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Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave 
mag zonder bronvermelding worden verveelvoudigd, 
opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige 
vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, 
mechanisch, door kopieën of op welke andere 
manier dan ook.
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Introductie
Musea verbreden onze horizon, bewaren en beschermen ons cultureel 
erfgoed, onderwijzen jong en oud, en geven ons de gelegenheid kunst te zien 
en ervaren. Kortom, musea vervullen een belangrijke rol in onze samenleving! 
Maar de rol van het museum is de afgelopen jaren wel veranderd. Musea zijn 
niet langer voornamelijk conservatoren van cultuur en geschiedenis, maar ook 
plekken voor educatie en beleving. 

Musea concurreren in toenemende mate met andere vormen van 
vrijetijdsbesteding. Daarom is het voor musea steeds belangrijker aandacht te 
besteden aan positionering. Hoe onderscheidt jouw museum zich en hoe 
verbind je je aan een nieuwe, jongere doelgroep? Ook de bezuinigingen op 
cultuur brengen voor musea de nodige uitdagingen met zich mee. Niet alleen 
kampen sommige musea hierdoor met een financieringstekort, ook wordt door 
de overheid en fondsen bij subsidie aanvragen steeds vaker gekeken naar 
ondernemerschap, eigen inkomsten en het bereiken van nieuwe doelgroepen. 

Crowdfunding
Crowdfunding is een financieringsvorm waarbij de financiering voor een project 
opgehaald wordt bij een grote groep donateurs of investeerders, veelal via of 
na oproepen via het internet. Crowdfunding leent zich niet alleen uitstekend 
voor het verkrijgen van financiering, maar kan ook bijdragen aan het realiseren 
van andere doelen op het gebied van promotie, het aantrekken van nieuwe 
doelgroepen of het overtuigen van andere financiers. Het gebruik van 
crowdfunding in de culturele sector is de afgelopen jaren enorm gegroeid. 
Desondanks zoeken veel culturele instellingen nog naar het antwoord op de 
vraag hoe zij crowdfunding kunnen inzetten. 

De mogelijkheden voor musea
In deze gids voor musea, maken we inzichtelijk wat crowdfunding is en welke 
rol crowdfunding speelt in de museale wereld. Daarnaast geven we inzicht in 
vijf doelen die jouw museum dankzij crowdfunding kan realiseren. Ook 
beantwoorden we de veelgestelde vraag waarin crowdfunding verschilt van 
traditionele fondsenwerving. Tot slot vind je in deze gids inspirerende verhalen 
van musea uit binnen en buitenland die crowdfunding succesvol hebben 
toegepast. 



 

Zo werkt crowdfunding
Bij crowdfunding maakt een grote groep mensen samen een project mogelijk, 
door online een financiële bijdrage te leveren. Vele relatief kleine bijdragen van 
donateurs vormen samen een bedrag waarmee het project (deels) gefinancierd 
kan worden. In ruil voor hun bijdrage ontvangen donateurs vaak een beloning. 
Een beloning is vaak een tegenprestatie in natura en varieert van een 
bedankje, een toegangskaartje of een naamsvermelding tot een kijkje nemen 
bij de restauratie of uitnodiging voor een exclusieve opening.

Crowdfunding kan ingezet worden voor allerlei projecten en wordt al toegepast 
in diverse sectoren, variërend van maatschappelijke initiatieven tot 
commerciële ondernemingen. En in de culturele sector, waaronder door 
musea. Door de kracht van online communicatie (via social media en andere 
kanalen), de mogelijkheden van online financieren en de behoefte aan 
alternatieve financieringsbronnen, maakt crowdfunding in de culturele sector de 
afgelopen jaren een forse groei door.



 

Case: Breng 
Amsterdam in Beeld, 
EYE Filmmuseum

Onder de titel ‘Breng Amsterdam in Beeld’ 
startte het EYE Filmmuseum een 
crowdfunding campagne om de restauratie 
en digitalisering van een aantal van de 
eerste films over Amsterdam mogelijk te 
maken. Meer dan 250 donateurs brachten 
hiervoor ruim € 15.000 bij elkaar. "De 
financiering was echter niet het meest 
waardevolle resultaat van de campagne", 
aldus Tom Schippers, die namens EYE als 
crowdfunding campagneleider fungeerde.

Het project was bescheiden qua omvang, 
maar lag dicht bij de kern van de activiteiten 
van het museum en de interesse van de 
medewerkers. Dit zorgde voor een 
aanstekelijk enthousiasme bij de 
medewerkers dat voelbaar naar buiten 
uitstraalde. Hierdoor ontstond veel 
persoonlijke interactie met enerzijds trouwe 
bezoekers en anderzijds een nieuwe 
doelgroep die nog niet met het museum 
verbonden was.

