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Inleiding
Na een vliegende start van de campagne iktoon – kunst van iedereen in 2016 is ook in 2017 het
plezier, de energie en de waarde van amateurkunst zichtbaar gemaakt in de maand juni. Dat werd
gedaan door inzet van Stichting Promotie Cultuurparticipatie, maar zeker ook door de leden van het
Platform Promotie Cultuurparticipatie, lokale iktoon-coördinatoren en vele bevlogen kunstenaars.
In de evaluatie worden allereerst de kwantitatieve resultaten in een getoond in een overzicht van
cijfers, vergeleken met de aantallen van 2016 en 2015. In hoofdstuk 1 verder een analyse van deze
cijfers en een samenvatting van het verslag.
In hoofdstuk 2 volgt de onderbouwing in termen van zichtbaarheid en waardering naar aanleiding
van een tweetal metingen onder steekproeven van de Nederlandse bevolking.
Hoofdstuk 3 beschrijft de kwantitatieve resultaten van het aantal coördinatoren, deelnemende
(amateur)kunstenaars, activiteiten, bezoekers en vrijwilligers.
Hoofdstuk 4 gaat dieper in op de behaalde media aandacht en de gekozen strategie.
In hoofdstuk 5 is de analyse van de gebruikers van de website iktoon en aanbevelingen voor verdere
edities op het gebied van het generen van traffic naar de site.
Hoofdstuk 6 gaat over de individuele inbreng van de partners uit het Platform Promotie
Cultuurparticipatie.
Hoofdstuk 7 is een uiteenzetting van de activiteiten zoals deze beschreven staan in de
subsidieaanvraag van dit jaar.
In hoofdstuk 8 ten slotte het overzicht van de acties die zijn ondernomen op het gebied van het
verbreden van de financieringsmix.
De evaluatie is voorzien van een oplegger waarin conclusies uit dit verslag zijn omgezet naar een
strategisch plan voor de iktoon-campagne in 2018 en verder.
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1.

Doelen en resultaten

1.1. Samenvatting cijfers
Deze paragraaf geeft een samenvatting van de belangrijkste cijfers van 2017. In hoofdstuk 4 geven
we een onderbouwing van de kwantitatieve doelstellingen.
Resultaat 2017

Onderwerp

Resultaat
2016

Resultaat
2015

15

gestart met 9

65

50

Partijen die 1 of een aantal activiteiten
initieerde (excl. de coördinatoren)
Gemeenten waarin activiteiten
plaatsvonden
iktoon-activiteiten

450

bijna 200

169

96

3.400

3.400

Deelnemende kunstenaars

72.000

35.000

Publiek

200.000

128.000

Vrienden op Facebook

2.787

900

Volgers op Instagram (nieuw)

432

n.v.t.

Sociaal bereik (Facebook, Instagram, Social
Influencers, Twitter)

1.500.000
(#iktoon,
Facebook,
Instagram,
Influencers,
Twitter)

Partijen, deelnemers en publiek
Partners in het Platform Promotie
Cultuurparticipatie
Coördinatoren

Sociale media

(eigen posts
Facebook,
Thunderclap)

Nieuwsmedia (print en online)
Publicaties over iktoon

190

Totaal advertentie waarde

€ 319.645,-

Totaal free publicity-waarde

€ 617.997,-

Totaal bereik (oplagen/views)

15.503.438

De aangeven waarden op het gebied van nieuwsmedia zijn aangepast ten opzichte van de evaluatie
uit 2016. In de telling van vorig jaar werden ook megasites meegenomen. Deze sites zorgde voor een
totaal dat onrealistisch hoog was. De telling voor 2016 is opnieuw gedaan en het resultaat is te
vinden in bovenstaand overzicht. Een compleet overzicht van de berichtgeving is beschikbaar.
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1.2. Analyse resultaten 2017
Zichtbaarheid en waardering
Een afbakende periode van zichtbaarheid en media-aandacht voor amateurkunst blijkt te werken. In
april had nog 2% van de Nederlanders gehoord van iktoon. Na de campagne werd opnieuw gemeten
en was de zichtbaarheid onder algemeen publiek gestegen naar ruim 10%. Van deze 10% is
tweederde overgegaan tot actie. Zij bezochten bijvoorbeeld een activiteit of spraken met anderen
over amateurkunst. Ook de waardering voor amateurkunst in het algemeen laat een positieve
beweging zien.
Kwantitatieve doelstellingen
Het aantal activiteiten en deelnemers van iktoon zijn weliswaar gegroeid, maar minder snel dan
beoogd. Het aantal coördinatoren nam licht toe en zij zorgden door veelvuldig gebruik makend van
het campagnemateriaal voor veel regionale zichtbaarheid. De focus lag in 2017 minder op het
werven van organisatoren van losse activiteiten. Dit is direct terug te zien aan het aantal gemeenten
waarin activiteiten hebben plaatsgevonden, dit aantal daalde behoorlijk van 169 naar 130
gemeenten.
Mediabereik
In 2017 is stevig ingezet op het bereiken van (landelijke) media. Belangrijkste middelen hiervoor
waren de pr-stunt in samenwerking met NS en het geven van handvatten aan coördinatoren voor het
voeren van eigen pr. Het resultaat is een stijging van ruim 50% in het aantal verschenen publicaties,
van 190 in 2016 naar 287 in 2017.
Waarde gemeenten en coördinatoren
Amateurkunst gebeurd bij uitstek in de haarvaten van de samenleving. Lokale coördinatoren blijken
steeds weer van grote waarde in het bereiken van kunstenaars, het organiseren van activiteiten,
zorgen voor vernieuwend aanbod en het bij elkaar brengen van een diversiteit aan doelgroepen. Het
is dan ook van belang hen goed te ondersteunen op het gebied van campagne voeren. Naast de
toolkit met promotiemateriaal is dat dit jaar gedaan door het geven van pr workshops. Resultaat is
een scala aan regionale berichten waarin de kernboodschap van iktoon helder wordt verwoord.
Platform Promotie Cultuurparticipatie
Het aantal platformpartners steeg in 2017 van 15 naar 18. De Raad van 12, de Vereniging van
Schouwburg- en Concertgebouwdirecties, Kunstbalie en Special Arts hebben zich aangesloten. De
partners zorgen voor verspreiding van de boodschap van iktoon door middel van nieuwsbrieven,
websites en social media. Daarnaast zijn er activiteiten in juni georganiseerd zoals de Landelijke
Atelierdagen van Special Arts, het Fonds Cultuurparticipatie lichtte bijzondere kunstprojecten uit
door het uitreiken van de Gouden C en werden een aantal ambassadeurs van Kunstbende
geïnterviewd ten behoeve van iktoon. De samenwerking met partners is cruciaal voor iktoon. Het
bleek lastig in 2017 om alle partners zich mede eigenaar te laten voelen van iktoon. Het gezamenlijk
optrekken en verder ontwikkelen blijft van groot belang.
Partnerships
Naast partners binnen de culturele sector is iktoon ook steeds meer op zoek naar partners buiten de
sector. Dit jaar is een samenwerking geïnitieerd met de Nederlandse Spoorwegen. Met de NS is een
pr-stunt opgezet om op 1 juni de iktoon maand te openen. Op Utrecht Centraal speelde het
Metropole Orkest met 150 (amateurkunst)zangers. Vervolgens verspreidden 50 kunstenaars zich
over 5 treintrajecten om treinreizigers te verrassen met korte optredens. Een partnership met NS
brengt mogelijkheden met zich mee op het gebied van het bereiken van nieuw publiek en kunst op
een bijzondere manier onder de aandacht brengen. Daarnaast was de stunt voor veel media de
aanleiding om over iktoon te schrijven.
5

