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Voorwoord 
 
Na het afronden van de HBO-studie Media en Entertainment Management besloot ik in 2012 om mijn 

studieperiode met nog twee jaar te verlengen. Na een studie die vooral praktische handvatten bood voor de 

gehele entertainmentindustrie wilde ik mij graag verder specialiseren in de gesubsidieerde- en vrije 

theatersector. Zowel de pre-master als de master hebben naast deze gewenste specialisatie ook bijgedragen 

aan nieuwe inzichten over beleidsaspecten binnen de kunstwereld, het belang en de functie van kunst in het 

algemeen en het belang van wetenschappelijk onderzoek binnen de cultuursector. Vooral wetenschappelijke 

onderzoeken die aansluiten bij het werkveld hadden in de afgelopen twee jaar mijn voorkeur en aandacht. 

Voor mijn afsluitende masterthesis heb ik dan ook gezocht naar een onderwerp en stageplaats waarin ik de 

mogelijkheden van wetenschappelijk onderzoek kon combineren met de dagelijkse praktijk in de theatersector. 

Albert Verlinde Entertainment heeft mij deze kans geboden en gaf de mogelijkheid om een onderzoek naar 

klantloyaliteit aan theaterproducenten te combineren met werkzaamheden rondom dit onderwerp binnen het 

bedrijf. Hiervoor ben ik hen  zeer dankbaar. 

Graag wil ik mijn scriptiebegeleider Kees Vuyk bedanken voor zijn persoonlijke, rustige en positieve begeleiding 

van het afgelopen jaar. Daarnaast wil ik graag mijn stagebegeleider Ewald van Dongen en het hoofd van de 

afdeling Marketing en Communicatie, Marloes Carlier, bedanken. Zij hebben mij naast een geweldige baan ook 

een leerzaam en ontzettend leuke stage bezorgd.   

Jeroen de Jager 
 
’s-Hertogenbosch, 7 augustus 2014 
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Samenvatting 
 
Inleiding 
 
Loyale klanten kopen meer, kopen vaker en zorgen voor een positieve mond-tot-mond reclame. Het 

aantrekken van nieuwe klanten kost daarnaast meer tijd en geld dan het behouden van bestaande klanten. Om 

onder andere deze redenen hebben theaterproducenten de wens om eigen loyale theaterbezoekers te 

realiseren. De sector podiumkunsten heeft echter verschillende eigenschappen waardoor het creëren van 

loyale klanten anders verloopt dan in andere sectoren. Zo verloopt het besluitvormingsproces bij hedonistische 

consumptie anders en zijn tourende theatervoorstellingen slechts een beperkte periode te zien. Daarnaast 

bestaat er in de Nederlandse theatersector een scheiding tussen productie en distributie waardoor tickets van 

voorstellingen verkocht worden door de podiumkunstaccommodatie. Het is theaters, vanwege de wet 

bescherming persoonsgegevens, niet toegestaan om de verkregen klantinformatie te delen met de producent. 

Theaters lijken hierdoor tussen de relatie met de bezoeker en de producent in te staan. Zonder klantgegevens 

is het afstemmen van loyaliteits- en relatiemarketingstrategieën immers erg lastig en is het opbouwen van een 

eigen relatie met het publiek, en hiermee het stimuleren van herhaalbezoek voor de eigen voorstellingen, zeer 

moeilijk te noemen. Het is de doelstelling van deze studie om inzichten te verschaffen en handvatten bieden 

voor vrije theaterproducenten rondom deze problematiek. Hiervoor is de volgend hoofdvraag opgesteld: Welke 

inzichten vanuit loyaliteit- en relatiemarketing bieden mogelijkheden om als vrije theaterproducent een eigen 

relatie op te bouwen met het publiek? 

 

Onderzoeksmethodiek 

 

Deze studie bestaat uit een literatuuronderzoek en een empirisch onderzoek. Het literatuuronderzoek probeert 

licht te werpen op de bestaande theorieën, modellen en strategieën van klantloyaliteit en relatiemarketing in 

de podiumkunstsector. Hierbij wordt direct gereflecteerd op de (praktische) bruikbaarheid en de mogelijke 

toepasbaarheid ervan voor de theaterproducent. Vervolgens worden de inzichten uit het literatuuronderzoek 

samengevoegd en ontstaat een kader waarin verschillende determinanten van klantloyaliteit aan 

theaterproducenten worden beschreven. Het empirische onderzoek is een aanvulling op dit kader, is 

kwantitatief en beschrijvend van aard en is bedoeld om de praktische bruikbaarheid van de beschreven 

determinanten te vergroten. In het kwantitatieve onderzoek zijn 808 online enquêtes afgenomen onder de 

nieuwsbriefabonnees van theaterproducent Albert Verlinde Entertainment.  

 

Literatuuronderzoek 

 

De  Nederlandse podiumkunstsector bestaat uit vijf verschillende actoren: gezelschappen/producenten, 

impresariaten, podia, publiek en de overheden (Langeveld, 2006, p. 25-26). Het grootste deel van de 

Nederlandse theatervoorstellingen wordt gecreëerd en geproduceerd door zowel rijksgesubsidieerde 

gezelschappen als vrije theaterproducenten. Twee groepen met verschillende doelstellingen en bedrijfs- en 

financieringsstructuren. Dit onderzoek richt zich specifiek op de klantloyaliteit aan commerciële (vrije) 

theaterproducenten. Oliver definieert klantloyaliteit als een:“deeply held commitment to re-buy or repatronize 

a preferred product or service consistently in the future, thereby causing repetitive same brand or same-brand-

set purchasing, despite situational influences and marketing efforts having the potential to cause switching 

behavior” (Oliver, 1999, p. 34). In studies van de Rooij, van Beek en de Groot wordt een raamwerk 

geïntroduceerd waarin de belangrijkste determinanten van klantloyaliteit aan podiumkunstaccommodaties 

worden beschreven (De Rooij, 2013 | Van Beek, 2010 | De Groot, 2010). In het literatuuronderzoek wordt 

gekeken welke van deze determinanten een rol zouden kunnen spelen bij het vormen van klantloyaliteit aan 

theaterproducenten. Het lijkt erop dat dit het geval is voor elementen binnen: de klantperceptie van de 
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marketinginstrumenten van de organisatie (primaire en uitgebreide product), externe factoren gerelateerd aan 

het aanbod, inter-persoonlijke factoren en de kenmerking van een tweerichtingsrelatie. Ook van Dijk doet 

onderzoek naar mogelijkheden om als theaterproducent een relatie op te bouwen met het publiek (Van Dijk, 

2012). In haar onderzoek staan de fenomenen branding en customer relationship management centraal en 

worden drie hoofdthema’s onderscheiden, te weten financiële, sociale en structurele binding. De inzichten van 

onder andere de Rooij, van Beek, de Groot en van Dijk vormen samen het gevormde kader waarin de 

mogelijkheden voor producenten om een eigen relatie aan te gaan met het publiek worden beschreven.  

 

Kader | Klantloyaliteit aan theaterproducenten  

 

In het beschreven kader zijn vier factoren/determinanten beschreven die kunnen bijdragen aan het opbouwen 

van een sterke relatie met theaterproducenten. In het kader komen daarnaast verschillende onderzoeksvragen 

naar voren die de basis vormen van het kwantitatieve onderzoek.  

 

In het uitgebreide product van podiumkunsten kan de producent naast het theater een belangrijke rol spelen in 

de communicatie naar de bezoeker en het verstrekken van functionele voordelen. De producent heeft toegang 

tot het artistieke en productieproces van de voorstellingen waardoor, nog voor de aanschaf van tickets, met 

behulp van verschillende communicatiekanalen extra waarde toegevoegd kan worden aan de theaterbeleving 

van de potentiële bezoeker. Het aanbieden van functionele voordelen behoort tot het stadium van financiële 

binding en kan dienen als eerste stap in de opbouw van een relatie tussen producent en klant.   

Het is redelijk om aan te nemen dat de interesse in een bekende voorstellingstitel en het casten van 

bekende artiesten op een positieve manier van invloed kunnen zijn op de klantloyaliteit aan de producent. 

Beide factoren behoren tot het primaire product van podiumkunsten. Een interessante vraag blijft echter wie 

de eigenaar van de relatie met de theaterbezoeker is. Is de artiest, de voorstelling, het theater of de producent 

leidend in het keuzegedrag van consumenten? De merkidentiteit en merkpositionering van producenten lijken 

daarvoor in ieder geval belangrijk. Als consumenten immers niet weten wie de producent van de voorstelling is 

kan er ook geen loyale relatie worden opgebouwd.  

Ook het sociale karakter van theaterbezoek en het opbouwen van een tweerichtingsrelatie bieden 

kansen voor de producent. Theaterbezoek is een sociale aangelegenheid en consumenten worden in hun 

besluitvorming- en consumptieproces beïnvloed door vrienden, kennissen, familie en andere theaterbezoekers. 

Uit de literatuur blijkt daarnaast dat consumenten een relatie met een organisatie of merk op dezelfde wijze 

kunnen ervaren als een relatie in een andere sociale context. Producenten zouden hierop kunnen inspelen 

door de interactie tussen producent en consument en consumenten onderling te vergoten. Hiervoor liggen 

mogelijkheden in het creëren van diverse online platformen. De aanwezigheidsfrequentie, ofwel de frequentie 

en intensiteit van het contact tussen consument en producent, beïnvloedt de kwaliteit van de 

tweerichtingsrelatie.  

Om toch direct en langdurig in contact te komen met het publiek liggen er voor de producent 

mogelijkheden in een nieuwsbrief met een achterliggende database en segmentatiemogelijkheden. Bij 

aanmelding voor een dergelijke nieuwsbrief worden persoonlijke gegevens verzameld en via webformulieren 

kunnen de consumenten ook na aanmelding worden bevraagd naar hun wensen, voorkeuren en 

bezoekhistorie.  

 

Resultaten | Kwantitatief onderzoek 

 

Binnen het uitgebreide product van podiumkunsten blijkt dat respondenten vooral via nieuwsbrieven van 

theaterproducenten, de televisie/radio en de brochure en website van theaters worden geïnformeerd over 

interessante voorstellingen. Om geïnteresseerd te raken in een voorstellingen ontvangt de respondenten groep 

het liefst een videotrailer van de voorstelling, recensies uit dagbladen en reacties van andere bezoekers. Uit het 
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onderzoek blijkt dat verder dat voordeel het liefste wordt ontvangen in de vorm van korting op een kaartje of 

de zekerheid van de beste plaatsen.  

Binnen het primaire product van podiumkunsten blijkt uit de resultaten dat slechts een zeer klein deel 

van de respondenten tickets voor een voorstelling boekt vanwege de bekendheid van de producent. Er bestaat 

een mogelijkheid dat het gebrek aan naamsbekendheid en/of zichtbaarheid van de producent hierin een rol 

speelt. Uit de resultaten blijkt echter dat de meerderheid van de respondenten weet wie de producent van een 

voorstelling is wanneer deze wordt bezocht. Tegenstrijdig met deze uitkomst is het feit dat uit het gegeven 

overzicht van acht grotere vrije theaterproducenten gemiddeld slechts 2,5 producent door de respondenten 

wordt herkend. Uit de resultaten blijkt verder dat consumenten vooral de bekendheid van de voorstellingstitel 

belangrijk vinden in het besluitvormingsproces maar dat er wel een bepaalde betrokkenheid voor een 

specifieke producent kan ontstaan.  

Binnen de mogelijkheden van het sociale karakter van theaterbezoek en het opbouwen van een 

tweerichtingsrelatie blijken de respondenten voornamelijk voorstellingsinformatie te ontvangen via Facebook 

en in mindere mate via Twitter. Op Facebook en Twitter worden filmpjes/trailers, winacties, informatie over de 

start van de kaartverkoop/speeldata en recensies van de voorstellingen het liefst ontvangen. Op basis van de 

uitslagen kan worden gesteld dat gedurende het besluitvormingsproces een deel van de respondenten wel 

belang hecht aan de mening van andere bezoekers en een ander (nagenoeg gelijk) deel dit minder heeft. Een 

groot deel van de respondenten geeft echter wel aan dat ze hun eigen mening over een voorstelling best willen 

delen op een online platform. Voor een goede producent/klant contact moeten consumenten regelmatig in 

contact komen met de producent maar moeten ook niet overspoeld worden met berichten en informatie. Het 

grootste gedeelte van de respondentengroep is twee tot vijf keer per dag actief op social media. Berichten van 

de producent kunnen het beste worden verstuurd tussen 18.00 uur en 21.00 uur omdat de groep 

respondenten in deze periode het actiefst is op onder online platformen. Bijna de helft van de onderzoekgroep 

wil het liefste één keer in de week iets ontvangen over de voorstellingen van Albert Verlinde Entertainment.  

In de nieuwsbrief ontvangen de respondenten het liefst speeldata, speellocaties, winacties en trailers 

van de voorstellingen. De respondenten zien de nieuwsbrief het liefst één keer per maand in hun mailbox 

verschijnen.  

 

Conclusie en aanbevelingen 

 

Er zijn vier factoren die de klantloyaliteit aan theaterproducenten kunnen bevorderen: elementen in het 

uitgebreide en primaire product van podiumkunsten, het sociale karakter van theaterbezoek/het opbouwen 

van een tweerichtingsrelatie en de inzet van een eigen nieuwsbrief.  

