
 
 

Learnings ‘Thirty Shots #1 - Influencer marketing in de culturele sector’ 
24 april, A Lab Amsterdam 
 
Wat kunnen influencers betekenen voor jouw museum, instelling, theatergezelschap of festival? 
Waar begin je? En wat levert het op? Cultuurmarketeers Buro Dertig en cultuurvloggers My Daily 
Shot of Culture merkten dat veel culturele instellingen met deze vragen worstelen. Vanuit hun 
eigen expertise en interesse besloten zij samen kennis te delen over (influencer)marketing in de 
culturele sector onder de naam: Thirty Shots.   
 
Op 24 april vond daarom de bijeenkomst ‘Thirty Shots #1- Influencer marketing in de culturele 
sector’ plaats. In totaal waren er 95 deelnemers aanwezig om zich te laten inspireren - 
medewerkers van culturele instellingen, maar ook influencers, freelancers en studenten.  
 
Het thema leeft blijkbaar in de sector, en dit is niet geheel onterecht. 2018 is door verschillende 
marketingautoriteiten omgedoopt tot ‘het jaar van de influencer’. De invloed van social media an 
sich blijft onverminderd groot, bleek ook uit het potje ‘Kahoot’ dat de deelnemers speelden ter 
introductie. Uit onderzoek blijkt dat 70% van de social mediagebruikers in hun koopgedrag zich laat 
beïnvloeden door reviews van vrienden op social media. En 51% van de jongere generaties (18 - 24 
jaar) haalt nieuws van social media. Kortom: om op te vallen, is de juiste zichtbaarheid op de juiste 
kanalen essentieel.  
 
Brandende vragen: wat leeft er in de sector? 
Bij inloop kregen alle deelnemers de gelegenheid om zich te laten fotograferen en een brandende 
vraag op hun polaroid te schrijven over (influencer) marketing. Binnen deze mooie mix van vragen 
waren een aantal thema’s te destilleren: 
 

• Waar vind ik influencers? 
• Hoe bouw ik een (langdurige) band om met influencers? 
• Wat kost het inzetten van influencers?  
• Zijn influencers de toekomst? 
• Zijn er ook offline influencers?  

 



Een aantal vragen werd tijdens de bijeenkomst besproken met het publiek, of behandeld in de 
talks van de sprekers. Van de vragen die nog onbeantwoord zijn gebleven, wordt er wekelijks een 
uitgelicht op onze social mediakanalen.  
 
Hoe zet je een influencer in? - Talk #1 door Flor Linckens van Galeriereporter en Nordic 
Days 
Dat laatste heeft Instagrammer Flor Linckens als geen ander begrepen. Met twee succesvolle 
Instagrampagina’s - Nordic Days en Galeriereporter - bereikt zij respectievelijk 41.000 en 4.000 
volgers. Zij werkte in deze rol samen met Flinders, Museumnacht en de Brava ArtFair, en wordt 
veelal gevraagd om een andere, persoonlijke en ‘jonge’ kijk op dit soort events te geven. Tijdens 
Thirty Shots #1 deelde Flor haar tips met het publiek.  
 

• Denk na over het soort samenwerking dat je wilt aangaan. Flor heeft haar websites en 
Instagramaccounts inmiddels op diverse manieren ingezet:  

o het maken van sponsored content; een artikel met foto’s en tekst over een bepaald 
event of product 

o barter deals; het gratis krijgen van een product of dienst in ruil voor aandacht op 
social media (een post, een foto) 

o collectie samenstellen; uit een grotere collectie koos Flor haar favoriete 10 items.  
• Onderschat het werk van een influencer niet: het maken van een artikel met foto’s kost in 

totaal ongeveer 10 uur werk.   
• Influencers zijn niet zomaar influencers. Ze hebben verstand van het medium, weten de 

juiste #’s en doelgroepen te vinden en hebben een band met hun volgers opgebouwd. Ze 
zenden niet, ze gaan de interactie aan.  

