
 

 

  

Ontwikkel je ondernemerschap | 2015 © CreativeScan 

CREATIVESCAN BUSINESSGIDS VOOR CREATIEVEN 
 



 
 

I 2 
 

 

 

Inhoud 

 

          Pag.  

Ondernemen!           3. 

Ontdek de ondernemer in jou         5. 

Doelgroepenmarketing         8. 

Merkbeleving         10. 

Storytelling         12.   

Bepaal je prijs         16. 

Prijsonderhandeling        19. 

 

 

 

 

  



 
 

I 3 
 

Ondernemen!  

“Ondernemen is vallen en opstaan en  

staan en opvallen.” 

 

Ondernemerschap is te leren! Door – bijna – iedereen. Dat heeft de wetenschap inmiddels wel 

bewezen. Dit betekent ook voor ondernemers en professionals in de culturele en creatieve 

sector. Velen zijn na de kunstacademie direct zelfstandig. Je zult niet alleen druk zijn met je 

product(ie), maar ook met alles wat ervoor nodig is om het kunnen realiseren, oftewel 

ondernemen. Moeilijk? Soms wel ja, elke ondernemer zal je uit eigen ervaring kunnen 

vertellen dat ondernemen gepaard gaat met vallen en opstaan. Maar het begint bij jou als 

ondernemer, je moet wel zelf de eerste stap zetten en simpel gezegd gewoon doen. Als 

ondernemer ontwikkel je je. Dan leer je bij. En jezelf verder ontwikkelen doe je met de 

CreativeScan. De CreativeScan maak je bij voorkeur ook niet eenmalig. Het is onderdeel van 

jouw voortdurende leerproces als ondernemer en dat kan op het Entrepreneur Platform.  

 

Wat is ondernemen? 

Daar bestaan mooie definities voor: ‘het samenbrengen van kapitaal en arbeid met als doel 

het maken van winst en het scheppen van werkgelegenheid’, of ‘het voor eigen rekening en 

risico voeren van een bedrijf’, maar die geven het resultaat van een proces dat er aan vooraf 

is gegaan. 

Veel belangrijker is goed na te denken over vragen als: ‘Wie ben ik en is ondernemen iets 

voor mij?’, ‘Ben ik bereid mij daarvoor verder te ontwikkelen?’ en ‘Wat wil ik persoonlijk en 

zakelijk bereiken met mijn eigen bedrijf?’. 

 

Hard werken 

Zelf een onderneming voeren is alles behalve op je lauweren rusten. Een werknemer kan op 

het einde van de werktijd naar huis gaan en de sores achter zich laten: een ondernemer kent 
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dat gevoel niet: er zijn altijd werkzaamheden die moeten worden gedaan naast je creatieve 

activiteiten. Denk aan de financiële administratie, de inkoop, netwerken, marketing en 

communicatie etc. Dat vraagt een zekere discipline en kost ook tijd. Daar staat weer tegenover 

dat je een hoge mate van vrijheid hebt: je bepaalt je werktijden, de planning en de 

behandelingen die je wilt geven en welke producten daarbij worden gebruikt. 

 

Artistieke vs. zakelijke keuzes 

Het spanningsveld tussen efficiency en artistieke keuzes is complex. Je bent maker en 

ondernemer en om dicht bij jezelf te blijven als creatief ondernemer moet je tijd en vrijheid 

hebben om beide behoeften te bedienen. En dit is niet makkelijk, weten we uit de praktijk, 

zeker voor cultureel ondernemers. 

Een creatief, die niet alleen voor zichzelf creëert, maar er ook een boterham mee wilt 

verdienen, is een creatief ondernemer die vaak de latente vraag moet weten aan te spreken, 

en dit kost in beginsel meer tijd. Reputatie is daarbij ook een zeer belangrijk gegeven als we 

het hebben over deze verhouding in de creatieve sector. De druk hiervan wordt ook nog wel 

eens onderschat door mensen buiten de sector. Ondernemerschap is voor ons kansen zien, 

kansen benutten en het creëren van waarde en dit laatste is veel meer dan geld alleen. Je 

bepaalt zelf wat voor jou succesvol ondernemerschap is. 

Vinden van antwoorden 

Wat er verder bij komt kijken, welke stappen gemaakt moeten worden, en waar je 

gaandeweg tegen aan kunt lopen, dat komt in deze gids uitgebreid aan de orde. We hopen 

dat deze gids je ondersteunt in het vinden van antwoorden voor vragen die je kunt krijgen. 

Vaak heel praktisch. 

 

Eén ding is zeker: een goede voorbereiding en oriëntatie vóór de start is absoluut 

noodzakelijk om je bedrijf een kans te geven. Daarnaast je blijven ontwikkelen in je 

ondernemerschap. Wij helpen je er graag bij. 

 

Veel succes met je bedrijf! 

Team CreativeScan 
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Ontdek de ondernemer in jou 

“Als ondernemer liggen 

je sterke en zwakke 

punten onder een 

vergrootglas.” 
 

Ondernemerscompetentie 

In het boek ‘Entrepreneurship of creative 

industries’ van Collette Henry, wordt 

gesteld dat juist creatief ondernemers over 

de competenties beschikken die aan 

ondernemers worden toegeëigend, als 

risicobereidheid, maar ook effectiviteit, 

creativiteit, vernieuwend en 

prestatiegerichtheid. En al eerder werden 

competenties als doorzettingsvermogen, 

zelfredzaamheid, aanpassingsvermogen, 

autonomiteit en creativiteit toegeschreven 

aan kunstenaars door Pufal-Struzik (1992) 

en Dubek et al (1991).  

 

Deze eigenschappen behoren wederom 

een traditionele entrepreneur ook toe. 

Kunnen we hieruit tezamen met onze eigen 

CreativeScan de conclusie trekken dat de 

benodigde kwaliteiten en vaardigheden 

identiek zijn? Ja, dat kunnen we. Maar 

verschillen zijn er toch ook, in de mate van 

aanwezigheid van de competentie, de 

eigen ontwikkeling en de benodigde inzet 

van deze competenties in de diversiteit van 

de disciplines. Daarnaast onderscheidt een 

creatief persoon zich van een minder 

creatief persoon: 

 Meer gericht op esthetiek; 

 Concept en proces is belangrijk; 

 Een groot intrinsiek gedreven 

motivatie; 

 Impulsief en chaotischer; 

 Beschikt over ruime 

verbeeldingskracht; 

 Intuïtief ingesteld. 

