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Een bijeenkomst speciaal voor marketeers van theaters, podia of festivals over de ins en outs 
van influencer marketing. Op dinsdag 26 november 2019 kwamen ruim 40 cultuurprofessionals 
bij elkaar in Het Huis Utrecht om kennis uit te wisselen over dit onderwerp. Hieronder nog even 
de belangrijkste punten op een rijtje.  
 

Wat maakt het inzetten van influencers uitdagend? 
Maar liefst 65% van de aanwezigen heeft eerder gewerkt met influencers: samenwerken met 
bloggers, vloggers, Instagrammers om het verhaal van je organisatie te vertellen en zo een 
nieuwe, gerichte, of andere doelgroep te bereiken. Het inzetten van de influencers kan lastig 
zijn: bijvoorbeeld wanneer je niet weet waar waar je influencers kunt vinden of omdat er weinig 
influencers zijn die zich specifiek richten op de podiumkunsten. Veel culturele instellingen lopen 
tegen dezelfde soort vragen aan: 
 
Hoe vertel je het verhaal van jouw voorstelling/concert zonder te veel weg te geven? 
Wees niet te bang om vooraf te veel weg te geven. Een online teaser kan prikkelen, maar 
meemaken is voor veel mensen toch nog steeds het betere werk.  
 
Hoe kun je alvast een tipje van de sluier oplichten? Geef alvast een preview van je voorstelling 
of concert. Geef vooraf informatie, een rondleiding door het gebouw, stel de makers voor of 
laat alvast 15 minuten zien van de performance. Zo krijgt de influencer een goede indruk en kan 
er alvast content gedeeld worden met diens volgers, zonder alles al gezien te hebben.  
 
Wat voor effect heeft influencer marketing als een tour(nee) relatief kort duurt? 
Influencer marketing kan niet alleen worden ingezet voor eenmalige shows, maar ook om een 
verhaal te vertellen over jouw podium, gezelschap of instelling. Bezoekers kiezen wellicht jouw 
podium of theater ook voor de locatie, het gebouw, de sfeer of de zaal. Denk dus ook aan 
interessante verhalen over de identiteit van je organisatie. Wat is de historie van het gebouw? 
Hoe beleven bezoekers een middag/avond uit? 
 
Hoe creëer je mooie content in donkere ruimtes met wisselend licht en beweging? 
Bekijk of je tijdens try-outs of vooraf mooie momenten hebt die vastgelegd kunnen worden. 
Decor, interviews, een lege zaal of verwachtingen polsen bij het publiek. Zijn eigen foto’s of 
opnames echt not done? Bij veel try-outs of concerten is een huisfotograaf aanwezig. Vraag 

 



 

hem/haar op de korte termijn een aantal beelden vrij te geven en deel deze met de aanwezige 
influencers. 
 

‘Influencers denken als marketeers’ - influencer ervaringen van Wilco 
Admiraal en Bente Hout, marketeers bij Oerol 
Bente en Wilco presenteerden hun influencer marketing learnings van afgelopen editie én de 
plannen voor volgend jaar. Experimenteren met influencers doet Oerol echter al vanaf 2016. De 
strategie toentertijd was korte termijn en gericht op sales: de kaartverkoop boosten voor het 
aankomende editie, door winacties uit te zetten. Na wisselende resultaten heeft Oerol haar 
influencerstrategie inmiddels herzien. De vier belangrijkste punten: 
 
Scherpe keuzes  
Door Oerol gerichter te profileren, groeide het Instagram-account van het festival in een jaar tijd 
met 61%. De content werd herzien, er werd gezocht naar sterker/ander beeld, betere teksten 
en content die aansloot bij de juiste doelgroep. 
 
Tijdig beginnen met zoeken naar de juiste influencers 
Afgelopen jaar startte Oerol drie weken voor het festival met het benaderen van influencers. Dat 
was te laat. Voor de editie van juni 2020 staat influencer marketing nu al op de agenda. Hoe 
eerder je influencers benadert, hoe beter de samenwerking kan worden bewerkstelligd.  
 