• Als je inzet op een persoonlijke en langdurige samenwerking, denk dan als organisatie 
ook mee met de influencer. Bedank ze op social media en time je openingen en/of events 
goed. Veel influencers werken overdag en zijn in de avonden beter beschikbaar.  

 
Hoe zoek je de juiste samenwerkingen met influencers? Talk #2 door Loes Wijnstekers 
(Amsterdam Art) 
Loes Wijnstekers heeft zich - als medewerker marketing & communicatie bij verschillende 
culturele instellingen - de opkomst en implementatie van de influencer in de sector eigen 
gemaakt. Dat gebeurde letterlijk vanaf ‘nul’. Door veel te onderzoeken en uit te proberen heeft 
Loes inmiddels op diverse manieren met influencers samengewerkt.  
 
Zo organiseerde zij het project #kerstinwillet, waarbij influencers een exclusief kijkje achter de 
schermen kregen in Museum Willet-Holthuysen en buiten sluitingstijd de mooiste foto’s mochten 
maken. Voor Amsterdam Art stuurde Loes een aantal influencers op pad om de vele deelnemende 
locaties te fotograferen onder de hastag #AAW17. In maart organiseerde Amsterdam Art samen 
met het Andaz Hotel een speciaal event ‘Bedtime Stories’ om publiek op de hoogte te stellen van 
de videocollectie van het hotel. Influencers werden uitgenodigd om een deel van de videocollectie 
te laten zien op hun kanalen.  
 
Een aantal do’s en don’ts van Loes: 
 

• Kijk niet alleen naar het bereik, maar ook naar de betrokkenheid (engagement) van je 
volgers. Vuistregel: aantal reacties + likes / aantal volgers x 100. Ga interactie aan met de 
reacties en influencers, zodat je een netwerk opbouwt. 

• Kader je influencer project goed af. Geef iemand de lead, bij voorkeur een collega van de 
marcom-afdeling.  

• Geef voorkeur aan micro-influencers die gespecialiseerd zijn in het onderwerp dat bij jou 
past. Zorg voor een overzichtelijke groep, maak je event behapbaar. 



• Neem influencers mee achter de schermen en zorg voor een visueel aantrekkelijke 
locatie. 

• Geef niet je hele marketingbudget uit aan influencers, maar zie het als onderdeel van je 
strategie.  

• Experimenteer!  
 
Trial and error - Talk #3 door Jordy den Haan (Museumnacht Amsterdam) 
Iemand die in zijn samenwerkingen met influencers zeker het experiment is aangegaan, is Jordy 
den Haan van Museumnacht Amsterdam. Deze stichting richt zich op de verjonging van 
museumbezoekers in Amsterdam. Afgelopen jaar was de doelstelling om met name 18- tot 25-
jarigen aan te spreken naar een van de 325 events op 54 locaties te gaan en een stijgende lijn in 
jonge bezoekersaantallen te realiseren.  
 
Om deze reden heeft Museumnacht Amsterdam de afgelopen editie sterk ingezet op influencers. 
Zij lieten de nacht op een ‘perfectly imperfect’ manier zien, waarmee hun volgers zich kunnen 
identificeren. Museumnacht heeft verschillende influencer campagnes laten lopen. 
#museumnachtamsterdam leverde meer dan 3500 posts op en een groot aantal Instagram 
Stories. Van influencers en bezoekers, die je eigenlijk ook kunt beschouwen als micro-
influencers. Daarnaast stippelden een selectie van influencers hun favoriete route uit langs 
culturele instellingen en deed verslag van hun route. De samenwerking was niet met alle 
influencers even vruchtbaar: een groepje gaf juist een beeld van hun museumnacht zoals je die 
niet wilt laten zien - met drank, grove taal en weinig aandacht voor de Museumnacht an sich. Het 
bereik was er - maar de inhoud ontbrak volledig. Het riep de interessante vraag op: naar welk van 
de twee ben je als organisatie op zoek? 
 
