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Over dit document

Dit document is deel van een onderzoeksproject rond digitale 
transformatie dat iO samen met het Sociaal Fonds voor de 
Podiumkunsten heeft uitgevoerd in het voorjaar van 2022.

Dit specifieke document is presentatieversie én leesversie in 
één. Bepaalde tekst op de slides is bewust klein gehouden als 
deel van die leesversie. 



Waar staan we vandaag?
Even uitzoomen



23 mensen geïnterviewd

• Diverse groep mensen verspreid over verschillende rollen 
en verschillende soorten organisaties. Het zwaartepunt 
lag weliswaar eerder bij het zakelijk-organisatorische:

– Van communicatie tot artistiek
– Van podiumtechnicus tot dirigent
– Van groot tot klein en heel erg klein

• Evenwichtig verspreid over leeftijd, geslacht en locatie, 
mix van ervaring mét en attitude ten opzichte van digitaal 
en digitalisering

• Telkens 1:1 gesprekken (virtueel) van ongeveer één uur
• Learnings verzameld en geclusterd. De essentie 

samengebracht in dit document.



283 surveys ingevuld Survey

• Evenwichtig verdeeld over de verschillende leeftijden
• Evenwichtig verdeeld over verschillende 

organisatie-groottes: daardoor wellicht niet helemaal in 
lijn met het ledenbestand

• Ongeveer de helft van de respondenten geeft aan een 
leidinggevende functie uit te oefenen (!)

• De overgrote meerderheid (+80%) geeft aan dat digitaal 
een volwaardig deel uitmaakt van hun leven en werk of 
zelfs dat ze ervan houden om met de nieuwste dingen te 
experimenteren



Wat hebben we geleerd 
uit die interviews en 
surveys?



Een aantal 
algemene 
vaststellingen



Digitaal zorgt niet 
meteen voor een 
overdonderend 
enthousiasme

Over het algemeen zorgt digitaal niet voor uitgesproken 
enthousiaste reacties. Er is een voorbehoud: digitaal is 
vermoeiend, een afleiding (op persoonlijk vlak). Maar zeker ook 
omdat digitaal geen natuurlijke match lijkt met de wereld van 
de podiumkunsten.

Digitaal is 
niet live

Digitaal is 
(hopelijk) 
tijdelijk

Digitaal is 
extra

Digitaal is 
big tech



Er is niet noodzakelijk heel veel enthousiasme, maar er 
is wel realisme. We kunnen digitaal maar beter serieus 
nemen, en gebruik maken van de opportuniteiten die 
het zonder twijfel ook met zich meebrengt.

Survey

● Het idee dat digitaal eerder iets tijdelijk zou zijn wordt in 
belangrijke mate ontkend

● Ook het feit dat digitaal iets extra is, een bijgedachte, wordt door 
een groot deel van de respondenten niet gevolgd

● Een overgrote meerderheid erkent dat digitaal onmiskenbare 
opportuniteiten met zich mee brengt

● Het valt op dat de Engelstalige respondenten over het algemeen 
iets negatiever antwoorden dan de Nederlandstaligen (het aantal 
Engelstaligen is weliswaar vrij laag)



De podiumbeleving is een fysieke, live beleving. Digitaal 
is dat uiteraard niet. En dat betekent meteen dat er een 
flink voorbehoud is ten opzichte van alles wat digitaal 
is. Het idee over wat digitaal dan precies kan bijdragen is 
dan ook eerder beperkt: digitaal wordt daarbij toch al 
snel gelijkgesteld met een livestream.

“Technology creates 
loneliness”

“Digitale performances 
missen diepgang”

“Ik mis het 
sociaal contact”

“Neemt de creatieve 
vrijheid af”

● Podiumbeleving is fysiek, live 
● Digitaal = livestream

Digitaal is 
niet live



Digitaal is niet live (en past daarom 
niet zo goed bij podiumkunsten)

Survey

Ongeveer 
50/50



Nogal wat mensen beschouwen digitaal als een antwoord op 
Covid en denken/hopen/wensen dat samen met Covid digitaal 
straks ook weer naar de achtergrond zal verdwijnen en alles weer 
“zoals het oude” zal zijn. Een stukje overdreven wellicht, maar 
tegelijkertijd een indicatie dat voor heel wat mensen het digitale 
niet meteen hoéft.