Oerol schakelt enkel influencers in wanneer zij iets heel specifieks kunnen toevoegen. Wat de 
content wordt, wordt in gesprek met de influencers bepaald. Het loont de moeite om te 
investeren in een tool zoals Meltwater om je strategieën te meten of door specifieke kennis in 
huis halen door het inzetten van gespecialiseerde teamleden.  
 
Thema-influencers 
Het festival eert de creativiteit van het maken, dus ook de content die influencers maken. Oerol 
creëert de randvoorwaarden (reis, verblijf, tickets) zodat de influencers zich kunnen richten op 
de content. Voor de komende editie zoekt Oerol naar een specifiek profiel, unieke achterban, 
hoge kwaliteit content of speciale link met het festival. Er wordt meer in de niche gekeken: 
landschapsarchitecten, internationale achterban, maar ook de eigen makers. 
 

‘Ga naar verschillende soorten samenwerkingen op zoek’ - Q&A met 
acteur en artiest Bruno Prent 
Bruno Prent is acteur, rapper én Instagrammer met een groot kanaal. Hij weet als geen ander 
hoe hij zijn kanaal in moet zetten om zijn volgers te bereiken. Wat zijn Bruno’s adviezen over 
influencer samenwerkingen? 
 
Een persoonlijke benadering does the trick  
Lees je als marketeer goed in waarom iemand geïnteresseerd zou zijn. Benader je een 
influencer, doe dit dan niet via een mailtje dat naar nog 10 anderen gestuurd wordt. Maak het 
persoonlijk: ‘we zien dat je dit en dit doet, en dat past bij ons omdat… zullen we samen iets 
bedenken’. Beide partijen moeten hun creativiteit kunnen inzetten. 
 

 



 

Maak de verwachtingen helder 
Spreek goed met elkaar af wat je verwacht, hoe vaak er gepost wordt en tegen welke 
vergoeding. Neem de samenwerking serieus, dan krijg je er ook veel meer voor terug. Als er 
budget is, kun je ook veel meer verwachten op gebieden als meedenken en resultaten.  
 
Steek tijd en moeite in het vinden van nieuwe en passende samenwerkingen 
Hoe vind je geschikte influencers? Dat is vooralsnog een tijdsinvestering (die je zelf kunt doen of 
kunt uitbesteden) in het online zoeken. Verdiep je als marketeer in de achterban van een 
influencer en ga naar ander soort verbanden op zoek. Bekijk niet alleen de mensen die al gaan, 
maar ook de mensen die breed in jouw onderwerp geïnteresseerd zijn en een interessante 
doelgroep bereiken. En: wees niet te bang om gewoon te benaderen via een DM (direct 
message) of mailtje.  

 
De do’s en don’ts van cultuurvlogger Jip Heijmerink (My Daily Shot of 
Culture) en influencer Marco Dreijer 
Jip en Marco gaven supersnelle sessie met do’s en don’ts bij het inzetten van influencers: 
 
Do’s 
 

● Kijk verder dan de geijkte cultuurambassadeurs (zij worden vaak al gevonden) 
● Hoe vind je een influencer? Kijk op Instagram, abonneer je op YouTube-kanalen. Vraag 

ook de influencer zelf om tips en sla relevante posts op Instagram op.  
● Ga in gesprek over concept en idee en praktisch zaken: waar kun je een interview 

doen? Krijgt de influencer persbeelden of een speciale persplek? En zorg voor goede 
begeleiding op de dag zelf.  

● Denk na over personen die geïnterviewd worden: wie doet het goed op beeld of past bij 
de influencer? Denk aan grappige invalshoeken en onverwachte personen.  

● Deel de content van de influencer. Stuur ook de vlog/post/foto’s van de influencer mee 
in de perskit naar bijvoorbeeld theaters of podia.  

● Maak een rapportage om je leidinggevende te overtuigen. Betaal je voor een influencer, 
dan kan hij/zij dit voor zijn eigen kanalen op zich nemen en doorgeven. Maar meet ook 
het effect op je eigen kanalen.  

