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Monumenten in moeilijkheden?
• Problemen vooral
• Betalen loonkosten
• Betalen bedrijfskosten: huur, 

nutslasten, belastingen
• Instandhouding

• Wegvallen inkomsten
• Publieksinkomsten: entrees, eigen 

horeca, winkelopbrengsten
• Verhuur aan derden
• Combi publieksinkomsten en verhuur

• Welke kant wil je op
• Welke alternatieven zijn er
• Welke tools zijn er om daarover na te 

denken



Monumenten maken de stap
• Gereedschap voor 

A. Verbeelden van succes = 
bewustwording van visie
Hoe ziet onze organisatie eruit 
in de gewenste toekomst? Waar 
willen we naartoe?

B. Huidige realiteit
Waar staan we nu, wat is de 
kloof, wat hebben we in huis?

C. Creatieve ideeën
Brainstorm: Welke oplossingen 
kunnen we bedenken?

D. Hoe gaan we verder
Welke prioriteiten stellen we, 
welke stappen, welke acties?



Monumenten en markten
• Gereedschap voor
Verhogen omzet via vier 
groeistrategieën: 
1. Marktpenetratie
2. Marktontwikkeling
3. Productontwikkeling
4. Diversificatie
NB. Mogelijkheden 2 en 4 
worden weinig benut, maar 
zijn voor erfgoed en 
monumenten interessant! 



Business Model Canvas
• Gereedschap voor 
Ontwerpen van bedrijfsplan 
met 9 bouwstenen
1. Doelgroep – klanten
2. Toegevoegde waarde
3. Contact met je relaties
4. Marketing en communicatie
5. Inkomsten
6. Bedrijfsmiddelen: monument,

verhaal, mensen
7. Kernactiviteiten
8. Partners
9. Bedrijfskosten



Drielagen Business Model Canvas
• Gereedschap voor
Bedrijfsplan houdt rekening 
met economische, sociale en 
ecologische aspecten
1. Business laag

De economische laag
2. Sociale laag

Invloed op de betrokkenen
3. Ecologische laag

Levensduur van materialen



Monumenten maken planning
• Gereedschap voor
Probleemoplossing en 
kwaliteitsverbetering
• PLAN – Ontwerp een plan en 

stel verbeterdoelen vast 
• DO – Voer de verbeterdoelen 

uit
• CHECK – Meet het resultaat en 

vergelijk met de eerdere 
situatie 

• ACT – Stel je plannen bij als het
resultaat nog kan verbeteren

• PDCA – Cirkel - Blijf leren en 
verbeteren



Monumenten benutten kansen
• Gereedschap voor
Interne en externe analyse
• Intern
• Sterktes
• Zwaktes

• Extern
• Kansen
• Bedreigingen

SWOT-analyse levert 
strategische inzichten voor 
de koers van je organisatie



Monumenten en mogelijkheden



Monumenten na corona

En nu 
aan de 
slag!