Binnen het uitgebreide product van podiumkunsten lijken respondenten het meest geïnteresseerd te raken in 

een voorstelling door het ontvangen van voorstellingstrailers, recensies uit dagbladen en reacties van andere 

bezoekers. Kijkende naar de interesse van respondenten in de informatievoorziening via de brochure en 

website van theaters is een constante informatie-uitwisseling tussen theater en producent noodzakelijk. 

Belangrijk is wel dat de naam van de producent altijd goed zichtbaar is in de communicatiekanalen van het 

theater om de naamsbekendheid van de producent te blijven vergroten. Samen met een constante kwaliteit 

van de voorstelling kan een producent zich onder andere onderscheiden van de rest door het aanbieden van 

functionele voordelen. Respondenten ontvangen het liefst korting op het theaterticket maar er is ook een 

groep die de zekerheid van de allerbeste plaatsen het liefst als voordeel ontvangt. Producenten moeten echter 

oppassen met het uitzetten van kortingsacties en deze afwisselen met voordelen die betrekking hebben op het 

artistieke- en productieproces. 

 

Het lijkt redelijk om aan te nemen dat het produceren van bekende voorstellingstitels en het casten van 

bekende artiesten van invloed zijn op de loyaliteit aan producenten. Uit dit onderzoek blijkt dat het grootste 

deel van de theaterliefhebbers de bekendheid van de titel het belangrijkste en de bekendheid van de 
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producent het minst belangrijk vindt bij het aanschaffen van theatertickets. Een gebrek aan naamsbekendheid 

en zichtbaarheid van de producent speelt hierin mogelijk een rol. De respondenten kennen gemiddeld immers 

minder dan drie theaterproducenten in Nederland. Door de scheiding van productie en distributie in de 

podiumkunstsector komt de consument niet direct in contact met de consument. Het vergroten van de 

zichtbaarheid van de producent in het theater zelf, voorafgaand en na de voorstellingen, zou hier aan kunnen 

bijdragen. Onderwerpen als merkidentiteit en het vergoten van de naamsbekendheid zouden hoog op de 

agenda moeten staan wanneer er wordt geïnvesteerd in klantloyaliteit. 

 

Producenten kunnen inspelen op het sociale karakter van theaterbezoek door het stimuleren van de 

sociale banden tussen theaterliefhebbers en een tweerichtingsrelatie op te bouwen tussen producent en 

consument. Producenten zouden online communities kunnen vormen waar consumenten elkaar onderling 

kunnen ontmoeten. Uit het empirisch onderzoek blijkt dat Facebook hiervoor het meest geschikte platform lijkt 

te zijn. Voor de helft van de respondenten zijn bezoekersreacties van invloed in hun besluitvormingsproces. 

Belangrijk is om de meningen en reacties van andere bezoekers ook zichtbaar te maken voor de 

theaterliefhebbers die minder of geen gebruik maken van social media. Op de online platformen moet de 

producent een goede mix vinden tussen interactieve, informerende en commerciële berichten. De 

respondenten willen het liefst één keer per week informatie ontvangen over de voorstellingen van 

theaterproducent Albert Verlinde Entertainment. Deze berichten kunnen het beste worden verstuurd tussen 

18.00 uur en 21.00 omdat de respondenten op dit tijdstip het meest actief zijn op Facebook en/of Twitter.  

Wanneer theaterproducenten geen klantgegevens kunnen ontvangen via het theater zullen ze de 

consumenten er zelf om moeten vragen. Een nieuwsbrief met achterliggende segmentatiemogelijkheden is 

hiervoor een goede oplossing. Tijdens de aanmeldingen en later met klantenquêtes, webformulieren en 

meetbare hyperlinks kunnen de klantgegevens worden verzameld. Voor een grote database is het van belang 

om de aanwezigheid van de nieuwsbrief in alle mogelijke uitingen te vermelden en duidelijk aan te geven wat 

de consumenten kunnen verwachten. Uit het empirisch onderzoek blijkt dat de respondenten het liefst 

speeldata, speellocaties, winacties en trailers van de voorstellingen ontvangen en de nieuwsbrief het liefst één 

keer per maand in hun mailbox zien verschijnen. Om ook de bezoekers van de voorstellingen direct te bereiken 

zou de nieuwsbrief voorafgaand of na de voorstelling onder de aandacht van het publiek gebracht kunnen 

worden. Zelfs directe aanmelding via meereizende computers of tablets behoort tot de mogelijkheden.    
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Hoofdstuk 1 | Inleiding 

1.1 | Situatieschets 

Het Nederlandse theaterlandschap is grofweg in te delen in drie verschillende actoren: de producent (of 

gezelschap), de theateraccommodatie en de bezoeker. Het grootste deel van de theatervoorstellingen in 

Nederland wordt gecreëerd en geproduceerd door zowel rijksgesubsidieerde gezelschappen als vrije 

(commerciële) theaterproducenten. In Nederland bestaat er een duidelijke scheiding tussen de productie en 

distributierol van podiumkunstorganisaties. Tickets voor de tourende voorstellingen worden, met uitzondering 

van de producenten en gezelschappen met eigen podia, verkocht door één of meerdere van de 156 theaters 

die Nederland rijk is. Om de samenwerking tussen theaters en producenten vorm te geven worden er al in een 

vroeg stadium financiële afspraken gemaakt. Afhankelijk van deze afspraken hebben theateraccommodaties en 

producenten gezamenlijke maar ook verschillende belangen bij een goed of slecht lopende kaartverkoop.   

De afgelopen jaren is binnen de marketingstrategie in de culturele sector sprake van een verschuiving van een 

productgerichte aanpak naar een klantgerichte aanpak (Rentschler, Radbourne, Carr & Rickard, 2002, p. 118-

119). Steeds meer producenten, gezelschappen en theaters proberen een relatie op te bouwen met het 

publiek en klanten aan zich te binden. De inzet van loyaliteits- of relatiemarketingstrategieën kunnen volgens 

de Rooij resulteren in loyale klanten die een loyale houding ontwikkelen en herhalingsaankopen doen (De 

Rooij, 2011, 297). Om de relatie met hun klanten te verbeteren maken steeds meer theateraccommodaties 

gebruik van geavanceerde computersystemen om inzicht te krijgen in hun klanten. Zo worden bij verschillende 

theaters onder andere de interesse, voorstellingskeuze, demografische gegevens en geografische kenmerken 

van de bezoeker verzameld gedurende het kaartverkoopproces. De verzamelde informatie biedt theaters de 

mogelijkheid klantgroepen te segmenteren, persoonlijke marketingstrategieën te ontwikkelen en zo een eigen 

relatie op te bouwen met de klant.  

Het is theaters, vanwege de wet bescherming persoonsgegevens, niet toegestaan om deze klantinformatie te 

delen met de producent. Omdat tickets voor de voorstellingen van de producent worden verkocht door 

theaters, hebben producenten door deze wet geen inzicht in de gewenste klantgegevens. Hierdoor is het 

afstemmen van loyaliteits- en relatiemarketingstrategieën moeilijk en lijken producenten voor een groot deel 

afhankelijk te zijn van de regionale marketinginspanningen van het theater. In het gunstigste geval krijgt de 

voorstelling van de bewuste producent veel aandacht, maar dat is niet altijd realistisch te noemen. De 

aandacht voor een voorstelling verschilt per accommodatie en hangt samen met het aanwezige 

marketingbudget en de inzet van de marketingafdeling.  

Door het ontbreken van klantgegevens en de diverse specifieke eigenschappen van de podiumkunstsector zelf 

is het genereren van lo yale kanten een lastige klus voor theaterproducenten. Het theater lijkt de relatie tussen 

het publiek en de producent, de aanbieder van de voorstelling, in de weg te staan. Hoewel producenten en 

theaters niet zonder elkaar kunnen bestaan, zorgt de scheiding van productie en distributie voor onderlinge 

spanningen in het opbouwen van een relatie met het publiek. Theaterproducenten zijn op zoek naar 

mogelijkheden om in contact komen met het publiek, een eigen relatie op te bouwen en zo herhaalbezoek te 

stimuleren voor de eigen voorstellingen. Het is de doelstelling van deze studie om inzichten te verschaffen en 

handvaten te bieden voor vrije theaterproducenten rondom deze problematiek. 
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1.2 | Relevantie en onderzoeksvraag 

Tijdens de afgelopen decennia is er in veel verschillende sectoren aandacht geweest voor klantenbinding, 

klantloyaliteit en relatiemarketing. Ook in de podiumkunsten zijn deze begrippen bestudeerd. Opvallend is 

echter dat deze onderzoeken zich voornamelijk richten op de relatie tussen de bezoeker en de 

theateraccommodatie. In deze studie ligt de nadruk op de relatie tussen de bezoeker en de vrije 

theaterproducent en worden de bezoekers niet uit naam van een theater maar uit naam van een 

theaterproducent ondervraagd. In de vrije theatersector is een trend zichtbaar waarbij grote producenten 

voorstellingen maken in eigen en nieuw te bouwen theateraccommodaties. Er zijn echter ook 

theaterproducenten die deze mogelijkheid niet hebben en met een voorstelling langs meer dan 100 theaters 

reizen. Voor beide groepen kan deze studie helderheid verschaffen en inzichten bieden voor het opbouwen van 

een eigen relatie met het publiek. Hoewel deze studie zich richt op vrije theaterproducenten kan het onderzoek 

ook relevant zijn voor gesubsidieerde theatergezelschappen. In het kader van de bezuinigen en een 

toenemende notie van cultureel ondernemerschap kunnen inzichten uit de commerciële theatersector ook 

inzichten verschaffen voor de gesubsidieerde theatergezelschappen.  

De beschreven ontwikkelingen in de situatieschets en de verantwoording van de relevantie van dit onderzoek 

resulteren in de volgende onderzoeksvraag: 

 Welke inzichten vanuit loyaliteit- en relatiemarketing bieden mogelijkheden om als vrije theater-
producent een eigen relatie op te bouwen met het publiek?  

1.3 | Opdrachtgever 

Tijdens het schrijven van deze masterthesis heb ik stage gelopen op de marketingafdeling van Albert Verlinde 

Entertainment. Albert Verlinde Entertainment (AVE) is de grootste theaterproducent van reizende producties 

in Nederland en België en staat sinds 1999 garant voor de ontwikkeling, productie en exploitatie van kwalitatief 

live entertainment voor een breed publiek. Tijdens de stageperiode heb ik mij actief bezig gehouden met het 

ontwikkelen van een online marketingstrategie en loyaliteitsplannen voor de bezoekers van AVE. Hoewel 

Albert Verlinde Entertainment niet de directe opdrachtgever is van dit onderzoek hebben de werkzaamheden 

tijdens mijn stage wel bijgedragen aan de totstandkoming van deze studie. In de praktijk heb ik kunnen zien 

wat de knelpunten zijn in de ontwikkeling van deze plannen en op welke manier het ontbreken van 

klantinformatie de marketingstrategie van een theaterproducent beïnvloedt. De bevindingen tijdens mijn stage 

zijn verwerkt in deze studie. Albert Verlinde Entertainment heeft mij daarnaast in staat gesteld om voor het 

empirische deel van dit onderzoek een deel van de nieuwsbriefabonnees te benaderen. De resultaten van dit 

onderzoek zijn interessant voor AVE maar kunnen ook relevant zijn voor de gehele podiumkunstsector.  

1.4 | Opbouw van dit onderzoek 

Na dit inleidende hoofdstuk wordt in hoofdstuk twee de onderzoeksmethode van deze studie toegelicht. In 

hoofdstuk drie wordt de literatuurstudie beschreven waarna in hoofdstuk vier een kader wordt geschetst van 

klantloyaliteit aan theaterproducenten. In dit beschreven kader worden tevens verschillende 

onderzoeksvragen opgesteld die de basis vormen voor het empirisch kwantitatief onderzoek. In hoofdstuk vijf 

worden de resultaten van het kwantitatieve onderzoek beschreven en worden direct enkele deelconclusies 

gevormd. De literatuurstudie en de onderzoekresultaten vormen samen de conclusie die te vinden is in 

hoofdstuk zes. In hoofdstuk zeven wordt deze studie afgesloten met een discussie en een reflectie op het 

onderzoek. In dit laatste hoofdstuk worden daarnaast enkele aanbevelingen gedaan.  
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Hoofdstuk 2 | Onderzoeksmethode 

2.1 | Literatuuronderzoek 

Het literatuuronderzoek probeert licht te werpen op de bestaande theorieën, modellen en strategieën van 

klantloyaliteit en relatiemarketing in de podiumkunstsector. Hierbij wordt direct gereflecteerd op de 

(praktische) bruikbaarheid en de mogelijke toepasbaarheid ervan voor de theaterproducent. In paragraaf 3.1 

worden de verschillende actoren beschreven die een rol spelen in de productieketen van de 

podiumkunstsector en wordt een overzicht gegeven van de vraag naar en het aanbod van gesubsidieerde 

gezelschappen en vrije theaterproducenten. In paragraaf 3.2 wordt een overzicht geschetst van de algemene 

theorieën over klantloyaliteit en worden de eigenschappen van de podiumkunstsector besproken die ertoe 

leiden dat de ontwikkeling van klantloyaliteit in deze sector anders verloopt dan in andere sectoren. In 

paragraaf 3.3 worden de belangrijkste determinanten besproken van klantloyaliteit aan 

podiumkunstaccommodaties. In dit hoofdstuk wordt daarnaast besproken welke van deze determinanten een 

rol zouden kunnen spelen bij het vormen van klantloyaliteit aan theaterproducenten. In paragraaf 3.4 worden 

overige en meer praktische theorieën besproken om als producent een relatie aan te gaan met theaterpubliek. 