Digitaal is 
(hopelijk) tijdelijk
● Na Covid zal digitaal ook wel snel weer 

naar de achtergrond verdwijnen

“Virtuele concerten zijn 
een hype, een zeepbel”

“Het zal wel 
weer uitdoven”



Digitaal is 
niet tijdelijk

Survey

Misschien dat ze het stiekem wel hopen, 
in de praktijk zijn mensen duidelijk 
realistisch genoeg om het belang van 
digitaal in te schatten



Digitaal is toch vooral een bijkomstigheid: in géén geval een 
prioriteit. Iedereen heeft de handen vol en er zijn tijd noch 
middelen om andere dingen te doen dan de dagdagelijkse 
praktijk. Met uitzondering van een handvol organisaties verdient 
het typisch geen aparte functie. Veeleer is het aan een vrijwilliger 
om de hand op te steken en de verantwoordelijkheid er bij te 
nemen. Dat maakt echter ook dat succes (en de eventuele 
digitale transformatie) heel sterk afhankelijk is van die persoon.

Digitaal is 
extra
● Digitaal is geen prioriteit
● Sterk afhankelijk van vrijwilligers

“Dit is niet mijn 
verantwoordelijkheid”

“Waarom veranderen als het 
al zo lang goed loopt”

“Na de dagelijkse werking is 
er geen tijd meer over”



Digitaal is niet extra

Survey

Meer dan 60% is het niet of helemaal niet eens met deze stelling



Minstens een aantal van de respondenten wordt 
ongemakkelijk van de dominantie van big tech in de 
digitale markt, en gaat actief op zoek naar alternatieven. 
Dat maakt de uitdaging vaak nog een stukje moeilijker. 
Precies om die reden zie je dan ook dat de grotere 
organisaties het big tech aspect als te weinig 
doorslaggevend vinden om hun keuze te beïnvloeden.

Digitaal is 
Big Tech
● “Big Tech is niet waar wij voor staan”
● Voordelen echter onmiskenbaar

“Spotify en YouTube kunnen gevaar 
vormen voor artistieke producten”

“Cultuur is de maatschappij een 
kritische spiegel voorhouden”

“Non-profit pricing 
zeer interessant”

“Je hebt altijd de mogelijkheid 
om te vertrekken”



Niet comfortabel met Big Tech

Survey

Een aanzienlijke groep 
respondenten deelt de 
bezorgdheid. Misschien niet 
uitgesproken, maar een 
duidelijk aandachtspunt.



Weliswaar: haat liefde

Wat overigens niet betekent dat er helemaal geen interesse 
is in digitaal: nogal wat respondenten omschreven het 
eerder als een haat-liefde verhouding. Er is wel degelijk een 
besef dat digitaal belangrijk en interessant is. Zowel 
individueel als op organisatie niveau experimenteren 
mensen met digitaal, in meer of mindere mate.

● Wel degelijk belangrijk en interessant 
● In meer of mindere mate experimenteren

“Ik zorg dat ik 
mee kan praten”



Survey

Onmiskenbare opportuniteiten

Een duidelijke bevestiging 
door de respondenten.



Digitalisering en 
digitale transformatie 
is een groeitraject

Digitale transformatie gebeurt niet “overnight”: het is veeleer het 
(voorlopige) resultaat van een langdurig en vaak moeizaam traject. 
Meteen misschien ook wel de belangrijkere lessen uit deze oefening. 
Elke organisatie doorloopt een aantal fases, telkens met zijn eigen 
typische eigenschappen en uitdagingen. Op die manier kom je tot 
een soort van transformatie tijdslijn.

● Digitale transformatie gebeurt niet plotseling 
● Resultaat van een langdurig traject 



De transformatie 
tijdslijn



Wanneer je de verschillende interviews naast elkaar legt, zie je 
duidelijk een aantal fases ontstaan. Fases die elk een ander 
moment op weg naar digitale transformatie beschrijven. Elke 
fase heeft zijn eigen dynamiek, eigen uitdagingen en eigen 
inzichten. Wanneer je zo’n fase “ontgroeit”, ben je klaar voor de 
volgende. We onderscheiden daarbij vier grote stappen.