"Het was een leuk en spannend avontuur 
dat uiteindelijk resulteerde in de financiering 
van een project, maar vooral ontzettend 
goede PR en een nieuw soort hechte en 
oprechte band met onze doelgroep 
opleverde", aldus Tom Schippers van EYE 
Filmmuseum.



 

De groei van crowdfunding voor cultuur
In 2014 werd een indrukwekkend bedrag van 63 miljoen euro gecrowdfund in 
Nederland: bijna een verdubbeling ten opzichte van 2013. Door non-profit 
initiatieven werd in 2014 een bedrag van 11,9 miljoen euro opgehaald, waarvan 
5,4 miljoen euro door culturele projecten. Het aantal gecrowdfunde culturele 
projecten in Nederland is de afgelopen jaren enorm gegroeid. Zo werden in 
2014 in totaal 752 projecten gerealiseerd dankzij crowdfunding. In 2011 waren 
dat nog maar 111 projecten. Culturele projecten haalden in 2014 gemiddeld 
7.200 euro per project op.

(Figuur: Groei van de middels crowdfunding opgehaalde financiering voor cultuur. Bedragen in 
miljoenen euro per jaar. Inmiddels is meer dan 10 miljoen euro via crowdfunding opgehaald 
voor cultuur.)



 

De status van crowdfunding voor musea
Ongeveer 9% van de 5,4 miljoen euro die in 2014 door culturele projecten is 
opgehaald, kwam ten goede aan musea, te weten 488.000 euro. 

Het aandeel dat musea hebben in het gecrowdfunde bedrag voor culturele 
projecten is afgenomen van 16% in 2013 naar 9% in 2014. Terwijl crowdfunding 
van culturele projecten ieder jaar toeneemt, lijken musea niet mee te gaan in 
deze groei. Dit is opmerkelijk, omdat de groeiende behoefte aan interactie met 
de doelgroep en het vergroten van draagvlak een reden voor musea zou kunnen 
zijn om met crowdfunding te experimenteren! 

In 2013 haalden musea 462.000 euro op middels crowdfunding. In totaal 
haalden culturele projecten dat jaar 2,9 miljoen euro op. Musea haalden 16% op 
van het totaal opgehaalde bedrag voor culturele projecten. Een jaar later, in 
2014, haalden musea 488.000 euro op middels crowdfunding. In totaal haalden 
culturele projecten dat jaar 5,4 miljoen euro op. Musea haalden daarmee slechts 
9% op van het totaal opgehaalde bedrag voor culturele projecten.

16%
9%

2013                                              2014



 

Gemiddeld 7.200 euro per project
Gemiddeld haalt een succesvolle crowdfunding campagne van een cultureel 
project 7.200 euro op. Bedragen die musea in 2014 via crowdfunding 
ophaalden varieerden van 1.200 euro tot maar liefst 300.000 euro! Daarnaast 
komt het regelmatig voor dat musea meer geld ophalen dan het beoogde 
doelbedrag. Dit varieert van enkele tientjes, tot duizenden euro’s extra. 

Crowdfunding voor aankopen en restauraties
Een museum kan crowdfunding inzetten voor diverse typen projecten. 
Crowdfunding past goed bij het financieren van een toekomstgericht, concreet 
en positief project. Zodoende wordt crowdfunding regelmatig succesvol ingezet 
voor het aankopen van een nieuw kunstwerk of restauratie van een iconisch 
stuk uit de collectie. Maar het kan bijvoorbeeld ook worden ingezet voor het 
organiseren van een tentoonstelling, een event of het uitgeven van een boek.  

Platform of eigen website?
Musea maken bij crowdfunding veelal gebruik van een crowdfunding platform 
om hun campagne te presenteren. Een veelgebruikt platform is voordekunst, 
een platform gespecialiseerd in kunst en cultuur projecten. Sommige musea 
kiezen er echter voor om hun campagne op hun eigen website te presenteren, 
of speciaal een website laten ontwikkelen voor hun crowdfunding campagne. 
Het voordeel van het ontwikkelen van een eigen website is dat de campagne 
volledig de uitstraling kan hebben zoals jij dat wilt. Dit kost uiteraard tijd en 
geld, terwijl er verschillende platforms zijn die je graag werk uit handen nemen. 
Daarnaast kan het gebruik van een platform ook bijdragen aan het vinden van 
nieuwe donateurs. Houd er wel rekening mee dat ook crowdfunding platforms 
kosten in rekening brengen voor het gebruik van het platform. 



