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Aanpak van het onderzoek

Het project Digitaal Podium onderzoekt hoe kunst-en cultuurhuizen beter kunnen samenwerken op vlak van
software, met bijzondere aandacht voor ticketing, planning, website en CRM. Rond deze centrale
onderzoeksvraag schrijft Cultuurconnect tot juli 2020 een conceptnota, met concrete voorstellen aan de
Vlaamse Overheid over de prioritaire doelstellingen en de mogelijke architectuur. 

In dit document vind je de resultaten van een bevraging door Cultuurconnect en iVox bij de Vlaamse kunst-
en cultuurhuizen. 
De bevraging behandelt 2 hoofdvragen: 
1. Hoe zit het met het gebruik van en de tevredenheid over digitale systemen (ticketing, planning, website,

CRM) bij de doelgroep?
2. Wat zijn de prioritaire wensen en noden van de sector bij de uitbouw van een gedeelde, geïntegreerde

digitale basisinfrastructuur?
De resultaten van de bevraging werden daarnaast kwalitatief aangevuld met een tiental diepte-interviews bij
kunst- en cultuurhuizen. 
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Bevraging i.s.m. iVox

Van 7 tot en met 24 oktober 2019 verspreidden we samen met iVox een online bevraging onder de Vlaamse
kunst- en cultuurhuizen. In de bevraging polsten we naar het gebruik van en de tevredenheid over digitale
systemen (ticketing, planning, website, CRM) en naar de prioritaire wensen en noden van de sector bij de
uitbouw van een gedeelde, geïntegreerde digitale basisinfrastructuur.

De totale doelgroep van Cultuurconnect voor het
project Digitaal Podium bestaat uit 242 Vlaamse
kunst- en cultuurhuizen (kunsten organisaties, cultuur-
en gemeenschaps - centra). We verspreidden de
bevraging via de online communicatiekanalen
(website, nieuwsbrieven, sociale media) van Cultuur -
connect en via partnerorganisaties VVC, Kunstenpunt,
oKo, Packed, Podiumkunsten, Publiek Centraal,
publiq, VIAA, OP/TIL (voorheen Steunpunt voor
Bovenlokale Cultuur), Brussels Kunstenoverleg en
VVSG. 114 organisaties uit de doelgroep vulden de
bevraging in, wat een maximale foutenmarge
impliceert van 6,7% (95% betrouwbaarheid). 

In dit document duiden we telkens aan wanneer een
verschil statistisch significant is. Dit is een verschil dat
niet binnen de fouten marge valt, maar zich in de
werkelijke, totale populatie van de 250 organisaties
met 95% zekerheid voordoet. Uiteraard kunnen ook
andere verschillen of niet-statistisch signifi cante
verschillen inhoudelijk relevant of betekenisvol zijn.

De resultaten van de bevraging zijn gebaseerd op
verklaringen van deelnemers die in deze hun
organisatie vertegen woordigen. Ze gaan steeds uit
van de kennis, meningen en percepties van de
individuele respondenten.
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Diepte-interviews

De online bevraging leverde heel wat inzichten op voor het project Digitaal Podium. Om te achterhalen wat
de achterliggende gedachtegang was van de respondenten bij sommige vragen, vulden we het kwantitatieve
onderzoek (bevraging) aan met een kwalitatief gedeelte (diepte-interviews). 

2 kernvragen:

1. Waarom delen organisaties systemen met andere
gemeentediensten? Wat zijn de voordelen en de
pijnpunten?

2. Welke doelstellingen zijn prioritair bij de uitbouw
van een gedeelde, geïntegreerde digitale
basisinfrastructuur en wat is achterliggende
gedachtegang? 

We interviewden medewerkers van 10 verschillende
types organisaties (kunstenorganisaties, cultuur -
centra, gemeenschapscentra), met bijzondere
aandacht voor organisaties die bepaalde systemen
delen met andere gemeente diensten. In het kader
van het onderzoek is een goed begrip van zo’n
situatie belangrijk. We hielden rekening met een
gelijke geografische spreiding over Vlaanderen en
Brussel. Op basis van voorgaande criteria
interviewden we: 4 kunstenorganisaties, 
3 cultuurcentra (2 daarvan delen systemen met de
gemeente/stad) en 3 gemeen schapscentra (alle 3
delen systemen met de gemeente/stad).

In dit document anonimiseerden we alle citaten en
onderschrijven we de geciteerde als ‘Medewerker
Kunstenorganisatie’, ‘Medewerker Gemeen -
schapscentrum’ of ‘Medewerker Cultuurcentrum’.
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De doelgroep van het project Digitaal Podium bestaat uit Vlaamse kunst- en cultuurhuizen, opgedeeld in 
3 types: cultuurcentra (CC), gemeenschapscentra (GC) en kunstenorganisaties (KO). We vroegen naar het
profiel van de respondent, het type organisatie, de receptieve werking, het aantal voltijdse equivalenten en
het ticketvolume van de organisatie.

A. Respondenten

Resultaten van het onderzoek

2



i. Profiel

De respondenten van de bevraging komen uit 114 Vlaamse kunst- en cultuurhuizen, gelijkmatig verdeeld: 
31 medewerkers uit gemeenschapscentra, 
44 uit cultuurcentra en 
39 uit kunstorganisaties. 

De respondenten zijn voornamelijk cultuur beleids coördinatoren, cultuurfunctionarissen, zakelijk
leiders/directie, communicatie mede werkers, programmatoren en marketing managers. 
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ii. Receptieve werking

Van de ondervraagde Vlaamse kunst- en cultuurhuizen heeft gemiddeld 68% een eigen programmatie.  Over
het algemeen hebben de kunstorganisaties een groter aandeel eigen programmering (86%) in vergelijking
met de cultuurcentra (56,2%) en gemeenschapscentra (60,2%). Dit verschil is statistisch significant. 

Bij 39% van de cultuurcentra en en 48% van de gemeenschapscentra gebeurt meer dan de helft van de pro-
grammatie door derden. Bij de kunsten organi saties is dat slechts bij 5%.

% EIGEN PROGRAMMERING DOOR ONZE ORGANISATIE
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iii. Aantal voltijds equivalenten (VTE) 

Het aantal VTE’s in de organisatie van de respondenten is relatief gelijkmatig verdeeld over de 3 ver -
schillende categorieën: 0-5 VTE,  5-10 VTE en > 10 VTE. 
De helft van de gemeenschapscentra (52%) werkt met minder dan 5 VTE en quasi altijd met minder dan 10
VTE. Van de cultuurcentra werken twee op de drie (66%) met meer dan 10 VTE. Bij de kunstenorganisaties
werkt de helft (51%) met meer dan 10 VTE. 