Verschillende fases
● Ontstaan van duidelijk verschillende fases
● Onderscheid tussen vier grote stappen



Digitale 
probeersels

Digitale 
projecten

Digitaal 
plan

Digitaal als 
platform



Digitale 
probeersels



Fase 1: 
De probeersels
● Geïsoleerde initiatieven
● Vanuit digitale enthousiastelingen

Beginnen doen we met de fase van de probeersels: losse, geïsoleerde 
initiatieven, ergens in een hoekje van de organisatie. Vaak worden ze 
gestart vanuit (jonge) digitale enthousiastelingen, die echter niet in 
staat zijn (of misschien zelfs niet eens geïnteresseerd zijn) om de rest 
van de organisatie mee te nemen in hun enthousiasme. Dat houdt de 
initiatieven vaak waar ze starten: geïsoleerd.



Eén van de respondenten vertelde hoe 
zij vanuit een persoonlijke behoefte de 
communicatietool Slack had proberen 
introduceren in de organisatie. Om 
vervolgens na een tijdje als enige 
gebruiker over te blijven, samen met 
een externe partner.



Behoefte aan 
efficiëntie

● Erkenning dat het een stuk efficiënter kan
● Overtuiging dat digitaal daarin een 

belangrijke rol kan spelen

Veel organisaties erkennen een nood aan efficiëntie: ze geven toe 
wellicht veel vlotter en beter te kunnen (samen)werken dan vandaag 
soms het geval is. Ze zijn er bovendien van overtuigd dat digitaal daar 
een belangrijke rol in kan spelen.

INZICHTEN

“Een digitale, 
geautomatiseerde 
werking zorgt voor meer 
tijd en ruimte. Ook aan 
de artistieke kant”

“Een goede toolset zou de 
efficiëntie verhogen”



Behoefte aan efficiëntie

INZICHTEN

Survey

80% erkent de nood aan efficiëntie en de rol die digitaal daarin kan spelen



Weinig ondersteuning 
van bovenuit

● Bottom-up initiatieven geraken 
moeilijk aan de oppervlakte

Er is vaak weinig ondersteuning van bovenuit wat het digitale betreft: 
weinig belangstelling, weinig begrip, weinig prioriteit. Dat voorkomt dat 
bottom-up initiatieven van enthousiastelingen volwaardig naar de 
oppervlakte kunnen komen.

INZICHTEN

“Ik weet eigenlijk 
niet of ze het 
belangrijk vinden”



Weinig ondersteuning 
van bovenuit

INZICHTEN

Survey

De helft van de respondenten is het niet eens met de stelling



Weinig ondersteuning 
van bovenuit

INZICHTEN

Survey

Een gevoel dat in 
grotere organisaties 
wel wat meer leeft 
dan in de kleinere.



Grote 
verantwoordelijkheid

● Keuzes met grote en langdurige gevolgen 
● Zware last op de schouders

Het gebrek aan steun maakt het bovendien extra tricky om bepaalde zaken te pushen: 
stel je voor dat je toch niet helemaal de juiste keuze hebt voorgesteld? Feit is in ieder 
geval dat die gemaakte keuzes best grote gevolgen kunnen hebben: de keuze voor 
een “slecht” CRM bijvoorbeeld heeft mogelijk nadelige gevolgen voor de hele 
organisatie. Een zware last op de schouders van de (vaak wat jongere) medewerker en 
een extra argument om niet voluit door te drukken. Er leeft wel ergens een besef is dat 
het nodig is om iets te doen, maar het is niet evident om effectief over te gaan tot actie.

INZICHTEN

“Wat als ik de foute 
keuze maak?”



Grote verantwoordelijkheid

INZICHTEN

Survey

Slechts een beperkt gedeelte van de respondenten volgt de stelling.