● Bepaal je budget, dat kan tweeledig: ‘we hebben dit budget, wat kan je dan doen?’ of 
‘we willen graag dit, hoeveel kost dat dan?’  

 
Don’ts 
 

● Beperk influencers niet met allerlei ‘regels’. Maak geen afspraken die je niet kunt 
nakomen en bespreek ongeschreven conventies binnen de organisatie zodat zij hier 
rekening mee kunnen houden.  

● Behandel influencer niet als amateur.  
● Staar je niet blind op het bereik van een influencer, kijk ook naar de inhoud.  
● Vergeet niet dat sommige events gewoon niet geschikt zijn voor verslaglegging door 

een influencer. Soms is het lastig om de vertaalslag te maken naar de achterban. Bekijk 
bij ieder event of influencer marketing passend is.  

 



 

 
Hoe vertel je met influencers het verhaal van jouw organisatie? - Malou 
te Wierik (Buro Dertig), Salien Oosterbaan en Nitchka Wefers Bettink  
Om je eigen influencer marketingstrategie op te zetten, is het zeker aan te raden inspiratie op te 
doen in de commerciële sector - die zijn betreft dit thema al een stuk verder dan de culturele 
sector. Maar geef er je eigen twist aan, want influencer marketing in de cultuursector verschilt 
op meerdere punten met de commerciële branches. 
 
Ook Nationale Opera en Ballet experimenteert de laatste jaren met het inzetten van influencers. 
Een greep uit hun belangrijkste ervaringen: 
 

● Influencer marketing wordt met name ingezet voor het vergroten van de de 
naamsbekendheid en het verspreiden van een diverse beeldvorming van de Nationale 
Opera en Ballet.  

● Maak het maakproces van een voorstelling onderdeel van je marketingstrategie: decor, 
kleding, repeteren. Zo toon je je transparantie als organisatie.  

● Zet medewerkers in als ambassadeurs. In het geval van het Nationale Opera en Ballet 
zijn er freelance muzikanten en dansers die actief de voorstellingen promoten. Zo creëer 
je een win-win situatie. 

● Focus op de micro/meso-influencer, dus met een relatief ‘klein’ bereik. De 
betrokkenheid van de volgers is vaak groter, er is meer persoonlijke interactie en vaker 
sprake van een intrinsiek enthousiasme.  

 
De laatste vragen, tips and tricks 
Hoe voedt en betrek je de influencer op lange termijn?   
Probeer het grote verhaal van de organisatie samen te voegen met voorstellingen. 
Zoek naar overlappingen in de doelgroep, zo kan je samen op zoek gaan welk verhaal je kan 
vertellen.  
 
Wat is het beste: incidenteel op onderwerp of op merkniveau influencer verbinden?  
Je hebt een merkverhaal dat je wil vertellen, maar ook voorstellingsniveau. Twee doelstellingen, 
bereik en buzz of meer loyaliteit en mensen binden. Bedenk dus hoe je die twee verhalen 
allebei op een eigen manier kan vertellen.  
 
Tips en tricks  

● Focus je niet alleen op Instagrammers. Ga ook op zoek naar bloggers, vloggers en 
Youtubers die op geheel eigen wijze jouw verhaal kunnen vertellen. Of wat denk je van 
een podcast? Juist als er nog geen beeld is, maar wel een verhaal.  

● Staar je niet blind op één influencer. Vraag een aantal influencers om hun bijdragen en 
kijk hoe ze omgaan met jullie vraag. Je kunt er altijd een aantal uitnodigen en kijk daarna 
met wie je wil samenwerken voor een langdurige samenwerking.  

● Reserveer een budget in je marketingbegroting voor influencer marketing, naast 
posters, social media en reguliere advertenties.  

● Begin klein, maar begin! Want dat is het waard! 

 

https://www.frankwatching.com/archive/2018/12/14/readyforthegram-een-succesvolle-influencerstrategie-in-de-culturele-sector/