HOEVEEL MENSEN WERKEN ER (BIJ BENADERING) 

IN JOUW ORGANISATIE IN VTE (VOLTOIJDS EQUIVALENT)

iv. Ticketvolume 

In de bevraging vroegen we de respondenten naar een inschatting over het totaal aantal verkochte tickets op
jaarbasis. Deze vraag werd door 103 orga nisaties ingevuld. Daarvan gaven 18 respon denten aan dit niet te
weten. We definiëren 3 categorieën: 

1. minder dan 10.000 tickets per jaar
2. tussen 10.000 en 25.000 tickets per jaar
3. meer dan 25.000 tickets per jaar 

Bij de kunstenorganisaties is het ticketvolume gelijkmatig verdeeld over deze 3 categorieën. De meerderheid
van de gemeenschapscentra (68%) verkoopt minder dan 10.000 tickets per jaar, bij de cultuurcentra is dat
slechts 5%. Net de helft van de cultuurcentra verkoopt meer dan 25.000 tickets per jaar.



We vroegen de respondenten of zij binnen de organisatie beschikken over: 

◆ EEN DIGITAAL TICKETINGSYSTEEM: een systeem dat toelaat tickets te verkopen aan klanten (online en/of
via een baliemedewerker) en dit als dusdanig te registreren.

◆ EEN DIGITALE PLANNINGSTOOL: een systeem dat toelaat een voorstelling/event/… en bijhorende
omkadering (bv. materiaal voor licht of geluid) in te plannen. 

◆ EEN WEBSITE waar de organisatie het aanbod communiceert aan het publiek.

◆ EEN DIGITAAL CRM-SYSTEEM: een apart softwaresysteem - geen onderdeel van bijvoorbeeld een
ticketingsysteem of website - om interacties met bezoekers vast te leggen, te rapporteren en te
analyseren, om op die manier bezoekers beter op maat te kunnen bedienen. 

B. Gebruik digitale systemen
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Quasi alle organisaties beschikken over een website, met uitzondering van drie gemeenschapscentra.

Ook het gebruik van een digitaal ticketingsysteem ligt zeer hoog, met een gemiddelde van 90%. Bij de
cultuurcentra is dit 95%. Het percentage ligt het laagst bij de kunstenorganisaties. Dit laatste kan je
verklaren doordat er kunstenorganisaties zijn die zelf geen tickets verkopen, maar waar de ticketverkoop
gebeurt door de locaties die ze aandoen. 

Het gebruik van een digitale planningstool ligt heel wat lager. 68% van de cultuurcentra maakt hier gebruik
van, in tegenstelling tot 39% van de gemeenschapscentra. De helft van de kunstenorganisaties gebruikt een
digitale planningstool. 

Daarbij merken we op dat vermoedelijk meer gemeenschapscentra een digitale planningstool gebruiken,
namelijk Recreatex. Vaak benoemen ze dit zelf niet als planningstool, maar als zaalbeheersysteem.  

Weinig organisaties geven aan over een apart digitaal CRM-systeem te beschikken. De meeste organisaties
gebruiken hun ticketingsysteem of website als CRM-tool. Door het lage aantal respondenten (13) dat over
een apart CRM-systeem beschikt, worden de resultaten hierover verder niet geïnterpreteerd. 
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BESCHIKT OVER...



1. Organisaties die zelf beslissen of wiens voorkeur
doorgaans gevolgd wordt door de gemeente/
stad. Deze organisaties antwoordden “Dat beslist
mijn organisatie zelf” of “Dat beslist de
gemeente/stad, maar we mogen onze voorkeur
geven en daar wordt doorgaans naar geluisterd”.

2. Organisaties die niet zelf beslissen of wiens
voorkeur slechts soms gevolgd wordt. Deze
organisaties antwoordden “Dat beslist de
gemeente/stad” of “Dat beslist de gemeente/stad
maar we mogen onze voorkeur geven en daar
wordt soms naar geluisterd”.

i. Beslissen over de systemen 

Wie beslist welke digitale systemen aangekocht worden? Hier kozen de respondenten uit 4 antwoorden, die
we voor de rest van het onderzoek in 2 categorieën opsplitsen.
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WIE BESLIST MET WELKE DIGITALE SYSTEMEN JULLIE WERKEN?



ii. Digitale systemen delen met de gemeente 

We polsten bij de respondenten of de digitale systemen gedeeld worden met andere gemeentelijke/stedelijke
diensten, zoals jeugd of sport. 

WEBSITE

DIGITAAL TICKETINGSYSTEEM

12

Digitaal Podium Onderzoeksrapport
Het gebruik van en de tevredenheid over digitale systemen in kunst- en cultuurhuizen



Gemeenschapscentra delen heel vaak de website met de gemeente/stad (58%), maar ook een vierde van de
cultuurcentra die de bevraging invulden, deelt een website met de gemeente/stad. Geen enkele kunsten -
organisatie gaf aan een website te delen.

Weinig kunstenorganisaties delen ook het ticketingsysteem met de gemeente/stad. De kunstenorganisaties
die aangeven dit wel te doen, zitten veelal mee op tickets.Gent. Dit is  een dienstverlenend bedrijf dat de
ticket verkoop behartigt voor diverse organisaties in het brede culturele Gentse veld. 

Een substantieel deel van de cultuur- en gemeenschapscentra deelt het ticketingsysteem met de
gemeente/stad. Merk op dat “delen” een verschillende invulling krijgt. Sommige organisaties geven aan dat
ze delen met de gemeente/stad, terwijl de gemeente/stad enkel het IT-contract beheert. Andere delen met
de toeristische dienst, die voor enkele activiteiten het ticketingsysteem gebruikt. Delen betekent in deze
gevallen niet automatisch een verbreding van de functionaliteiten. Bij de meerderheid gebruiken de jeugd- en
sportdienst het ticketingsysteem voor de reservaties en administratie rond kinder-, jeugd- en sportkampen. In
dat geval betekent het wel een verbreding van functionaliteiten. 

Een vijfde van de bevraagde cultuur- en gemeenschapscentra deelt het plannings systeem met andere
gemeentelijke/stedelijke diensten. Geen van de bevraagde kunsten organisaties deelt een planningsysteem. 