Probeersels

Projecten

Plan

Platform

De stap van probeersels naar 
projecten is de stap van isolatie naar 
het mandaat vanuit de organisatie. 
Decision makers overtuigen en 
meenemen in het traject.



Digitale 
projecten



Fase 2: 
De projecten
● Losstaande, one-off initiatieven
● Vaak vanuit een specifieke noodzaak

Dat brengt ons op het niveau van projecten: losstaande, 
one-off digitale initiatieven. Niet zozeer vanuit een bepaalde 
visie, maar veeleer vanuit een concrete noodzaak. Decision 
makers binnen de organisatie erkennen het belang van een 
bepaald initiatief en maken de keuze om het uit te rollen of te 
implementeren.



Eén van onze respondenten sprak over 
de nakende verhuis van hun fysieke 
server naar de cloud. Hoewel het 
perfect aansloot bij hun noden als 
gedecentraliseerde organisatie, toch 
vooral een praktisch “moetje”: “ik zie dit 
nu niet als een gigantische mijlpaal”.



Quick fixes
● Focus op nu
● Problemen oplossen wanneer ze zich stellen

Veel organisaties leven volgens de waan van de dag, met weinig visie 
en zonder uitgewerkte roadmap. De focus ligt heel sterk op het nu. 
Daar komt bij dat tijd en middelen uiteraard altijd erg beperkt zijn. 
Veel mensen werken deeltijds, veel organisaties zijn sterk afhankelijk 
van subsidies.

INZICHTEN

“Geen tijd 
voor opleiding”

“Uitzoeken in 
plaats van leren”

“Waan van 
de dag”



Nood aan 
inspiratie

● In de eerste plaats met peers
● Voorbeelden zetten aan tot actie

Wellicht net omdat de organisatie relatief onbekend is met dit soort 
van initiatieven, is er een grote behoefte aan afstemming en inspiratie, 
in de eerste plaats met peers. Die worden over het algemeen vrij 
makkelijk gevonden: het is uiteindelijk maar een kleine wereld. Niet 
alleen helpt inspiratie om een beeld te vormen rond bepaalde keuzes, 
het is ook een manier om een sense of urgency te creëren, om 
organisaties in gang te zetten. Een kleiner aantal mensen geeft aan ook 
wel inspiratie te willen opdoen buiten de sector. “We hebben soms de 
neiging naar onze navel te staren.”

INZICHTEN

“Wat is er überhaupt 
allemaal mogelijk 
tegenwoordig? Het 
verandert zo snel!”

“Muziek en 
cultuursector is te 
beperkt: meer impulsen 
van buitenaf nodig.”



Nood aan inspiratie

Survey

Een aanzienlijke groep respondenten erkent de nood aan inspiratie



Nood aan 
afstemming

● Veel organisaties op zoek naar hetzelfde
● Niet het wiel heruitvinden

Heel vaak zijn organisaties uiteindelijk bezig met ongeveer precies 
dezelfde basics. Het heeft daarbij weinig zin om telkens opnieuw het 
wiel uit te vinden. Toch is dat vaak wel wat er gebeurt.

INZICHTEN

“Veel collega’s lopen 
tegen dezelfde deuren, 
maar elk op hun eigen 
manier”



(Geen) nood aan externe 
ondersteuning

● Externen begrijpen niet altijd de 
specifieke dynamiek van de sector

● Tegelijkertijd ook gewoon erg duur

In dezelfde lijn ligt de nood aan (professionele) externe 
ondersteuning. Al is het niet iets waar veel organisaties 
gebruik van maken: wellicht deels omwille van de eerder 
genoemde reden, wellicht ook deels omwille van het financiële 
aspect. Middelen zijn schaars en externe ondersteuning niet 
noodzakelijk goedkoop.

INZICHTEN

“Experten zijn te 
duur en daardoor 
ontoegankelijk”

“Mensen die gratis 
adviseren kan je 
geen 500x bellen”



Nood aan externe 
ondersteuning

INZICHTEN

Survey

Een meerderheid volgt de stelling



Bang van/geen zin 
in verandering

● Echte uitdaging zit in de implementatie
● “Het is toch goed zoals het is”

 Eenmaal het project geconcretiseerd verschuift de uitdaging 
richting implementatie, vooral dan het introduceren van het 
initiatief — vaak op één of andere manier een verandering — 
in de organisatie. En dat blijkt in de praktijk toch vaak voor 
minstens een deel van de mensen niet zo evident. Met het 
argument “Het werkt toch goed zoals het werkt” worden 
veranderingen vaak kritisch ontvangen.