Experimenteren met influencers heeft Jordy tot een aantal learnings gebracht, die hij deelde met 
het publiek:  
 

• Authenticiteit is niet te sturen, maar maakt je content wel interessant. Durf los te laten.  
• Kader doelstellingen  
• Vergeet de micro-influencers niet 
• Durf te experimenteren, wees niet bang om samenwerkingen aan te gaan met influencers 

die verder van jouw branche af liggen.  
• Kader duidelijk de deliverables af. Wat levert een influencer concreet aan: posts, foto’s, 

aftermovie?  
 
Videocontent is groot: Talk #4 door Jip Heijmerink - My Daily Shot of Culture 
My Daily Shot of Culture heeft zich als micro-influencer gespecialiseerd in het maken van vlogs 
voor de culturele sector. Videocontent speelt online een belangrijke rol, en blogs zijn er al in alle 
soorten en maten. Jip en Blijde gingen op zoek en er bleken nog geen cultuurvloggers te zijn. 
Samen met culturele instellingen gaat My Daily Shot of Culture op zoek naar het bereiken van 
jonge doelgroepen. Zij maken content vanuit hun eigen beleving die aansluit bij de organisatie. 
Enkele tips van Jip en Blijde: 
 

• Zie vlogs als een grote marketingcampagne; je kunt ze op veel verschillende manieren 
online inzetten.  

• Herhaling en herkenbaarheid, durf je content meerdere malen in te zetten 
• Betrek influencers zo vroeg mogelijk, zodat zij zich inhoudelijk goed weten te 

verhouden tot je tentoonstelling, voorstelling of event.  
 
10 gouden tips om influencers in te zetten voor jouw culturele organisatie - Buro Dertig 



Buro Dertig werkt als communicatiebureau in de culturele sector met regelmaat samen met 
verschillende influencers voor verschillende culturele organisaties: van theater tot literatuur en 
van fotografie tot moderne kunst. Uit alle voorafgaande talks zijn een aantal gemene delers te 
vinden. Malou van Buro Dertig sluit de dag af met tien tips om influencers in te zetten voor jouw 
culturele organisatie.  
 

• Kies kwaliteit boven kwantiteit. Influencer moet waarde toevoegen aan je promotie en 
zich de boodschap eigen maken. Niet alleen zenden, maar interactie.  

• Verdiep je in elkaar. Bekijk vlogs, blogs en tone of voice van je influencer en bekijk als 
influencers hoe een culturele instelling “spreekt” en welke doelgroepen hier naar 
“luisteren” 

• Durf marktonderzoek te doen. Staar je niet blind op 1 influencer, maar vraag 
verschillende offertes op. Kijk naar hoe een influencer je aanspreekt, wat voor ideeën 
hij/zij aandraagt en zorg voor een ‘klik’.  

• Vraag om meetbare resultaten van alle uitingen. Statistieken op social media zijn 
eenvoudig bij te houden. Ook handig om in te zetten bij sceptische collega’s die ‘niet in 
social media zeggen te geloven’ ;-)  

• Geef influencer marketing een serieuze plek in je marketingbegroting. Hoe meer je 
investeert, hoe groter het effect.  

• Kies je influencers eens een keer op thema. Welke community past bij jouw 
voorstelling/tentoonstelling/evenement? 

• Crosspost voor dubbel bereik. Deel de content gemaakt door de influencer en reageer 
op de reacties die hij/zij krijgt.  

• Ga uit van de inhoud en aantrekkelijk beeld.  
• Werk met de middelen die je hebt en wees creatief! Juist bij influencers kunnen de 

samenwerkingen op een persoonlijke en unieke manier worden ingericht - in 
tegenstelling tot een advertentie in een magazine of een postercampagne.  

 
En nu? 
Deze eerste bijeenkomst smaakte naar meer! Tijdens het event kwam met regelmaat de vraag 
bovendrijven ‘waar influencers te vinden’? In Thirty Shots #2 gaan we in op het ‘match making’ 
tussen influencers en culturele organisaties. Houd onze kanalen in de gaten voor een nieuwe 
datum en locatie. In de tussentijd lichten op onze social mediakanalen elke week een vraag uit 
vanuit het publiek die tijdens de middag niet beantwoord is. Volg ons daarom vooral op Facebook 
en Instagram.  
 
 
 
 
 
 