DIGITALE PLANNINGSTOOL
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iii. Inzichten uit de diepte-interviews 

Waarom delen organisaties systemen met andere gemeentelijke diensten? In het aanvullende kwalitatieve
gedeelte (diepte-interviews) zochten we naar de redenen en de pijnpunten. We interpreteerden en
clusterden de antwoorden per thema.

5 redenen om systemen te delen met andere gemeentelijke diensten

1. Interne efficiëntie
De systemen volgen een organisatiestructuur van de gemeente/stad, met een geclusterd
vrijetijdsaanbod. In het kader van een organisatorische optimalisering binnen de gemeente worden
zoveel mogelijk diensten geclusterd om personeel, systemen en middelen te delen. Gemeenten/steden
zoeken dan systemen die voldoen aan alle behoeftes en noden van de verschillende vrijetijdsdomeinen.
Centra worden ontzorgd van contractmanagement en leveranciers: alles wordt voor de centra
uitbesteed aan de IT-dienst van de gemeente. Gemeenten/steden hoeven bij een gedeeld systeem geen
tijd te investeren in het koppelen van systemen, wat ondanks het gebruik van API’s vaak veel tijd vergt. 

2. Gebruiksgemak eindgebruiker 
Gebruikers vinden via één inrijpoort, met één login de weg naar het volledige, gebundelde
vrijetijdsaanbod (aanbod & inschrijvingen). Ze moeten hiervoor maar één systeem aanleren en
gebruiken. Zeker voor ouderen is het leren van verschillende systemen een drempel. 

3. Gebruiksgemak medewerkers (back-office)
Medewerkers kunnen de volledige afhandeling van een vrijetijdsproduct via één systeem laten verlopen.
Onthaalmedewerkers moeten maar met één systeem (leren) werken en data invoeren op één plek.

“Onthaalmedewerkers zijn superhelden geworden, want ze moeten alle syste-
men kennen. Moeilijke vragen worden doorgestuurd naar diensten die hun
eigen back office beheren.” MEDEWERKER GEMEENSCHAPSCENTRUM

4. Kostenbesparing
Kiezen voor één generiek systeem is financieel voordeliger. Je hebt geen kosten voor het koppelen van
de systemen.

5. Profilering
Voor grotere centra heeft het zin om eigen website te hebben, omdat zij zich profileren buiten de
gemeente. Kleinere centra mikken daarentegen minder op een bereik buiten de gemeente.  

“Onze website is volledig geïncorporeerd in de gemeentelijke website door de
lokale verankering. Voor grotere centra heeft het zin om eigen website te heb-
ben omdat zij zich profileren buiten de gemeente.” MEDEWERKER GEMEENSCHAPSCENTRUM
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6 pijnpunten bij het delen van systemen met andere gemeentediensten

1. Onaangepaste flow voor eindgebruikers
Bij de aankoop van een ticket moet de gebruiker in sommige gevallen inloggen via het rijksregister. 
Dit kan een drempel vormen, zeker voor bezoekers die geen inwoner zijn van de gemeente. 

2. Ticketoplossingen binnen een generiek systeem voldoen niet aan de noden van middelgrote en grote
spelers  (piekverkopen, abonnementtypes ...).  Dit wordt ook bevestigd door leveranciers. 

“De ticketleverancier zegt zelf dat hij niet aan onze noden tegemoet kan komen
voor ticketing. Onze omvang is te groot, ze mikken meer op kleinere gemeenten
die ze in de breedte voorzien van vrijetijdsfunctionaliteiten.” 

MEDEWERKER CULTUURCENTRUM

3. Als je als kleine speler niet gehoord wordt bij de leverancier, levert dit frustraties op. 
Cultuur is vaak slechts een klein onderdeel van het volledige systeem. Dat maakt het moeilijk om de noden
van een klein centrum bovenaan de prioriteitenlijst van de gemeente en dus van de leverancier 
te krijgen.

4. De cultuurwebsite is het kneusje in de gemeentewebsite. 
De website heeft andere behoeftes op vlak van communicatie en promotie. Gemeentesites zijn vaak heel
dienstgericht, maar minder publiekswervend.

“De website uit de gemeentelijke website trekken zou op een ‘no way’ stuiten bij
de gemeente.” MEDEWERKER CULTUURCENTRUM

5. Alle data van gebruikers worden in één database ondergebracht. 
En dit zonder onderverdeling per domein. Het is moeilijk om nadien voor communicatiedoeleinden
opnieuw te ontclusteren. In sommige gevallen wordt het volledige bewonersbestand al proactief
opgeladen in het CRM-systeem.

6. Er is geen overkoepelend orgaan dat opkomt voor de noden van cultuur 
binnen een generiek systeem.  
VVSG en V- ICT-or nemen dit niet op.

“We zijn heel tevreden over de huidige systemen, maar we willen op termijn
opnieuw naar een generiek systeem. In een ideaal scenario voor het cultuurcen-
trum gaan we naar één generiek systeem, met de performantie van
gespecialiseerde systemen en website.“ MEDEWERKER CULTUURCENTRUM
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v. Systemen beheren en aanpassen 

Hebben de respondenten naar hun gevoel voldoende vrijheid om de digitale systemen te beheren en dingen
aan te passen?

De ontevredenheid schommelt voor alle systemen rond de 30%. De tevredenheid schommelt voor alle
systemen rond de 60 à 70%. 
Ongeveer 30% van de respondenten heeft het gevoel de systemen niet of eerder niet goed te beheersen,
maximaal te kunnen benutten en te kunnen aanpassen. 