INZICHTEN

“In 15 jaar nog nooit een 
probleem gehad. Waarom 
zouden we veranderen?”



Persoonlijke begeleiding 
vanuit de organisatie

● Medewerkers op maat begeleiden
● Bij voorkeur door internen

 Wat in de praktijk in zo’n geval goed blijkt te werken is ondersteuning, 
training en uitleg vanuit de organisatie, niet zozeer door externen
 Op die manier kan je op de beste manier inspelen op de wensen en 
bezorgdheden van bepaalde werknemers. Inzichten die externen vaak 
ontbreken.

INZICHTEN

“Werken met interne 
ambassadeurs helpt”



Probeersels

Projecten

Plan

Platform

De volgende stap, van projecten naar 
plan, maakt de losstaande initiatieven 
tot een regelmatige routine. Zeker 
op dat moment wordt het belangrijk 
om te evolueren naar een omgeving 
die open staat voor (permanente) 
verandering.



Digitaal plan 



Fase 3: 
Het plan
● Vanuit een visie (op digitaal)
● Naar een langdurig, geïntegreerd traject

 In de plan-fase is er een visie, een idee over hoe digitaal de organisatie 
fundamenteel kan verbeteren — en veranderen. Dat maakt een 
langdurig, geïntegreerd traject mogelijk waarbij meerdere initiatieven 
elkaar opvolgen.



Dat kan — en moét misschien zelfs — 
de nodige tijd nemen. Op die manier 
kunnen de veranderingen rustig 
insijpelen in de organisatie. Eén van 
onze respondenten is al een zestal jaar 
bezig met de uitrol van een ERP 
traject, stap voor stap. Hij beschouwt 
het traject als “bijna klaar”.



Van technologie 
naar mensen

● Verschuiving van aandacht
● Hoe mensen meenemen in verandering

 Steeds meer kantelt de conversatie van technologie en tools naar 
mensen en cultuur. Hoe meer we opschuiven naar digitale 
transformatie, hoe minder het gaat om digitaal en meer om 
verandering tout court. Dat betekent ook dat de uitdagingen 
verschuiven van praktische, technische discussies naar het weerbaar 
maken van mensen voor verandering.

INZICHTEN

“Overtuigen is moeilijker 
dan uitwerken”



Ontmoediging lange 
termijn denken

● Subsidiedynamiek verhindert 
lange termijn denken

 Helaas staat zo’n lange termijn reflectie in de praktijk een stukje haaks 
op de manier waarop de podiumkunsten vaak worden gefinancierd.
 De relatief korte termijn horizon (in het bijzonder tijdens de tweede 
helft van de termijn) maakt het moeilijk — en mogelijk overbodig — om 
grote keuzes over de toekomst te maken of commitments aan te gaan.

INZICHTEN

“We kunnen 
maximaal 2 jaar in 
de toekomst kijken”



Ontmoediging lange 
termijn denken

INZICHTEN

Survey

Over het algemeen zeggen respondenten dat ze er niet door beïnvloed 
worden. Het cijfer ligt iets hoger bij hen die effectief subsidies ontvangen.



Probeersels

Projecten

Plan

Platform

De brug naar de laatste stap is er 
vooral eentje van engagement: van 
meegaan in het veranderingstraject 
van de organisatie naar actief vorm 
geven aan die verandering.



Digitaal als 
platform 



Fase 4: 
Het platform
● Digitale transformatie als 

vruchtbare grond
● Verandering wordt een constante

 Tijdens de laatste fase komt alles samen en ontstaat vruchtbare 
grond voor initiatieven. Op elk vlak — artistiek en zakelijk. En voor 
iedereen binnen de organisatie. Die situatie zorgt er meteen ook 
voor dat verandering een constante wordt.