In paragraaf 3.5 worden de inzichten uit het literatuuronderzoek samengevoegd en ontstaat een kader waarin 

wordt beschreven welke inzichten vanuit de theorie worden gegeven om als theaterproducent een eigen 

relatie aan te gaan met het publiek.  

2.2 | Empirisch onderzoek 

Het empirische onderzoek is een aanvulling op het gevormde kader in paragraaf 3.5 en is kwantitatief en 

beschrijvend van aard. Met het kwantitatieve onderzoek wordt een aanzet gegeven om de praktische 

bruikbaarheid van de beschreven determinanten de vergroten. In het kwantitatieve onderzoek zijn online 

enquêtes afgenomen onder de bezoekers van / geïnteresseerden in de producties van theaterproducent Albert 

Verlinde Entertainment (AVE). Door het voorleggen van een enquête bij het publiek kan worden onderzocht op 

welke manier een relatie met de producent, volgens het publiek, het beste kan worden vormgegeven. Via 

welke communicatiekanalen wil het theaterpubliek worden benaderd? Welke functionele voordelen wil het 

publiek ontvangen? Hoe frequent wil het publiek worden benaderd? Omdat AVE niet beschikt over de 

klantgegevens van de eigen bezoekers, deze gegevens mogen immers niet worden vrijgegeven door het 

theater, is gebruik gemaakt van adressen uit het eigen nieuwsbriefbestand. De adressen uit dit bestand zijn 

afkomstig van geïnteresseerden die zich hebben aangemeld voor de nieuwsbrief van AVE (dit kunnen ook 

bezoekers zijn) en uit bezoekers die tickets hebben gekocht via het externe ticketbureau SEE Tickets. 

Aanmelden voor de nieuwsbrief is mogelijk via de website www.albertverlindeentertainment.nl.  

2.2.1 | Steekproef en respons 

Het totale nieuwsbriefbestand van AVE bestaat uit 40.000 e-mail adressen. Tijdens de uitvoering van het 

kwantitatieve onderzoek stonden er tevens enkele belangrijke mailings over aankomende theaterproducties op 

de planning. Om de nieuwsbriefabonnees niet te overladen met informatie is er voor gekozen om de online 

enquête te versturen naar een beperkt deel van deze abonnees. 

Om een zo hoog mogelijke respons te genereren is in de database gezocht naar adressen die in de maanden 

mei en juni alle (in totaal drie) verstuurde nieuwsbrieven hebben geopend. Van de 40.000 adressen was dit bij 

7861 personen het geval. Uit deze groep is, in verband met het selecteren van een beperkt deel van de 

abonnees, een aselecte steekproef van 5000 personen getrokken. De link naar de enquête, opgesteld in het 

online software programma van enquêtesmaken.nl, is op 25 juni verstuurd naar een respondentengroep van 

5000 adressen in het nieuwsbriefsjabloon van AVE. Voorafgaand aan de vragenlijst zijn de respondenten in een 

http://www.albertverlindeentertainment.nl/
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bijgaande e-mail geïnformeerd over de aanleiding van het onderzoek en de duur van het invullen van de 

vragenlijst (zie bijlage 1). Tevens werd de anonimiteit van de enquête aangeduid en maakte de respondenten 

na het invullen van de enquête kans op twee vrijkaarten voor de musical Dreamgirls.  

In een tijdbestek van vijf dagen zijn in totaal 808 enquêtes ingevuld (N=808). Dit is een responspercentage van 

16.1%. Van de 808 ingestuurde enquêtes bleken er 774 geschikt voor analyse. De gemiddelde leeftijd van de 

respondenten is 45 jaar en de samenstelling van het geslacht van de respondenten bestaat ui 597 vrouwen         

(77.1%) en 170 mannen (22%). Zeven respondenten hebben niet aangegeven wat hun geslacht is. De 

gemiddelde leeftijd en de verhouding tussen mannen en vrouwen binnen de respondentengroep komen 

overeen met die van de gehele database van Albert Verlinde Entertainment. Hiermee lijkt de 

respondentengroep een mooie weerspiegeling van de gehele database. Daarnaast worden 

theatervoorstellingen door meer vrouwen bezocht dan mannen en blijken vrouwen betrokken bij 

podiumkunsten in het algemeen (De Rooij, 2013, p. 48). 

2.2.3 | Maatregelen ter bevordering van de betrouwbaarheid en validiteit 

De drie belangrijkste storingsbronnen voor de betrouwbaarheid en validiteit van enquêtes zijn: de 

operationalisering, antwoordtendenties en non-respons (Van Thiel, 2010). Om de interne validiteit te 

versterken is in acht genomen dat de operationalisering van de vragen een goede weergave moet zijn van de, 

in het kader beschreven, factoren van klantloyaliteit aan theaterproducenten. De items in de enquête zijn 

daarnaast getest in een kleine pilot onder vijf testrespondenten. Naar aanleiding van deze pilot zijn de 

antwoorden, de vraagstelling en de volgorde van enkele vragen aangepast. De enquête bestaat uit vijf delen en 

is opgenomen in de bijlage (zie bijlage 1):  

 Het primaire product - Eigenaarschap van klantloyaliteit 

 Het uitgebreide product - Communicatie 

 Het uitgebreide product - Functionele voordelen 

 Tweerichtingsrelatie 

 Algemene vragen 
 

De antwoordtendenties van de respondent kunnen ook een rol spelen in het verstoren van de 

betrouwbaarheid en validiteit van dit onderzoek (Van Thiel, 2010, p. 61). Zo bestaat de kans op sociaal 

wenselijke en oneerlijke antwoorden en onvolledig ingevulde enquêtes. Tijdens het opstellen van de enquête is 

in acht genomen dat door het verloten van vrijkaarten de kans bestaat op het snel en onvolledig invullen van 

de vragenlijst. Om de respons te vergoten en vanwege de beperkt beschikbare tijd is er voor gekozen om de 

respondenten toch te belonen na het invullen van de enquête. De anonimiteit van de respondenten is 

gewaarborgd om sociaal wenselijke antwoorden te voorkomen. Daarnaast is het niet heel waarschijnlijk dat de 

type vragen die bij dit onderzoek horen zullen leiden tot het geven van sociaal wenselijke antwoorden. Om 

verwarring onder de respondenten te voorkomen is bij verschillende vragen een korte uitleg geformuleerd. De 

vragen zijn daarnaast niet allemaal toegespitst op Albert Verlinde Entertainment zelf. Op deze manier is 

geprobeerd om te voorkomen dat respondenten hun antwoorden baseren op één theaterproducent. Ook is 

hiermee geprobeerd te voorkomen dat er wordt verwacht dat het gegeven antwoord per direct van invloed is 

op de informatievoorziening van AVE. Daarnaast worden er In de vragenlijst enkele vragen gesteld met 

dezelfde antwoordmogelijkheden. Deze vragen zijn niet achter elkaar in de enquête geplaatst om een 

herhalende respons te voorkomen. Tevens zijn de antwoorden op deze vragen in diverse volgordes onder de 

vraag geplaatst.  

Tot slot is ook de non-respons een storingsbron voor de betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek. Dit 

houdt in dat niet alle respondenten die worden uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek, dit ook 

daadwerkelijk doen. Dit kan leiden tot een vermindering van de representativiteit van de steekproef en kan 
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schadelijk zijn voor de externe validiteit (Van Thiel, 2010, p. 95). Door het aanbieden van de vrijkaarten is een 

extra stimulans geboden voor het invullen van de enquête. Door een grote steekproef van 5000 mogelijke 

respondenten uit te zetten is daarnaast rekening gehouden met de eventuele non-respons.     

Hoofdstuk 3 | Literatuuronderzoek 

3.1 | De sector podiumkunsten 

In de sector podiumkunsten is een grote verscheidenheid aan typen kunstvormen zichtbaar. De podiumkunsten 

worden vaak ingedeeld in vier hoofdgenres: theater, dans, muziek en muziektheater (Wils en van klaveren, 

2008, p. 14). Deze vormen van podiumkunst, die zijn opgedeeld in subgenres als jeugdtheater, opera, jazz, 

cabaret, musical, toneel, popmuziek en symfonische muziek, worden uitgevoerd in diverse soorten gebouwen 

en op verschillende podia (waaronder virtuele podia). Performing arts are performances including live arts in 

theatres, concert halls, pop podia, festivals and alternative locations and non-live arts trough mass - media such 

as television, cd or dvd (De Rooij, 2013, p. 2). Filmvoorstellingen in bioscopen en filmhuizen vallen niet onder 

de sector podiumkunsten omdat deze niet vallen onder de ‘levende’ podiumkunsten.  

Podiumkunsten worden opgevoerd in vier soorten gebouwen. Er bestaan gebouwen met een primaire 

podiumfunctie (theaters en concertgebouwen), faciliteiten met een aanvullende podiumfunctie (sociaal 

culturele centra, congrescentra, kerken of jazz cafés), grote gebouwen (zoals sporthallen en stadions) en 

locaties voor locatieprojecten die niet zijn gebouwd voor een functie binnen de podiumkunsten (open lucht 

festivals) (De Rooij, 2013, p. 3 | Langeveld, 2006, p. 35-40). Vanwege de grote verschillen tussen deze locaties 

focust deze studie zich op de podiumkunsten die worden uitgevoerd in een gebouw met een primaire 

podiumfunctie zoals theaters en schouwburgen. Poppodia, concertgebouwen, stadions en festivals kennen 

andere bedrijfsstructuren en trekken een ander soort publiek. De faciliteiten met een primaire podiumkunsten 

ontvangen, volgens de Rooij, daarnaast de meerderheid van de bezoeken in de sector podiumkunsten. (De 

Rooij, 2013, p. 8) 

3.1.1 | Productieketen 

Om een goed beeld te krijgen van de Nederlandse theatersector is het van belang om de verschillende actoren 

die een rol spelen in deze sector in kaart te brengen. In de theaterwereld zijn dit gezelschappen/producenten, 

impresariaten, podia, publiek en de overheden (De Rooij, 2013, p. 7 | Langeveld, 2006, p. 25-26). De keten van 

productie naar consumptie ziet er als volgt uit: 

Fase    Uitvoerende actoren 

Creatie & Productie - Gesubsidieerd gezelschap / Vrije theaterproducent   

Distributie  - Gesubsidieerd gezelschap / Vrije theaterproducent / Impresariaat 

Distributie   - Podia  

Consumptie  - Publiek 

 

Samenwerkingsvormen tussen bovenstaande actoren lopen uiteen maar over het algemeen worden 

voorstellingen, in de fase van productie en distributie, in de programmering van theaters opgenomen door het 

maken van financiële partage en/of garantie afspraken. De creatie, productie en distributie van 

theatervoorstellingen is grofweg te verdelen over voorstellingen van vrije theaterproducenten en 

gesubsidieerde gezelschappen. De verschillen en overeenkomsten tussen beide worden in het volgende 

hoofdstuk beschreven. Zowel producenten als gezelschappen maken in beginsel voorstellingen en proberen die 

aan zoveel mogelijk theaters te verkopen, of in het geval van gezelschappen, zo vaak mogelijk te spelen. 
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Impresariaten, boekingskantoren en theaterbureaus spelen in dit deel van de productieketen een rol in de 

bemiddeling tussen artiesten/producenten en de theaters. Dit kan gaan om de verkoop en planning van een 

tournee maar ook om de financiële en organisatorische afhandeling tussen de producent en het theater 

(Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, 2014). De overheid is als laatste actor van invloed op de gehele 

theatersector. Voor de gesubsidieerde gezelschappen ligt dit voor de hand maar ook de vrije theaterproducten 

krijgen, hoewel indirect, te maken met de lokale en nationale overheid. Zo maken de vrije producenten gebruik 

van de voorzieningen in theaters die met gemeenschapgeld in stand worden gehouden (Langeveld, 2006, p.83) 

en geldt er een verlaagd btw-tarief van 6% voor de gehele podiumkunstsector.   

 

Hoewel producenten/gezelschappen en podia niet zonder elkaar kunnen bestaan zijn het toch vaak twee 

verschillende partijen met eigen financiële belangen. Er worden dan ook, ver voordat het publiek de 

voorstelling ziet, financiële afspraken gemaakt om de samenwerking vorm te geven. Afhankelijk van deze 

afspraken hebben producenten en theaters verschillende voordelen en belangen bij uitverkochte zalen en 

stijgende opbrengsten (De Rooij, 2013, p. 7). De inkoop van voorstellingen kent drie varianten; uitkoop, 

verhuur en partage (Langeveld, 2006, p. 72). Bij een uitkoop wordt er door het theater een vast bedrag betaald 

aan de producent waarna de recette in zijn geheel naar het podium gaat. Wanneer de recette hoger uitvalt dan 

de uitkoopsom gaat het verschil naar het podium maar wanneer de kaartverkoop tegenvalt ligt het 

bedrijfsrisico ook volledig bij het theater. Bij verhuur ligt de verhouding precies omgekeerd. Het theater 

ontvangt een vaste vergoeding van de producent die de recette ontvangt en daardoor zowel het positieve als 

negatieve risico draagt. Bij een financiële afspraak die is gebaseerd op een partage ligt het bedrijfsrisico bij 

beide partijen en wordt de recette volgens een bepaalde sleutel verdeeld. In de praktijk is dat vaak 80% of 70% 

voor de producent en 20% of 30% voor het podium. En bekende en veel gebruikte tussenvorm is echter de 

garantie waarbij de producent een vaste vergoeding krijgt en bij een bepaalde zaalbezetting ook nog een 

aandeel heeft in de recette (Langeveld, 2006, p. 72). Hoewel producenten en theaters volgens Boorsma 

(Boorsma, 2006 uit de Rooij, 2013, p. 7) tot maximale resultaten kunnen komen door een goede 

samenwerking, zorgen de verschillende financiële afspraken en belangen ervoor dat dit niet altijd het geval is. 