‘IK HEB HET GEVOEL DAT WIJ HET SYSTEEM GOED BEHEERSEN

MAXIMAAL (KUNNEN) BENUTTEN EN AANPASSEN AAN ONZE NODEN’

iv. Tevredenheid over digitale systemen 

In de online bevraging quoteerden de respondenten hun algemene tevredenheid over de digitale systemen op
een schaal van 0-10. We interpreteren deze schaal niet lineair, maar als volgt:
0-4 = helemaal niet tevreden
5-6 = eerder ontevreden
7-8 = eerder tevreden
9-10 = helemaal tevreden 

De ontevredenheid schommelt voor alle systemen rond de 30%. De tevredenheid schommelt voor alle
systemen rond de 60 à 70%. 
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‘IK HEB HET GEVOEL DAT WIJ HET TICKETINGSYSTEEM GOED BEHEERSEN

MAXIMAAL (KUNNEN) BENUTTEN EN AANPASSEN AAN ONZE NODEN’

Of een organisatie digitale systemen deelt met de stad/gemeente, heeft een impact op de tevredenheid en
het gevoel van beheersbaarheid.
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‘IK HEB HET GEVOEL DAT WIJ VOLDOENDE VRIJHEID HEBBEN OM 

DE WEBSITE TE BEHEREN EN DINGEN AAN TE PASSEN’

‘IK HEB HET GEVOEL DAT WIJ HETPLANNINGSYSTEEM GOED BEHEERSEN

MAXIMAAL (KUNNEN) BENUTTEN EN AANPASSEN AAN ONZE NODEN’



vi. De systemen in detail 

Digitaal Ticketingsysteem

een systeem om tickets te verkopen aan klanten 
(online en/of via een baliemedewerker) 
en dit als dusdanig te registreren 

Leveranciers

Ticketmatic is marktleider,  zeker bij cultuurcentra (67%) en kunstenorganisaties (61%). 
Ticketmatic wordt vaker gebruikt door 

> organisaties met meer beslissingsrecht (59% tegenover 31%).

> organisaties met een hoger ticketvolume. 73% verkoopt meer dan 25.000 tickets per jaar, 77% verkoopt
tussen 25.000 en 10.000 tickets per jaar, tegenover 40% bij organisaties met minder dan 10.000 tickets
per jaar. Dit verschil is statistisch significant.

Recreatex komt als tweede in de rij iets vaker voor bij gemeenschapscentra (25%) dan bij cultuurcentra
(14%). Het wordt niet gebruikt door de bevraagde kunstenorganisaties. Recreatex wordt vaker gebruikt
door 

> organisaties met meer dan de helft receptieve werking (24%) tegenover meer eigen programmatie (9%).
Dit verschil is statistisch significant.

> organisaties met minder beslissingsrecht (31,3% tegenover 9,3%).

> organisaties die de website delen met de gemeente (34,6% tegenover 5,2%). Dit verschil is statistisch
significant.

> organisaties die een ticketingsysteem delen met gemeente (25% tegenover 7%). Dit verschil is statistisch
significant.

SRO wordt ingezet door 12% van de respondenten die voor een cultuurcentrum of kunstenorganisatie
werken, veel minder bij de gemeenschapscentra (4%). 
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MET WELKE SOFTWARELEVERANCIER WERKT 

JOUW ORGANISATIE SAMEN VOOR TICKETING?



Tevredenheid over ticketing 

Van de organisaties die aangeven een digitaal ticketingsysteem te hebben, 
is 68% eerder of heel tevreden. 30% is eerder of heel ontevreden.

Een ticketingsysteem delen met de gemeente/stad heeft een negatief effect op de tevredenheid. 44% van de
organisaties die ticketing delen met de gemeente/stad is heel of eerder ontevreden, tegenover 24% bij
organisaties die niet delen. 

Meer in detail zijn 9 organisaties die een systeem delen met de gemeente heel tevreden.  7 daarvan werken
met Ticketmatic. De functionaliteiten die via Ticketmatic aan andere gemeentelijke diensten worden
aangeboden blijken bij navraag veelal tickets verkopen voor activiteiten en inschrijven voor kinderkampen
(zonder administratieve afhandeling zoals andere leveranciers dit aanbieden). Het zijn dus ticketing
functionaliteiten die worden gebruikt door andere diensten, zonder een functionele verbreding. 

Merk verder op dat de ontevredenheid (score 0-4) hoger is bij organisaties met tussen 5 en 10 VTE (20%)
tegenover organisaties met 0-5 VTE (10%) en organisaties met meer dan 10 VTE (10%).
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IMPACT VAN TYPE ORGANISATIE OP TEVREDENHEID TICKETINGSYSTEEM

IMPACT VAN DELEN MET STAD/GEMEENTE OP TEVREDENHEID TICKETINGSYSTEEM



Tevredenheid individuele componenten 

Respondenten geven scores van 0 tot 10 om hun tevredenheid over de systemen op zes verschillende
aspecten aan te duiden:

1. kostprijs
2. aangeboden functionaliteiten
3. ondersteuning door de leverancier
4. integratie met andere systemen
5. ontwikkelingen op maat van de eigen organisatie
6. nieuwe innovaties op het systeem

De tevredenheid is het hoogst over de aangeboden
functionaliteiten. 56% is eerder of heel tevreden,
tegenover 39% (eerder) ontevreden.

In de middenmoot is de tevredenheid en
ontevredenheid quasi gelijk over

◆ de ondersteuning door de leverancier. 49% is
eerder of heel tevreden tegenover 46% (eerder)
ontevreden.

◆ de ontwikkelingen op maat van de eigen
organisatie. 46% is eerder of heel tevreden
tegenover 47% (eerder) ontevreden.

De tevredenheid is het laagste over 

◆ de integratie met andere systemen. 35% is eerder
of heel tevreden tegenover 53% (eerder)
ontevreden. Kijken we naar de gemiddelde score,
dan scoort deze component het slechtste
(gemiddeld 5,5/10).

◆ de innovaties op het systeem. 40% is eerder of
heel tevreden tegenover 51% (eerder)
ontevreden.

◆ de prijs. 31% is eerder of heel tevreden tegenover
42% eerder of heel ontevreden. 

Ook andere factoren hebben een impact op de
tevredenheid over de individuele componenten.
Meest opmerkelijk is de impact van het al dan niet
delen met de gemeente/stad. 

Organisaties die ticketing delen zijn 

◆ vaker ontevreden over nieuwe innovaties op het
systeem. 34% gaf een score van 0-4 tegenover
13% bij organisaties die niet delen. Dit verschil is
statistisch significant. 

◆ minder vaak tevreden over integratie met andere
systemen. 19% is eerder of heel tevreden
tegenover 42% bij organisaties die niet delen. Dit
verschil is statistisch significant. 

◆ minder vaak tevreden over de aangeboden
functionaliteiten. 44%  is eerder of heel tevreden
tegenover 62% bij organisaties die niet delen.

◆ vaker heel ontevreden over de ondersteuning
door de leverancier. 25% geeft een score van 0-4
tegenover 15% van de organisaties die geen
ticketingsysteem delen.
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Kosten

Slechts voor 32 organisaties kon bij benadering de opstartkost worden opgegeven. Door dit kleine aantal zijn
onderstaande cijfers louter indicatief.