Stichting Promotie Cultuurparticipatie
Ook de bestuurlijke formatie is onder de loep genomen. De Stichting is opgericht met leden vanuit
het Platform Promotie Cultuurparticipatie. Er was echter behoefte tot het aanvullen of vervangen
van een of meerdere bestuursleden voor mensen met andere inzichten op het gebied van marketing
en/of campagnevoeren. In 2017 is Ellery Esajas toegetreden tot het bestuur. Zijn inzichten vanuit de
sportwereld als Sports Marketing Manager bij Nike kunnen bijdragen aan het op hoger plan brengen
van iktoon.
Verbreden financieringsmix
De ambitie in 2017 was ook het verbreden van de financieringsmix van iktoon, zodat er voor de
komende jaren minder zwaar op fondsen gesteund hoeft te worden. Er is een sponsorplan
geschreven en er zijn diverse gesprekken gevoerd met potentiele sponsors, waarvan het gesprek met
NS direct tot een uitgevoerde actie heeft geleid. Daarnaast heeft Stichting Promotie
Cultuurparticipatie een ANBI-status ontvangen, wat nieuwe financieringsmogelijkheden met zich
meebrengt. Er zijn al met al enkele stappen gezet, maar het heeft nog niet geleid tot een
daadwerkelijke verbreding van de financieringsmix. Om iktoon als publiekscampagne echt te kunnen
laten slagen, moet hier in 2018 een slag gemaakt worden om voor iktoon financiering uit andere
bronnen te halen.

2.

Waardering en zichtbaarheid

2.1. Zichtbaarheid
Iktoon staat voor het zichtbaar maken van amateurkunstenaars, de activiteiten die zij organiseren én
het plezier dat zij hierbij uitstralen. Doel is hiermee de waardering voor kunst in de samenleving te
vergroten.
Om het effect van de iktoon-campagne te meten, wordt gebruik gemaakt van twee metingen die
beide een onderzoek doen onder een groep respondenten die een afspiegeling van de Nederlandse
samenleving vormen. De eerste is de Monitor Amateurkunst, die tweejaarlijks uitgevoerd door het
LKCA en in 2017 plaatsvond in april. Er zijn een viertal vragen over de zichtbaarheid van iktoon
meegenomen in deze lijst. De tweede meting is onze eigen meting in juli. In 2016 is er een 0 en een
1-meting verricht, in 2017 een 2-meting. In deze enquête zijn meer vragen opgenomen en komen
zowel zichtbaarheid als waardering aan bod.
Door het toevoegen van de Monitor Amateurkunst in de evaluatie, ontstaat de mogelijkheid tot een
voor- en nameting. Wat opvalt is het grote verschil tussen het aantal personen dat iktoon heeft
gezien in april (NMAK) en in juli (2-meting). Daar waar in april nog 1,9% de campagne herkende, was
dit in juli gegroeid tot 10,5%. Belangrijkste bronnen waar mensen iets gelezen, gehoord of gezien
hebben over iktoon zijn in beide metingen: krant of huis-aan-huis blad, gevolgd door het internet op
2 en social media op 3.
Conclusie: het focussen op een afgebakende periode werkt
voor de zichtbaarheid voor een campagne als iktoon.
Opvallend is verder het hoge percentage dat een of meerdere
acties heeft ondernomen naar aanleiding van het zien van de
campagne-uitingen: 67,3%. Zij zochten bijvoorbeeld naar
informatie over amateurkunst in het algemeen, zijn naar een
voorstelling geweest of spraken met anderen over

‘ik kreeg weer zin om het tegen
mensen te zeggen die totaal niet
geïnteresseerd zijn in kunst’
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amateurkunst. Het percentage ligt in lijn met de 1-meting in juli 2016, zoals te zien in onderstaande
tabel.
Conclusie: de campagne iktoon zet aan tot het ondernemen van actie.

2.2. Waardering
Belangrijkste vraag met betrekking tot de waardering van
amateurkunst in de samenleving is de eerste vraag uit de 01- en 2-meting:
Dit onderzoek gaat over amateurkunst. Amateurkunst is het
bezig zijn met kunstzinnige of creatieve activiteiten in de
vrije tijd. Hoe staat u in het algemeen tegenover
amateurkunst? Kunt u uw antwoord toelichten?
In de tabel is te zien dat er een kleine, maar positieve
beweging is te zien. Het aantal mensen dat (zeer) negatief
denkt over amateurkunst is verminderd en de mensen die
aangeven (zeer) positief tegenover amateurkunst te staan
is juist gegroeid.
Conclusie: de waardering van amateurkunst in het
algemeen is het afgelopen jaar licht gestegen.

‘Omdat bezig zijn met
amateurkunst je blij kan maken
en anderen kan inspireren.
Bovendien moet je eerste
amateur zijn om prof te kunnen
worden’

‘Alle activiteiten waarbij de mens
het brein anders gebruikt dan in
het dagelijks leven zijn goed voor
de geestelijke gezondheid’
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3.

Kwantitatieve doelstellingen

Na afloop van de maand juni zijn er enquêtes verspreid onder coördinatoren iktoon en organisatoren
van losse activiteiten die op de website een activiteit hebben aangemaakt. Doel hiervan is een
schatting te kunnen maken van het aantal activiteiten, deelnemers en bezoekers. Daarnaast is er
gevraagd naar ervaringen en feedback.
3.1. Coördinatoren
In 2017 waren er 72 coördinatoren actief voor iktoon. Dit is
een lichte stijging ten opzichte van 2016, toen waren er 65
gemeenten met een coördinator. Coördinatoren zijn van
groot belang voor iktoon. Zij zorgen lokaal voor de
organisatie van activiteiten (69%), het binden van
amateurkunstenaars aan de campagne (56%), voor
verspreiding van het promotiemateriaal (75%), maken eigen
activiteiten zichtbaar via de website van iktoon (73%), delen
en plaatsen berichten op social media (50%), gebruiken
logo’s (80%) en campagnemateriaal (73%) van iktoon.