Digitale transformatie als 
punt aan de horizon

● Resultaat van een langdurig traject
● Wellicht niet iedereen belandt in deze fase

 Het is eigenlijk maar echt op dit moment dat je volwaardig kan spreken 
over digitale transformatie: een organisatie die zichzelf opnieuw heeft 
uitgevonden. Die op een andere manier werkt, op een andere manier 
podiumbeleving brengt en daar mogelijk ook op een andere manier 
voor gecompenseerd wordt. De stappen voordien zijn veel meer nog 
een “aanloop naar”.

INZICHTEN



Maar ook dan: 
nieuwe uitdagingen

● In geen geval een eindpunt
● Transformatie brengt nieuwe vragen met 

zich mee

 Het spreekt voor zich dat die nieuwe situatie op zijn beurt ook weer 
nieuwe vragen en uitdagingen met zich meebrengt. Bijvoorbeeld op 
het legale vlak, op het vlak van verspreidingsmodellen, …

INZICHTEN

“YouTube als 
verdienmodel is 
onrealistisch omwille van 
de schaal”



Digitale 
probeersels

Digitale 
projecten

Digitaal 
plan

Digitaal als 
platform

Skills

Infrastructuur

Leiderschap

Cultuur

Zo groeit digitaal. Zo groeit de 
medewerker. Zo groeit de organisatie.



Evolutie op de tijdslijn

De weg naar transformatie is er eentje waarbij de 
organisatie geconfronteerd wordt en leert 
omgaan met nieuwe uitdagingen:

● Van praktische problemen tot abstracte 
vraagstukken

● Van een focus op tools en technologie naar 
een focus op cultuur.



Probeersels

Projecten

Plan

Platform

Aantal organisaties

Niet voor iedereen even snel, even ver



Probeersels

Projecten

Plan

Platform

Aantal organisaties

Niet voor iedereen even snel, even ver
Survey

35,6%

12,9%

37,3%

10,7%

3,4%



Visie rond digitaal
Survey

Die inschatting komt overeen met 
de antwoorden op de vraag “Wij 
hebben als organisatie een 
duidelijke en uitgewerkte visie rond 
digitaal.”



Survey

Organisaties lijken zichzelf een 
stukje hoger in te schatten op de 
digitale ladder dan de indruk die we 
kregen uit de interviews.

● Ligt weliswaar in lijn met het digitale maturiteitsonderzoek 
van Meemoo: gemiddelde score 57/100

● Inzicht Meemoo: hoe kleiner de organisatie, hoe beter de 
score. Kleine organisaties schatten zichzelf bovengemiddeld 
digitaal matuur in.

https://meemoo.be/storage/files/90b698e3-76ec-4712-9fa2-797a56c69be3/20220126-zelfevaluatietool-analyse-def-1.pdf


Een paar heel 
specifieke 
doelgroepen



Los van de tijdslijn

Twee groepen op de transformatie tijdslijn die 
bijzondere aandacht verdienen:

● Solisten
● Podiumtechnici



Fase 0 voor de solisten
● Wat als er geen organisatie is?
● Wat als ik geen toegang heb tot digitaal?

 Zoals eerder al aangegeven, vormen solisten een extra kwetsbare 
groep in dit geheel. Als ze niet self motivated zijn, dan is er ook 
niemand om hen mee te nemen. Bovendien blijkt in de praktijk zelfs 
toegang tot digitaal geen vanzelfsprekendheid, met mensen die niet 
de middelen hebben om de nodige hard- en software aan te schaffen.

INZICHTEN



Meer uit- dan instroom
● Sterke technologische evolutie — zeker video
● Uiterst moeilijk om de juiste mensen te vinden

 Podiumtechnici bevinden zich in een speciale situatie: ze zijn sterk 
afhankelijk van de keuzes van anderen. In die zin transformeren ze een 
stukje trager. Al neemt dat niet weg dat ze op technologisch vlak net 
enorm evolueren — en groeien. Met name op het vlak van video: 
vandaag al is het aantal beschikbare technici beperkt. Met heel wat 
mensen die de sector hebben verlaten omwille van Covid en een 
beperkte instroom, zit daar niet meteen verbetering aan te komen.