Gemiddeld €17.000:
◆ CC 22.000
◆ GC 9.500
◆ KO 15.000

Slechts voor 43 organisaties kon bij benadering de jaarlijks terugkerende kost worden opgegeven; Door dit
kleine aantal zijn onderstaande cijfers louter indicatief.

Gemiddelde €10.000:
◆ CC 11.600
◆ GC 5.700
◆ KO 11.600

Ticketverkoop door derden

Bij 42,7% van de bevraagde organisaties worden tickets ook bij derden verkocht: 

◆ 9,7% in de bib
◆ 8,7% bij het UiTloket
◆ 6,8% bij toeristische dienst
◆ 23,3 % op een andere manier, bijvoorbeeld bij een ander kunst- of cultuurhuis, bij de organisatoren indien

receptief, Fnac, platenwinkel, tickets.Gent, voorverkooppunten, ticketmaster (AB).
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Digitale planningstool

een systeem om een voorstelling/event/… 
en bijhorende omkadering (bv. materiaal 
voor licht of geluid) in te plannen

Leveranciers

Dit gedeelte werd ingevuld door 62 organisaties. De cijfers en resultaten dienen omwille van deze relatief
lage N-waarde met enige voorzichtigheid te worden benaderd.

Zoals we al eerder meldden, is Recreatex in deze cijfers vermoedelijk onderbelicht. Sommige organisaties
beschrijven Recreatex als zaalreserveringstool, niet als digitale planningstool. 

Yesplan is met 47% marktleider, vooral bij de cultuurcentra (63%). Ook bij kunstenorganisaties en
gemeenschapscentra is Yesplan goed vertegenwoordigd met resp. 35% en 25%. Yesplan is zeer groot
(74%) bij de organisaties met een groot ticketvolume (meer dan 25.000 tickets per jaar). Yesplan komt niet
voor bij kleine organisaties (0-5 VTE). 

15% van de respondenten beschikt over Recreatex als digitale planningstool. Recreatex komt significant
vaker voor bij organisaties die de website delen met de gemeente (40% tegenover 6,4%) en bij organisaties
die planning delen met de gemeente (46,7% tegenover 4,3%). Daarnaast komt Recreatex significant vaker
voor bij organisaties die meer receptief werken. 33% van de organisaties met minder de helft eigen
programmatie gebruikt Recreatex, tegenover 5% bij organisaties met meer dan de helft eigen
programmatie. Recreatex komt significant vaker voor (30%) bij organisaties die niet zelf beslissen of wiens
mening soms gevolgd wordt dan bij de organisaties met meer beslissingsrecht (3%).

Ook andere leveranciers, Djintonic, e2e, iTheatre worden vermeld. 
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Tevredenheid over de digitale planningstool 

Van de organisaties met een digitale planningstool is 66% eerder of heel tevreden, 29% is eerder of heel
ontevreden. Van elk type organisatie is ongeveer een tiende heel ontevreden. Bij de cultuurcentra is 80%
eerder of heel tevreden. De gemeenschapscentra zijn vaker eerder ontevreden (42%, dit is significant hoger
dan bij de cultuurcentra en kunstenorganisaties). De helft van de gemeenschapscentra is eerder of heel
ontevreden. Daartegenover is slechts 41% van de gemeenschapscentra eerder of heel tevreden.  60% van de
kunstenorganisaties is (eerder) tevreden.

Kijken we naar de impact van het delen van de digitale planningstool met de gemeente/stad, dan zien we dat
20% van de organisaties die de tool delen, heel ontevreden is, tegenover 6% van de organisaties die de tool
niet delen. Meer dan de helft van de organisaties die planning delen met de stad/gemeente zijn (eerder)
ontevreden. 47% van de organisaties die delen zijn eerder of heel tevreden, tegenover 72% van de
organisaties die niet delen.
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Tevredenheid individuele componenten 

Respondenten geven scores van 0 tot 10 om hun tevredenheid over de systemen op zes verschillende
aspecten aan te duiden:

1. kostprijs
2. aangeboden functionaliteiten
3. ondersteuning door de leverancier
4. integratie met andere systemen
5. ontwikkelingen op maat van de eigen organisatie
6. nieuwe innovaties op het systeem

De tevredenheid is het hoogst is over 

◆ de aangeboden functionaliteiten. 63% is eerder
of heel tevreden tegenover 31% eerder of heel
ontevreden.

◆ de ondersteuning door de leverancier. 58% is
eerder of heel tevreden tegenover 31% eerder of
heel ontevreden.

◆ ontwikkelingen op maat van de eigen organisatie.
48% is eerder of heel tevreden tegenover 41%
eerder of heel ontevreden.Gemiddeld is de
tevredenheid hier het hoogste (7,2/10).

In de middenmoot is de tevredenheid en
ontevredenheid quasi gelijk over

◆ de integratie met andere systemen. 47% is
eerder of heel tevreden tegenover 42% eerder of
heel ontevreden.

◆ nieuwe innovaties op het systeem. 44% is eerder
of heel tevreden tegenover 41% eerder of heel
ontevreden.

De tevredenheid is het laagst over de kostprijs. 
28% is eerder of heel tevreden tegenover 34%
eerder of heel ontevreden. Maar liefst 39% van de
respondenten heeft echter geen mening over de
kostprijs. 

Kosten

Het gedeelte in de online bevraging over de kosten werd door slechts 
16 organisaties ingevuld. De resultaten zouden een onbetrouwbaar beeld kunnen schetsen en worden niet
weergegeven in het rapport
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Website 

een digitale plek waar de organisatie 
het aanbod communiceert aan het publiek

Verhouding tot de gemeente

Bij 57% van de Bij 57% van de gemeenschapscentra en 27% van de cultuurcentra is de website een pagina
of subwebsite van de gemeentelijke/stedelijke website. Dit is statistisch significant. Bij de bevraagde
kunstenorganisaties komt dit niet voor.  

Bij 50% van de organisaties die meer receptief werken (minder dan 50% eigen programma) is de website
een onderdeel van de gemeentelijke/stedelijke site. Dit verschilt significant ten opzichte van de organisaties
met meer dan de helft eigen programmering (14%). De website is een onderdeel van de gemeentelijke
website bij 50% van de organisaties die niet zelf beslissen of wiens voorkeur hierover soms gevolgd wordt.
Dit tegenover 19% van de organisaties met meer beslissingsrecht. Ook dit verschil is statistisch significant.

