer onder de aandacht. In deze sector kan nog 
veel van de cultuursector geleerd worden. We verwachten dat we in 2018 meer betaalde 
presentaties en begeleiding kunnen leveren voor onder andere goede doelen.  
Daarnaast is er in 2017 contact geweest met uitgeverij Terra Lannoo over een mogelijke 
publicatie rond culturele crowdfunding. Er is inmiddels concreet interesse getoond. Doel is 
om in 2018 een publicatie uit te brengen. Financiering hiervoor zal buiten de reguliere 
begroting vallen, maar de verwachting is wel dat een dergelijke publicatie tot meer 
bekendheid van voordekunst leidt en meer verzoeken voor presentaties en lezingen tot 
gevolg zal hebben.  
 
Met partner Amsterdams Fonds voor de Kunst wordt in 2018 de pilot Kunst³ ingezet. Doel is 
om vijf Amsterdams culturele instellingen te helpen bij het vinden van bedrijfssponsoren. 
Wanneer ze € 5.000 op deze manier gefinancierd hebben, starten ze een 
crowdfundingcampagne op voordekunst voor eveneens € 5.000. Indien dit ook slaagt, legt 
het AFK € 5.000 bij. AFK financiert deze pilot en voordekunst begeleidt het traject in 
samenwerking met Leenaers Verloop Van der Westen (fondsenwervers). Bij een 
succesvolle pilot verwachten we een betere blauwdruk te hebben voor bedrijven om vaker 
en actiever bij te dragen aan campagnes op voordekunst.nl.  
 

Junior Businessdag 
In 2018 starten we met de Junior Businessdag, specifiek gericht op jonge makers. Dit is een 
belangrijke doelgroep én de toekomst. We willen in 2018 drie bijeenkomsten organiseren 
waarbij we op iedere bijeenkomst 60 makers trekken. De bijeenkomsten zijn gekoppeld aan 
een specifieke discipline: 
 
Bijeenkomst 1: Fotografie (Amsterdam, met Kiekie, Unseen, Foam, Kabk) 
Bijeenkomst 2: Design en vormgeving (Eindhoven, met DDF, modebelofte, Wobby.club) 
Bijeenkomst 3: Popcultuur (Rotterdam, met HipHopHuis) 
 
Op een Junior Businessdag krijg je als maker een 360º verhaal: nuttige inzichten waar de 
doelgroep meteen mee aan de slag kan gaan. Onderwerpen die aan bod komen zijn 
communicatie, zichtbaarheid, marketing / publiek betrekken / sponsoring / businessmodel. 
Dit gebeurt op een leuke plek waar mensen graag naartoe komen. En aan het eind van de 
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dag krijgen deelnemers een goodiebag mee naar huis met nuttige zaken die te maken 
hebben met het thema en de discipline van die dag. 
 
Doel moet zijn om uiteindelijk 25% van de aanwezigen binnen een jaar na afloop van het 
event daadwerkelijk een campagne te laten beginnen op voordekunst. Zaak is het dus om 
dit goed te monitoren per evenement en op te volgen waar nodig.  
 
Ook willen we hiermee onze zichtbaarheid vergroten bij jonge makers en duidelijker voor het 
voetlicht krijgen dat crowdfunding onderdeel kan zijn van een groter verhaal.  
 
We werken hiervoor samen met onze ambassadeurs; makers die al een campagne op 
voordekunst hebben gehad en onze oud-projectassistenten. We vragen hen om een actieve 
rol tijdens de organisatie en uitvoer van de junior businessdagen.  
 
We verwachten hiermee onze zichtbaarheid te vergroten bij een belangrijke doelgroep, 
jonge(re) makers, ons bij mogelijke partners beter te positioneren wat tot een sterker merk 
van voordekunst leidt. Daarnaast moeten de junior businessdagen concreet tot 45 nieuwe 
campagnes leiden. Dit levert voordekunst € 4.500 aan startbijdragen op en € 18.000 aan fee 
binnen een jaar na de betreffende evenementen (7%, bij campagnes van € 5.715).  
 