Ondanks dat een creatief ondernemer net 

als ieder persoon uniek is in sommige 

aspecten, loopt zij tegen dezelfde zaken 

aan als ieder andere ondernemer. Er zijn 

vele overeenkomsten in de eigenschappen 

en vaardigheden. 

Inzicht in je ondernemersvaardigheden 

helpt je op diverse vlakken. Met als 
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belangrijkste reden om gericht te werken 

aan datgene dat je wilt bereiken en wat je 

het liefst wilt doen. 

 

Onderzoek van ITS en EIM heeft inmiddels 

ook aangetoond dat de ontwikkeling van je 

vaardigheden met behulp van 

CreativeScan en een coach je, naast een 

hogere slagingskans, ook andere 

voordelen oplevert. Onder degenen die 

zijn onderzocht: 

 

 Kreeg 76% beter inzicht in hun 

ondernemerschap. 

 Vergrootte 68% hun vaardigheden 

in marketing en strategie. 

 Verdubbelde 50% met een 

bestaand bedrijf hun 

winstgevendheid. 

 Kreeg 48% meer kennis op 

financieel gebied. 

 

 

Hoe onderneem jij? 

Herrmann (Herrmann, N. (1996), The 

Whole Brain Business book, McGraw-Hill, 

New York) heeft onderzoek verricht naar 

de structuur van hersenen en daarmee een 

link gelegd naar psychologisch 

geformuleerde denkstijlen met hun 

kenmerkende eigenschappen.  

 

Denkstijlen bepalen in hoge mate vanuit 

welke invalshoek een situatie of vraagstuk 

wordt benaderd, de denkvoorkeur, en 

bepalen daarmee ook het gedrag dat 

wordt getoond. Ieder mens heeft elke 

denkstijl in zich, maar er bestaat een 

voorkeur voor één of meerdere denkstijlen.  

 

Martijn Driessen heeft deze denkstijlen 

vertaald naar het ondernemerschap en 

brengt ze vervolgens in verband met de 

ontwikkeling die elke onderneming 

doormaakt. Deze vier denkstijlen vind je 

ook terug in je rapport van de 

CreativeScan. 

 

De 4 ondernemersdenkstijlen 

De Pionier: denkt speels, snel en vaak 

buitengestelde kaders en zijn gedachten 

worden gedomineerd door mogelijkheden. 

 

De Verkoper: houdt van mensen, is gericht 

op het aangaan van relaties en gaat vaak 

af op zijn gevoel. 

 

De Manager: past op de zaak, in zijn 

zoektocht naar zekerheden, hecht hij groot 

belang aan regels en procedures 

 

De Vakman: is goed op de hoogte van alle 

ontwikkelingen op zijn vakgebied. Hij 

komt, door ervaring en vakkennis, 

onafhankelijk en rationeel tot de juiste 

beslissing. 

 

 

Samenwerken met anderen 

Samenwerken met anderen of met andere 

bedrijven, het lijkt makkelijker dan het vaak 

in de praktijk is. En de vraag is met name, 

haal je wel het optimale uit elkaar? Vaak 

ontstaat een samenwerking zonder dat je 

hierbij van tevoren stilstaat. Het 

optimaliseren van je samenwerking, kun je 

bereiken door goed te luisteren naar de 

ander, de situatie en wie de ander is te 

herkennen en te erkennen en je bewust te 

zijn van je communicatie. En dat is best 

http://www.creativemv.nl/communiceren-het-moeilijkste-wat-er-is/
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complex. CreativeScan kan je hierbij op 

weg helpen. 

 

Herken de ander 

Als je de CreativeScan hebt gedaan, dan 

ontvang je ook de verdeling van je 

denkstijl. Er bestaan vier denkstijlen: 

pionier, verkoper, vakman en manager. Je 

denkstijl zegt iets over je gedrag en hoe je 

graag onderneemt. Je hebt alle vier de 

denkstijlen in je, maar je hebt meestal een 

voorkeur voor een bepaalde denkstijl. In de 

praktijk pas je je denkstijl vaak aan op de 

situatie of groep, waarin je op dat moment 

zit. Maar dit zou kunnen betekenen dat je 

dan niet helemaal tot je recht komt of dicht 

bij jezelf blijft. Als je gaat samenwerken is 

het dus van belang inzicht te hebben in 

waar je eigen kracht ligt en waar die van 

de ander ligt. Als je beiden met name 

pionier bent, dan kan het zijn dat jullie 

moeite hebben projecten samen af te 

ronden. Je springt van het ene idee naar 

het andere en eigenlijk hebben jullie 

iemand nodig met de denkstijl manager die 

het allemaal plant en organiseert. Vaak 

iemand die in jullie allergie zit, maar wat 

wel nodig is om jullie ideeën waar te 

maken. Het herkennen en begrijpen van 

elkaars denkstijl helpt in de communicatie 

om tot elkaar te komen en de ander in zijn 

of haar waarde te laten en te laten bloeien.

 

 

  

 

Top #7 Meest gemaakte fouten 

 

1. Onvoldoende marktkennis 

2. Zwakke financieringsopzet 

3. Gebrekkige administratie 

4. Geen geschikte 

vestigingsplaats 

5. Onduidelijke afspraken 

6. Onvoldoende kennis/ervaring 

op ondernemersgebied 

7. Onvoldoende begeleiding 
 

http://creativescan.nl/de-creativescan/


Doelgroepenmarketing 
 

In de klassieke marketingtheorie worden consumentengroepen  

op verschillende wijzen gegroepeerd en geanalyseerd. De meest  

voorkomende categorisering is die van de sociale klassen. Logisch, want 

sociale klasse hangt samen met inkomen en opleidingsniveau en deze beide 

zijn belangrijke bepalende factoren voor aankoopgedrag van een heleboel 

consumenten.  

 

 

aar er zijn ook andere indelingen 

mogelijk. Het meest voor de hand 

liggen natuurlijk categorieën als 

sexe, leeftijd, woonplaats en dergelijke. 