‘Ik (wij) willen graag verbinden.
Kunstenaars van diverse
disciplines aan elkaar koppelen en
te laten ontdekken hoe leuk het is
om samen een product te maken.’

Conclusie: coördinatoren maken veelvuldig gebruik van de promotiemogelijkheden van iktoon om
de campagne op lokaal niveau zichtbaar te maken.
Ruim 29% van de coördinatoren heeft gehoor gegeven aan onze oproep tot het invullen van de
enquête. Dit is hetzelfde aantal als in 2016. Omdat we van de coördinatoren weten dat de
respondenten redelijk representatief zijn voor de gehele groep coördinatoren, kunnen we aannemen
dat de gemiddelden van die respondenten ook representatief zijn voor de gehele groep. Het totaal,
uitgaande van de gemiddelden, levert voor die groep dan ook hoogstwaarschijnlijk een goed beeld
van het daadwerkelijke totaal.
Om goed te kunnen vergelijken met de resultaten uit 2016, is er ook dit jaar zowel gebruik gemaakt
van een gemiddelde en de mediaan. Dit om de extreme aantallen eruit te filteren, die het resultaat
sterk beïnvloeden.
3.2. Organisatoren van losse activiteiten
In 2017 zijn er 564 activiteiten gepubliceerd op de website van iktoon. Dit gebeurde in 394 gevallen
door organisatoren van losse activiteiten. Ook deze groep is aangeschreven voor het invullen van een
enquête. Wat opvalt is de lage respons onder deze groep: slechts 5,3% en hieronder een aantal
reacties dat de vragen niet duidelijk waren. In 2018 zullen we moeten nadenken over een korte,
gerichte vragenlijst.
Conclusie: voor organisatoren van een of enkele activiteiten is een eenvoudige vragenlijst nodig.
Toch kan er over deze groep wel degelijk een schatting worden gemaakt van het aantal activiteiten
en deelnemers. Mede dankzij de ervaring van iktoon in 2016 en de Week van de Amateurkunst in de
jaren daarvoor. De gegeven antwoorden van dit jaar vertonen geen grote verschillen met
voorgaande edities.
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Schatting van aantal activiteiten
Aantal activiteiten coördinatoren: 767 uit 20 antwoorden.
Gemiddeld: 38,35 per coördinator. Totaal uitgaande van gemiddelde: 2.761 activiteiten.
Mediaan: 20. Totaal uitgaande van mediaan: 1440.
Aantal activiteiten overige organisaties: 55 uit 21 antwoorden.
Gemiddeld: 2,6 per overige organisatie. Totaal uitgaande van gemiddelde: 1.024 activiteiten.
Mediaan: 1. Totaal uitgaande van mediaan: 394.
Schatting van het landelijk totaal: 3.500 activiteiten.
In 2016: 3.400 activiteiten.
Schatting aantal deelnemende amateurkunstenaars
Aantal deelnemers via coördinatoren: 12.235 uit 19 antwoorden.
Gemiddeld: 644 per coördinator. Totaal uitgaande van gemiddelde: 46.368
Mediaan: 200. Totaal uitgaande van mediaan: 14.400
Aantal deelnemers via overige organisaties: 2.276 uit 19 antwoorden.
Gemiddeld: 120 per organisatie. Totaal uitgaande van gemiddelde: 47.197
Mediaan: 40. Totaal uitgaande van mediaan: 15.760
Schatting van het landelijk totaal: 78.000 deelnemers.
In 2016: 72.000 deelnemers.
Schatting aantal bezoekers
Aantal bezoekers via coördinatoren: 25.796 uit 16
antwoorden.
Gemiddeld: 1.612 per coördinator. Totaal uitgaande van
gemiddelde: 116.082
Mediaan: 850. Totaal uitgaande van mediaan: 62.200

‘Ondanks de lage opkomst
hebben we door iktoon
waarschijnlijk toch 1 lid bij ons
koor gekregen, hetgeen voor een
mannenkoor altijd welkom is.’

Aantal bezoekers via overige organisaties: 3.134 uit 16 antwoorden.
Gemiddeld: 196 per organisatie. Totaal uitgaande van gemiddelde: 77.224
Mediaan: 150. Totaal uitgaande van mediaan: 59.100
Schatting van het landelijk totaal: 185.000 bezoekers.
In 2016: 200.000 bezoekers.
Schatting aantal vrijwilligers
Aantal vrijwilligers via coördinatoren: 826 uit 16 antwoorden.
Gemiddeld: 52 per coördinator. Totaal uitgaande van gemiddelde: 3.744
Mediaan: 10. Totaal uitgaande van mediaan: 720
Aantal vrijwilligers via overige organisaties: 368 uit 14 antwoorden.
Gemiddeld: 26 per organisatie. Totaal uitgaande van gemiddelde: 10.244
Mediaan: 6,5. Totaal uitgaande van mediaan: 2.561
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Schatting van het landelijk totaal: 10.000 vrijwilligers.
2016: 6.000 vrijwilligers.
Conclusie: het aantal activiteiten, deelnemers en vrijwilligers is in 2017 gestegen, het aantal
bezoekers gedaald.
3.3. Resultaten enquête
In 2017 heeft er een sterke focus plaatsgevonden op het (landelijk) in de media brengen van iktoon.
In het volgende hoofdstuk zal blijken dat in deze opzet is geslaagd. Er is echter minder
geconcentreerd op het werven van nieuwe organisatoren van een of meerdere activiteiten. Zo zijn er
bijvoorbeeld geen flyers verstuurd naar amateurkunstverenigingen.
Conclusie: om het aantal aanmeldingen activiteiten van amateurkunstenaars ‘bottum-up’ te laten
groeien, is het noodzakelijk een goede, bredere werving te doen.
Het belang voor deze groep is met name het bekend maken van hun activiteit. Hun doel is zichtbaar
worden, publiek en leden werven. Alleen het plaatsen in de festivalagenda van iktoon is dan te
summier. Er kan bijvoorbeeld worden nagedacht over meer zichtbaarheid op social media.
Conclusie: iktoon moet de activiteiten van deelnemers beter zichtbaar maken.
Iktoon steunt voor een groot deel op coördinatoren, die een effectieve impact in de lokale
samenleving hebben. Met hen zorgt iktoon ervoor dat er berichten worden verspreid in de media,
dat amateurkunstenaars worden geworven en dat juni een maand is waarin zij in the spotlight staan.
Het ondersteunen van huidige coördinatoren en het werven van nieuwe is dan ook zeer belangrijk.
Het is goed te zien dat degenen die zijn aangesloten, veelal jaren meedraaien (vaak nog vanuit de
Week van de Amateurkunst) en gebruik maken van de ondersteuning van iktoon. Dit zijn vrijwel
allemaal organisaties die vanuit de gemeente een opdracht hebben en financiële ondersteuning
ontvangen. De gestage groei van 65 naar 72 coördinatoren is redelijk. Maar liefst 94% vindt het
belangrijk dat iktoon wordt ingezet om de amateurkunst in zijn algemeenheid te promoten.
Conclusie: coördinatoren spelen een cruciale rol in het neerzetten van de iktoon-campagne. Zeker
daar waar de gemeente ondersteunt, is een langdurige
samenwerking ontstaan.
De focus op media aandacht heeft ertoe geleid dat het
aantal activiteiten, deelnemers en vrijwilligers weliswaar
is gestegen, maar in mindere mate als verwacht. Het
aantal bezoekers is zelfs gedaald.
Conclusie: Een belangrijk punt is een goede balans vinden
tussen het verkrijgen van (landelijke) media-aandacht,
het werven van nieuwe deelnemers middels bottom-up
strategie en het behouden en werven van coördinatoren.