“…given specific contractual arrangements, performing arts venues realize that in case they invest an additional 

marketing budget for a specific performance, it is mainly the producer who profits from their investments”  (De 

Rooij, 2013, p. 7).  

 

De Nederlandse bevolking kan worden opgedeeld in een aantal segmenten als het om podiumkunstbezoek 

gaat (cijfers TNS NIPO: De Rooij en Van Leeuwen, 2011, p. 15, Kramer, 2007; Foekema, 2008). Er bestaan niet-

bezoekers die totaal niet in de podiumkunsten geïnteresseerd zijn (16% van de Nederlandse bevolking). Een 

deel van de bevolking is wel geïnteresseerd maar bezoekt echter nooit een vorm van podiumkunsten. Ook dit 

deel van de bevolking wordt aangemerkt als niet-bezoeker (22%). Een ander deel van de bevolking kan worden 

aangemerkt als passant die één of twee keer per jaar een podiumkunst bezoekt (33%). Vervolgens wordt een 

deel van de bevolking onderscheden als participant die drie, vier of vijf keer per jaar een podiumkunst 

bezoeken (20%). Als laatste wordt de groep kernpubliek gedefinieerd. Deze groep theaterliefhebbers bezoekt 

zes keer of vaker een vorm van podiumkunsten (9%). Wanneer we niet de gehele bevolking maar het totaal 

aantal podiumkunstbezoekers als uitgangspunt nemen en op 100% stellen blijkt dat:  

 

 53% van de bezoekers tot de passanten behoort 

 32% van de bezoekers tot de participanten behoort 

 15% van de bezoekers binnen de categorie kernpubliek valt 

 



16 

 

3.1.2 | Gesubsidieerde gezelschappen en vrije theaterproducenten 

Het grootste deel van de Nederlandse theatervoorstellingen wordt gecreëerd en geproduceerd door zowel 

rijksgesubsidieerde gezelschappen als vrije theaterproducenten. Twee groepen met verschillende 

doelstellingen en bedrijfs- en financieringsstructuren. Een deel van de gezelschappen en vrije producenten 

heeft zijn eigen podia maar het overgrote deel verkoopt alle of een deel van hun voorstellingen aan theaters in 

het land. De Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) is de belangrijkste 

brancheorganisatie van theaters in Nederland en telt 150 leden (Podia VSCD, 2013, p. 5). Op basis van 

gegevens van het CBS stelt de VSCD vast dat het marktaandeel van de VSCD-leden 60% van het totaal aantal 

voorstellingen en 65% van het aantal bezoeken in Nederland bedraagt. De rest van de voorstellingen wordt 

uitgevoerd in eigen accommodaties zoals de Theaterhangaar (Soldaat van Oranje) of de theaters van Joop van 

den Ende (Circustheater, Beatrixtheater), maar ook in faciliteiten met een aanvullende podiumfunctie zoals 

poppodia, stadions en scholen (Podia VSCD, 2013, p. 5). 

Het aantal podiumkunstvoorstellingen en concerten is voor het tweede jaar op rij afgenomen tot 33.226 

uitvoeringen. Ook het totale bezoek is, ten opzichte van 2011, opnieuw gedaald naar 10.9 miljoen bezoekers. 

De daling is het grootst bij de genres musical en opera. 17% van de uitvoeringen op VSCD podia waren 

gesubsidieerd (Podia VSCD, 2013, p. 5). 

3.1.3 | Gesubsidieerde gezelschappen,  vraag en aanbod 

Voor gesubsidieerde gezelschappen is subsidie, naast de recette, de belangrijkste inkomstenbron waarbij de 

afgesproken of opgelegde prestatieafspraken als de te behalen doelstellingen gelden. De vraag is vaak niet 

krachtig genoeg voor een winstgevend aanbod, maar er zijn ook verschillende politieke en artistieke 

argumenten die de subsidiërende rol van de overheid verklaren (Langeveld, 2005, p. 62). Na de aangekondigde 

bezuinigingen op kunst en cultuur worden er in 2013, met ingang van het nieuwe kunstenplan Meer dan 

kwaliteit, een nieuwe visie op cultuurbeleid, nog acht theatergezelschappen en acht jeugdtheatergezelschappen 

structureel gefinancierd door het rijk. Vanaf 2013 ontvangen de acht grote theatergezelschappen samen een 

jaarlijks bedrag van 17.256.126 miljoen euro van de rijksoverheid. Deze gezelschappen maken deel uit van de 

Basisinfrastructuur (BIS-instellingen) en moeten een goede mix vinden tussen doelstellingen met betrekking tot 

de artistieke kwaliteit van een voorstelling, internationalisering, participatie, educatie en ondernemerschap (De 

Rooij, 2013, p. 6 | OC&W, Meer dan kwaliteit, p. 17-18). Een gesubsidieerd gezelschap kan zijn voorstellingen 

dus niet direct laten aansluiten aan de wensen of behoeftes van het publiek.  

Met ruim 7100 uitvoeringen trekken alle podiumkunstgerelateerde BIS - instellingen in Nederland in 2012 ruim 

3.2 miljoen bezoekers (APE, 2012, p. 65). Ruim een kwart van deze bezoeken heeft betrekking op een vorm van 

theater. Het aantal uitvoeringen van de BIS-instellingen voor podiumkunsten neemt tussen 2005 en 2012 met 

10% af. Dit wordt vooral veroorzaakt door een sterke daling van het aantal uitvoeringen in de genres dans, 

opera en muziektheater. Tussen 2008-2012 dalen de bezoeken gemiddeld met 1,8% per jaar (APE, 2012, p. 71). 

Naast de BIS biedt ook het Fonds Podiumkunsten (FPK), namens de rijksoverheid, financiële ondersteuning aan 

de podiumkunsten. Dit doet het fonds door het verstrekken van meerjarige activiteitensubsidies maar ook door 

enkelvoudige en tweejarige programmering- en projectsubsidies. Tot en met 2012 beschikte het fonds jaarlijks 

over een budget van 60 miljoen euro. Vanaf 2013 heeft het fonds een budget beschikbaar van 43 miljoen euro. 

Uit het jaarverslag van 2013 blijkt dat het grootste deel van het beschikbare budget, ruim 13.1 miljoen euro, 

wordt uitgegeven aan de discipline theater (Jaarverslag FPK, 2014, p. 23). Alle FPK instellingen trekken in 2012 

bijna 1 miljoen bezoekers waarvan 43% een theateruitvoering is.  
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Het totaal aantal uitvoeringen van de FPK-instellingen neemt tussen 2005 en 2012 met 15% toe (gemiddeld 

2.1% per jaar). Bij theater is er echter sprake van een lichte daling, dit werd veroorzaakt door een daling van 

het aantal uitvoeringen in de periode 2008-2012. Het aantal bezoeken aan de FPK-instellingen daalt met 1,9% 

per jaar, terwijl dit bij de BIS - instellingen juist met 0,6% per jaar toeneemt (APE, 2012, p. 73-80). 

Naast de rijksoverheid verstrekken ook lokale overheden subsidies aan theatergezelschappen, culturele 

projecten en podia. Zo ontvangen theaters en meerdere grote, maar ook veel kleine, gezelschappen in 

sommige gevallen meerjarige of projectsubsidies van de (grote) gemeentes.  

3.1.3 | Vrije theaterproducenten, vraag en aanbod 

Bij vrije theaterproducenten is de opbrengst van de kaartverkoop de belangrijkste inkomstenbron. Hoewel er 

een breed spectrum aanwezig is, is de doelstelling van een vrije producent, volgens Langeveld, het maken van 

winst en van een gesubsidieerd gezelschap, zoals eerder benoemd, het brengen van kunst (Langeveld, 2006, p. 

81). Tegenwoordig valt echter waar te nemen dat zowel vrije theaterproducenten als gesubsidieerde 

gezelschappen kunst en commercie met elkaar vermengen (Langeveld, 2006, p. 82). Dit wordt onder andere 

zichtbaar in de bedrijfsvoering en voorstellingkeuzes van de gezelschappen en producenten. Zo stelt de 

overheid de afgelopen jaren steeds meer eisen aan het ondernemerschap en publieksbereik van 

gesubsidieerde gezelschappen. Dit resulteert onder andere in het maken van voorstellingen die toegankelijker 

zijn voor het publiek. Enkele vrije theaterproducenten produceren daarnaast theatervoorstellingen van 

hoogstaande artistieke kwaliteit en bieden meer dan enkel commercieel amusement. De cultuurconsument is 

daarnaast in afnemende mate gevoelig voor het oude onderscheid tussen traditionele (of hoge) en populaire 

(of lage) vormen van cultuur (De Rooij en van Leeuwen, 2011, p. 13). De oude statusverschillen verdwijnen en 

de Rooij en van Leeuwen stellen dat er een relatieve afname is van de interesse voor traditionele 

podiumkunsten en een relatieve toename van de interesse voor populaire podiumkunsten. 

 

Tot de jaren 70 waren er in Nederland nauwelijks vrije producenten die voorstellingen maakte (Langeveld, 

2006, p. 81). De gesubsidieerde gezelschappen van voor de jaren 70 hadden een breed takenpakket, richtte 

zich op brede publieksgroepen en brachten stukken op de planken van moderne toneelschrijvers maar ook 

blijspelen. Ook Knulst beschrijft dat het gesubsidieerde toneel in de jaren vijftig en zestig praktisch alle 

toneelvoorstellingen in Nederland bestreek. “Er bestond in die jaren nog geen markt voor commercieel 

geëxploiteerde, zogenoemde vrije producties, juist omdat het gesubsidieerde toneel het lichte repertoire toen 

nog tot zijn taken rekende, althans: genoodzaakt was om in brede zin als toneelwarenhuis te opereren en 

omdat subsidies aanvankelijk opgevat werden als een aanvullende bron ten opzichte van de eigen inkomsten uit 

recette en uitkopen” (Knulst, 1995, p. 99). 

 

Een deel van de vrije theaterproducenten in Nederland heeft zich verzameld bij de Vereniging van Vrije 

Theaterproducenten (VVTP). Hierin zijn onder andere de grote vrije theaterproducenten als Joop van den Ende 

Theaterproducties, Albert Verlinde Entertainment, Bos Theaterproducties, Senf Theaterpartners en New 

Productions vertegenwoordigd. Door het commerciële karakter van de vrije sector zijn jaarverslagen en 

publieksaantallen minder toegankelijk dan in de gesubsidieerde sector. In een recent onderzoek van Aarts De 

Jong Wilms Goudriaan Public Economics bv (APE) zijn echter cijfers gepubliceerd van de vrije theatersector met 

betrekking tot publiek, aanbod, prijs en financiering.  

 

Het onderzoek stelt vast dat de geselecteerde (grote) vrije theaterproducenten in het seizoen 2012 - 2013 een 

totaal van 152 producties hebben verzorgd. Deze 152 producties waren goed voor 6300 uitvoeringen en 3.3 

miljoen bezoekers. Het werkelijke aantal producties en bezoekers in de vrije sector ligt echter veel hoger. De 

APE had voor het onderzoek alleen beschikking over de complete jaarcijfers van slechts tien VVTP-leden. De 

totale inkomsten van de geselecteerde vrije theaterproducenten bedragen in het seizoen 2012 89 miljoen euro 
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waarbij de toegangsprijs, benaderd door de gemiddelde netto recette per bezoek, 24 euro bedraagt (APE, 

2012, p. 57).  

 

Musical en operette hebben lange tijd het grootste aandeel gehad in het aantal uitvoeringen van vrije 

producenten. Het aandeel van cabaret neemt echter toe en het aantal cabaretuitvoeringen is de afgelopen 

jaren onafgebroken blijven stijgen; dit in tegenstelling tot musical en operette waar het aantal uitvoeringen na 

2008 sterk is gedaald. 

 

Het aantal bezoeken aan de uitvoeringen van vrije theaterproducenten neemt volgens het onderzoek van APE 

tussen 2005 en 2012 gemiddeld met 4,6% per jaar af. Dit gebeurt ondanks een daling van de reële 

toegangsprijzen met gemiddeld 4,9% per jaar en een stijging van de reële prijs van concurrerende 

vrijetijdsactiviteiten met gemiddeld 1,4% per jaar (APE, 2012, p. 63). Concluderend blijkt uit het onderzoek dat 

het aanbod van vrije theaterproducenten met vertraging reageert op de economische crisis en deze 

bezoekdaling. Het aantal uitvoeringen en producties neemt tussen 2005 en 2012 per saldo namelijk nog licht 

toe, vooral door het toegenomen aanbod van cabaret ten koste van musicals. In de periode 2008-2012 is het 

aantal uitvoeringen per saldo echter met gemiddeld 3,0% per jaar afgenomen onder invloed van de 

economische crisis. In 2012 tekent zich een scherpe daling van het aantal uitvoeringen (-14,0%) en het aantal 

producties (-18,3%) af (APE, 2012, p. 63).  