Leveranciers

De markt is verdeeld over meer spelers dan bij ticketing en planning. Volta en Peppered zijn sterk
vertegenwoordigd bij de cultuurcentra en de kunstenorganisaties. Volta bedient 19% van de organisaties
die de website niet delen met de gemeente, Peppered 13%. LCP bedient dan weer 36% van de organisaties
die de website delen met de gemeente/stad. 

Digitaal Podium Onderzoeksrapport
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Tevredenheid 

Het gedeelte in de online bevraging over de kosten werd door slechts  16 organisaties ingevuld. De
resultaten zouden een onbetrouwbaar beeld kunnen schetsen en worden niet weergegeven in het rapport

54% van de organisaties met een website is eerder of heel tevreden. Dit is lager dan bij ticketing (68%) en
planning (66%). 35% is eerder of heel ontevreden. De gemeenschapscentra zijn vaker heel ontevreden
(25%, een significant hoger percentage dan bij de andere types.  De kunstenorganisaties zijn vaker heel
tevreden en zelden heel ontevreden. 

22% van de organisaties die de website delen met de gemeente/stad is heel ontevreden,  dit is significant
hoger dan bij de organisaties die de website niet delen (6%). Slechts een klein percentage is heel tevreden. 
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Tevredenheid individuele componenten 

Respondenten geven scores van 0 tot 10 om hun tevredenheid over de systemen op zes verschillende
aspecten aan te duiden:

1. kostprijs
2. aangeboden functionaliteiten
3. ondersteuning door de leverancier
4. integratie met andere systemen
5. ontwikkelingen op maat van de eigen organisatie
6. nieuwe innovaties op het systeem

De tevredenheid is het hoogst over de ondersteuning
van de leverancier. 44% is eerder of heel tevreden
tegenover 36% eerder of heel ontevreden.

In de middenmoot is de tevredenheid en
ontevredenheid quasi gelijk over

◆ de kostprijs. 30% is eerder of heel tevreden
tegenover 28% eerder of heel ontevreden. Een
zeer grote groep respondenten heeft hierover
geen mening. 

◆ de aangeboden functionaliteiten. 43% is eerder of
heel tevreden tegenover 47% eerder of heel
ontevreden.

◆ de ontwikkelingen op maat van de eigen
organisatie. 46% is eerder of heel tevreden
tegenover 43% eerder of heel ontevreden.

De tevredenheid is het laagst over

◆ de integratie met andere systemen. 40% is eerder
of heel tevreden tegenover 46% eerder of heel
ontevreden.

◆ de nieuwe innovaties op het systeem. 34% is
eerder of heel tevreden tegenover 54% eerder of
heel ontevreden.

Kosten

Slechts voor 31 organisaties kon bij benadering de
opstartkost worden opgegeven. Door dit kleine aan-
tal zijn onderstaande cijfers louter indicatief.
Gemiddeld €18.500:
◆ CC 18250
◆ GC 4750 
◆ KO 21700

Slechts voor 37 organisaties kon bij benadering de
jaarlijks weerkerende kost worden opgegeven. Door
dit kleine aantal zijn onderstaande cijfers louter
indicatief.
Gemiddeld €4.900:
◆ CC 3200
◆ GC 1150
◆ KO 6750
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Tools voor digitale communicatie 

tools voor digitale communicatie van kunst- en 
cultuurhuizen met hun publiek

Verhouding tot de gemeente

Om e-mails naar eindgebruikers te sturen wordt vooral Mailchimp veel gebruikt (47%), in het bijzonder door
de kunstenorganisaties (54%). Verder worden Outlook, het ingebouwde systeem van de website en het
digitaal ticketingsysteem gebruikt voor deze communicatie (22%). De gemeenschapscentra gebruiken
opvallend vaker Outlook (42%), dit verschil is statistisch significant ten opzichte van het gebruik van
Outlook bij de cultuurcentra (16%) en de kunstenorganisaties (13%).
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VIA WELK SYSEEM STUURT JOUW ORGANISATIE E-MAILS NAAR BEZOEKERS?

STUURT JOUW ORGANISATIE DIGITALE COMMUNICATIE 

NAAR GESEGMENTEERDE GROEPEN VAN KLANTEN?



Een groot aantal van de bevraagde kunst- en cultuurhuizen (68%) segmenteert en communiceert gericht naar
de abonnees of de vrienden des huizes. 61% gebruikt Facebook voor gerichte advertenties en 47%
segmenteert op basis van verkoophistoriek.

Cultuurcentra en kunstenorganisaties zenden vaker mails naar abonnees en vrienden (respectievelijk 73% en
82% ten opzichte van 42% van de gemeenschapscentra) en segmenteren vaker op basis van verkoophistoriek
(respectievelijk 55% en 62% ten opzichte van 19% van de gemeenschapscentra). Deze verschillen zijn
statistisch significant. 

De organisaties die systemen delen met de gemeente/stad communiceren minder vaak met gesegmenteerde
groepen van klanten. Deze verschillen zijn statistisch significant.

Organisaties die een website delen sturen minder e-mails naar de abonnees dan organisaties die geen
website delen (46% tegenover 74%). Hetzelfde geldt voor organisaties die een ticketingsysteem delen. Zij
sturen minder e-mails naar de abonnees dan organisaties die het ticketingsysteem niet delen (53% tegenover
73%).

Organisaties die een ticketingsysteem delen adverteren minder vaak via Facebook dan organisaties die geen
ticketingsysteem delen (41% tegen over 70%). Hetzelfde geldt voor organisaties die een planningstool delen.
Zij adverteren minder vaak via Facebook  dan organisaties die de planningstool niet delen (33% tegenover
66%).
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De online bevraging in samenwerking met iVox geeft een beeld van de huidige situatie. In interviews polsten
we waar de doelgroep in de toekomst nood aan heeft bij de uitbouw van een gedeelde digitale infrastructuur.
We houden rekening met deze behoeften en noden bij de uitwerking van het project Digitaal Podium. 

We vroegen de respondenten waaraan heeft hun organisatie het meest behoefte heeft. Wat zouden ze in de
toekomst graag verwezenlijkt zien? 
De respondenten konden 3 mogelijkheden aanduiden.

C. Doelstellingen
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Er is het meeste vraag naar de eerste 
4 doelstellingen, alle met 39% of meer.  