Ook het lees- en kijkgedrag van de 

consument zegt veel over zijn aard en 

wezen. Zo hebben lezers van de Quest 

weer andere eigenschappen dan lezers 

van de Donald Duck. Leden van de 

plaatselijke golfclub zullen naar andere 

voorstellingen gaan dan de leden van de 

klaverjasclub. 

 

De klassieke indelingen zijn overigens 

onvoldoende om tot een goed 

marketingbeleid te komen. Dat komt omdat 

de consument zich tegenwoordig veel 

grilliger gedraagt dan vroeger. Men 

spreekt van de zappende consument die bij 

de Aldi winkelt, en vervolgens een dure 

merktrui koopt. 

 

Daarnaast kunnen we doelgroep/ 

productcombinaties aantreffen  

die heel specifiek zijn. De marketing van 

een vioolbouwer richt zich op een zeer 

specifieke doelgroep die met zeer 

specifieke klanteigenschappen te maken 

heeft, en hetzelfde geldt voor de handelaar 

in antieke modelspoorbanen. Maar ook 

deze specialistische ondernemers zullen er 

voor moeten zorgen dat communicatie en 

product passen bij de doelgroep. 

 

Afhankelijk van je dienst of product, kun je 

besluiten uit te gaan van je eigen ideale 

klant en die te vinden of uit te gaan van de 

eerder genoemde consumentengroepen. 

Deze laatste optie zal vaker gekozen 

worden door bijvoorbeeld musea en podia.  

 

Als je werkt als zelfstandig ondernemer, 

dan is het aan te raden om je eigen ideale 

klant voor ogen te hebben en met zijn 

karakter en leven te beschrijven. Dit doe je 

om grip te krijgen op de behoeften van 

deze opdrachtgever of koper.  

 

In alle gevallen geldt stem je creatie als 

communicatie goed af op de gekozen 

doelgroep. De klassieke fout is niet om de 

verkeerde doelgroep te kiezen, maar juist 

om géén keuze te maken. 

 

 

 

M 
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Archetypes 

Voor het bepalen van je doelgroep en 

merkpositionering kun je ook gebruik 

maken van Archetypes. Van sterke merken 

is bekend dat ze gebaseerd zijn op één 

bepaald archetype, een oerkarakter.  

Dit oerkarakter beschrijft de unieke 

karaktereigenschappen van het merk. Het 

mooie van een oerkarakter is dat ieder 

mens er onbewust al mee bekend is.  

 

Carl Gustav Jung introduceerde ooit het 

concept van de ‘archetypen’. Hij ontdekte 

dat er universele rollen zijn waar alle 

menselijke karakters uit geboetseerd zijn. 

Deze oerkarakters zijn volgens Jung 

aanwezig in ons collectieve onbewuste. Dit 

maakt dat wij mensen door alle archetypes 

kunnen worden aangetrokken. Hij 

classificeerde zijn archetypes op basis van 

een emotioneel kompas dat alle mensen 

hebben. Dit kompas bestaat uit vier 

waarden, waartussen wij balanceren: het 

gevoel er bij te horen en individualisme. 

Het borgen van stabiliteit en het zoeken 

van uitdaging. Alle vier spelen ze een 

hoofdrol in je leven. 

Als je dit kompas verbindt aan de 

archetypes, dan zie je een patroon van 

karakters dat goed aansluit bij een 

bepaalde emotionele behoefte. 

 

Door een merk te positioneren op een 

archetype versterk je de herkenbaarheid en 

vertrouwen met het merk, omdat mensen er 

onbewust al bekend mee zijn. Wereldwijd 

onderzoek heeft aangetoond dat merken 

met een sterke associatie met één specifiek 

archetype veel succesvoller zijn dan 

merken die van alle karakters wat hebben.  

 

Een model dat je hiervoor kunt gebruiken is 

de BrandPositioner. In dit model worden 8 

types onderscheiden: de hartelijke, de 

levenslustige, de avonturier, de leider, de 

regisseur, de specialist, de beschermer en 

de verzorger. 

 

Indien de doelgroep is gekozen, moet 

bezien worden welk product(ie), welk 

merk, welk type dienstverlening aan dit 

soort klanten kan worden aangeboden.  

 

Communicatie 

De keuzen die aldus ontstaan (de 

doelgroep en het product) zullen in de 

markt moeten worden gecommuniceerd. 

Dat gebeurt op allerlei manieren. Door de 

naam van je bedrijf, het logo, de inrichting 

van het bedrijf, door de manier waarop de 

klanten te woord worden gestaan, door de 

verpakkingen van het gekozen merk etc. 

Tussen deze drie aspecten: product, 

doelgroep en communicatie, dient een 

krachtige en harmonische samenhang te 

bestaan. Pas dan zal een klant zich 

herkennen in waar jij voor staat en wat je 

wilt overbrengen. 
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Merkbeleving 

 

 

 

e taal van een merknaam speelt 

een belangrijke rol. Voor 

internationale merken geldt dat ze 

liever geen deel mogen uitmaken van de 

normale woordenschat van een van de 

landen waarin de producten worden 

verkocht. Dat is de reden dat het 

tabaksmerk Drum in Engeland Duma heet. 

Veel cosmeticamerken hebben, om voor de 

hand liggende redenen, Franse namen.  

 

Pay off 

Vaak wordt een merknaam begeleid door 

een expliciete uitspraak die iets omtrent het 

product moet melden. We noemen dat de 

pay off. De pay off bevat een boodschap 

omtrent het product en de doelgroep.  

Het zal voor iedereen duidelijk zijn dat 

‘Paris 1881’ duidt op reputatie, succes en 

betrouwbaarheid. Ook woorden als 

‘Chanel’, ‘Rijksmuseum’ en ‘VVV’ dragen 

voor iedereen heldere associaties met zich 

mee, al zijn deze nog niet eens zo 

makkelijk onder woorden te brengen. 

 

Iedere consument kan moeiteloos tientallen 

merken opnoemen. Iedere ondernemer 

weet dat merken van belang zijn, dat ze 

een communicatief doel hebben, en zonder 

woorden een boodschap overbrengen naar 

de klant.  