‘Om het potentieel er echt uit te
halen zouden er binnen
organisaties mee middelen
beschikbaar moeten zijn. Het is
denk ik ook goed als de
organisatie van iktoon de
verschillende gemeenten en
provincies mee kan krijgen.’

10

4.

Media aandacht

Na een succesvolle start in 2016, stond juni ook dit jaar volledig in het teken van amateurkunst. Pr
bureau De Wolven en iktoon sloegen de handen weer ineen om de maand onder de aandacht te
brengen bij het grote publiek.
De aanpak verschilde behoorlijk van het jaar hiervoor. Er is de keuze gemaakt om organisatoren en
coördinatoren zelf handvatten te geven hun evenement in de spotlight te zetten. Door middel van
workshops en de toolkit krijgen zij de juist knowhow om zelf aan de slag te gaan met hun eigen pr.
In plaats van mediapartnerships is dit jaar ingezet op een feestelijke aftrap van de iktoon-maand. Een
zichtbaar moment van saamhorigheid toonde het iktoon concept aan zowel partners, organisatoren
en (landelijke) media. In samenwerking met NS is er op station Utrecht Centraal en in 5 treintrajecten
kunst vertoond.
4.1. Belangrijkste publicaties

4.2. Publicaties totaal
Totaal aantal publicaties: 287
Totaal bereik: 7.151.337
Totaal mediawaarde: € 351.730,Totaal pr waarde: € 653.077,In 2016 zijn er 190 publicaties over iktoon verschenen. De stijging naar 287 publicaties is hoog en is
met name te danken aan het groot aantal berichten in regionale media.
Conclusie: het geven van handvatten voor het doen van eigen pr heeft geleid tot een stijging van
het aantal regionale publicaties over iktoon.
11

Naast het aantal berichten is ook gekeken naar het bereik en de waarde van de publicaties. Berichten
in landelijke media zijn hierbij belangrijk omdat deze media grote groepen mensen bereiken.
Landelijke media schreven met name over de pr-stunt als feestelijk aftrap van iktoon. Deze aanpak
heeft gewerkt. Het is hierbij van belang in het achterhoofd te houden dan een zelfde aanpak volgend
jaar waarschijnlijk minder rendement zal opleveren. Blijven vernieuwen en een frisse insteek zijn
nodig om in 2018 weer in beeld te komen bij (landelijke) media.

Conclusie: voor het bereik en de media waarde is het belangrijk in te blijven zetten op landelijke
pers.
De cijfers qua bereik en waarde zijn in 2017 op een andere manier gemeten dan in 2016. De totalen
komen lager uit en dat komt omdat we in 2017 onder andere het bereik van online zoekmachines uit
de telling hebben gelaten. Deze geven een vertekenend beeld doordat zij een gigantisch bereik
hebben, maar slechts een zeer klein aantal hiervan heeft ook echt iets met iktoon heeft gedaan of
het heeft gezien.
4.3. Publicaties stunt
Totaal aantal publicaties: 53
Totaal bereik: 1.767.766
Totaal mediawaarde: € 82.285,Totaal pr waarde: € 210.128,-

Er is regionaal ook erg veel over de stunt geschreven. Zowel over Utrecht Centraal en het Metropole
Orkest als de aankomststations. Echter komt het grootste gedeelte van de pr waarde bij de landelijke
media vandaan. Meer dan de helft van de landelijke publicaties ging over de stunt. Hieruit kunnen
12

we concluderen dat de stunt voor landelijke media een belangrijke aanleiding was om over iktoon te
schrijven.
Conclusie: de pr-stunt was een belangrijke aanleiding om over iktoon te schrijven.
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4.4. Publicaties regionaal
Totaal aantal publicaties: 249
Totaal bereik: 4.316.971
Totaal mediawaarde: € 214.743,Totaal pr waarde: € 354.010,-

Van de publicaties was 87% afkomstig van regionale media of regio pagina’s van landelijke media.
Ondanks dat de waardes van regionale publicaties lager zijn dan landelijke, is het bereik wel enorm.
84% van de regionale publicaties ging over een bepaalde activiteit of over iktoon zelf. Hierin is te zien
dat de pr workshops en toolkit erg effectief zijn geweest.
Conclusie: veel organisatoren hebben hun eigen pr goed gedaan.
15
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4.5. Publicaties landelijk
Totaal aantal publicaties: 38
Totaal bereik: 2.426.320
Totaal mediawaarde: € 130.667,Totaal pr waarde: € 288.983,-

Een groot deel van het bereik is dankzij landelijke media. De helft van deze publicaties gingen over de
stunt. Ondanks dat het regionaal erg goed werkt als organisatoren hun eigen pr doen, is het nog
steeds van belang in te zetten op landelijke aandacht om tot een goed totaalbereik te komen en
iktoon als overkoepelend evenement op de kaart te blijven zetten. Print en TV zijn daarbij de meest
waardevolle media. Ondanks dat zij een kleiner percentage van de publicaties behelzen, is het bereik
en de waarde het hoogst.
Conclusie: de mediawaarde van print en TV zijn het hoogst en dus van belang hierop te blijven
inzetten.
4.6. Social media
Facebook
Totaal aantal pagina likes: 3.465 (+350)
Gemiddeld bereik per week: 1.006
Gemiddelde pagina likes per maand: 100
Top 5 Facebook posts:
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Het gebruik van Facebook was succesvol. De groei van ruim 100 nieuwe likes per maand is gestaag
maar goed. Eventueel was een grotere groei te realiseren geweest als er voor betaald zou worden
door middel van actieve promotie voor likes. Het is moeilijk te bepalen wat voor soort berichten het
goed deden bij de volgers. Wel is te zien dat vooral creatieve unieke filmpjes het vaak goed doen,
alsmede filmpjes van activiteiten omtrent iktoon.
Conclusie: er is een gestage groei van het aantal likes van de Facebook-pagina van iktoon.
Instagram
Aantal volgers: 564 (+132)
Instagram is een lastiger medium voor iktoon, omdat er minder op kan. Filmpjes van meer dan een
minuut en links naar externe sites zijn niet mogelijk. Hierdoor zijn er minder posts op gedaan dan op
Facebook. Opvallend is dat foto’s het op Instagram dan weer veel beter doen. Zo zijn de quotes op
Instagram populair. Het blijft dus van belang beide kanalen te onderhouden, al ligt de grootste winst
wel bij Facebook.
Conclusie: onderhouden van zowel Instagram als Facebook is van belang om het aantal mensen dat
met iktoon in aanraking komt te behouden en te vergroten.

