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Wie Artist at Home 
 
Artist at Home is een onafhankelijke organisatie die een oplossing biedt voor de huidige problematiek in 
de artistieke sector: Een overkoepelend platform voor de cultuursector door de cultuursector. Aan goede wil 
ontbreekt het bij ons alvast niet. Met een team van enthousiaste developpers, creatievelingen en sector 
organisaties hebben wij de afgelopen weken de bouwstenen gelegd. Artist at Home maakt geen onderscheid 
tussen zelfstandigen, flexwerkers of werknemers. Samen staan we sterk en een gezamenlijke aanpak is 
nodig.  

 
Wat is ArtistAtHome.be     

 
Aan de hand van een online platform geeft Artist at Home jullie de kans om te blijven doen wat jullie graag 
doen, performen. Als artiest kan je een profiel aanmaken met een bio en profielfoto/video om jezelf te 
presenteren. Vergeet zeker geen link naar een extern portefolio om je werk te showcasen!  
 
Eénmaal je artiestenprofiel volledig klaar is om fans in ontvangst te nemen is het aan jou om aan te geven 
welke performances je bereid bent om af te leveren. Dit doe je door producten toe te voegen aan je 
profiel. Als artiest krijg je de volledige vrijheid om creatief uit te hoek te komen. De enige restrictie is dat je je 
moet houden aan één van de volgende afleverformaten: video, foto, tekst of audio. Moest de creativiteit 
hopeloos zoek zijn, kan je je altijd laten inspireren door onze voorbeelden op de website.  
 
Het is nu aan de fans om orders te plaatsen en neem het van ons aan, de vraag is groot. Voorstellingen, 
tentoonstellingen en optredens vielen massaal weg maar dat wil niet zeggen dat de vraag naar kunst 
afneemt. Veel mensen zitten thuis, op ‘staycation’ en de nood aan ontspanning in eigen huis is groot. 
 
Zodra een order binnenkomt zie je dit in het order overzicht en kan je de performance afleveren door het 
gepaste bestand up te loaden, eventueel vergezeld van een boodschap voor de fan. Nu nog bevestigen 
en je eerste performance is een feit!  
 
 

Verenigingen 
 

De hulp van Artist at Home aan de artistieke sector gaat verder dan enkel dit platform. We willen ook de 
verschillende belangenverenigingen ondersteunen. Zij vechten immers voor het welzijn van de artiest ze 
spelen een belangrijke rol bij de redding van de sector. Tijdens de registratie, zal je als artiest kunnen 
aangeven welke vereniging of organisatie jij steunt. Artists United krijgt op dit vlak de primeur, maar snel 
zullen meerdere verenigingen mee aan boord stappen. Een deel van de inkomsten die een artiest genereert, 
zal rechstreeks doorvloeien naar de vereniging die hij steunt.  
 
Nogmaals, welke vereniging je steunt is volledig jouw keuze. Het is ook aan hun om te communiceren hoe 
ze de inkomsten zullen besteden. Mogelijke voorbeelden zijn een opschaling van hun huidige activiteiten, 
het voeden van een algemeen steunfonds, het verlenen van financiële hulp en/of advies, ect.  



 

        realised by 

 

 
Inkomstenverdeling   

 
Naast de verenigingen helpen, wil Artist at Home natuurlijk in de eerste plaats artiesten in nood helpen 
door hun een nieuwe bron van inkomsten aan te reiken. Wanneer een fan een performance uitkiest, 
betaalt deze een bepaald bedrag. Deze som wordt zodanig verdeeld dat de artistieke sector optimaal voorruit 
geholpen wordt:  
 

• De prijs ingesteld door de artiest, is volledig voor de artiest. Als artiest kan je kiezen of je dit bedrag 
integraal aan jouw portefeuille toekent, of dat je een zelf in te stellen percentage doorgeeft aan je 
uitgekozen vereniging. 

• Hierboven betaalt de klant 15% van het door de artiest gevraagde bedrag extra, als algemene 
ondersteuning voor de sector: Een minimaal deel dekt de onkosten van het Artist at Home platform, 
de rest vloeit integraal door naar de vereniging die de artiest gekozen heeft.  

 
Dankzij de optie om als artiest een deel van je inkomen te schenken aan je uitgekozen vereniging, kunnen 
grotere artiesten optreden als weldoener.  
 
 

Betaling via Enhansa 
 

Om de betalingsprocedure zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen, maken we gebruik van het Enhansa 
betalingssysteem. Tijdens je registratie op Artist at Home, maak je als artiest automatisch een Enhansa 
portefeuille aan. Via de link naar de Enhansa workspace kan je een overzicht zien van al je reeds 
gegenereerde  inkomsten en het totaal verzameld bedrag. Eén keer per maand, wordt vanuit Enhansa 
het tegoed (bedrag op de Enhansa portefeuille) aan jou uitbetaald. De manier waarop deze uitbetaling 
verloopt kan je zelf instellen. Voorlopig voorzien we een geautomatiseerde facturatie, of een koppeling met 
de PayPro-tool als mogelijke opties. In het geval dat je als artiest geen facturatiegegevens ter beschikking 
hebt, kan je ook kiezen om al je inkomsten door te geven aan je gekozen steunfonds. U kan dan een 
aanvraag voor steun doen aan die steunfederatie of -fonds. 
 
 
Maak je geen zorgen als dit nog niet volledig duidelijk is voor je. Eénmaal we klaar zijn voor betalingen, zal 
het platform je stap voor stap uitleggen hoe het werkt.  
 
 

Up-and-running   
 
We werken enorm hard het platform zo snel mogelijk up-and-running te krijgen. De online toepassing zal 
de komende dagen en weken stap voor stap uitgebreid worden met nieuwe features. In de eerste plaats 
willen we jullie, de artiesten, de kans geven om de winkel klaar te maken voor fans: het aanmaken van een 
artiestenprofiel en het toevoegen van je producten. Zodra ook de homepage en zoekfuncties zoals de 
searchbar of search by category geïmplementeerd zijn, kunnen we de fans verwelkomen. Wanneer tenslotte 
de volledige betalingsprocedure driedubbel geverifieerd is zullen fans orders kunnen plaatsen. Het is vanaf 
dan aan jullie om de beste performances uit de kast te halen!  

 

 