 

Een merk is de drager van een aantal 

kernwaarden die aan een product(ie) 

worden toegeschreven. Die kernwaarden 

kunnen te maken hebben met allerlei 

verschillende aspecten. Met kwaliteit, met 

emotie, met betrouwbaarheid, met status. 

Daarnaast bedient een merk zich van 

bepaalde instrumenten om deze 

kernwaarden te kunnen overbrengen naar 

het publiek. Die instrumenten zijn 

bijvoorbeeld het logo, de kleur, de naam. 

De gecommuniceerde kernwaarden zijn 

eigenlijk niets anders dan de aspiraties van 

het product. Het is duidelijk dat de feitelijke 

eigenschappen niet altijd gelijk zijn aan 

deze aan het merk klevende 

eigenschappen 

 

De kernwaarden 

Deze kunnen zeer uiteenlopend van aard 

zijn. Elk type product heeft zijn eigen set 

van kernwaarden, die door de consument 

belangrijk worden gevonden. De 

kernwaarden zijn te verdelen in twee 

groepen: de objectieve waarden en de 

emotionele waarden. 

 

Objectieve waarden hebben te maken met 

het praktisch nut en de objectieve 

eigenschappen van het product. Het gaat 

dan om betrouwbaarheid, gemak en 

doelmatigheid. De consument verwacht van 

een Philips scheerapparaat dat het werkt, 

goed scheert, niet meteen kapot gaat, 

gemakkelijk schoon te maken is enzovoorts. 

De emotionele eigenschappen hebben te 

D 
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maken met gevoel en status. De man die 

zich scheert met een Philips scheerapparaat 

heeft het gevoel dat hij ermee gezien mag 

worden, en dat het hem een professionele 

scheerallure verleent. De emotionele 

uitstraling van de klant heeft dus minder te 

maken met de eigenschappen van het 

product, en meer van de ambities van de 

klant. Deze beide waardestelsels, de 

emotionele en de objectieve, worden tot 

uitdrukking gebracht in de 

merkinstrumenten naam, logo en 

verpakking. 

 

In verband met de doelgroepenkeuze en de 

daarmee samenhangende keuze voor 

product(ies) en opdrachtgevers,z al ook de 

wijze waarop je als bedrijf communiceert 

verschillen 

 

Het modebedrijf dat exclusiviteit wil 

uitstralen met dure, hoogwaardige stukken 

en dure stoffen heeft niet zo veel aan 

kernwaarden als ‘gezellig, gastvrij’, maar 

zoekt het meer in ‘internationaal, allure’. 

 

Eigen naam 

Een groot deel van creatieve bedrijven kiest 

de eigen persoonsnaam als bedrijfsnaam. 

Dat werkt sterk in een persoonlijke richting, 

en de waarden die daarmee zijn 

verbonden hebben te maken met 

betrouwbaarheid, ervaring, motivatie.  

De keuze voor een merk is, gezien het 

bovenstaande van essentieel belang. Het is 

een strategische keuze die moet 

samenhangen met de gehele 

bedrijfsfilosofie, met de doelgroepenkeuze 

en met de marketingdoelstellingen.  

 

Merkonderzoek culturele sector 

Sinds 2006 voert het bedrijf Hendrik 

Beerda Brand Consultancy grootschalig 

onderzoek uit in de culturele sector met het 

merkenmodel BrandAlchemy™. De kracht 

van de Nederlandse cultuurmerken wordt 

hiermee inzichtelijk gemaakt. Het 

onderzoek is in overleg met de Universiteit 

van Amsterdam ontwikkeld. Ook maken zij 

inzichtelijk welke merken het best 

aansluiten bij welke sponsors.

  

http://www.hendrikbeerda.nl/brandalchemy-model/cultuursector
http://www.hendrikbeerda.nl/brandalchemy-model/cultuursector
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Storytelling 

“Zonder verhaal, geen 
verbinding” 
 

Wat is het dat jou beweegt om te creëren? Wat vind je belangrijk hierin? 

Wat wil je jouw publiek of klant vertellen? En wat maakt jou uniek? Dit zijn 

vragen die je kunt beantwoorden in je eigen verhaal. Een verhaal over jou, 

over je werk, en over je bedrijf. Het vertellen van je eigen verhaal leidt tot het 

verhogen van de betrokkenheid van geïnteresseerden. En dit leidt weer tot 

bijvoorbeeld extra traffic naar je website voor de verhoging van je verkoop. 

En welke sector is geschikter dan de creatieve sector om verhalen te vertellen. 

 

 

torytelling is een natuurlijke tendens 

van de mens. Abstractie en 

complexiteit zetten we om in een 

verhaal, om er iets mee te kunnen. Het is 

de reden dat tv programma’s als DWDD 

academy op dit moment zo populair zijn. 

Je wordt meegenomen in de boodschap op 

een interessante, begrijpbare en 

behapbare manier. 

Door je eigen verhaal te vertellen: 

1. Communiceer je op gevoelsniveau 

met je publiek; 

2. Zorg je voor interesse en 

betrokkenheid; 

3. Breng je energie in je boodschap; 

4. En zet je aan tot actie. 

Waarom werkt dit nu zo goed? Dit komt 

door de logica van ons brein. Onze 

hersenen ordenen graag alle informatie in 

een logisch verband. Wanneer we 

informatie voorgeschoteld krijgen in een 

verhaalvorm, neemt ons brein onbewust 

aan dat we alle belangrijke informatie 

hebben gekregen. Ook wordt aangenomen 

dat er sprake is van een oorzakelijk 

verband in het verhaal (het één leidt tot het 

ander), omdat de meeste verhalen in 

chronologische volgorde worden verteld. 

Door deze automatische uitgangspositie 

van ons brein worden gaten of 

onduidelijkheden in het verhaal op een 

logische manier aangevuld en worden ook 

oorzakelijke verbanden gezien waar dit 

eigenlijk niet zo is. Een valkuil van ons 

brein waar marketeers gretig gebruik van 

maken. En waar jij ook gebruik van kan 

maken. 

S 
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Om je verhaal te vertellen, kun je beginnen 

met recht uit je hart te vertellen wat je 

beweegt. Specifieke inhoud betrekt het 

publiek bij je verhaal. Hoe specifieker je 

bent, hoe sterker je verbondenheid. Stel je 

zelf vijf keer een vraag startend met 

‘waarom’ om nog meer tot de essentie te 

komen van je drijfveren of je boodschap 

beter te argumenteren. Dat werkt echt 

goed, weet ik ook uit eigen ervaring. 

