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De uitdaging
• De huidige en toekomstige generatie warm maken voor het rijke en 

diverse erfgoed in Vlaanderen.

• Het publiek verbreden en de weg wijzen naar het erfgoed en de 
beheerders/beoefenaars.

• De digitale transformatie in de sector aanmoedigen en versterken.



Inzicht in de 
mogelijke 

inkomstenstromen
In welk ecosysteem situeert het VMV zich?



De spelers in het veld
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De rol van de overheid
• Enerzijds de overheid als opdrachtgever en 

sponsor van het VMV

• Anderzijds het VMV zelf dat op zich ook een 
'erfgoedbeheerder’ is. 
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Inzichten en focus
• Elke speler levert zowel financiële (€) als niet-

financiële waarde (W) op voor meerdere andere 
partijen. 

• Focus op …

• de meest tastbare en directe vormen van 
waarde

• de kernrelaties met het VMV
(omdat we zoeken naar het zakelijk model voor het VMV en niet van de andere spelers in het ecosysteem.)

• En we laten de gebruiker buiten beschouwing
(omdat er in deze fase beslist is dat het VMV gratis ter beschikking gesteld wordt .)



Spelers in het zakelijk model

4 partijen

1. De overheid als opdrachtgever

2. De overheid als erfgoedbeheerder (VMV)

3. De erfgoedbeheerders

4. De commerciële partners



Zakelijk model
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• VMV als kanaal voor de commerciële partners:

• Klassieke KPI’s zoals gehanteerd in marketingcampagnes

• W = views, clicks & CSR doelstellingen

• VMV met de overheid als opdrachtgever:

• KPI’s gerelateerd aan samenwerkingen, digitalisering en participatie 

• VMV tegenover de andere erfgoedbeheerders:

• Views, clicks & bezoekers

• Maar wat is de waarde van data en kennis?

Hoe  “W” meten



Hoe  “W” meten
• Inspiratie uit “Social Impact Bonds”

• Definitie:

• Het mechanisme van de Social Impact Bond is een op resultaat 
gebaseerd samenwerkingscontract tussen een overheidsinstantie, een 
private investeerder en een dienstverlener. De overheid stelt als doel 
een maatschappelijk probleem op te lossen. Een private investeerder zal 
het initiële kapitaal voor een dienstverlening prefinancieren aan de 
uitvoerder die dit complex maatschappelijk probleem aanpakt.

• Doelstelling is het realiseren van meetbare maatschappelijke impact. De 
overheid betaalt de investeerder alleen terug als de vooropgestelde 
impact wordt gerealiseerd, aangevuld met een rendement op basis van 
de gerealiseerde besparing van dit initiatief.

voorbeeld



Tijd voor interactie!

Beeld: DALL-E: People discussing important subjects in the renaissance period in modern art style



Enkele vragen

Open de browser op je smartphone en surf naar

pollev.com/wimputzeys331

Wifi netwerk: VO Events    Paswoord: vl%%nderen







Oproep
• Kom langs bij het THINK with people team tijdens het 

netwerkmoment als je ideeën of suggesties hebt

• Wij zoeken contact met een aantal erfgoedbeheerders om hier met 
vanuit verschillende perspectieven over na te denken (instellingen 
met publiekswerking, immaterieel erfgoedbeoefenaars, 
heemkundige kringen, private beheerders, steden en gemeenten,...)

Els De Deken

Bert Van Wassenhove


