
Onderzoek
cultuur-inzicht
CJP gelooft dat iedereen geraakt kan worden door cultuur. Daarom 
zetten we ons al meer dan vijftig jaar in als hét cultuurplatform voor 
jongeren. Het is daarom niet gek dat Platform Acct ons, in het kader van 
de Arbeidsmarktagenda, heeft gevraagd hoe de culturele sector nu 
aankijkt tegen samenwerking op het gebied van data. Wat zijn de 
drijfveren en de barrières als de culturele sector zich op dit vlak wil 
professionaliseren? Er hebben 163 culturele instellingen deelgenomen 
aan ons kwantitatief onderzoek waaronder musea, theatergezelschappen, 
bioscopen en centra voor de kunsten.



1. Wat speelt er?
Thema’s die culturele instellingen in de komende 5 jaar zien verbeteren 
en/of verslechteren.

* digitalisering betekent hier digitaliseren van het 
cultuuraanbod. 

** de afhankelijkheid van (1) subsidies en (2) 
bezoekers. 

Partijen zien digitalisering in de 
toekomst toenemen, maar maken 
zich zorgen over kosten, 
opbrengsten en onafhankelijkheid.

Conclusie

‘Wij zullen financieel altijd 
afhankelijk blijven van subsidies, 

fondsen en sponsors, maar 
inhoudelijk blijven we autonoom 

keuzes maken’ 
- Festival



2. Hoe gebruikt men data?

* Meer grote culturele instellingen (10+ fte) dan 
kleine culturele instellingen maken gebruik van 
transactionele data (respectievelijk 62 procent 
versus 17 procent). 

Op dit moment maakt 74 procent van de culturele instellingen gebruik 
van consumentendata. Voornamelijk uit eigen systemen. 

Drie kwart van de culturele 
instellingen geeft aan dat data 
delen hen helpt. Grote instellingen 
meer dan kleine. 

Onderverdeling consumentendata in de soorten data:

Conclusie



3. Ontwikkelingen binnen de sector

Als grote bekende technische platformen hun pijlen 
richten op de culturele sector wordt de 
afhankelijkheid groter en worden de marges verkleind.

Conclusie

Meerderheid van culturele sector kijkt bezorgd naar de ontwikkeling van 
platformen zoals Booking.com en Facebook in relatie tot de culturele 
sector. 

 ● ziet dit als een kans voor de sector
 ● beseft zich dat de inkomsten van nieuwe spelers ten koste 

gaan van de marges in de sector zelf. 
 ● is het ermee eens dat grote consumentenplatformen  

zorgen voor meer en rijkere data.
 ● begrijpt dat als de afhankelijkheid groeit, de kans bestaat 

dat platformaanbieders hun marge vergroten.



4. Samenwerking
81 procent van de culturele instellingen beaamt dat door beter samen 
te werken binnen de culturele sector, we de regie in eigen hand kunnen 
houden. 

Transactionele data wordt het meest waardevol 
geacht en het minst verzameld.

 ● Wil samenwerken met partijen uit het eigen domein
 ● Wil samenwerken met publieke partijen buiten het eigen 

domein
 ● Wil samenwerken met commerciële partijen
 ● Wil niet samenwerken

 ● NAW gegevens 
 ● Communicatie data
 ● Transactionele data

Conclusie

7,0 NAW data 
7,2 Communicatie data
7,4 Transactionele data

Hoe waardevol waardeer je de data die je 
tot je beschikking wil hebben?



5. Wel/niet meedoen aan een 
gemeenschappelijk platform?
Stel dat er binnen de culturele sector een 
samenwerkingsverband kan worden ontwikkeld op 
transactionele basis. Bijvoorbeeld door een 
collectieve (kosten- verlagende) afspraak met een 
payment service provider. Hiervoor hoeven bestaande 
systemen en processen niet onderbroken te worden, 
terwijl er wel een gemeenschappelijke plek ontstaat 
voor transactionele data. 

Grotere instellingen staan meer open voor een 
samenwerking, maar er zijn nog veel vragen over 
kosten en privacy. Belangrijk is dat aan die bezwaren 
tegemoet wordt gekomen.

Conclusie

 ● Doet niet mee
 ● Neutraal
 ● Doet mee

Is er belangstelling voor?

In één op de drie gevallen geeft men aan zich zorgen 
te maken over de privacy, AVG of gegevens-
verspreiding. Kosten wordt daarnaast ook als 
belangrijke potentiële barrière genoemd. 

Barrières

Voordelen
Als voordelen worden vooral marketingvoordelen 
genoemd; een groter bereik en beter inzicht in de 
doelgroep.