3.2 | Klantloyaliteit 

In dit hoofdstuk wordt als eerste het begrip klantloyaliteit gedefinieerd. Als tweede worden verschillende 

vormen van loyaliteit gepresenteerd in een conceptueel raamwerk. Als derde worden de voordelen van 

klantloyaliteit kort beschreven: waarom is het interessant om te investeren in klantloyaliteit? Als laatste 

worden er enkele eigenschappen besproken die ertoe leiden dat de ontwikkeling van klantloyaliteit in de sector 

podiumkunsten anders verloopt dan in andere sectoren. 

3.2.1 | Klantloyaliteit gedefinieerd 

Het begrip loyaliteit wordt in de Van Dale omschreven als trouw. Een pakkende omschrijving waarmee veel 

andere definities kunnen worden samengevat. De eerste definities van klantloyaliteit zijn voornamelijk 

gebaseerd op gedrag. De houding of attitude van de klant werd pas later toegevoegd (De Rooij, 2013, p.25). 

Oliver definieert klantloyaliteit als een:“deeply held commitment to re-buy or repatronize a preferred product or 

service consistently in the future, thereby causing repetitive same brand or same-brand-set purchasing, despite 

situational influences and marketing efforts having the potential to cause switching behavior” (Oliver, 1999, p. 

34). Dick en Basu maken binnen het begrip klantloyaliteit een duidelijke tweedeling. Deze bestaat enerzijds uit 

het herhaalde koopgedrag/transacties (gedragsloyaliteit) en anderzijds uit de attitude van een individu ten 

aanzien van het product of service (attitudeloyaliteit) (Dick en Basu, 1994). Verschillende auteurs bepleiten dat 

attitudeloyaliteit bestaat uit cognitieve, affectieve en conatieve componenten. Zo beschrijft Oliver 

attitudeloyaliteit als een proces waarbij een klant eerst loyaal wordt op cognitief niveau (kennis), dan op 

affectief niveau (gevoel) en vervolgens op een conatief niveau (koopintentie) waarna de klant daadwerkelijk 

handelt en tot actie over gaat (Oliver, 1999). Andere onderzoekers negeren het cognitieve deel en richten zich 

alleen op de conatieve en affectieve componenten (De Rooij, 2013, p. 25). De Rooij beschrijft in zijn onderzoek 

dat attitudeloyaliteit enkel bestaat uit affectieve en conatieve elementen. Affectieve loyaliteit verwijst volgens 

de Rooij naar een affectieve verbondenheid met een persoon of organisatie. Conatieve loyaliteit is de wens om 

de relatie met een persoon of organisatie vast te houden (De Rooij, 2013, p. 298).  
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3.2.2 | Vier vormen van loyaliteit 

Aan de hand van informatie uit de vorige paragraaf zou gesteld kunnen worden dat wanneer klanten 

herhaaldelijk kaarten kopen voor  voorstellingen van één theaterproducent de gedragsloyaliteit hoog te 

noemen is. Wanneer consumenten daarnaast een affectieve voorkeur hebben voor de voorstellingen van een 

producent en een hogere conatie (intentie) hebben om de voorstellingen van die specifieke producent te 

verkiezen boven andere alternatieven is ook de attitudeloyaliteit hoog. Door de relatie tussen attitude en 

herhaald koopgedrag tegenover elkaar te zetten ontstaat er een conceptueel raamwerk (Dick en Basu, 1994, p. 

101).  

 

Als eerste is er een “low loyalty” segment die bestaat uit klanten met een lage gedragsloyaliteit en 

attitudeloyaliteit. Consumenten in het segment van “latent loyalty” (onzichtbare loyaliteit) zijn op attitudinaal 

niveau zeer loyaal maar dit is niet terug te zien in hun koopgedrag. Hiervoor bestaan verschillende redenen. Zo 

kan de prijs van een product te hoog zijn of er kunnen problemen bestaan bij de distributie van het product (De 

Rooij, 2013, p. 27). Een ander segment is die van de “spurious loyaliteit” (schijnloyaliteit) waarbij een lage 

attitude loyaliteit gepaard gaat met een hoog herhaald aankoopgedrag. Hoewel de consument zich dus niet 

betrokken voelt wordt het product of de service wel herhaaldelijk aangeschaft. Aankopen die worden gedaan 

uit traditie of gewoonte, een gebrek aan alternatieven, het ondervinden van weinig differentiatie in de markt 

en diverse situationele en sociale factoren kunnen hiervan de oorzaak zijn (Dick en Basu, 1994). Als laatste 

vorm bestaat de echte loyaliteit waarbij consumenten betrokken zijn bij het product en dit ook duidelijk is 

terug te zien in het koopgedrag. Uiteraard verdient deze vorm van loyaliteit de voorkeur. 

3.2.3 | Voordelen van loyale klanten 

Klantloyaliteit kent meerdere voordelen voor zowel bedrijven als consumenten. In het besluitvormings- en 

koopproces zullen consumenten minder snel overgaan tot de aanschaf van de beschikbare alternatieven (Dick 

en Basu, 1994). Wanneer loyale klanten een slechte ervaring hebben met een product of dienst zullen ze hun 

onvrede uiten en gaan klagen, maar niet overstappen naar een ander merk. Een loyale klant geeft het merk 

hiermee een tweede kans omdat ze in het merk geloven (Duffy, 2003, p, 480). Verder dragen loyale klanten op 

verschillende manieren bij aan het succes van een organisatie. Loyale consumenten kopen meer, kopen vaker 

en zorgen voor positieve mond-tot-mond reclame en nieuwe klanten (Van Leeuwen, 2011, p. 2). Daarnaast 

kost het aantrekken van nieuwe klanten vaak meer tijd en geld dan het behouden van de bestaande klanten 

(Rentschler, 2002, p. 124 | De Rooij en van Leeuwen, 2011, p. 2). Volgens Tideswell en Fredline zijn loyale 

klanten ook flexibeler als het gaat om het inplannen en aanschaffen van diensten en producten (Tideswell en 

Figuur 1 - ‘Relative attitude-behavior relationship’, Dick & Basu, 1994 
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Fredline, 2004). Vooral voor producten en diensten met een beperkte beschikbaarheid, zoals tourende 

theatervoorstellingen, is dit positief.  

3.2.3 | Klantloyaliteit in de podiumkunsten 

De podiumkunstsector heeft specifieke eigenschappen die ertoe leiden dat de ontwikkeling van de beschreven 

klantloyaliteit anders verloopt dan in andere sectoren. Ten eerste zijn er eigenschappen die gerelateerd 

moeten worden aan het ongedwongen karakter van vrijetijdsactiviteiten in het algemeen. Het ongedwongen 

karakter van deze activiteiten kan leiden tot intrinsieke motivatie die vervolgens kan uitmonden in: “een vorm 

van betrokkenheid (involvement) bij of voorkeur voor een bepaalde activiteit, die mogelijk resulteert in een 

verbondenheid (commitment) tot de aanbieder van de activiteit” (De Rooij, 2011, p. 297). Vervolgens moet 

gezegd worden dat het besluitvormingsproces van producten waarbij beleving een belangrijke rol speelt, 

anders verloopt dan bij overige producten in de dienstensector. Het analyseren van hedonistische consumptie, 

consumptie die genoegens oplevert via de zintuigen, fantasieën creëert en emotioneel opwindt, is dan ook zeer 

complex (Goossens, 2001, p. 231-239). De kwaliteit van de dienst kan immers nog niet worden beoordeeld 

voordat de dienst daadwerkelijk wordt beleefd. In de theatersector is dit ook het geval. Zo wordt al vroeg in het 

theaterseizoen een kwaliteitsverwachting van de voorstelling geschetst door brochureteksten, websites, de 

reputatie van de producent en de bekendheid van de cast (De Rooij, 2013, p. 4). Dit gebeurt wanneer de 

producent nog moet starten met de repetities en nog onzeker is over de kwaliteit van het eindresultaat. “This 

implies that consumers with an aversion toward ambiguity and uncertainty will have problems in decision-

making” (De Rooij, 2013, p. 4 uit Vermeir, Van Kenhove and Henddrickx, 2002).  

 

Tourende theatervoorstellingen in Nederland zijn in veel gevallen een beperkte periode te zien. Met 

uitzondering van hele grote producties staan ze vaak één of twee dagen in een bepaalde stad en touren slechts 

één theaterseizoen door het land. De producent en het theater hebben dus een beperkte tijd om hun product 

te verkopen. Door de relatief kleine marketingbudgetten en het zeer grote aanbod is het generen van genoeg 

aandacht voor zowel de producent als het theater een moeilijke taak. Wils en van Klaveren stellen dat de 

inflexibiliteit van de programmering een belangrijke oorzaak is van de beperkte beschikbaarheid in de 

podiumkunsten (Wills en van Klaveren, 2008, p. 10). Producties zijn strak vooruit gepland waardoor het 

verlengen van succesvolle voorstellingen niet eenvoudig is. Daarnaast zijn contracten van artiesten, vanwege 

financiële redenen, vaak tijdelijk en zeer flexibel. Het komt regelmatig voor dat artiesten al een nieuwe 

contract hebben getekend waardoor het verlengen van de huidige productie vaak geen optie is.  

3.3 | Determinanten van klantloyaliteit 

3.3.1 | Introductie 

In een studie van de Rooij wordt een raamwerk geïntroduceerd waarin de belangrijkste determinanten van 

klantloyaliteit aan podiumkunstaccommodaties worden weergegeven. In dit hoofdstuk wordt besproken welke 

van deze determinanten ook toepasbaar zijn voor vormen van klantloyaliteit aan theaterproducenten. Het 

raamwerk van de Rooij kent een vraag- en aanbodzijde die op micro, meso en macro niveau van elkaar worden 

onderscheiden. “All these areas are interconnected with each other and determine individuals loyalty” (De 

Rooij, 2013, p. 61). De klantloyaliteit ten opzichte van podiumkunstaccommodaties, ofwel theaters, wordt 

bepaald door zes determinanten waarvan er in deze studie vier worden toegelicht; klantperceptie van de 

marketinginstrumenten van de organisatie, intra-persoonlijke factoren, externe factoren gerelateerd aan het 

aanbod, en inter-persoonlijke factoren. De ontwikkelingen op macroniveau aan de vraagzijde zijn in hoofdstuk 

3.1 al kort besproken. Het vrijetijdsaanbod heeft betrekking op alle voorzieningen op het gebied van vrije tijd 

zoals sport (actief sporten en passief kijken), cultuur (musua, cultureel erfgoed), recreatie (strandbezoek), 
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funshoppen (bezoeken van een stad, IKEA) en evenementen (braderie). Een beschrijving van het gehele 

vrijetijdsaanbod valt buiten de kaders van deze studie. In figuur 2 wordt het theoretisch raamwerk van 

klantloyaliteit aan podiumkunstinstellingen schematisch weergegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2 | Aanbod op microniveau - Klantperceptie van de marketinginstrumenten 

De eerste determinant die klantloyaliteit beïnvloedt is de klantperceptie, ofwel het beeld van de klant over de 

marketinginstrumenten van de organisatie. De tevredenheid over een product van podiumkunsten is belangrijk 

voor deze klantperceptie. De Rooij stelt dat tevredenheid over een product van podiumkunstaanbieders uit 

drie verschillende delen bestaat; tevredenheid over het primaire product, het secundaire product en het 

uitgebreide product. De drie verschillende producten van podiumkunstaanbieders worden in dit hoofdstuk 

beschreven. 

 

Primaire product 

 

De voorstelling behoort tot het primaire product en is in de kern de reden dat consumenten podiumkunsten 

bezoeken. Voorstellingen worden als kernproduct onderscheiden op gesubsidieerde en vrije producenten of op 

genre (Van Beek, 2010, p. 9). In deze studie worden alle theatervoorstellingen van vrije theaterproducenten als 

kernproduct beschouwd. Ook de dag en het tijdstip waarop een voorstelling plaatsvindt en 

voorstellingsspecifieke kenmerken zoals de inhoud van een stuk behoren tot het primaire product. 

