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Kunstschilders die meer met hun kunstwerken bereiken.
Wat is het KunstSchildersCollectief (KSC)?
Harry Jochems

Prettig kennis te maken

Het KunstSchildersCollectief (KSC) is
een initiatief gestart
om kunstschilders
de mogelijkheid te
bieden om op eenvoudige wijze hun
producten te promoten en te verkopen
in de online galerie /
winkel van het KSC.
Harry Jochems is de
oprichter, hij vertelt:

De “niet schilder
gerelateerde lasten”,
worden zoveel
mogelijk door het
KSC overgenomen.
Met andere woorden: een deelnemer
schildert en “andere
zaken” worden
zoveel mogelijk,
voor de kunstschilder geregeld.

“Andere zaken”:
hieronder wordt
maatwerk verstaan.
Met de kunstschilder
wordt overlegd waar
behoefte aan is. Is er
bijvoorbeeld nog
geen website, dan
wordt deze gemaakt.
Is er behoefte aan het
regelen van een
expositie, wordt dit
geregeld.
U kunt ook denken

aan: fotograferen van
schilderijen (en
geschikt maken voor
internet; watermerk,
juiste formaat e.d.),
advisering m.b.t.
leveringsvoorwaarden,
intellectueel
eigendom, reclame
maken en nog veel
meer. Eigenlijk te
veel om hier te
noemen.

Bent u kunstschilder,
neem dan geheel
vrijblijvend contact
met mij op. Ik ben te
bereiken via de gegevens onderaan deze
nieuwsbrief.
Met creatieve groet
en graat tot ziens!

Harry Jochems

Reactie van deelneemster Ingrid Arensen
Ingrid Arensen

Ingrid is al vanaf het prille begin
deelneemster aan het KunstSchildersCollectief.
Waarom heb je voor het KSC gekozen?
Als kunstschilder en docente schilderen ben
ik erg druk. Veel van mijn tijd ben ik kwijt
aan het regelen van dingen die niet direct
met schilderen te maken hebben. Hierbij kun
je bijvoorbeeld denken aan het regelen van
exposities of het actief promoten van mijn
werk. Mijn interesses liggen bij schilderen en
niet bij deze dingen.
Al vele jaren heb ik enigszins met deze
“bijzaken” in mijn maag gezeten. Nu wordt

er veel door het KSC overgenomen. Dit
bespaart mij veel tijd en energie.

zoekmachines en online reclame maken met
Google Adwords.

Wat heeft het KSC concreet al voor jou
gedaan?

Veel taken heb je dus bij het KSC
neergelegd; wat kost dit?

Het KSC heeft voor mij onder andere een
nieuwe website gemaakt. Via de website van
het KunstSchildersCollectief heb ik gebruik
gemaakt van een tijdelijke actie voor een
gratis website. Dit heeft mij een website
opgeleverd die naar mijn tevredenheid is.
Trouwens het onderhoud van de site is nu
ook geregeld.
Tevens hebben ze van mijn nieuwe werken
foto’s gemaakt en deze in de online
webwinkel/galerie van het KSC geplaatst. Ik
moet zeggen dat ik verscheidene
complimenten heb ontvangen over de
website van het KSC en mijn eigen website.
Op dit moment zijn we bezig om een website
in te richten voor de leerlingen van mij. Dit
wordt hun portfolio, met de mogelijkheid
om hun werken ook te kunnen verkopen.
Daarnaast heeft het KSC er o.a. voor gezorgd
dat ik beter vindbaar ben op internet; het
aantal bezoeken is flink toegenomen. Dit
komt o.a. door het optimaal instellen van

Er geldt een heel aantrekkelijke regeling.
“no cure, no pay”, dus met andere woorden:
wordt er niets verkocht, hoef ik niets te
betalen. Mooie regeling lijkt me. Wordt er
wel iets verkocht, betaal ik 10% provisie (ex.
BTW) van de verkoopprijs. Ook dit is
interessant, want bij een (fysieke) galerie is
dit aanzienlijk duurder. Het KSC investeert
in mij. Zo heb ik een aantal goede afspraken
gemaakt. De gemaakte kosten worden, naast
de provisie, verrekend met de verkoop van
mijn schilderijen.
Ik hoop dat er binnenkort meer
kunstschilders zich aansluiten bij het KSC.
De kracht van het collectief zit in de
hoeveelheid deelnemers en de kwaliteit van
hun werk. Voor vele kunstschilders is het
zeker interessant om in ieder geval in
gesprek te gaan!

Ingrid Arensen

Contact: KunstSchildersCollectief
Harry Jochems

info@kunstschilderscollectief.nl

Edelenveld 405

Tel.nr. 06 - 10 39 10 30

www.kunstschilderscollectief.nl
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