 

Case: Restauratie 
Hawaiiaans 
muziekhandschrift, 
Damiaan Vandaag

Een unieke vondst van medewerkers van de 
Leuvense Damiaancollectie leidde tot een 
succesvolle campagne via het platform 
Boekensteun. In de collectie van de Paters 
Picpussen stond lange tijd een kist verborgen 
waarin een Hawaiiaans muziekhandschrift 
werd bewaard. Het handschrift, misschien wel 

van Pater Damiaan, was nodig aan 
restauratie toe. Om het Hawaiiaanse 
muziekhandschrift te herstellen werd 
uiteindelijk 7.330 euro opgehaald, bijna 2.000 
euro meer dan het gestelde doelbedrag. 

Naast financiering voor de restauratie van het 
muziekhandschrift, heeft de campagne 
Damiaan Vandaag ook meer 
naamsbekendheid en draagvlak opgeleverd. 
"Deze crowdfunding campagne was een 
mooie manier om steun voor onze collectie op 
te halen buiten de erfgoedsector. We zijn er 
qua bekendheid echt op vooruit gegaan!" 
aldus Ruben Boon van Damiaan Vandaag.



 

Vijf meerwaarden van crowdfunding

€
Financiering
Of het nu gaat om het restaureren van een schilderij, 
het aankopen van een historische stadsmaquette, het 
opgraven van een T-Rex of het organiseren van een 
grote tentoonstelling, het realiseren van museale 
projecten kost geld! Crowdfunding is een innovatieve 
en interactieve manier om de initiatieven van jouw 
museum (gedeeltelijk) te financieren.

Nieuwe doelgroepen & partners
Crowdfunding is een financieringsvorm waarbij ruimte 
ontstaat voor nieuwe wendingen en onverwachte 
initiatieven. Omdat een crowdfunding campagne zich 
richt op het verkrijgen van financiering voor een 
specifiek project met een concrete boodschap, leent 
het zich uitstekend als actie voor het aanhaken van 
partners en het bereiken van nieuwe (bijvoorbeeld 
jonge) doelgroepen (specifiek geïnteresseerd in een 
project). Zo leverde de crowdfunding campagne van 
EYE Filmmuseum het museum naast financiering een 
hechtere en oprechte band met haar doelgroep op. 

Betrokkenheid & medezeggenschap
De kracht van crowdfunding zit in de ‘crowd’. Jouw 
museum heeft wellicht al een ‘vrienden van’ 
vereniging. Een crowdfunding campagne kan helpen 
leden nog actiever te betrekken bij jullie plannen en 
hen stimuleren actief jullie boodschap uit te dragen. 
Daarnaast nodig jij met crowdfunding publiek uit actief 
mee te denken over projecten en is het een makkelijke 
manier om aan het publiek inzichtelijk te maken waar 
hun bijdragen aan worden besteed. 



 

Draagvlak & overtuigen
Crowdfunding is een goede manier om het draagvlak 
voor een initiatief zichtbaar te maken. Indien het 
publiek door crowdfunding laat zien dat het belang 
hecht aan een initiatief, heb je als museum een 
krachtig argument richting andere stakeholders om 
hen bijvoorbeeld te overtuigen ook mee te financieren. 
Steun vanuit de ‘crowd’ via een geslaagde campagne 
wekt vertrouwen bij overheden, fondsen en bedrijven 
en nodigt hen uit het project mede-mogelijk te maken 
via bijvoorbeeld cofinanciering. Zo wist Naturalis mede 
dankzij de aandacht voor de crowdfunding campagne 
‘Tientje voor T-Rex’ aanvullende financiering op te 
halen bij andere partijen.

Marketing & imago
Een crowdfunding campagne heeft een beperkte 
looptijd en is een middel om in korte tijd veel aandacht 
te genereren voor een project. Middels een goed plan 
en goed uitgevoerde campagne breng je de projecten 
van jouw museum door crowdfunding onder de 
aandacht bij het grote publiek. Zo leverde de 
crowdfunding campagne van Damiaan Vandaag het 
museum veel meer bekendheid op, met name buiten 
de erfgoedsector. Daarnaast is het een manier om je 
als museum te profileren en mee te gaan met de tijd. 
Ook hebben innovatieve crowdfunding campagnes 
nieuwswaarde en kunnen ze veel mediawaarde 
genereren voor een museum.