Verschillende auteurs verklaren dat de voorstelling zelf een belangrijke determinant is voor klantloyaliteit. The 

quality of the production is an important aspect for single-ticket buyers and subscribers to consider visiting a 

theatre (Colbert et.al, 1998 uit De Rooij, 2013, p. 31). Interesse in een specifieke productie, genre of artiest is 

Figuur 2 - Theoretical framework: Customer loyalty framework for performing arts venues. Bron: De Rooij, 2013 
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volgens Scheff zelfs de belangrijkste reden voor consumenten om kaarten te bestellen (Scheff, 1999 uit De 

Rooij, 2013, p. 31). Uit onderzoek van de Rooij en van Leeuwen blijkt dat de waardering van voorstellingen 

geen effect heeft op de loyaliteit aan een theateraccommodatie. Een hoge tevredenheid over voorstellingen 

zou een verschil in de bezoekfrequentie van bezoekers voor het specifieke theater dus niet verklaren (De Rooij 

en van Leeuwen, 2011, p. 25). Dit sluit aan bij Oliver die stelt dat tevreden klanten niet meteen loyale klanten 

zijn of worden (Oliver, 1999). Hoewel de waardering van voorstellingen volgens de Rooij en van Leeuwen geen 

effect heeft op de loyaliteit aan een specifiek theater hoeft dit niet te betekenen dat het geen effect kan 

hebben op de loyaliteit aan een bepaalde producent, artiest of gezelschap. Zo richten Johnson en Garbarino 

hun onderzoek op de bezoekers van een theatergezelschap en concluderen dat de loyale klanten juist wel een 

hogere tevredenheid, klantvertrouwen en betrokkenheid kennen (Garbarino & Johnsonn, 1999). De invloed 

van bekende titels en artiesten op het besluitvormingsproces van consumenten en de klantloyaliteit aan 

theaterproducenten wordt verder besproken in paragraaf 3.3.3.  

 

Secundaire product 

 

Het secundaire product omvat alle elementen die niet verbonden zijn aan het primaire product en de 

programmering van voorstellingen. Hierbij moet worden gedacht aan de theaterfaciliteit, beleefdheid van het 

personeel, zitplaatsen, zichtlijnen, bereikbaarheid, reisafstand, de kwaliteit van de horeca en extra services 

zoals introductiesessies (De Rooij, 2013, p 32-33 | De Groot, 2010, p. 11). Deze elementen bepalen voor een 

groot deel de sfeer van het avondje uit (De Rooij & van Leeuwen, 2011, p. 28). Uit onderzoek van de Rooij 

blijkt dat tevredenheid over het secundaire product een belangrijke rol speelt in het vormen van affectieve 

loyaliteit aan theaters. “Apparently, components of the secondary product, such as atmosphere, staff and the 

facility, contribute to a sense of belonging and attachment to the venue” (De Rooij, 2013, p. 200). Ook Johnson 

en Garbarino stellen dat ontevredenheid  over een theateraccommodatie consumenten ervan weerhoudt om 

regelmatig terug te komen. Voor een theaterproducent is het nauwelijks mogelijk om invloed uit te oefenen op 

het secundaire product. De verantwoordelijk van dit product ligt immers bij het theater. Wanneer  

theaterbezoekers niks van het podium zien, slecht kunnen parkeren en klantonvriendelijk worden ontvangen 

zou dit echter wel een negatieve invloed kunnen hebben op de perceptie van het primaire product en dus van 

de producent.  

 

Uitgebreid product 

 

De prijs, beschikbaarheid van tickets en communicatie behoren volgens de Rooij en van Leeuwen tot het 

uitgebreide product van podiumkunstaanbieders. Over de prijs en de inzetbaarheid van kortingen wordt in de 

wetenschappelijke literatuur heftig gediscussieerd. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de prijs elastisch is 

waarmee een prijsverandering de vraag zou laten stijgen of dalen (De Rooij & van Leeuwen, 2011, p. 31). Uit 

andere onderzoeken blijkt dat de prijs juist inelastisch en de vraag naar podiumkunsten dus nauwelijks gevoelig 

is voor prijsveranderingen. Verwacht wordt dat het effect van prijsveranderingen op klantloyaliteit afhankelijk 

is van de interesse voor podiumkunsten en het inkomen van de consument (De Rooij, 2013, p. 34). Theaters 

zijn voor het bepalen van de kaartprijzen en kortingen vaak afhankelijk van afspraken met en de goedkeuring 

van producenten (Langeveld, 2006, p. 229). Hoewel de theaterproducent dit dus grotendeels stuurt komen er 

bij veel theaters nog wel extra service-, administratie-, parkeer- en horecakosten bij die de prijs van een 

theaterbezoek flink kunnen opvoeren. De beschikbaarheid van kaarten en het verkoopsysteem zijn ook 

onderdeel van het uitgebreide product. Aspecten die hiermee samenhangen zijn het aantal tickets per 

voorstelling, tijdige beschikbaarheid van tickets en de complexiteit van bestelprocedures.  

 

Zoals eerder besproken kopen consumenten theatertickets voordat de kwaliteit van het product bekend is. 

Daarnaast bestaat er geen duidelijkheid over hoe de theaterbeleving zal worden ervaren. Het keuzeproces van 
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dergelijke hedonistische producten verloopt dan ook niet altijd via een uitgebreide cognitieve 

informatieverwerking. Producten worden voornamelijk op een affectieve wijze gekozen waarbij actief wordt 

gezocht naar informatie en veel consumenten hun visuele verbeelding gebruiken om “goed te anticiperen op 

de daadwerkelijke consumptie, informatie levendiger te verwerken en betere keuzes te kunnen maken” 

(Goossens, 2001, p. 235-237). Het aanbod van podiumkunsten is daarnaast weinig overzichtelijk waardoor 

potentiële bezoekers zich actief moeten informeren om op de hoogte te zijn van interessante voorstellingen 

(Wills en van Klaveren, 2008, p. 28). Wanneer deze punten in beschouwing worden genomen wordt duidelijk 

dat een goede informatievoorziening onmisbaar lijkt in het gehele besluitvormingsproces van de consument. 

De factor communicatie in het uitgebreide product betreft de kwaliteit, persoonsgerichtheid en tijdige 

aanwezigheid van informatie. Het is opvallend dat er op dit gebied nauwelijks wetenschappelijk onderzoek 

bestaat. “The information which is availible, is gathered only as a side product of research and not as the 

primary concern of the researcher”, aldus de Rooij (De Rooij, 2011, p. 36).  

 

In deze informatievoorziening zou de theaterproducent, naast de regionale marketingactiviteiten van theaters, 

een belangrijke rol kunnen spelen. Theaters ontvangen aan het begin van het theaterseizoen beeldmateriaal en 

brochureteksten van de producent. Theaters verspreiden en communiceren dit materiaal naar hun potentiële 

klanten maar zullen door de vele andere voorstellingen niet altijd genoeg aandacht kunnen geven aan alle 

voorstellingen. Volgens Wills en van Klaveren ligt het accent van podiumkunstaccommodaties vaak nog teveel 

op alleen de promotie van voorstellingen (Wills en van Klaveren, 2008, p. 28). Gevolg hiervan is dat nadenken 

over het vinden van nieuw publiek en het binden van bestaand publiek onvoldoende aandacht krijgt. De 

producent zit echter dicht op het primaire product, heeft contacten met artiesten en heeft toegang tot het 

maakproces van de voorstelling. Kortom, de producent lijkt over exclusieve informatie te beschikken waarmee 

bezoekers extra geïnteresseerd zouden kunnen worden.   

 

Er zijn tal van communicatiekanalen die door producenten kunnen worden ingezet om de consument te 

informeren en te beïnvloeden. Hierbij valt te denken aan zichtbaarheid in de landelijke pers, websites, direct 

mail, e-mail, persberichten, buitenreclame en social media (De Rooij & Van Leeuwen, 2011, p. 28). 

Organisaties die klantloyaliteit willen bevorderen en besluiten om een hoofddoel te maken van het opbouwen 

van relaties met hun publiek ontkomen er niet aan om zich te verdiepen in de bezoeker, zijn beweegredenen 

en ervaringen (Joostens, 2012, p. 248). Voor theaterproducenten zonder eigen accommodatie is het echter 

niet mogelijk om inzicht te krijgen in deze klantgegevens. De informatie ligt bij het theater en mag wegens de 

wet bescherming persoonsgegevens niet worden verstrekt aan de producent. Ook de verschillende financiële 

afspraken en belangen zorgen ervoor dat theaters terughoudend zijn in het verstrekken van klantgegevens (De 

Rooij, 2011).    

3.3.3 | Aanbod op mesoniveau - Externe factoren  

Het aanbod van andere en concurrerende podiumkunsten is uiteraard van invloed op het bezoek aan één 

specifieke podiumkunstaccommodatie. Uit onderzoek van Van Leijsen blijkt dat in sommige theaters maar liefst 

80% van de bezoekers ook andere theaters bezoekt (Van Leijsen, 2006 uit de Rooij en van Leeuwen, 2011, p. 

36). Verschillende studies bediscussiëren de externe factoren die de relatie tussen een consument en een 

podiumkunstinstelling beïnvloeden. Het primaire product en de invloed van de artiest komen hierbij als 

belangrijke factoren naar voren (De Rooij, 2011). De Rooij stelt dat het redelijk is om aan te nemen dat de 

interesse in specifieke voorstellingen of artiesten invloed heeft op het besluitvormingsproces. “Therefore, the 

performance or performers influence costumers loyalty to venues” (De Rooij, 2011, p. 49). Voor 

theaterproducenten betekent dit dat de inzet van grote titels en bekende artiesten van invloed zou kunnen zijn 

op de klantloyaliteit aan de producent. In de praktijk is zichtbaar dat vrije theaterproducenten bekende 
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artiesten en musicalsterren inderdaad op regelmatige basis laten terugkeren in hun theaterproducties om extra 

kaartverkoop te genereren.  

 

Een interessante vraag blijft wie de eigenaar van de relatie met de theaterbezoeker is. Is dit het theater die met 

abonnementen en lidmaatschapsprogramma’s de bezoeker aan zich probeert te binden? Is dit de producent 

die eigenaar is van het primaire product en bekendheid probeert te genereren door het uitzetten van landelijke 

marketingprogramma’s? Of is dit de sterrenstatus van artiesten en de bekende titel van een voorstelling? De 

Rooij en van Leeuwen stellen dat passanten doorgaans ‘voorstellingsgericht’ kiezen (De Rooij en van Leeuwen, 

2011, p. 36). Een deel van het kernpubliek van theaters kiest echter ‘accommodatiegericht’ en toont een 

zekere mate van loyaliteit richting een specifieke accommodatie (De Rooij, 2013).  

 

De problemen rondom het eigenaarschap van klantloyaliteit zijn voornamelijk bestudeerd in een breder 

verband en in andere sectoren. In meerdere verticale productieketens is zichtbaar dat, net zoals als in de sector 

podiumkunsten, grote merken en hun distributeurs enerzijds samenwerken om waarde te creëren voor hun 

klanten terwijl ze anderzijds strijden om hun eigen belang en het eigenaarschap van de klantloyaliteit. 

Onderzoeken naar het verband tussen merkloyaliteit (in dit geval de loyaliteit aan een producent) en loyaliteit 

voor de distributeur (loyaliteit aan het theater) bestaan, maar kennen geen eenduidige conclusies. Zo stelt de 

Rooij dat er studies zijn die beweren dat er geen relatie bestaat tussen de loyaliteit voor een merk en de 

uiteindelijke distributeur (Homburg en Giering, 2001 uit de Rooij, 2013) terwijl anderen onderzoeken dit 

verband wel aantonen (Tranberg en Hansen, 1985 uit de Rooij, 2013). In deze laatste categorie van 

onderzoeken zijn er studies die stellen dat de loyaliteit voor een merk automatisch leidt tot de loyaliteit voor 

een distributeur (Hansen en Singh, 2008 uit de Rooij, 2013) terwijl andere juist stellen dat er een 

tegenovergesteld verband bestaat (Bonfrer en Chintagunta, 2004 uit de Rooij, 2013).  

 

Een zeer recent onderzoek van Eggert, Henseler en Hollmann stelt deze empirische ambiguïteit aan de kaak, 

verbetert de theorievorming en doet drie interessante aanbevelingen. Als eerste wordt gesteld dat merken hun 

klantrelatie zelf moeten onderhouden en niet moeten overdragen aan de distributeur. “Instead, they need to 

establish and foster their own relational bonds with customers, because investing in brand loyalty 

enhancements can effectively protect them against vertical competition” (Eggert, Henseler en Hollmann, 2012, 

p. 86). Ten tweede stellen de onderzoekers dat een merk exact in kaart moet brengen wie er profiteert van 

investeringen in de loyaliteit van het merk. Uit onderzoek blijkt dat investeringen in de merkloyaliteit namelijk 

ook een positief effect hebben op de loyaliteit van de distributeur, terwijl dit andersom niet het geval is. Voor 

theaterproducenten lijkt deze stelling aannemelijk. Wanneer er wordt geïnvesteerd in de loyaliteit van een 

theaterproducent zullen consumenten deze voorstellingen naar verwachting bezoeken in een theater waar ze 

al regelmatig komen. Wanneer het theater echter investeert in de relatie met hun klant wordt deze aandacht 

verdeeld over alle theatervoorstellingen die dat seizoen te zien zijn. Het lijkt redelijk om aan te nemen dat er 

dan minder snel een loyale houding ontstaat voor een bepaalde producent. Als laatste stellen de onderzoekers 

dat een merk de investeringen in merkloyaliteit grondig moet evalueren en daarbij rekening moet houden met 

de aard van de productieketen.  Zo bestaan er productieketens waarbij de verschillende betrokkenen een 

coöperatieve of een competitieve relatie kennen en de effecten anders zijn. “If the distribution channel is 

mainly characterized by cooperation, the spillover effect makes the entire distribution channel stronger than 

competing distribution channels” (Eggert, Henseler en Hollmann, 2012, p. 86). 