 

3. Verstevigen positie voordekunst bij makers 
 
We verwachten dat we met het aanpassen van onze werksessies al een slag kunnen maken 
in het beter positioneren van voordekunst, maar dit beperkt zich tot een kleine, toch al 
betrokken groep makers die een sessie van ons volgt of naar een activiteit van ons toe komt. 
Er is ook nog winst te behalen uit het aanhaken bij bestaande evenementen waar onze 
doelgroep aanwezig is. Erg enthousiast waren we over onze aanwezigheid bij de Dutch 
Design Week 2017; een grootschalig event waar zowel makers als potentiële donateurs op 
af komen. In 2018 willen we onze zichtbaarheid hier vergroten. Ook willen we aanhaken bij 
een vergelijkbaar festival, maar gericht op een andere discipline. Dit wordt fotografie in 
samenwerking met Unseen.  
 
We willen tijdens deze festivals inzetten op ontmoeting tussen makers en hun donateurs, het 
presenteren van de behaalde resultaten (de producten, fotoboeken) en deze eventueel zelfs 
in een pop-up store verkopen. Op deze manier kunnen we aan een groot publiek zichtbaar 
maken waar een crowdfunding campagne toe kan leiden. Bovendien is het voor ons tevens 
een prettige manier om feedback te krijgen van potentiële gebruikers van ons platform. We 
verwachten ons bij 20.000 makers zichtbaar te kunnen maken, waar 80 aanmeldingen uit 
zullen volgen.  
 
We zullen hiervoor wederom samenwerken met makers uit deze disciplines die al eerder 
een campagne op voordekunst hebben gevoerd. Daarnaast onderzoeken we tijdig welke 
(netwerk)partners we in kunnen zetten om de zichtbaarheid van de voordekunst te 
vergroten. 
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Wanneer er 40 campagnes live gaan, levert dit voordekunst € 4.000 aan contributie op en € 
16.000 aan fee (7%, bij campagne van € 5.715) binnen een jaar na de betreffende 
evenementen. Daarnaast grote zichtbaarheid bij potentiële makers, donateurs en partners.  
 
Structureel zetten we ons in om voordekunst ook bij een bredere groep makers onder de 
aandacht te brengen. Hiervoor werken samen met partners die ons in contact kunnen 
brengen met hun achterban van makers en instellingen. Dit zijn bijvoorbeeld BNO 
(vormgeving), Fringe (theater), NTB (podiumkunsten), conservatoria (muziek), Dutch Design 
Foundation (vormgeving) en tevens onze reguliere partners.  
 

4. Strategische partnerships 
 
De afgelopen jaren hebben we een stevig netwerk van partners aan voordekunst verbonden. 
Dit zijn met name publiek partners, overheden en fondsen, die de doelstellingen van 
voordekunst om het ondernemerschap bij makers te stimuleren ondersteunen.  
 
Onze partners maken het mogelijk dat we aan een brede groep makers voorlichting kunnen 
geven over de mogelijkheden die crowdfunding hen kan bieden. Daarnaast zorgen zij ervoor 
dat de dienstverlening van voordekunst laagdrempelig blijft voor makers. Door hun 
bijdragen, kunnen wij de af te dragen fee aan voordekunst op 7% houden, wat heel 
schappelijk is ten opzichte van de dienstverlening die we bieden en in vergelijking met 
andere platforms.  
 
Omdat het nog steeds een wens van voordekunst is om enkele corporate partners aan ons 
platform te verbinden, zullen we hier in 2018 een poging toe wagen. We hebben echter 
gemerkt dat dit niet vanzelfsprekend gaat en dat we hier een strategie voor moeten 
ontwikkelen. Daarom is eind 2017 contact gezocht met Efesai. Dit bureau werkt momenteel 
met ons aan het verstevigen van onze propositie ten opzichte van partners.  
 

5. Communicatie 
 
Belangrijkste boodschap het komende jaar, ligt in lijn met de campagne die eerder is ingezet 
met KesselsKramer: Maak het samen. Deze boodschap past goed in onze strategie om 
makers en donateurs duurzamer aan ons te verbinden en benadrukt ook het unieke karakter 
van crowdfunding, samen dingen mogelijk maken. Onze focus ligt hierbij op makers. Door 
hen zo goed mogelijk te faciliteren vergroten we de kans op succesvolle campagnes en 
blijven we aantrekkelijk voor andere makers omdat de meeste campagnes toch via via bij 
ons binnen komen.  
 
