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Wat als we samen zaaien, plukken én oogsten?
Het prijsbeleid in de non-profitsector is meestal niet gericht op het maximaliseren van de winst. 
De prijs wordt gebruikt om de kosten te dekken of om het gebruik of de toegang tot wat je aan-
biedt te maximaliseren, met andere woorden: impact te genereren!

Denk, deel, doe en voeg waarde toe 
 Wat betalen je klanten vandaag? Wat zouden ze bereid zijn te betalen? Welk effect zou een 

prijsstijging of prijsdaling hebben op je eigen organisatie? In welke mate zou het je impact beïn-
vloeden?

Er zijn 3 manieren om je prijs te berekenen:
 Kostplus-methode

Hierbij baseer je je op de werkelijke kosten die je product of dienst met zich meebrengt. Het is es-
sentieel dat je een zicht hebt op hoeveel het je kost om je product of dienst aan de man te bren-
gen. Hierop neem je dan een marge.

 Waarde-methode
Wat is de meerwaarde van je product of dienst voor je klant? Wat is je klant bereid te betalen voor 
wat je hem biedt?

 Marktgebaseerde methode
Hoeveel kosten gelijkaardige producten of diensten?

Lees meer op de website van Cultuurloket 

Denk, deel, doe en voeg waarde toe 
 Welke prijszettingsmethode pas jij toe (binnen jouw organisatie)?

Weetje: In het verleden is er al onderzoek gedaan naar prijszetting in de cultuursector. Het onder-
zoek van Colpaert, Praet en Vekeman naar de relevantie van prijsdifferentiatie in de cultuursector 
toonde aan dat meer dan de helft van de cultuurconsumenten bereid zijn om een hogere prijs te 
betalen. Wil dit zeggen dat alle prijzen de hoogte in kunnen? En wat als je als organisatie prijzen 
voor bepaalde doelgroepen laag wil houden? 

Lees meer over prijsstrategieën op de website van Cultuurloket    

Bespreek de voor- en nadelen voor elke strategie. Wat is het effect van de prijszetting op de orga-
nisatie? Bijvoorbeeld: prijsdiscriminatie zorgt voor prijzen die beter passen bij mijn verschillende 
doelgroepen, maar zorgt ook voor extra administratie, bijvoorbeeld door leeftijdscontrole aan de 
kassa.