INZICHTEN

“Je moet al bijna 
een IT’er zijn”

“Iedereen worstelt om 
de juiste freelancers 
te vinden”



Initiatieven en roadmap
Volgende stap



Naar concrete oplossingen

• De eerder besproken learnings helpen om de huidige 
situatie en context te begrijpen, maar zeggen natuurlijk 
nog niets over hoe je daar vervolgens mee om kan gaan.

• Dat doen we in deze vervolgstap, waar we de sprong 
maken van opportuniteiten naar oplossingen.



• De verzamelde initiatieven zijn van 
uiteenlopende oorsprong: soms 
rechtstreekse suggesties uit de 
interviews, het resultaat van 
brainstorms, input van de 
verschillende betrokkenen bij het 
project, …

• We blijven daarbij de transformatie 
tijdslijn volgen, omdat veel van de 
initiatieven vrij specifiek zijn voor 
een bepaalde fase.

Input



In die initiatieven ontstaan er spontaan een aantal 
terugkerende clusters, waarbij het onderlinge verschil vooral zit 

op het niveau van diepgang en complexiteit.





Roadmap

• Hoewel netjes gerangschikt van links naar rechts, 
vormt zo’n overzicht van initiatieven natuurlijk nog 
geen roadmap: we hebben nog geen idee van 
volgorde of prioriteit.

• Daarvoor moeten we immers rekening houden met 
aspecten zoals afhankelijkheid tussen initiatieven, 
praktische en technische haalbaarheid en prioritaire 
keuzes vanuit de organisatie.



Outcomes

Opportunities Opportunities

Ideas Ideas Ideas Ideas



Drie workstreams

• We hebben de (geclusterde) initiatieven samengevoegd in 
drie grote workstreams:

– Kanalen en content uitbouwen: spotlight op 
inspiratie, want leren begint met inspireren

– Community versterken: van mensen in de kijker 
zetten naar effectief verbinden

– Leren faciliteren: aanbieden van een evoluerend 
leeraanbod, al dan niet samen met partners

• Samen geven ze vorm aan de rol van Podiumkunsten in 
het traject naar digitale transformatie: prikkelen, 
stimuleren, een duwtje in de rug geven, verbinden, 
toeleiden, faciliteren — en in beperktere mate ook zélf 
organiseren. We zijn in de eerste plaats een gids.



Initiatieven voor elk van die workstreams worden verdeeld over 
drie fases, afhankelijk van hun prioriteit.





Nood aan inspiratie Survey

Zoals eerder al 
aangegeven blijkt de 
nood aan inspiratie 
en voorbeelden een 
belangrijke behoefte.



Platform om te connecteren met peers Survey

Ondanks het feit dat 
mensen aangeven 
dat ze makkelijk bij 
anderen in de sector 
terecht kunnen, 
geven ze 
tegelijkertijd aan 
behoefte te hebben 
aan een platform om 
te connecteren met 
peers.



“Waar” moet dat dat zijn? Survey

We hebben de vraag 
niet as such gesteld, 
maar we kunnen 
natuurlijk wel eens 
kijken naar de 
platformen die 
vandaag gebruikt 
worden om met 
mensen buiten de 
organisatie te 
spreken.



Gebruik van kanalen Survey

• Opvallende vaststelling: LinkedIn scoort bijzonder 
slecht ten opzichte van andere kanalen

• Ook podcasts blijken niet bijzonder populair



Hulp van externen Survey

Er is een duidelijke 
behoefte aan de hulp 
van externen, maar 
tegelijkertijd ook aan 
een manier om die 
hulp bereikbaar te 
maken voor de 
gemiddelde 
organisatie.



Open voor samen investeren Survey

Organisaties staan 
open om de kosten 
van trainingen en 
tools met elkaar te 
delen.



Opleidingen moeten praktisch zijn Survey



Thema’s die behandeld mogen worden Survey



Learnings en initiatieven
Op basis van interviews en surveys

Podiumkunsten

Opmerkingen / ideeën? 
Mail naar sam@podiumkunsten.be

mailto:sam@podiumkunsten.be