Thunderclap
Dit jaar is een zogenoemde thunderclap uitgevoerd. Een thunderclap is een online systeem dat
ervoor zorgt dat een bericht op hetzelfde moment wordt geplaatst bij alle mensen die zich
aanmelden. Dit bericht krijgt een enorme boost en verschijnt hoog in de tijdlijnen van alle vrienden
van de supporters.
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De thunderclap is, ondanks dat het gelukt is genoeg mensen te verzamelen om hem uit te voeren,
niet helemaal geslaagd. Het doel was namelijk om onze parel in een klap beroemd te maken. De
thunderclap was niet groot genoeg om dermate impact te hebben. Wel is het bereik van 320.000 een
heel mooie score.
Conclusie: ondanks het goede bereik is de thunderclap niet voldoende geslaagd.

5.

Website iktoon.nl

De website van iktoon is vorig jaar opgezet door creative agency Grrr. Er is destijds weinig aandacht
besteed aan het instellen van manieren om de bewegingen van gebruikers in de website te
registreren en analyseren. In 2017 is besloten hier een slag in te maken. Er zijn doelen ingesteld en
segmenten aangemaakt in Google Analytics zodat de belangrijkste stappen in het registratieproces
bijgehouden worden.
5.1. Gebruikers
Het aantal gebruiken van januari t/m juni 2017 was 9.783. Dit aantal is voor een website als iktoon
nog aan de lage kant, hier is winst te behalen. We zien een stijgende lijn in de aanloop naar de
maand juni, met in juni zelf de grootste piek. Wat opvalt is dat vrijwel alle dalen vallen in de
weekenden. De website wordt doordeweeks meer gebruikt en bezocht dan in weekenden. De
meeste gebruikers bezoeken de website in de ochtend.
Conclusie: het aantal bezoekers aan iktoon.nl is nog aan de lage kant.
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5.2. Bezoekersbronnen en verloop van verkeer
In de onderstaande figuur zien we dat het grootste deel, namelijk 35,6% van de bezoekers de website
direct bezoekt. Plaats 2 en 3 worden in genomen door respectievelijk organic search 27,6% (via een
zoekmachine) en social 22,5% (social media, voornamelijk Facebook). De bezoeker die vanuit
Facebook naar iktoon.nl is geleid, is het meest geneigd tot het aanmaken van een activiteit voor in de
agenda.

Conclusie: het grootste deel van de bezoekers aan iktoon.nl zijn gericht op de site terecht
gekomen.
Conclusie: bezoekers vanuit Facebook maakten de meeste activiteiten aan voor de agenda.
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5.3. Aanmeldproces activiteiten
In 2017 zijn er 564 activiteiten in de agenda van iktoon geplaatst. Dit publiceren wordt gedaan door
drie typen gebruikers. De eerste is een geregistreerde coördinator, de tweede een geregistreerde
gebruiker (organisator van een of enkele activiteiten) en de derde is een nieuwe gebruiker die voor
het eerst op de website van iktoon is. Omdat de verhoudingsgewijze verschillen in de drie flows
minimaal zijn, hebben we ons in deze analyse gefocust op de grootste flow, die van de nieuwe
gebruiker.
Van de 9.793 gebruikers die de website bezoeken, besluiten er 691 om het aanmeldproces voor het
aanmaken van een activiteit te starten. De meeste afhakers zien we tussen stap 1 en stap 2. Van de
691 haken er namelijk 444 af. Dat is 64,25% en dat lijkt veel. Maar als je het vergelijkt met webshops
en flows van andere websites is het vrij gebruikelijk. Veel gebruikers klikken om zich te oriënteren,
om te zien wat het behelst of gewoon uit nieuwsgierigheid. Net zoals dat in veel webshops gevulde
karretjes lang niet altijd worden afgerekend.
Na de stap van 1 naar 2 zien we nauwelijks nog afhakers. Dat geeft aan dat de user flow goed is
ingericht en dat mensen die eenmaal beginnen aan het proces ook genegen zijn het af te maken en
hun event te publiceren.
Conclusie: het aanmeldproces voor het publiceren van activiteiten op iktoon.nl is goed ingericht.

5.4. Aanbevelingen
Wat het opvalt is dat het totaal aantal gebruikers kwantitatief vrij laag is. Daar is de meeste winst te
behalen. Zodra mensen zich eenmaal op de site bevinden, verloopt een sessie redelijk volgens wat je
zou verwachten bij een website als iktoon.nl.
Google Adwords: Iktoon is aanmerking gekomen voor Google Grants om gesponsorde Adwords
campagnes mee te draaien. Dit is een manier om de hoeveelheid traffic naar de website te verhogen.
Hier kan in 2018 gebruik van worden gemaakt.
Questionnaire: Het toevoegen van een questionnaire op de website kan inzicht geven in de reden
waarom mensen de site bezoeken. Als er meer inzicht is in de beweegredenen en wat gebruikers
eventueel missen, kan hierop worden ingespeeld en op die manier het aantal gebruikers dat een
event aanmaakt te vergroten.
Facebookcampagne: Het instellen van UTM-parameters op Facebookcampagnes kan er gemeten
worden welke doelgroepen het meest genegen zijn om events aan te maken. Deze doelgroepen
kunnen dan via Facebook of eventueel via andere kanalen opnieuw worden benaderd (remarketing).
Op deze manier kan er ook worden getest welk type advertentie het beste werkt. Adverteren op
Facebook is wel vrij kostbaar.
Crosslinks: Er kan digitaal nog meer gebruik worden gemaakt van het groot aantal
amateurkunstenaars, verenigingen en coördinatoren. Het vergaren van meer crosslinks naar
iktoon.nl kan zorgen voor het verhogen van de SEO-waarde. Dit is de waarde die zoekmachines als
Google geven aan websites, het bepaald hoe hoog je in de lijst zichtbaar wordt. Het zoeken naar
mogelijkheden voor het plaatsen van crosslinks is arbeidsintensief en zou bijvoorbeeld door stagiairs
moeten worden uitgevoerd.