1. Betere integratie met softwaresystemen binnen de organisatie
2. Meer interne efficiëntie
3. Verhoogd gebruiksgemak voor de bezoekers
4. Betere integratie met systemen buiten de organisatie

Algemeen is dit een pleidooi voor meer interne efficiëntie binnen de organisatie, en voor een verhoogd
gebruiksgemak.

Hieronder gaan we dieper in op de verschillende doelstellingen die de respondenten aanduidden, aangevuld
met informatie uit de diepte-interviews.

Betere integratie met softwaresystemen binnen de organisatie

52,6% van de respondenten koos voor betere koppelingen tussen softwaresystemen onderling binnen de
organisatie (planning, ticketing, website, boekhouding)

◆ Het is nodig om betere koppelingen te maken tussen de verschillende systemen en duidelijke afspraken
met de leveranciers hieromtrent. Vaak ontstaan er problemen tussen de systemen, waarbij van de ene
naar de andere leverancier wordt doorverwezen. De kunst- en cultuurhuizen hebben niet de nodige kennis
in huis om te kunnen inschatten in welk systeem moet worden ingegrepen en welke leverancier dit moet
opvolgen.

◆ Wanneer voor een nieuw systeem wordt gekozen dienen alle koppelingen met de andere systemen
binnen het ecosysteem van het kunst- of cultuurhuis opnieuw herbekeken te worden. Vaak zijn deze niet
of niet voldoende gedocumenteerd, waardoor alle kennis bij nieuwe leveranciers van nul opgebouwd
moet worden. 

◆ Om gepersonaliseerd en gericht te kunnen communiceren naar het publiek moet data ontsloten worden.
Data op basis profiel-, event- en verkoophistoriek zit verspreid over verschillende systemen. Om deze
data te centraliseren in één systeem moet er een integratie zijn tussen de verschillende systemen. Goede
koppelingen ontbreken in de meeste kunst- en cultuurhuizen waardoor in de praktijk zelden aan CRM
gedaan kan worden op basis van alle beschikbare data. In de meeste gevallen wordt enkel de
ticketingdata gebruikt om op te segmenteren. 

◆ Voor het ontsluiten van data voor rapportage geldt hetzelfde principe. Rapportages worden nu meestal
uitgevoerd op de afzonderlijke systemen. Rapportage overheen alle data zou het gebruiksgemak
verhogen en kunnen leiden tot nieuwe inzichten. 

“Connecties tussen website en ticketing zijn niet optimaal.  Ze verwijzen steeds
naar elkaar als er iets geïmple men teerd moet worden.” 
MEDEWERKER KUNSTENORGANISATIE

“Ik hoop via marketingtools dwarsdoorsnedes op de verkoophistoriek te maken
en verder uit te breiden naar acteurs, momenten van voorstellingen, genres,
tags. ”
MEDEWERKER KUNSTENORGANISATIE
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Meer interne efficiëntie

50,9% van de respondenten koos voor minder tijd verliezen bij het werken in de softwaresystemen
(omslachtige taken automatiseren, gebruiksgemak verhogen, werkprocessen vereenvoudigen …).

Hierbij doelen de ondervraagde kunst- en cultuurhuizen echt op de nood om ontzorgd te worden van taken
die  geautomatiseerd kunnen worden door middel van een IT-oplossing. Als systemen efficiënter werken,
komt er meer tijd vrij voor de kerntaken en is er een verlichting van werkdruk. Nu vragen IT-systemen al te
vaak extra tijd.

“Bij scholenwerking is de vraag veel groter dan het aanbod. Het is een
ingewikkelde puzzel die moet gelegd worden. Scholen doen een aanvraag via een
formulier. In Excel wordt de planning gedaan. De volledige afhandeling is manueel. 
Er is nog geen zoektocht geweest naar een tool die dit zou kunnen faciliteren,
want de persoon die zich met scholenwerking bezighoudt, is niet digitaal
onderlegd. “
MEDEWERKER KUNSTENORGANISATIE

Verhoogd gebruiksgemak voor de bezoekers

41,2% koos voor de online ervaring van bezoekers verbeteren in hun contact met de organisatie.

Deze vraag werd door de geïnterviewden op twee manieren geïnterpreteerd. Enerzijds moet de bezoeker
vlot het volledige aankoopproces kunnen doorlopen. Anderzijds hechten organisaties die systemen delen
met de gemeente/stad belang aan het gemak voor de gebruiker om op één plaats alle vrijetijdsproducten te
vinden en deze via één login te kunnen aankopen. 

Betere integratie met systemen buiten de organisatie

39,5% koos voor koppelingen en integraties met andere systemen zoals Kiosk, CCinCijfers, UiTdatabank,
UiTpas …

Het merendeel van de geïnterviewde organisaties wil een integratie van de UiTpas in het ticketingsysteem,
om zo kortingstarieven te kunnen toekennen aan online kopers. Aan deze vraag van de kunst- en
cultuurhuizen werd nog niet beantwoord door de leveranciers.

Ook wordt hier vaak de koppeling met cc in cijfers aangehaald. Momenteel is dit een zeer omslachtige taak.
Organisaties zien daarom vaak af van deze taak, maar geven toch aan dat ze het belangrijk vinden. 

“Koppelingen leggen met cc in cijfers is echt een pijnpunt nu, maar het is belangrijk
om nog dingen op bovenlokaal vlak te doen.” 
MEDEWERKER CULTUURCENTRUM
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Ontwikkelingen op maat van de sector

22,8% koos voor makkelijker ontwikkelingen op maat van de sector verkrijgen bij leveranciers (voor
ticketing, planning, website).

Hiermee wordt vooral gedoeld op de extra noden en behoeftes (functionaliteiten) op maat  van specifieke
domeinen zoals jeugdwerking, scholenwerking, andere vrijetijdsdomeinen (sport, jeugd) of kunstdisciplines
dan podiumkunsten (expo, cinema).

“Het is belangrijk om gegevens van kinderen te weten en dat is nu niet het geval.
We beschikken enkel over gegevens van de ouders. Dit heeft consequentie op
vlak van CRM en maakt het moeilijk om de juiste doelgroep aan te schrijven. Kinde-
ren kunnen inschrijven op voorstellingen waarvoor ze niet geschikt zijn, omdat ze 
te oud of te jong zijn.” 
MEDEWERKER CULTUURCENTRUM

“Het is moeilijk om verschillende disciplines een plaats te geven op de website.
Beeldende kunst vergt bijvoorbeeld een heel andere aanpak.”
MEDEWERKER KUNSTENORGANISATIE

Kosten besparen

21,1% koos voor financieel kunnen besparen op softwaresystemen.