3.3.4 | Vraag op microniveau -  Intrapersoonlijke factoren  

In diverse studies worden kenmerken en individuele eigenschappen van theaterbezoekers beschreven 

vanwege hun invloed op klantloyaliteit. Deze determinant is in te delen in de factoren: motivatie, verlangen 

naar zekerheid, sociaal demografische omstandigheden, betrokkenheid en culturele competentie (De Rooij, 
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2011, p. 37-48). De motieven voor het bezoeken van een theatervoorstelling kunnen van invloed zijn op de 

mate van loyaliteit en bepalen mede de manier waarop de voorstelling beleefd en beoordeeld wordt. De 

meeste intrapersoonlijke factoren kunnen echter niet direct worden beïnvloed door het theater of de 

producent. Wanneer theaterproducenten echter inzicht hebben in de bezoekersmotieven kunnen ze op basis 

van deze kennis waarde creëren voor hun klanten en hun dienstenpakket verfijnen (De Rooij en van Leeuwen, 

2011, p. 19) Voor de volledigheid worden ze daarom toch kort beschreven.  

 

Er is veel onderzoek gedaan naar de bezoekmotieven van theaterbezoekers en de Rooij onderscheidt in zijn 

studie de volgende acht motieven: esthetiek, cognitieve stimulatie, reductie, transcendentie, binding, 

distinctie, entertainment en variatie & vernieuwing. De bezoekmotieven worden hier opgesomd aan de hand 

het zeer uitgebreide literatuuroverzicht van de Rooij (De Rooij, 2011, p. 37-48). Esthetiek wordt door 

meerdere auteurs gedefinieerd als: “an immediate expierential pleasure or enjoyment in terms of beauty, 

evoked by works of art by wich senses are stimulated” (Swanson, 2008). Esthetiek is altijd gezien als 

fundamenteel element in de culturele consumptie. Bij het motief van cognitieve stimulatie gaat het om de 

kennisverrijking van het individu. Deze bezoekers willen zichzelf ontwikkelen en hun kennis uitbreiden. De 

voorstelling geeft hen stof tot nadenken (De Rooij en van Leeuwen, 2011, p. 20-21). Het bezoekmotief 

reductie is verbonden met gevoelens van herstel, het ontsnappen aan de dagelijkse beslommeringen en het 

herwinnen van energie en kracht (Swanson, 2008). Consumenten die niet tevreden zijn over aspecten in hun 

eigen leven kunnen deze problemen tijdelijk vergeten door het bezoeken van een voorstelling (Swanson, 

2008). Transcendentie kan worden gerelateerd aan een spirituele ervaring waarbij de bezoeker zich losmaakt 

van deze wereld en zich in een andere wereld waant. In relatie tot klantloyaliteit is naar dit motief echter nog 

weinig onderzoek gedaan (De Rooij, 2013, p. 40). Het motief binding refereert aan een collectieve 

belevingservaring waarbij de consument zich betrokken en verbonden voelt met anderen, inclusief bekende 

artiesten op het podium. Het creëren van een gemeenschap of sociaal hedonisme zijn ook onderdeel van dit 

bezoekmotief. Er wordt aangenomen dat culturele consumenten op zoek zijn naar een gezamenlijke sociale 

beleving in plaats van een individuele, esthetische ervaring. Bij het motief distinctie (status) gaat het om jezelf 

onderscheiden en het maken van de juiste indrukken. Met theaterbezoek kan immers worden aangegeven dat 

men bij een bepaalde sociale groep hoort. Entertainment is gerelateerd aan het kunnen ontspannen tijdens 

een theaterbezoek. Veel gasten willen simpelweg een prettig avondje uit beleven, plezier hebben en genieten 

van cultureel amusement. Deze plezierige activiteit vereist geen intellectuele inspanning en moet dus niet te 

ingewikkeld zijn (De Rooij en van Leeuwen, 2011, p. 21). Het motief variatie en vernieuwing verwijst naar het 

verkrijgen van nieuwe belevingen.  

 

In de theatersector zijn er ook verschillende sociaal demografische en geografische omstandigheden die van 

invloed zijn op de klantloyaliteit van consumenten. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat leeftijd, inkomen, 

geslacht, educatie en reisafstand tot het theater van invloed zijn op podiumkunstbezoek (De Rooij en van 

Leeuwen, 2011, p. 24). Zo bezoeken oudere consumenten vaker podiumkunsten dan jongeren en beschikken 

loyale klanten over een hoger inkomen en opleidingsniveau. Daarnaast blijkt dat er ook een relatie bestaat 

tussen de korte afstand tot podiumkunstinstellingen en een hoog herhaalbezoek (De Rooij en van Leeuwen, 

2011).  

 

De factor zekerheid kent voor theaterbezoekers zowel kansen als bedreigingen (De Rooij, 2013). De eerste 

bedreiging bestaat uit de onzekerheid over de kwaliteit of de uitkomst van een voorstelling. Zoals eerder 

besproken kan een product uit de sector podiumkunsten niet worden geobserveerd voordat de consumptie 

daadwerkelijk plaatsvindt. Voor sommige consumenten is dit een reden om een ticket te kopen, voor anderen 

is dit juist een belemmering. De tweede bedreiging betreft de onzekerheid over het geruime tijd vooraf 

plannen van het bezoek aan een voorstelling. Consumenten zijn onzeker of ze de gekochte tickets wel zullen 

gebruiken door een gebrek aan tijd of wijzigingen in hun agenda. De factor zekerheid kent echter ook kansen. 
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Zo worden er in een vroeg stadium al kaarten besteld omdat consumenten zeker willen zijn van tickets en 

tevens over de beste zitplaatsen willen beschikken. 

 

De betrokkenheid (involvement) bij podiumkunsten speelt ook een belangrijke rol bij de verklaring van 

podiumkunstbezoek (De Rooij en van leeuwen, 2011). Loyale klanten voelen zich meer betrokken en zullen 

herhaald koopgedrag vertonen. Uit onderzoek van de Rooij blijkt dat betrokkenheid alle drie de vormen van 

klantloyaliteit beïnvloed (affectief, conatie en gedrag)(De Rooij, 2011, p. 303). De culturele opvoeding van 

consumenten speelt ook een rol in het podiumkunstbezoek. Om de artistieke waarde en content van een 

theatervoorstelling te kunnen begrijpen en waarderen zal de bezoeker over een bepaalde culturele 

competentie moeten beschikken. “Cultural competence is the perceptual capacity and resource (or skill) to 

interpret cultural symbols and to enjoy cultural activities” (Kesner, 2006). Wanneer consumenten over meer 

culturele competentie beschikken, die wordt verworven in sociale kringen zoals het gezin, vriendengroepen en 

op school, zullen ze meer plezier beleven bij deelname aan een culturele activiteit. “.. there are consumers 

feeling uncomfortable about trying something new in the arts because they are concerned that they might not 

understand it, do not know how to respond or feel they might not enjoy it” (Arts council, 2008b uit de Rooij, 

2013, p. 5). 

3.3.5 | Vraag op mesoniveau - Inter-persoonlijke factoren  

Ook interpersoonlijke factoren zijn van invloed op klantloyaliteit en bestaan voornamelijk uit invloeden uit de 

sociale omgeving. Het bezoek aan podiumkunsten is een sociale aangelegenheid en consumenten worden door 

anderen beïnvloed in hun besluitvormings- en consumptieproces (De Rooij, 2013, p. 50). Zo beïnvloeden 

referentiegroepen (of individuen) zoals de partner, familie, collega’s, vrienden of recensenten het 

besluitvormingsproces. Consumenten kunnen in hun besluitvormingsproces bijvoorbeeld beïnvloed worden 

door een groep waar ze nog geen onderdeel van uitmaken, maar waar ze wel graag bij willen horen (De Groot, 

2010, p. 14). Ook in het consumptieproces spelen sociale invloeden een belangrijke rol. Theater is niet alleen 

een vorm van communicatie tussen de artiest en het publiek maar ook tussen het publiek onderling. Dit sociale 

karakter van theaterbezoek impliceert dat er ook sociale banden kunnen ontstaan tussen consumenten (De 

Rooij, 2013, p. 51). Het vormen van communities is naar verwachting dan ook een belangrijke factor in het 

creëren van klantloyaliteit (Bonnemaizon et al, 2007). Een community kan worden gedefinieerd als een “group 

of people with a common interest in a specific product or service, creating a parallel social universe and actively 

seeking an opportunity to share experiences” (Bonnemaizon et al, 2007). Theaterproducenten zouden 

dergelijke (online) communities kunnen faciliteren. Op deze manier kunnen geïnteresseerden in contact komen 

met elkaar, kaarten bestellen op advies van anderen en kan een relatie met de producent worden opgebouwd.  

3.3.6 | Kenmerken van een tweerichtingsrelatie 

Zowel de Groot als van Beek beschrijven in hun onderzoek de kenmerken van een tweerichtingsrelatie tussen 

klant en organisatie als losse determinant van klantloyaliteit aan podiumkunstinstellingen (De Groot, 2010 | 

Van Beek, 2010). Hoewel de determinant niet in het theoretisch raamwerk van de Rooij is opgenomen wordt 

deze factor voor de volledigheid wel besproken in deze studie. De inzichten zijn namelijk zeer relevant voor de 

tweerichtingsrelatie tussen klant en producent. De tweerichtingsrelatie wordt beïnvloedt door relatieduur en 

aanwezigheidsfrequentie. De relatieduur verwijst naar de periode dat de klant en organisatie, ofwel de 

producent, een relatie hebben (Davis & Swanson, 2009). Hoe langer de relatieduur, des te kleiner wordt de 

kans dat de relatie wordt beëindigd en des te groter wordt het onderlinge vertrouwen en identificatie met de 

klant. De aanwezigheids- of bezoekersfrequentie betreft de frequentie en intensiteit van het contact dat een 

organisatie en de klant met elkaar hebben (Davis & Swanson, 2009). Een continue interactie tussen klant en 
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organisatie zorgt voor meer kansen tot evaluatie (Bendapudi & Berry, 1997). De tevredenheid over deze 

interactie zal leiden tot vertrouwen, waardoor de relatie sterken zal worden (Morgan & Hunt, 1994).  

 

Van Beek beschrijft hoe er binnen relatiemarketing wordt gestreefd naar psychologisch sterke en 

betekenisvolle relaties met klanten (Van Beek, 2010). Een relatie wordt door de klant als waardevol ervaren als 

er sprake is van een positieve, persoonlijke beleving en algemene aspecten zoals interactiviteit (Morais, 

Kerstetter, & Yarnal, 2006). Recente studies wijzen uit dat consumenten een relatie met een organisatie of 

merk op dezelfde wijze ervaren als een relatie in een andere sociale context (Aggarwal, 2004). Deze relatie kan 

even intiem zijn als een close relatie met familie/vrienden en komt voort uit de menselijke behoefte aan 

liefhebben en zorg dragen voor personen of objecten (Aggarwal, 2004). Dit komt overeen met de besproken 

inter-persoonlijke factoren waarin referentiegroepen zoals familie een rol kunnen spelen in het 

besluitvormingsproces van consumenten.  

3.4 | Klantrelatie met theaterproducenten 

De relatie tussen een consument en theaterproducent kan worden beschreven volgens een relatielevenscyclus. 

Peelen beschrijft de relatie tussen consumenten en aanbieders in termen van interacties en binding (Peelen, 

1991). De relatielevenscyclus bestaat uit vijf fases; bekendheidsfase, aftastfase, groeifase, verzadigingsfase en 

neergangsfase. In de bekendheidsfase is de communicatie van producent naar de potentiële bezoeker nog 

eenzijdig. Er bestaan nog geen transacties tussen de consument en aanbieder maar beide partijen worden wel 

bewust van elkaar. In deze fase speelt reclame voor de aanbieder een belangrijke rol (Peelen, 1991). De 

aftastfase start met de eerste aankoop. Deze aankoop brengt verplichtingen met zich mee voor zowel de 

aanbieder als de consument. De producent levert de voorstelling, de bezoeker betaalt. De relatie tussen de 

aanbieder en de consument is in deze fase zeer fragiel (Peelen, 1991). De bezoeker is immers nog niet bekend 

met de voorstellingen van de producent. In de groeifase vindt een toename van het aantal interacties met de 

consument plaats. De binding neemt toe, consumenten nemen meer risico, durven langere termijn 

verplichtingen aan te gaan en gaan duurdere producten aanschaffen. De consument is er in de groeifase echter 

nog niet van overtuigd dat er nergens betere uitkomsten te verkrijgen zijn (Peelen, 1991). In de 

verzadigingsfase bereikt het aantal uitwisselingen haar maximale niveau. Er bestaat een wederzijdse 

afhankelijkheid en een relatief hoge binding. De toekomstverwachting neemt toe en de kans dat de relatie met 

de producent voortduurt is in deze fase het hoogst. Wanneer het aantal uitwisselingen met de producent 

afneemt bevindt de relatie zich in de neergangsfase. De neergangsfase kan zich na elke fase in de 

relatielevenscyclus inzetten.  

 

Ook van Dijk doet onderzoek naar de mogelijkheden voor een theaterproducent om een relatie op te bouwen 

met het publiek en zet de fenomenen Branding en Customer Relationship Management centraal. In het 

onderzoek wordt een kader geschetst waarin drie soorten bindingen met de producent worden omgeschreven 

en bovenstaande begrippen zijn samengevoegd. De drie soorten bindingen zijn opgesteld met hulp van 

inzichten van Van Leeuwen (Van Leeuwen, 2011) en laten overeenkomsten zien met de relatielevenscyclus van 

Peelen. De kernbegrippen binnen het kader bestaan uit financiële, sociale en structurele binding (Van Dijk, 

2012).   