Vervolgens koppel je het aan je activiteiten 

en wat je wilt bereiken. 

Stappenplan 

Je kunt er ook voor kiezen om storytelling 

heel marketinggericht in te zetten per 

voorstelling, productie of dienst. Dan is het 

handig om een paar stappen te doorlopen. 

 

 Stap 1: bepaal je doelgroep. 

Wanneer je een verhaal gaat vertellen, is 

het handig om na te denken over aan wie 

je dat verhaal gaat richten. Wie zijn zij? 

Wat is hun relatie tot jouw verhaal? Wat is 

hun voorkennis en waarom moeten zij dit 

verhaal horen? Voor een publiek is er 

weinig vervelender dan naar een verhaal 

te luisteren wat niet aan hen gericht lijkt te 

zijn. Dit geldt online en offline. Als je niet 

genoeg van je publiek weet, werk dan met 

personages die een of meer groepen van 

je publiek voorstellen. Een karakter, een 

hypothetische persoon, gebaseerd op echte 

gegevens, die de belangrijkste ervaringen, 

opvattingen en kennis van je doelgroep 

belichaamt. 

 

 Stap 2: kies een aansprekende 

verhaalvorm 

Als je jouw doelgroep duidelijk voor ogen 

hebt, is de volgende stap bepalen hoe je 

ze gaat bereiken. In welke vorm ga je jouw 

verhaal aanbieden? Eén van de meest voor 

de hand liggende vormen om offline je 

verhaal te delen met een groot publiek is in 

tekst en beeld. Online biedt natuurlijk veel 

meer mogelijkheden dan alleen tekst en 

beeld. Denk bijvoorbeeld aan: 

 videofragmenten 

 animatie 

 dynamische content 

 infographics / datavisualisatie 

Varieer in verschillende verhaalsoorten. 

NPR Digital Services heeft negen soorten 

verhalen opgesteld die voor binding met je 

doelgroep kunnen zorgen als lokaal 

bedrijf. Zo kan je verhalen bijvoorbeeld 

gebruiken om iets uit te leggen, om iets 

moois te laten zien of om belangrijk nieuws 

te delen. Experimenteer met verschillende 

formats en test of het het gewenste effect 

heeft. 

 Stap 3: betrek je publiek 

Zowel offline als online is het belangrijk om 

een goede interactie te hebben met je 

publiek en dat beperkt zich zeker niet tot 

het slechts beantwoorden van vragen na 

afloop van een lezing of uitleg. Ook tijdens 

het vertellen van je verhaal kun je jouw 

bezoekers actief betrekken bij het verhaal. 

  

 Stap 4: bied context aan je verhaal 

Een goed verhaal staat op zichzelf en 

behoeft geen verdere uitleg. Toch kan het 

zomaar voorkomen dat een bezoeker 

ergens halverwege jouw verhaal 

binnenkomt. Zorg voor een structuur, 

waarin dit wordt ondervangen. 

 

http://mediad.publicbroadcasting.net/p/newnprdsblog/files/styles/placed_wide/public/201212/poster_11x8%2520copy_0.jpg
http://mediad.publicbroadcasting.net/p/newnprdsblog/files/styles/placed_wide/public/201212/poster_11x8%2520copy_0.jpg
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 Stap 5: communiceer het doel van 

je verhaal 

Het vertellen van verhalen doen we meestal 

met een bepaald doel. Dat kan zijn om de 

ander te informeren, te inspireren of te 

overtuigen van een bepaald doel. 

Storytelling wordt vaak toegepast opdat het 

publiek er een bepaalde ‘les’ uithaalt. Een 

verhaal is pas een goed verhaal als de 

bezoeker er iets mee kan. Zorg voor een 

gevoel van urgentie in je verhaal. Dit 

maakt je verhaal boeiend en zorgt ervoor 

dat je publiek ervoor kiest om nu in actie te 

komen. 

 

Het effect van storytelling in de mode 

Social war is een ongoing onderzoek dat 

het bedrijf IIZT doet onder zo’n 50 

modemerken wereldwijd. Het signaleert de 

do’s en de dont’s voor merken op social 

media. Zij onderzochten onlangs de 

effecten van een videocampagne van het 

modemerk Scotch & Soda. De video volgt 

de reis van een ‘sheffield razor blade’, dat 

ongewild middelpunt is in een ontmoeting 

tussen twee reizigers. Zaria en Charlie 

ontmoeten elkaar in een kleine barbier in 

Noord-Italië. Met de video laat Scotch & 

Soda de reis zien die de twee samen 

maken. Het zijn twee bloedmooie 

avonturiers die de wereld ontdekken. 

Uiteraard gekleed in de nieuwste Scotch & 

Soda collectie. Met het Sheffield blade 

speelt Scotch & Soda direct in op de laatste 

trends. Van de barbier tot de hernieuwde 

mannelijke aandacht voor grooming. 

Tijdens deze campagne steeg de 

betrokkenheid bij het merk met 285 

procent! 

 

 

Het effect van storytelling in de fotografie 

Ook in de wereld van fotografie zijn de 

effecten van de toepassing van storytelling 

merkbaar. Fotografen spreken niet meer 

over ‘fotograferen’, maar eveneens over 

verhalen vertellen. Steeds vaker zie je op 

websites in plaats van ‘Wil je een mooie 

foto?’, ‘Vertel jouw verhaal met beelden die 

laten zien wie of hoe je bent’, ‘Ik wil de 

essentie van jou en jouw bedrijf vangen’ of 

termen als ‘visual diaries’. En niet alleen 

kun je als fotograaf het verhaal van je klant 

vertellen in beeld, je kunt ook je eigen stijl 

en gedachten erin kwijt. 

 

Meer voorbeelden van Storytelling 

The Selby is een fotoproject van Todd 

Selby, een journalist, portret- en 

fashionfotograaf. Met The Selby schetst 

Todd het verhaal – in beeld – van 

creatievelingen in hun eigen huis. Hij 

begon dit project met shoots van vrienden, 

maar mensen waren zo laaiend enthousiast 

over de foto’s in je eigen huis dat al gauw 

anderen ook in hun eigen omgeving 

gefotografeerd wilden worden. 