Social media 
 
Targets voor sociale media 
Het is belangrijk om onze socials te laten groeien. Dit is een fijne manier om in contact te 
blijven met makers en donateurs, en een goede, heldere aanwezigheid op sociale media 
zorgt voor een beter en betrouwbaarder imago.  
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Instagram is nog steeds een snelgroeiend medium; we blijven hier op inzetten en 
adverteren. Facebook blijft de belangrijkste bron van social verkeer, dus blijven we hier de 
frequentie en kwaliteit hoog houden. Twitter blijft belangrijk voor directe interactie (vooral 
met makers) en op LinkedIn delen we goede verhalen over het bedrijf.  
 
Het uiteindelijke doel is in drievoud: meer aanwas naar de workshops en activiteiten, een 
hoger aantal donateurs die via social zijn gekomen, en meer aanmeldingen van makers.  
 
Het overkoepelende doel: ik heb iets aan het volgen van voordekunst.  
 
Hoe gaan we dat doen? 
Organisch: het belangrijkste is consistentie en goede content.  
 
Goede content = opzienbarend, verrassend, en vooral ook deelbaar. Waar willen mensen 
over praten? Waarmee willen ze zich identificeren? Er is ruimte voor opinie.  
 
Vanuit nieuwsbrieven aanjagen van social kanalen: "Bekijk het mooie filmpje van afgelopen 
week op onze Facebook". 
 
We recirculeren goede content op verschillende tijdstippen, en repurposen content voor 
verschillende doelgroepen. 

 
Betaald: we zetten strategisch in op betaalde advertenties. Deze hoeven niet alleen als we 
iets moeten verkopen; ook op mooie content kunnen we adverteren. 
 
Het doel is om op Facebook 1 à 2 keer per dag te posten, Instagram 1 keer per dag, Twitter 
4-5 keer per dag (met retweets) en LinkedIn 1x per week. 
 
Content 
Het blijkt keer op keer dat verhalen en mooie content het goed doen.  
 
20% van onze aanmeldingen komt nu via Google Search, het grootste kanaal. Om meer 
verschillende mensen meer kansen te geven ons te vinden in hun proces, bieden we 
relevante content voor makers aan, waardoor ze ons sneller vinden. Dus: we gebruiken 
content om meer mensen naar ons toe te leiden. Daarom gaan we nog meer inzetten op 
verhalen vertellen. Hiervoor gebruiken we ons blog.  
 
Omdat het in de praktijk lastig blijkt hier tijd voor te vinden zullen we structureel freelancers 
inzetten om stukken voor ons te schrijven.  
Dit kunnen zijn: 
- Interviews met geslaagde crowdfunders (netwerk van makers inzetten)  
- Interviews met interessante mensen uit de cultuursector 
- Advies en tips van experts  
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We richten ons, kortom, om het inwinnen en verspreiden van kennis.  
De focus ligt dit jaar op fotografie en design. Dit zullen we ook terug laten komen in de 
content die we gaan ontwikkelen. Dit zal hopelijk een grotere hoeveelheid aanmeldingen in 
deze categorieën opleveren en een sneeuwbaleffect teweeg brengen.  
 
Niet alleen in het ontwikkelen van de content, juist ook in het verspreiden ervan kunnen we 
hier op letten: de geschreven artikelen plaatsen in Facebook en Linkedin Groepen voor die 
doelgroepen, en dat ook doen bij andere actieve makers communities zoals fora, 
messageboards etc. 
 
Nieuwsbrieven  
We gaan kijken naar een verdere segmentatie van nieuwsbrieven. We bekijken het effect 
van de huidige pilot met muziek donateurs, en het segment ‘herhaal donateurs’ dat steeds 
aan de Kiest-nieuwsbrief wordt toegevoegd. Laten we in de loop van het jaar nog drie 
segmenten bedenken die we kunnen mailen. Bijvoorbeeld: de meest succesvolle 
crowdfunders  
 
Verder is het een optie om content eerst via de nieuwsbrief te verspreiden en daarna pas via 
de andere kanalen. Zo ligt de focus voor een deel van de content op nieuwsbrieflezers.  
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6. Begroting 2018 
 

INKOMSTEN 2016 2017 2018 

   realisatie prognose begroot 

Directe inkomsten platform en begeleiding  € 358.513  € 415.800  € 464.000 

Startbijdragen  € 73.400  € 75.000  € 80.000 

Fee voordekunst  € 212.915  € 270.000  € 313.000 

Fooi  € 21.953  € 41.000  € 45.000 

Sessies en spreekuren  € 17.305  € 25.000  € 20.000 

Adviestraject instellingen  € 28.260  € 1.800  € 2.500 

Masterclasses  € 3.630  € 2.000  € 2.500 

Rentebaten  € 1.050  € 1.000  € 1.000 

        