21

UTM-parameter voor partners: Door aan alle (grotere) partners van iktoon een UTM-parameter
setup mee te geven, krijgen we inzicht in welke partner voor veel traffic kan zorgen. Er kan
bijvoorbeeld een beloningsstructuur met publiciteit aan worden gekoppeld: de partners die voor veel
traffic zorgen, krijgen meer ‘airtime’ op Facebook, in media of als highlight op de website.

6.

Inbreng platformpartners

Dragende partners
FCP

VSBfonds

LKCA

BNG Cultuurfonds
Strategische partners
Cultuurconnectie

Kunstbende

Bijdrage 2017
- € 70.000
- Actieve verspreiding via nieuwsbrieven, website en social media
- Meedenken en schrijven benadering gemeenten en in
communicatiestrategie
- Uitreiking Gouden C tijdens afsluiting iktoon
- Advertentie Telegraaf, mbt Gouden C en iktoon
- € 60.000
- Actieve verspreiding via nieuwsbrieven en website
- Meedenken monitor en evaluatie
- € 70.000 voor communicatie en sponsorwerving
- 400 uur voor ondersteuning bestuur en beleid
- Actieve verspreiding via nieuwsbrieven, website en social media
- Ondersteuning communicatie
- Bestuurslidmaatschap
- Instellen BNG Bank Cultuur-participatieprijs voor 2018

-

Meer Muziek in de
Klas
KNMO

-

Koornetwerk
Nederland

-

Platform Theater
VNG

-

Nacht van de Creatieve kracht is niet doorgegaan
Actieve verspreiding via nieuwsbrieven en website
Bijeenkomst met communicatiemensen van centra, presentatie
van De Wolven
Bestuurslidmaatschap
Gesprekken met andere partners en sponsoren
Finale Kunstbende op 1 juli slotevenement van iktoon en als
zodanig gecommuniceerd, o.a. advertentie iktoon in finaleboekje
In aanloop naar de finale lichten we finalisten uit op de sociale
media van iktoon.
Inzetten juryleden van Kunstbende als ambassadeurs/boegbeelden
(voor aanloop naar iktoon 2018)
Verspreiding en meedenken in de stuurgroep in bilaterale
gesprekken
Verspreiding via nieuwsbrief en website
BBM: Verspreiding flyer iktoon naar 400 verenigingen in NoordBrabant
Presentatie iktoon tijdens algemene ledenvergadering
Verspreiding onder achterban
Onderzoeken mogelijkheden promotie zingen in combinatie met
iktoon 2018
Verspreiding onder achterban
Medewerking aan brief aan gemeenten
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Jeugdcultuurfonds
Raad van 12

VSCD

-

Uitvoerende partners
ZIMIHC

Holland Dance
Special Arts

Kunstbalie
De Kubus

7.

-

Iktoon stand tijdens VNG-congres
JCF bijeenkomst met aandacht voor iktoon
Activiteiten aangemeld op website iktoon
Verspreiding onder leden
Aandacht tijdens vergaderingen
Presentatie iktoon op bijeenkomst communicatiemedewerkers
Raad van 12
Bekendmaking onder leden
Impuls voor openstellen podia
Ideeën voor beïnvloeding 2018
Fotograferen directeuren op roze loper tijdens congres
Podiumkunsten
Presentatie iktoon op congres Podiumkunsten

Coördinator/initiator activiteiten Utrecht
Verspreiding
Bestuurslidmaatschap
Ondersteuning pr-stunt op Utrecht Centraal station
Verspreiding
Open ateliers
Landelijk atelierweekend onder de vlag van iktoon met 15
deelnemende ateliers
Verspreiding, o.a. advertentie in eigen blad
Ondersteuning en stimulering Noord-Brabant
Verspreiding via website, nieuwsbrieven en social media
Coördinatie Lelystad

Activiteiten uit de aanvraag

In het beleidsplan 2017 – 2020 beschreven we de activiteiten die we in 2017 wilden uitvoeren ten
behoeve van de campagne. Hieronder de beschrijving van de uitvoering per onderdeel, zoals
opgenomen in de planning van aanvraag.
Social media campagne
Vanaf januari t/m maart 2017 zijn er gemiddeld 3 posts per week geplaatst op Facebook en
Instagram. Vanaf april is dit aantal opgevoerd totdat er in mei en juni 5 dagen per week, 2 berichten
per dag werden gepost. Daarnaast is een extra boost gegeven op social media door het inzetten van
de Thunderclap.
Hoewel de inzet op social media ruim voldoende was, is de beoogde groei uitgebleven. Facebook is
blijven hangen op 3.465 Vrienden, waar we op 4.000 hadden gehoopt. Instagram is weliswaar
gegroeid naar 564, maar de inzet was 1.000 Volgers.
Aanwezig met roze loper op bijeenkomsten van anderen
Er zijn verschillende momenten geweest waarop iktoon zich kon presenteren op bijeenkomsten van
anderen:
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29 november 2016
7 december 2016
20 april 2017
29 mei 2017

Special Arts Inspiratie- en
netwerkbijeenkomst
Cultuur in Beeld, OCW
Jaarcongres Cultuurconnectie
Congres Podiumkunsten, VSCD

30 mei 2017
13 en 14 juni 2017

Congres Podiumkunsten, VSCD
VNG Jaarcongres

2 oktober 2017

Kunst van…. Toekomst
creëren, LKCA

Pitch en 3 ronde tafel
gesprekken
Stand met roze loper
Roze loper
Directeuren Schouwburgen op
roze loper
Presentatie
Stand met roze loper en
tekenaar
Presentatie