 

The Sartorialist, Scott Schuman laat samen 

met fotografe Garance Doré zien dat 

modefotografie ook anders kan. Veelal 

plukken ze mensen van de straat om ze ter 

plekke, in het park of café te portretteren. 

Hierbij staat fashion centraal: wat voor 

kleren dragen mensen, welke kleuren zijn 

hip, wat voor accessoires? Hiermee 

vertellen zij het verhaal van de mens en 

hun kleren of gevoel voor fashion. 

Een ander mooi voorbeeld is van Nescafé, 

niet alleen offline, maar ook online 

brengen ze treffend hun boodschap over: 

http://www.iizt.com/nl/tag/socialwar/
http://theselby.com/
http://www.thesartorialist.com/
https://www.facebook.com/Nescafe.NL
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er is iets bijzonders in onze kleine 

alledaagse momenten te vinden, natuurlijk 

hun koffie. Bekijk het filmpje hiernaast. 

Het Nationale Ballet, maakt ook actief 

gebruik van Facebook om hun publiek te 

betrekken bij hun gezelschap. De ene keer 

is het bericht meer gericht op human 

interest verhalen en staat bijvoorbeeld één 

van de dansers centraal, terwijl het andere 

bericht meer zakelijk is ingericht en klanten 

wijst op de mogelijkheid tot het houden van 

kinderfeestjes. 

  

Het Anne Frank Huis, zij hebben eerder het 

dagboek van Anne Frank verteld in tweets. 

Een originele manier om het verhaal van 

Anne te vertellen. Ze ontwikkelen 

voortdurend nieuwe campagnes die de 

interactie aangaan met het publiek en de 

betrokkenheid bij hun boodschap vergroot. 

Zoals bijvoorbeeld met de hashtag  

#freedom2me, wat betekent vrijheid voor 

jou? 

 

De sluiting door restauratie van de Sint-

Martinusbasiliek van Halle werd op een 

unieke verhalende manier in het project het 

’Mysterie van de Bouwmeester‘ aangepakt. 

Niet alleen werd de basiliek en haar 

unieke historische verhaal ontsloten, ook de 

restauratie op zich en de daaruit volgende 

sluiting wordt volledig mee opgenomen in 

het hele project. Ook het gebruik van 

verschillende media zoals film, 3D-

technieken en gamification geven het 

project een uniek status. Tot slot is het ook 

de eerste keer dat erfgoed en toerisme op 

dergelijke manier samenvloeien in één 

project. 

 

Een handig boek, waarin de stappen voor 

storytelling uitvoerig worden behandeld, is 

‘Overtuigen met storytelling’. Dit boek 

werkt met de methode CAST: Content, 

Audience, Story en Tell. Het combineert 

storytelling met visualisatietechnieken. Stap 

voor stap krijg je begeleiding bij het 

creëren van aansprekende verhalen in een 

aantrekkelijk visueel format. 

 

Storytelling kan je helpen met de 

ontwikkeling van je marktgerichtheid. 

Marktgerichtheid is je inleven in de 

behoeftewereld van (potentiële) klanten of 

publiek om een vertaalslag te kunnen 

maken vanuit jouw gedachtegoed en 

creatie naar deze behoefte. Storytelling 

zorgt ervoor dat je heel bewust nadenkt 

over wie jij bent en wie je publiek is, een 

eerste stap in communicatie en het 

stimuleren van interesse en betrokkenheid. 

Wil je echt aan de slag met je 

marktgerichtheid? In het onderdeel ‘Je 

ontwikkeling’ op het online platform van de 

CreativeScan, kun je concreet aan de slag 

met de ontwikkeling van je 

marktgerichtheid en je eigen doelen erin 

stellen.

  

https://www.facebook.com/HetNationaleBallet
https://twitter.com/anne_frank_news
http://www.mysterievandebouwmeester.be/
http://creativescan.nl/
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Bepaal je prijs 
Het noemen van je prijs, is niet altijd zo eenvoudig als het lijkt. Bij het 

bepalen van je prijs komen andere zaken kijken, dan bij het vragen van je 

prijs. Laten we bij het begin beginnen. Hoe bepaal je je prijs? 

Dit kun je op meerdere manieren doen, bijvoorbeeld door een 

kostprijsberekening of een prijsbepaling op basis van je positionering. Als je 

inzicht hebt in wat je echt minimaal nodig hebt, dan kun je vervolgens je 

gevoel om de hoek laten komen. 

 
 

at vind je dat je eigenlijk zou 

mogen vragen en wat vragen 

je concurrenten? Dit is per 

branche zeer uiteenlopend. Bij de Kamer 

van Koophandel werd vaak gezegd, dat je 

minimaal € 30,- per uur moet verdienen om 

een minimaal bestaan als freelancer te 

kunnen hebben. Het is een richtlijn. 

 

Daarnaast kan een opdracht ook iets 

anders opleveren dan geld. Het is een 

inhoudelijk interessante opdracht en een 

aanvulling op je portfolio; je verkrijgt veel 

publiciteit met de opdracht; of het is erg 

leuk om te doen en je accepteert dat je er 

minder aan verdient. Ook kun je zoeken 

naar combinaties. Een minimale prijs, maar 

met veel publiciteit bijvoorbeeld. 

En durf soms ook nee te zeggen als je vindt 

dat je een te lage prijs krijgt. 

 

Prijs op basis van je kosten. 

De eerste mogelijkheid is een prijsbepaling 

door een berekening te maken van je 

kosten per product(ie) en daarbovenop een 

winstmarge te plaatsen. Uit deze 

winstmarge moet straks ook jouw inkomen 

komen. Hiervoor is het weer belangrijk te 

weten wat je privé nodig hebt om van je 

bedrijf te kunnen leven. 

 

Welke kosten breng je in kaart: 

Directe kosten: deze kosten staan direct 

met je product in verband, zoals inkoop- of 

productiekosten. Denk hierbij aan verf, 

stoffen, voorstellingsmateriaal, software. 