 

Case: Tientje voor 
T-Rex, Naturalis

Om haar museumcollectie te kunnen 
verrijken met het skelet van een T-Rex, 
startte Naturalis in 2014 een grootschalige 
campagne. In totaal was 5 miljoen euro 
nodig om de T-Rex naar Leiden te kunnen 
halen, een deel daarvan zou bij elkaar 
worden gehaald via crowdfunding. Een 
doelbedrag voor de crowdfunding actie 
werd niet vastgesteld. Onder de noemer 
‘Tientje voor T-Rex’ vroeg het museum haar 
bezoekers om te doneren.

Een verrassend aantal van circa 23.000 
funders, met name bestaande uit gezinnen 
met kinderen, sloten zich aan. Daarnaast 
fungeerde de crowdfunding campagne als 
hefboom voor het verkrijgen van andere 
vormen van financiering. “De vele donaties 
lieten zien dat er grote publieke waardering 
is voor het naar Nederland halen van T-
Rex. Dit heeft er toe bijgedragen dat vele 
partijen – fondsen, overheden, bedrijven, 
vermogende particulieren –  ons hebben 
gesteund en we bij elkaar 5 miljoen euro 
hebben weten op te halen”, aldus Bouchra 
Filali van Naturalis.



 

Crowdfunding en fondsenwerving
Crowdfunding heeft raakvlakken met traditionele fondsenwerving, maar is in veel 
opzichten anders. Waar je bij traditionele fondsenwerving vaak contact hebt met 
een beperkt aantal partijen, bijvoorbeeld een aantal sponsors of een fonds, ga je 
door crowdfunding een relatie aan met een grote groep mensen en organisaties 
- je donateurs. Dit is in veel opzichten waardevol, omdat deze donateurs 
potentieel actieve ambassadeurs van jouw museum kunnen worden.

Van groter belang bij crowdfunding dan bij traditionele fondsenwerving is 
transparantie. Een onderdeel van crowdfunding is dat je aan donateurs helder 
laat zien waar hun bijdrage aan wordt besteed: wat het museum met het 
opgehaalde geld realiseert. Daarnaast nodigt crowdfunding uit om niet voor het 
publiek, maar met het publiek te ontwikkelen en organiseren. Donateurs die 
bijdragen aan een crowdfunding campagne zijn vaak bereid tot meer dan 
financieren. Ze willen bijvoorbeeld meedenken over de plannen en projecten van 
het museum, of ontwikkelen zich tot vrijwilligers. De transparantie en de 
medezeggenschap die hoort bij crowdfunding, past goed bij het museum van de 
toekomst dat niet enkel voor maar met de samenleving projecten realiseert.



 

Crowdfunding onderdeel van strategie
Het gebruik van crowdfunding in de museale sector biedt nog veel ruimte voor 
groei. Zeker wanneer musea crowdfunding niet zien als een eenmalige actie, 
maar er voor kiezen crowdfunding structureel onderdeel te laten zijn van hun 
marketingactiviteiten en financiering strategie. Organisaties die herhaaldelijk 
gebruik maken van crowdfunding ervaren een toename in betrokkenheid van 
donateurs en vrijwilligers, waardoor het voor hen gemakkelijker is grotere 
bedragen op te halen met crowdfunding. Een goed voorbeeld hiervan is het 
Louvre dat al meerdere malen succesvol crowdfunding heeft toegepast. In haar 
meest recente campagne haalde het Louvre 1 miljoen euro op voor de 
aankoop van een tafel uit de 18e eeuw met de hulp van maar liefst 4.500 
donateurs! Daarnaast ondersteunt het structureel toepassen van crowdfunding 
in het overtuigen van andere financiers zoals fondsen en sponsors, omdat je 
het draagvlak voor de projecten van jouw museum kunt aantonen door de 
betrokkenheid van donateurs bij eerdere campagnes. 

Naast het ophalen van financiering voor jouw museum, kan crowdfunding ook 
helpen bij het bereiken van nieuwe doelgroepen, het overtuigen van andere 
financiers en het verbeteren van het imago van het museum. Kortom, 
crowdfunding is een waardevolle tool voor het museum van de toekomst! 



Over Douw&Koren
Crowdfunding adviesbureau Douw&Koren geldt in 
Nederland als gids en eerste aanspreekpunt op het 
gebied van crowdfunding. Douw&Koren voert sinds 
2009 een intensieve praktijk in het doen van 
onderzoek voor publieke en private partijen, het 
geven van strategisch advies op het gebied van 
crowdfunding aan overheden, financiële en culturele 
instellingen en het maken en begeleiden van 
crowdfunding campagnes. Wil jij aan de slag met het 
opzetten van een crowdfunding campagne voor jouw 
museum? Neem dan contact op!

info@douwenkoren.nl
020-3033079
www.douwenkoren.nl

http://www.douwenkoren.nl
http://www.douwenkoren.nl