Inkomsten aanvullende diensten  € 221.903  € 189.625  € 207.000 

Advies en kennisdeling (B2B)  € -  € 1.125  € 5.000 

Lezingen en presentaties  € 5.653  € 3.500  € 5.000 

Matchfunding  € 17.250  € 35.000  € 37.000 

Bijdragen partners  € 199.000  € 150.000  € 160.000 

        

Overige inkomsten  € -  € - pm 

        

TOTAAL INKOMSTEN  € 580.466  € 605.425  € 671.000 

    4% 11% 
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UITGAVEN       

   2016 2017 2018 

Personeel  € 278.000  € 315.558  € 302.300 

Huisvesting  € 25.183  € 34.900  € 40.000 

Automatisering  € 100.000  € 83.000  € 110.000 

Hosting & SLA    € 12.000  € 15.000 

Optimalisatie website    € 35.000  € 40.000 

Diensten bij derden (Mailchimp, Intercom)    € 12.000  € 13.000 

Reservering doorontwikkeling    € 24.000  € 42.000 

Bureaukosten (inclusief afschrijvingen)  € 63.000  € 60.802  € 60.000 

Kosten van de omzet  € 26.345  € 25.500  € 27.500 

Marketing, communicatie en evenementen  € 61.000  € 72.000  € 100.000 

Kosten masterclasses en begeleiding sessies     € 2.000  € 15.000 

Evenementen     € 5.000  € 15.000 

Marketing en communicatie    € 55.000  € 70.000 

        

TOTAAL UITGAVEN  € 554.795  € 591.760  € 639.800 

        

RESULTAAT  € 25.671  € 13.665  € 31.200 
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7. Organisatie 
 
Het team van voordekunst voor 2018 blijft op basis van onderliggend activiteitenplan 
ongewijzigd. Zo bestaat het kernteam uit een directeur, relatiemanager, marketeer en twee 
projectmedewerkers. Het team wordt ondersteund door drie projectassistenten (stagiairs) die 
met name helpen bij het ondersteunen van makers en instellingen.  
 
Het team is zeer betrokken en zet zich volledig in voor voordekunst. Om te stimuleren dat 
medewerkers zich niet voor meer dan 100% op voordekunst focussen is het volgende 
voorstel gedaan; aan medewerkers is gevraagd om de in dit activiteitenplan benoemde 
onderdelen te kunnen doen in 80% van de volledige werktijd. Dit wordt in eerste instantie 
maandelijks gemonitord. De overige 20% van de tijd wordt als volgt ingedeeld: 10% eigen 
ontwikkeling en 10% te besteden aan een plan of idee dat relatie heeft tot voordekunst, 
maar buiten de reguliere werkzaamheden valt.  
 
Wanneer een medewerker fulltime werkzaam is bij voordekunst, betekent dit dat iemand per 
week 32 uur besteedt aan zijn eigen werkzaamheden, 4 uur per week kan besteden aan 
eigen ontwikkeling en 4 uur per week aan een plan dat met voordekunst te maken heeft. In 
november 2018 wordt geëvalueerd of deze werkwijze in 2019 vervolgd wordt.  
 
Voordekunst gaat het komende jaar verder met de professionalisering. Dit doen we conform 
de richtlijnen van CBF en Goede Doelen Nederland. We willen voordekunst als betrouwbaar 
merk neerzetten. Afgelopen jaar hebben we hier al belangrijke stappen ingezet door 
bijvoorbeeld de ontwikkeling van een klachtenprocedure en een eerste volledige 
accountantscontrole. Implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG) is een van de zaken die in de planning staat voor het eerste kwartaal van 2018.  
 
Verder willen we voordekunst doorontwikkelen tot een betrouwbare partner voor zowel 
makers, partners als donateurs. Door haalbare en realistische doelen te hebben 
geformuleerd voor 2018, verwachten we dit jaar meer tijd voor reflectie vrij te kunnen maken 
en ons gerichter te kunnen positioneren richting (nieuwe) partners en ons business model 
verder te optimaliseren.  
 
 
 
December 2017, 
team voordekunst 
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