 

Indirecte kosten: hebben indirect met het 

product te maken. Zoals huur van een 

tentoonstellingsruimte of theater, energie, 

telefoonkosten, opleidingskosten, en ook 

publiciteitskosten vallen onder deze 

kostenpost. 

 

Vaste kosten: staan los van een product, 

maar gelden voor je hele bedrijf. 

Voorbeelden zijn personeelskosten en 

afschrijvingskosten van een computer of 

auto. Vaste kosten heb je altijd. 

 

Variabele kosten: zijn afhankelijk van het 

aantal producten dat je produceert of 

W 



 
 

I 17 
 

inkoopt. Denk aan inhuur van tijdelijk 

personeel of vervoerskosten. 

Bovenop je kosten per eenheid, kun je dus 

nog een marge (je winst of honorarium) 

plaatsen en dit maakt dan je totaalprijs. 

Een marge van 30% van je kostprijs is 

zeker gebruikelijk. 

Afhankelijk van je product, kan het zijn dat 

je ook nog BTW moet heffen over deze 

totaalprijs. 

 

Prijsbepaling op basis van je positionering 

in de markt. 

Een andere manier om je verkoopprijs te 

bepalen is te kijken naar je collega’s, je 

concurrenten. Wat vragen zij voor hun 

product? Denk hierbij niet alleen binnen je 

eigen sector maar ook daarbuiten. Je klant 

geeft een keer dezelfde euro uit, met wie of 

wat concurreer je? In het geval van de 

podiumkunsten, kan dit ook zijn met een 

sportwedstrijd, een pretpark of de 

bioscoop. Speel in op het gevoel van je 

klant, bijvoorbeeld als iets duur is, dan zal 

het ook wel heel uniek, exclusief of goed 

zijn. Prijsbeleving is heel subjectief. Je kunt 

hiervan dus ook gebruik maken. 

Je kunt ook eens vragen aan je klant of 

bezoeker, wat ze van je prijs vinden, dit 

kan direct of via bijvoorbeeld een enquête. 

Op deze wijze krijg je veel feedback over 

de prijsbeleving van je klant. 

Het is aan te raden als je kiest voor deze 

prijsbenadering, toch altijd in de basis te 

weten wat je kostprijs is. Hiermee voorkom 

je dat je aan de einde van de rit schikt en 

in de problemen komt door het financiële 

resultaat. 

 

 

 

“Mensen kennen van 

alles de prijs, maar van 

niets de waarde.” 

Oscar Wilde 
 

 

Wat ben je waard? 

Prijs en waarde zijn twee verschillende 

zaken. De prijs van je productie is hard en 

exact en een waarde is zacht en relatief. 

Door met name beleidsmakers in de 

culturele sector wordt vaak gesproken over 

drie waarden van het culturele product: een 

economische, een maatschappelijke en een 

intrinsieke waarde: 

 

Economische waarde: het  voldoen aan de 

vraag van de markt en toegevoegde 

waarde voor de economie. 

Intrinsieke en symbolische waarde: het 

artistieke product op zichzelf, van belang 

voor de maker en het publiek. 

Maatschappelijke waarde: het bijdragen 

aan de samenleving en de sociale cohesie, 

vaak een educatieve rol. 

 

Als ondernemer met een creatief product, is 

het van belang om je bewust te zijn van je 

drijfveren (waarom doe je wat je doet) en 

van de eigenschappen van je product, die 

van waarde kunnen zijn van je klant. Wat 

biedt je voorstelling, je schilderij of game 

aan voordelen? Waarom wil ik het hebben 

of ervaren? Dit kan bijvoorbeeld zijn het 

verkrijgen van plezier, inspiratie, sociaal 

aanzien, een unieke beleving, exclusief 

gezelschap, een bijzondere locatie, rust, 

schoonheid, een investering voor de 
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toekomst, een spiegel, spanning, 

ontmoeting met gelijkgestemden etc. En 

nog beter, als je voordelen kan noemen, 

die niet voor de hand liggen en je 

marktspelers ook gebruiken. Probeer het zo 

persoonlijk mogelijk te maken en je publiek 

mee te nemen in je idee, product of 

verhaal. Jij bent er voor je klant en publiek 

en niet andersom. 

 

Hoe dominant ben jij? 

Een prijs vragen voor iets, waarmee jij 

jezelf hebt verbonden, is het moeilijkste wat 

er is. Je verkoopt tenslotte jezelf. Niet 

alleen ondernemers in de creatieve sector 

lopen hier tegenaan, maar eigenlijk heel 

veel andere zzp-ers ook. Je staat hierin dus 

niet alleen. En de meeste mensen willen 

toch graag gewaardeerd worden voor wat 

ze doen, ook financieel. Zoals ik net al 

schreef, bestaan er diverse vormen van 

waarde. En de betekenis van de waarde 

die aan jouw product wordt gekoppeld 

door de ander, zegt niks over jou als 

persoon, noch over je werk op zichzelf. 

Programmadirecteur RTL Erland Galjaard 

over producent Reinout Oerlemans: “Hij 

weet mensen, ook bij de omroepen, mee te 

slepen in zijn eigen enthousiasme. Hij wist 

ook zijn imago als jonge hond in markt 

slim uit te spelen.” 

 

Echter, je zult soms om je idee te kunnen 

realiseren, anderen moeten overtuigen van 

de schoonheid en toegevoegde waarde 

van je idee of product. In de CreativeScan 

meten we de mate waarin jij hiertoe in 

staat bent onder dominantie. Producent 

Reinout Oerlemans staat bijvoorbeeld 

bekend om zijn dominantie; zijn kwaliteit 

om anderen te beïnvloeden. Hij doet er 

alles aan om zijn doel te realiseren. 

 

Martijn Driessen heeft een blog geschreven 

over dominantie en de vier vormen van 

beïnvloeden. Naast overtuigen, de meest 

toegepaste maar niet altijd de effectiefste, 

kun je namelijk ook invloed uitoefenen door 

aansporing, onderzoek of inspiratie. Zijn 

blog geeft je tips hoe je je dominantie kunt 

ontwikkelen. 