Deze bijeenkomsten zijn van grote waarde omdat persoonlijk het verhaal van iktoon overdragen
direct aankomt bij de toehoorder. De diverse bijeenkomsten en congressen waar iktoon zich dit jaar
zichtbaar kon maken is mede te danken aan de bijdrage van de partners uit het platform.
Toonkit beschikbaar voor deelnemers
De toonkit is het hele jaar beschikbaar voor deelnemers en coördinatoren. Er zijn op verzoek
ontwerpen van spandoeken en beachflags toegevoegd. Verder is er een vers persbericht geschreven
met een frisse, nieuwe tekst waarbij ruimte was voor een beschrijving van eigen activiteiten.
Ondersteuning deelnemers en coördinatoren
Het hele jaar is iktoon bereikbaar voor vragen en ondersteuning van deelnemers en coördinatoren,
zowel per e-mail als per telefoon.
Nieuwsbrieven
Iktoon maakt voor het versturen van nieuwsbrieven gebruik van het programma Mailchimp.
Belangstellenden kunnen zich via de website inschrijven. Zij ontvangen dan de nieuwsbrief voor
relaties. Verder zijn er nieuwsbrieven voor coördinatoren en voor overige deelnemers.
Vanaf januari 2017 werden er 7 nieuwsbrieven verstuurd naar relaties, 10 naar coördinatoren en 10
naar deelnemers.
Fondsen/sponsorwerving voor 2018
Er is fors ingezet in het verbreden van de financieringsmix voor de campagne. De aanpak en
resultaten zijn beschreven in het volgende hoofdstuk.
Inschrijven en werving deelnemers
Vanaf januari 2017 konden nieuwe initiatieven in de agenda van iktoon worden geplaatst. Dit jaar is
gekozen om geen algemene flyer per post te versturen naar alle verenigingen van Nederland. Reden
hiervoor het dat we hiermee in het vaarwater van lokale coördinatoren komen en hierdoor
verwarring zaaien waar mensen zich kunnen aanmelden. Werving is daarom gedaan met oproepen
via de platformpartners, nieuwsbrieven van iktoon en via social media.
Regiobijeenkomsten
In januari en februari zijn er 3 bijeenkomsten georganiseerd voor coördinatoren en nieuwgeïnteresseerden in iktoon. De bijeenkomsten zijn ingezet als inspiratiesessie en er werd door De
Wolven een pr-workshop gegeven. Dit laatste was voor veel mensen aanleiding om de
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bijeenkomsten te bezoeken. De bijeenkomsten vonden plaats op 27 januari in Den Bosch, 2 februari
in Apeldoorn en 16 februari in Utrecht. In totaal hebben 69 personen een inspiratiebijeenkomst
bezocht.
Afspraken inzet partners
De inzet van de partners uit het Platform Promotie Cultuurparticipatie is in 2017 gegroeid. Voor de
verspreiding van de berichtgeving rondom iktoon is aan de partners op 3 momenten een pr-kit
overhandigd met een tekst voor op websites en/of in nieuwsbrieven, een social media-post en een
persbericht. Daarnaast hebben er verschillende gesprekken plaatsgevonden met de afzonderlijke
partners. Dit heeft geleid tot een aantal acties, zoals beschreven in het schema uit het vorige
hoofdstuk.
Aanpassingen iktoon.nl
De website is op een aantal punten verbeterd. In het aanmeldsysteem kunnen er nu meerdere data
bij een activiteit worden ingevuld, een YouTube-link worden toegevoegd en na het publiceren wordt
aan deelnemers de optie gegeven om zich in te schrijven op de nieuwsbrief. Daarnaast kan men nu
vanuit het eigen profiel activiteiten direct delen op social media, wat verspreiding via de kanalen van
deelnemers stimuleert. Verder is de gebruiksvriendelijkheid van de agenda verhoogd door het
afstandsfilter aan te passen en is er een ANBI-pagina aangemaakt.
Onderzoeken stopper-campagne
Vanwege het moeten maken van keuzes op basis van het beschikbare budget is er niet gekozen voor
een stopper-campagne.
Formats beschrijven en publiceren op iktoon.nl
In de toolkit is het project Kunst voor het Raam beschikbaar. Kunst voor het Raam is gericht op
beeldend kunstenaars die op een laagdrempelige manier hun kunst tentoon kunnen stellen door hun
werk in een etalage of achter het eigen raam te plaatsen en de actieposter erbij te hangen. Een
aantal coördinatoren heeft Kunst voor het Raam ingezet om bijvoorbeeld een winkelstraat vol kunst
te initiëren.
Acties richting gemeenten
Ook in 2017 zijn gemeenten middels een brief aangeschreven over de campagne. Inzet was
cultuurambtenaren op de hoogte brengen van de voordelen van iktoon door met name 3 gemeenten
uit te lichten waar iktoon van grote toegevoegde waarde is voor het cultuurbeleid.
Ook zijn er gemeenten bezocht om over iktoon te vertellen. Zo werden er presentaties gegeven in de
gemeenten Edam-Volendam, Hilversum en De Wolden. Ten slotte was iktoon aanwezig op het VNGjaarcongres.
Publicaties vakbladen
Dit jaar is zowel in DANS magazine als in Klankwijzer een advertentie van iktoon geplaatst. Dit werd
ook doorgezet op de betreffende websites. Daarnaast heeft iktoon meegedongen naar de
Galjaardprijs voor initiatieven op het gebied van publieke communicatie. Hoewel iktoon niet in de
prijzen is gevallen, is de campagne wel opgenomen als Galjaardparel in de jaarlijkse boekpublicatie
‘Communicatieverhalen halen’. Dit boek is gericht op communicatieprofessionals.
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Genereren free publicity
Pr-bureau De Wolven is gespecialiseerd in het genereren van free publicity. De acties en resultaten
zijn uitgebreid beschreven in hoofdstuk 4. Media aandacht.
Inzet ambassadeurs en social influencers
Het Metropole Orkest heeft zich door medewerking aan de pr-stunt verbonden aan iktoon. Zij
speelden op Utrecht Centraal samen met 150 amateurzangers. Het was een sterk voorbeeld van de
samenwerking tussen professionals en amateurkunstenaars. Het ambassadeurschap is verder
ingevuld doordat het Metropole Orkest uit eigen naam berichten over iktoon te publiceerden op hun
website, nieuwsbrief en social media.
De inzet van social influencers is in 2017 ingevuld door de treinkunstenaars van de pr-stunt in te
zetten. Er deden ongeveer 50 kunstenaars mee die allemaal hun eigen ervaringen en filmpjes via de
social media onder eigen vrienden hebben verspreid, onder hen ook 4 vloggers.
Wedstrijd(en) speciale kunstdisciplines of doelgroepen
Met het verwelkomen van Special Arts als platformpartner zijn ook de gesprekken gestart om hun
achterban te stimuleren zichzelf te tonen. In november presenteerden we iktoon op de
inspiratiebijeenkomst van Special Arts. Verder zijn de Landelijke Atelierdagen georganiseerd op 22,
23 en 24 juni. In totaal deden hier 15 ateliers die werken met mensen met een beperking aan mee.
Inzet mediapartners
Vanwege het moeten maken van keuzes op basis van het beschikbare budget is er niet gekozen voor
de inzet van mediapartners.
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Events met hoge publiciteitswaarde organiseren/verbinden
Op 1 juni is er in samenwerking met NS een pr-stunt opgezet. Dit was voor veel media aanleiding om
over iktoon te schrijven.
Voorbereidingen BNG Bank Cultuurparticipatieprijs
Het BNG Cultuurfonds heeft de toezegging gedaan in 2018 financiële ondersteuning te bieden voor
het instellen van een BNG Bank Cultuurparticipatieprijs, waarmee gemeenten gestimuleerd worden
hun culturele gezicht te laten zien.