Meer en betere innovatie

18,4% koos voor een snellere toegang tot nieuwe (innovatieve) functionaliteiten op de softwaresystemen.

Sommige huizen willen zich profileren als voorlopers/innovators, zoals Trix, Vooruit en de Warande. Voor
hen is het belangrijk om snel te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen binnen de sector. Andere geven
aan dat ze het belangrijk vinden om mee aan te sluiten maar niet als voorloper.

Samenwerking en wederverkoop

13,2% koos voor tickets verkopen met andere kunstorganisaties, cultuur- of gemeenschapscentra.
8,8% koos voor tickets verkopen met andere vrijetijdsspelers uit de gemeente/stad.
8,8% koos voor samenwerking met andere kunstorganisaties, cultuur- of gemeenschapscentra.

Onder deze laatste doelstelling bundelen we de verschillende doelstellingen die we kunnen onderbrengen
onder samenwerking. Alle 3 de doelstellingen werden laag gescoord door de organisaties. Opmerkelijk,
want bij een eerdere haalbaarheidsstudie in 2018 over een gedeeld ticketingsysteem kwamen
samenwerking en wederverkoop als een prioriteit naar boven.

Ondersteuning bij samenwerking met leveranciers

8,8% koos voor ondersteuning bij het opstellen contracten, vertalen van noden in technische vereisten,
ontzorgen van ICT beslommeringen.
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Conclusie

De bevraging werd door 114 organisaties uit de doelgroep ingevuld, wat een maximale foutenmarge
impliceert van 6,7% (95% betrouwbaarheid). 

De meeste organisaties beschikken over een website. Ook het ticketingsysteem is goed ingeburgerd, 90%
van de organisaties beschikt hierover. Het gebruik van een digitale planningstool ligt heel wat lager. We zien
dat 54% van de organisaties hier gebruik van maakt, al ligt dit percentage in realiteit waarschijnlijk een stuk
hoger. We merkten dat verschillende gemeenschapscentra de tool Recreatex niet als planningstool maar als
zaalreservatiesysteem definiëren.  

Ongeveer een derde van de respondenten heeft het gevoel dat ze de gebruikte systemen niet of eerder niet
goed beheersen, maximaal kunnen benutten en kunnen aanpassen.
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Tevredenheid

60 à 70% van de respondenten is (eerder) tevreden over de digitale systemen op zich. De tevredenheid ligt
het laagste over de integratie met andere systemen en de innovaties op de systemen. Dit geldt voor alle
systemen, maar valt vooral op bij ticketing en website. 

Als we kijken naar de parameters die de tevredenheid beînvloeden, dan zien we dat er een invloed is van
zowel type organisatie (CC, GC, KO) als van het al dan niet delen van het digitale systeem met de
gemeente/stad. Vooral bij het al dan niet delen is deze invloed consistent. 

Van de cultuurcentra 

◆ is 76% eerder of heel tevreden over het ticketingsysteem.
◆ is 80% eerder of heel tevreden over de planningstool.
◆ is 41% eerder of heel ontevreden over de website.

Van de gemeenschapscentra 

◆ is 61% eerder of heel tevreden over het ticketingsysteem.
◆ is 25% heel ontevreden over het ticketingsysteem. Dat is een stuk meer dan bij de cultuurcentra en 

kunstenorganisaties. 
◆ is de helft eerder of heel ontevreden over de planningstool.
◆ is 46% eerder of heel ontevreden over de website, waarvan 25% heel ontevreden.

Van de kunstenorganisaties

◆ is 64% eerder of heel tevreden over het ticketingsysteem. Opvallend is dat slechts 3% heel tevreden is over
de ticketing tegenover 45% van de cultuurcentra en 25% van de gemeenschapscentra.

◆ is 60% eerder of heel tevreden over de planningstool.
◆ is 80% eerder of heel tevreden over de website.

Cultuurcentra en gemeenschapscentra delen soms digitale systemen met de gemeente/stad. 
◆ Gemeenschapscentra delen erg vaak de website (60%),vaak ticketing (42%) en soms planning (19%).
◆ Cultuurcentra delen soms de website (23%), vaak ticketing (34%) en soms planning (21%).
◆ Kunstenorganisaties delen (bijna) nooit.

Soms houdt delen met de gemeente/stad ook een functionele verbreding in van het digitale systeem. Dan
kunnen ouders bijvoorbeeld de fiscale attesten terugvinden in hun account, of burgers kunnen online
sportvelden reserveren. Soms is er geen functionele verbreding, bijvoorbeeld als het stedelijk museum of de
toeristische dienst sporadisch tickets verkoopt voor een evenement via het ticketingsysteem.

Uit de resultaten kunnen we afleiden dat het delen van digitale systemen met de gemeente/stad een aantal
negatieve effecten heeft:

◆ Organisaties hebben minder het gevoel de systemen te beheersen en naar de hand te kunnen zetten.
◆ Organisaties zijn minder tevreden over ticketing, planning en website.
◆ Organisaties zijn minder tevreden over de aangeboden functionaliteiten.

Dit effect wordt versterkt als we kijken naar de gevallen waar er functionele verbreding optreedt. Dit lijkt
logisch: meer functionaliteiten aanbieden betekent veelal deze functionaliteiten minder diep kunnen
uitwerken.
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Doelstellingen

Efficiëntie werking binnen de organisatie staat hoog op de agenda van de respondenten. Daarvoor moeten
interne systemen goed op elkaar afgestemd zijn. Ook de koppeling met externe systemen (CCinC, UiTpas …)
kan beter. Daarnaast moeten medewerkers ontzorgd worden van taken die kunnen geautomatiseerd kunnen
worden door middel van IT. Als digitale systemen efficiënter werken komt er meer tijd vrij voor de kerntaken. 

Naast interne efficiëntie heeft ook het gebruiksgemak voor het publiek een hoge prioriteit bij de kunst- en
cultuurhuizen. Enerzijds verwachten ze dat de bezoekers vlot het volledige aankoopproces kunnen doorlopen.
Anderzijds hechten organisaties die systemen delen met de gemeente/stad belang aan het gemak voor de
burger om op één plaats alle vrijetijds producten te vinden en deze via één login te kunnen aankopen.

Cultuurconnect

Priemstraat 51, 1000 Brussel

+32 (0)2 213 10 20

www.cultuurconnect.be

info@cultuurconnect.be