  

http://creativescan.nl/de-creativescan/
http://www.entrepreneurconsultancy.nl/leren-ondernemen/hoe-ontwikkel-je-dominantie/
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Prijsonderhandeling

 

“Te duur bestaat niet” 
 

Iedereen wil voor zijn eigen gevoel altijd de zogenaamde beste 

deal: een lage prijs en de beste kwaliteit en service. Hoe ga je om 

met deze kennis? Wat vind jij van jouw prijs? Is het te laag, te 

hoog of precies goed? Vind je het moeilijk om voor je prijs te 

staan? Hoe reageer je als je klant zegt dat je prijs te hoog is? Hoe 

ga je om met een prijsonderhandeling. Niet elk onderdeel is 

misschien op jouw situatie of organisatie toepasbaar, maar het 

geeft je zeker meer inzicht in hoe je prijsonderhandelingen kunt 

herkennen en kunt draaien in jouw voordeel. 

 

rijs wordt vaak genoemd als reden 

om een product(ie) of werk niet (in) te 

kopen. Maar is dit daadwerkelijk de 

reden? Onderzoek geeft ons inzicht in de 

redenen waarom mensen niet kopen of niet 

meer terugkomen. De belangrijkste redenen 

zijn: 

 

 92% krijgt te weinig aandacht. 

 86% vindt dat te weinig initiatief 

wordt getoond. 

 79% heeft het gevoel dat de 

‘verkoper’ niet meedenkt. 

 76% omdat gemaakte afspraken 

niet worden nagekomen. 

 72% ervaart geen afdoende 

oplossing voor geconstateerde 

fouten. 

 67% heeft het gevoel niet voor ‘vol’ 

te worden aangezien. 

 58% heeft het gevoel niet eerlijk te 

worden behandeld. 

 17% vindt de prijs te hoog. 

 

Genoeg reden dus om het te hebben over 

de prijs, aangezien maar 17% echt vindt 

dat je prijs te hoog is, en 83% eigenlijk iets 

anders probeert te vertellen. 

 

Prijs als reden om niet te kopen 

Wat is nu de reden voor je klant om over 

de prijs te beginnen? Hieraan liggen vaak 

drie redenen aan ten grondslag: 

 

1. Het is zakelijk noodzakelijk om te 

onderhandelen. 

P 
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2. Lagere prijs van een ‘concurrent’. 

3. Prestige. 

 

Als je klant zegt dat je te duur bent, 

antwoord dan altijd met “in vergelijking tot 

wat? Is dit je enige bezwaar?” Ze zullen je 

vervolgens de informatie geven, waarop je 

goed kunt reageren. Blijf vragen stellen 

over de echte reden en mogelijke 

oplossing. Zeg ze dat je hun vraag om 

korting begrijpt. Wellicht kun je een 

alternatief bieden? Of zeg dat je geen 

korting geeft, alleen voordelen en benoem 

de voordelen. 

 
 

‘Trucs’ van de koper 

Herken je deze situaties? 

 

 Een akkoord wordt gegeven, echter 

onder voorbehoud van goedkeuring 

van een meerdere. 

 

Oplossing: probeer samen de meerdere te 

overtuigen van aankoop van je product of 

dienst. 

 

 Opdeeltechniek. Je koper vraagt 

telkens om aanpassingen, zodat het 

jou uiteindelijk meer kost dan 

oplevert. 

 

Oplossing: werk met een meerprijs voor 

aanpassingen. 

 

 Droomvisie. Deze opdracht zal 

leiden tot veel meer opdrachten in 

de toekomst, en daarom is een 

lagere prijs nu gerechtvaardigd. 

 

Oplossing: vraag om garanties voor de 

opdrachten in de toekomst. 

 

 Knabbeltechniek. Je krijgt de 

opdracht als je ook nog iets anders 

erbij geeft of doet. 

 

Oplossing: knabbel terug, vraag er ook iets 

voor terug. Of stel de vraag wat iemand 

nog meer graag zou willen, zodat het 

separate onderwerpen worden om over te 

onderhandelen. 

 

 Bogeytechniek. Je werk en jij 

worden de hemel ingeprezen en ze 

willen het heel graag ‘afnemen’, 

echter ze zeggen dat ze je prijs niet 

kunnen betalen. 

 

Oplossing: ze werken in op je gevoel, 

zodat je de verkoop graag wilt en bereid 

bent met hun mee te bewegen voor een 

lagere prijs. Echter houd voet bij stuk. 

Probeer uit te zoeken, wie daadwerkelijk 

beslist en koopt. Denk van tevoren na over 

eventuele alternatieven, die je kunt 

aanbieden. 
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Redenen om je prijs te betalen 

Er zijn natuurlijk redenen, juist met een 

creatief product, die een positieve invloed 

hebben op je prijs. Maak gebruik van deze 

factoren in je onderhandeling. 

 

 Je biedt iets wat de klant altijd al 

heeft gewild. 

 Het is een succesproduct. 

 De klant verkrijgt ermee een zekere 

status. 

 Er is een duidelijke behoefte. 

 Je klant heeft een bepaalde binding 

met je product. 

 Je bent de enige die het aanbiedt. 

 Je klant kan er ook geld mee 

verdienen. 

 Het is een goede investering, die 

zijn waarde behoudt. 

 Het belang van de klant staat 

centraal. 

 Je kunt garanties afgeven.

 

  

 

 

 

  

 

Tips voor je verkoopgesprek 

 

 Noem de prijs zo laat mogelijk 

in het gesprek, maar noem het 

wel. Overtuig eerst. 

 Wees helder over de prijs. 

 Als je de prijs noemt, probeer 

daarvoor en daarna niet een 

korte pauze te hebben of te 

nemen. 

 Vraag op tijd naar het budget. 

 Geloof in je eigen prijs. 

 Als je klant je product 

waardeert, dan zijn ze ook 

bereid je prijs te betalen. 

 Zelfs bij een hele lage prijs, 

zal een koper proberen korting 

te verkrijgen of denken nog 

steeds klanten dat je te duur 

bent. 

 Betrouwbaarheid is voor een 

koper belangrijker dan de 

prijs. 

 Benoem altijd de prijs in 

combinatie met wat de klant 

krijgt. 

 Ken de prijs van je collega 

aanbieders. 

 Benoem andere kopers. 
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CreativeScan helpt je 

sterker en succesvoller 

in de praktijk te staan. 
 

 

 

 

 

 