8.

Verbreding financieringsmix

8.1. Sponsorwerving
Het bureau Crosstheline is aangesteld om de sponsormogelijkheden voor iktoon te onderzoeken. Er
is een sponsorpresentatie geschreven waarin de volgende uitgangspunten beschreven staan:
Uitgangspunten iktoon:
Nog nooit zoveel actieve amateurkunst beoefenaars in NL, terwijl kunst in een negatief daglicht staat
als “subsidie-slurper” & speeltje van de elite.
Doel iktoon:
Binnen vijf jaar publieke opinie rondom amateurkunst positief beïnvloeden door deze zichtbaar te
maken voor heel Nederland.
Beeld kantelen:
- Verbinden top met basis: hierdoor ervaren dat kunst niet elitair is, maar van en voor iedereen.
- Zonder kunst geen televisie, geen games, geen Youtube, geen kleding, geen app’s, geen films, geen
muziek, geen …
Waarden in amateurkunst:
Sociale waarden: alle lagen bevolking - stimuleert samenwerking - stimuleert integratie
Sociale & economische waarden: stimuleert creativiteit - stimuleert ontwikkeling
Economische waarde: versterkt “21th century skills”
Sociale & gezondheidswaarden: houdt actief
Gezondheidswaarde: versterkt neurale paden
Vier sporen:
- Verbreden bereik van bestaande sponsorships (bedrijven die al professionele kunst sponsoren
uitdagen dit te verbreden met amateurkunst)
- Tonen maatschappelijke betrokkenheid
- Werken aan betrokkenheid medewerkers (mentale gezondheid medewerkers vergroten door
middel van kunstparticipatie)
- Samen optrekken met belangenorganisaties
Naast het schrijven van een sponsoraanpak zijn er veel gesprekken gevoerd met potentiele sponsors.
Hierbij is gefocust op het eerste en derde spoor. Uit de gesprekken zijn de volgende resultaten
gekomen:
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NS:
- Samenwerking rondom pr stunt iktoon op 1 juni
- 100 vrij reizen kaarten beschikbaar
- Ondersteuning in organisatie (vergunningen, afspraken met stations,
conducteurs etc.)
- Aanjagen berichten in eigen social media
Status: Positief afgesloten met ruimte voor verdere samenwerking in 2018
Unilever:
- O.a. sponsor KCO
- Zoekt verbreding van sponsorship (dichter bij de mensen / winkelvloer brengen)
- Door reorganisatie staan alle plannen in ijskast
Status: On hold.
ING:
- O.a. sponsor Rijksmuseum, Carre
- Vond verhaal ingewikkeld en zag geen toegevoegde waarde
- Heeft al moeite genoeg om eigen merk goed aan culturele instelling te
verbinden
Status: Niet geïnteresseerd
ABN Amro:
- Sponsor van talent; sluit goed aan bij iktoon
- Karin Bloemen en gebroeders Jussen geven training aan talenten
- Mogelijkheden met Uitmarkt Amsterdam
Status: Mogelijke samenwerking vormgeven
bam:
- Geïnteresseerd om te zien hoe amateurkunst interne organisatie kan
versterken
- Onderling contact en binding met organisatie
- Zien ook voordeel in koppeling met Dag van de Bouw
Status: Mogelijke samenwerking vormgeven
Jumbo:
- Zag te weinig waarde in programma om te activeren
- Nog onvoldoende inzichtelijk kunnen maken waar toegevoegde waarde
iktoon zit in kader van bereik en activatie
Status: On hold
Het concertgebouw:
- Ziet zichzelf als goed doel
- Kan geboekt worden als locatie
- Geen interesse om samen te werken
Status: Niet geïnteresseerd
Carré:
- Zag niet direct aanknopingspunten
- Wil wel verder praten indien er concrete plannen zijn
Status: On hold
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Hermitage:
- Vind combinatie amateurkunst en museum erg lastig
- Hebben opleidingen voor kinderen om “kunst te leren zien”
- Geen koppeling met amateurkunst
Status: Niet geïnteresseerd
HKU:
- Wil zich niet met amateurkunst profileren
- Kan wel helpen invulling te geven aan workshops, optredens
begeleiden e.d.
Status: Niet onwelwillend, maar onvoldoende aanknopingspunten
om nu verder te praten
De volgende stap in de ontwikkeling van het verbreden van de financieringsmix van iktoon op het
gebied van sponsoring is het concreet maken van de waarde van iktoon. En wel op de volgende
punten:
1. Associatieve waarde:
Koppeling van iktoon aan merk of dienst is op dit moment niet aan de orde. Het “merk” iktoon heeft
hiervoor nog te weinig zeggingskracht. Voor een krachtig merk is het belangrijk, scherp te definiëren
waar iktoon voor staat: bij welke maatschappelijke issues sluit het aan, welk probleem wordt
geagendeerd / aangepakt en hoe wordt dat gedaan?
2. Exposure
Alleen zichtbaarheid op de website en in nieuwsbrieven van iktoon is onvoldoende voor sponsors.
Exposure via de platformpartners of het direct benaderen van de achterban: middels e-mail
nieuwsbrieven of door activiteiten op locaties (posters op alle muziekscholen, sampling op alle
creatieve centra etc.). Of het aangaan van een samenwerking met een mediapartner voor
gegarandeerde exposure.
3. Activatie
Iktoon is met name een lokaal gebeuren. Dit heeft tot gevolg dat er geen “natuurlijke momenten”
zijn waarop geactiveerd kan worden. Mogelijkheid is het ontwikkelen van een menukaart met opties
die geborgd zijn bij de platformleden.

8.2. ANBI-status
In 2017 is iktoon aangemerkt tot een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit geeft een verruiming in
de mogelijkheden voor fondsenwerving. Met name voor particuliere fondsen is het hebben van een
ANBI-status een veelvoorkomende eis. Zo kan er in 2018 een aanvraag worden gedaan bij de AFAS
Foundation.

8.3. Fondsenwerving
Naast het Fonds voor Cultuurparticipatie en het VSBfonds is er een subsidieaanvraag gedaan bij
Stichting Zabawas, een particulier fonds. Hoewel er interesse was in iktoon, heeft dit niet geleid tot
een toekenning van een financiële bijdrage. Daarnaast is het Centercom Subsidiefonds
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aangeschreven. Zij stellen jaarlijks gelden beschikbaar voor een landelijke buitenreclamecampagne
voor de duur van 1 jaar t.w.v. € 50.000,-. Helaas hebben ook zij andere keuzes gemaakt.
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