 

Bij financiële binding is er, net als in de bekendheidsfase en aftastfase van Peelen, nog geen diepgaande relatie 

tussen de producent en de consument. De theaterproducent moet duidelijk maken op welke manier hij zich 

onderscheidt van ander producenten (Van Dijk, 2012). De producent zou in deze fase in kunnen gaan op de 

voordelen die verbonden zijn met de afname van zijn product. Hierbij valt te denken aan het bieden van een 

meerwaarde in de vorm van emotionele of zelfexpressieve voordelen. Een consistente marktpositionering en 

het bieden van een hoge kwaliteit voorstellingen helpen volgens van Dijk ook om het vertrouwen van de 
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bezoeker te winnen en te behouden. “Doordat een nieuw merk kennis over het merk wil overdragen, zijn de 

merkidentiteit en de merkpositionering zeker in het beginstadium belangrijke aspecten om positieve cognitie te 

creëren bij de bezoeker” aldus van Dijk (Van Dijk, 2012, p. 30).  

 

De naam financiële binding doet echter al vermoeden dat het ook gaat om de functionele voordelen voor de 

consument (Van Dijk, 2012). Hierbij kan gedacht worden aan kortingsacties of beloningen om het eerste 

bezoek te stimuleren. Bügel stelt dat loyaliteitsprogramma’s waarbij klanten direct beloond worden voor hun 

aankoop, zoals direct voordeel en spaarprogramma’s, het meest effectief zijn (Bügel, 2002). Programma’s 

waarbij geen directe relatie bestaat met de aankoop blijken een stuk minder effectief. Uit onderzoek van Chen 

blijkt dat het verstrekken van (online) financiële voordelen, zoals speciale kortingen en gratis producten, een 

positief effect heeft op de waarde die de consument aan een product of dienst geeft. Het blijkt echter geen 

effect te hebben op de waarde van de relatie tussen de consument en de distributeur (Chen, 2013, p. 606). Om 

onder andere deze reden moeten theaterproducenten daarom oppassen met het verstrekken van te veel 

kortingsacties. Het lijkt de relatie niet te verbeteren en theaterbezoekers zouden steeds langer kunnen 

wachten met het aanschaffen van kaarten omdat ze verwachten dat er elk theaterseizoen weer kortingen 

verschijnen.  

 

Zodra bezoekers een eerste voorstelling van de producent hebben bezocht kan de producent volgens  van Dijk 

starten met het creëren van sociale binding. Deze binding is te vergelijking met groeifase uit de 

relatielevenscyclus van Peelen. Bij het creëren van sociale binding stelt van Dijk dat de producent op 

verschillende plekken zichtbaar moet zijn om herkenning en associaties te ontwikkelen bij de consument. 

Betrouwbaarheid is een kernbegrip binnen sociale binding en wordt bereikt door het voldoen aan de 

geschapen verwachting en het blijven garanderen van een hoge voorstellingskwaliteit. De zichtbaarheid van de 

producent vindt uiting in online en offline communicatiemiddelen en is tweezijdig van aard. Er moeten volgens 

van Dijk dan ook toegankelijke platformen, zoals websites en social media, worden gecreëerd waar de 

producent en de consument elkaar kunnen ontmoeten. “Daarnaast wordt ook het verspreiden en inwinnen van 

informatie over voorstellingen of de producent en het aanmelden als lid vergemakkelijkt door de nieuwste 

technologieën en trends op het gebied van social media”, aldus van Dijk (Van Dijk, 2012, p. 30). De                          

Rooij en van Leeuwen stellen dat podiumkunsten zich bij uitstek lenen voor het bouwen van dergelijke 

communities. Het onderwerp heeft immers alles te maken met emotie en het bieden van unieke 

klantervaringen. Speerpunten in de toepassing van social media zijn openheid, transparantie en het gratis 

aanbieden en delen van content (de Rooij en van Leeuwen, 2011). Ook moet de producent volgens van Dijk 

zorgen dat hij beschikking heeft over een eigen database. 

 

Structurele binding is het uiteindelijke doel van de producent en heeft overeenkomsten met de 

verzadigingsfase van Peelen. De producent heeft inmiddels veel klantkennis opgedaan, een klantennetwerk 

opgebouwd en weet wat het publiek verwacht en waar het te vinden is (Van Dijk, 2012). Hierdoor kan de 

producent steeds gerichter communiceren, waarde creëren en maatwerk leveren aan de theaterbezoeker. De 

Rooij en van Leeuwen stellen dat een relatief eenvoudige manier om klantgegevens te verzamelen, is om 

klanten er simpelweg naar te vragen (De Rooij en van Leeuwen, 2011). Het aanmelden voor een producenten 

nieuwsbrief geeft producenten al veel bruikbare klantinformatie die theaters, vanwege onder andere de wet 

bescherming persoonsgegevens, niet kunnen verschaffen. Via webformulieren kunnen de consumenten 

vervolgens worden bevraagd naar hun wensen, voorkeuren en bezoekhistorie. Op deze manier wordt via een 

omweg alsnog de gewenste klantinformatie verzameld. Belangrijk is wel dat de producent het bestaan en de 

aanmeldmogelijkheden van de nieuwsbrief in alle mogelijke uitingen, zoals de website, social media, 

programmaboekjes, flyers en posters, meeneemt. 
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In het stadium van structurele binding wordt er maatwerk geleverd aan de consument en kan de producent de 

bezoeker tevens de kans geven tot cocreatie, ofwel productontwikkeling. Door middel van cocreatie worden 

loyale klanten nog meer betrokken bij de werkzaamheden van de producent, bijvoorbeeld de 

voorstellingskeuze van het nieuwe theaterseizoen. “Dit zorgt tevens voor een onderscheidend imago, waardoor 

de bezoeker verrast kan blijven en zijn interesse in de producent blijft houden”, stelt van Dijk (Van Dijk, 2012, p. 

31). Een zeer goed voorbeeld van cocreatie in de theatersector zijn de verschillende Op zoek naar…. 

programma’s van de afgelopen jaren. In samenwerking tussen Joop van den Ende theaterproducties, Eyeworks 

en de AVRO wordt er in een wekelijkse live- uitzending met het publiek gezocht naar de hoofdrolspeler voor 

een nieuwe theaterproductie. Naast een directe marketingcampagne wordt het publiek door het programma 

slim betrokken bij de voorstelling. De band die met bezoekers is opgebouwd in het stadium van sociale binding 

kan zich in dit laatste stadium ontwikkelen in structurele voordeel- en lidmaatschapprogramma’s (De Rooij en 

van Leeuwen, 2011, p.71) en zelfs in fandagen waarin de loyaalste groep bezoekers elkaar in het echt ontmoet.  

 

Tot slot blijk uit het eerder besproken onderzoek van Chen dat online marketingacties die zijn gerelateerd aan 

het creëren van sociale en structurele binding zowel een positief effect hebben op de waarde die een 

consument geeft over een product/dienst als op de waarde van de relatie tussen de consument en de 

distributeur (Chen, 2013, p. 606). 
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Hoofdstuk 4 | Kader - Klantloyaliteit aan theaterproducenten 
 
In paragraaf 3.2 is een overzicht geschetst van de algemene theorieën over klantloyaliteit en zijn verschillende 

eigenschappen besproken die ertoe leiden dat de ontwikkeling van klantloyaliteit in de podiumkunstsector 

anders verloopt dan in andere sectoren. In paragraaf 3.3 zijn de belangrijkste determinanten besproken van 

klantloyaliteit aan podiumkunstaccommodaties. In paragraaf 3.3 wordt tevens besproken welke van deze 

determinanten een rol zouden kunnen spelen bij het vormen van klantloyaliteit aan theaterproducenten. In 

paragraaf 3.4 zijn overige theorieën besproken die relevant  voor het opbouwen van een sterke relatie met het 

publiek.   

 

In dit hoofdstuk zijn bovenstaande elementen uit de literatuur samengevoegd en ontstaat een kader waarin de 

mogelijkheden van klantloyaliteit aan theaterproducenten wordt besproken. Omdat de intra-persoonlijke 

factoren niet direct kunnen worden beïnvloed door de producent worden deze in dit kader buiten 

beschouwing gelaten. In het onderstaande kader komen tevens verschillende vragen naar voren die de basis 

vormen van het kwantitatieve onderzoek van deze studie. De onderzoeksvragen zijn praktisch van aard en zijn 

bedoeld om de praktische bruikbaarheid van de beschreven factoren te vergroten. 

4.1 | Het uitgebreide product van podiumkunsten  

Er lijken voor de producent, in het opbouwen van een sterke relatie met het publiek, voornamelijk kansen te 

liggen rond het primaire en uitgebreide product van podiumkunsten. In het uitgebreide product, waartoe de 

factoren communicatie en ticketprijzen behoren, kan de producent naast het theater een belangrijke rol spelen 

in de communicatie naar de consument. Voor de consument is het podiumkunstaanbod weinig overzichtelijk 

en bestaat er bij de aanschaf van kaarten nog geen duidelijkheid over hoe de theaterbeleving zal worden 

ervaren. Hier liggen kansen voor de producent  die, in tegenstelling tot het theater, beschikt over directe 

toegang tot het artistieke en productieproces van de voorstelling. Hiermee zou de producent al voor de 

aanschaf van theatertickets extra waarde kunnen toevoegen aan de theaterbeleving van de potentiële 

bezoeker.  

 

Er zijn tal van communicatiekanalen die door producenten kunnen worden ingezet om de consument te 

informeren en beïnvloeden. Hierbij valt te denken aan zichtbaarheid in de landelijke pers, websites, direct mail, 

e-mail, persberichten, buitenreclame en social media. Een interessante vraag is via welke kanalen 

theaterbezoekers en/of geïnteresseerden de meeste informatie over theatervoorstellingen ontvangen. 

Daarnaast is het voor producenten interessant om te weten welke informatie theaterliefhebbers graag willen 

ontvangen om geïnteresseerd te raken in een voorstelling. Dergelijke informatie over de communicatie van de 

producent is onder andere essentieel in de door Peelen beschreven aftastfase en in het, door van Dijk 

omschreven, stadium van financiële binding. Er bestaat in deze fase nog geen diepgaande relatie tussen de 

producent en de consument en deze dient secuur te worden opgebouwd. De theaterproducent moet duidelijk 

maken op welke manier zijn voorstellingen zich onderscheiden van de voorstellingen van andere producenten. 

De producent dient tevens veel aandacht te besteden aan de merkidentiteit en de merkpositionering van zijn 

bedrijf om vanaf de aftastfase direct zichtbaar te zijn en een heldere verwachting te scheppen voor de 

bezoeker. Samen met een constante kwaliteit van de voorstellingen geeft dit vertrouwen om door te stromen 

naar de volgende loyaliteitsfases.    

 

Het ontvangen van functionele voordelen kan door de potentiële bezoeker gezien worden als voordeel ten 

opzichte van andere theaterproducenten. Het uitgebreide product bestaat naast communicatie ook uit de prijs 

van het ticket. De producent kan werken met kortingsacties of andere directe beloningen om het publiek aan 

zich te binden. Hoewel directe kortingsacties goed lijken te werken heeft dit niet altijd de voorkeur. Zo zouden 
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bezoekers bij een volgend bezoek net zo lang kunnen wachten totdat theatertickets opnieuw met een 

prijsvoordeel worden aangeboden. Omdat de consument directe toegang heeft tot het artistieke en 

productieproces van de voorstelling kan ook gezocht worden naar beloningen die met deze processen 

verbonden zijn. Kans maken op het winnen van een meet & greet met de cast, kaarten voor een volgende 

première, het bijwonen van een repetitie, een gesprek met de regisseur of een speciaal ontvangst in het 

theater zijn hier voorbeelden van. Voor de producent is het belangrijk om te weten welke van deze voordelen 

consumenten doet besluiten om sneller een ticket voor een voorstelling te boeken. 

 
Rond het uitgebreide product van podiumkunsten komen in dit gevormde kader drie onderzoeksvragen naar 

voren. Onderstaande onderzoeksvragen concentreren zich op de begrippen communicatie en functionele 

voordelen en zijn onderdeel van het kwantitatieve onderzoek. 

 

Onderzoeksvragen - Uitgebreide product van podiumkunsten 

 

 Via welke kanalen worden theaterbezoekers als eerste geïnformeerd over interessante 

theatervoorstellingen? 

 Bij het ontvangen van welke informatie raken potentiële bezoekers geïnteresseerd in een 

theatervoorstelling? 

 Bij welke voordelen besluiten theaterliefhebbers sneller om een ticket te boeken voor een 

theatervoorstelling? 

4.2 | Het primaire product van podiumkunsten 

In het primaire product lijken ook kansen te liggen voor de producent. Het is redelijk om aan te nemen dat de 

interesse in een specifieke voorstelling of artiest invloed heeft op de klantloyaliteit aan theaters. Dit zou 

betekenen dat het produceren van bekende titels en het casten van bekende artiesten op een positieve manier 

van invloed zou kunnen zijn op de klantloyaliteit aan theaterproducenten. Een interessante vraag blijft echter 

wie de eigenaar van de relatie met de theaterbezoeker is. Is de artiest, de voorstelling, het theater of de 

producent leidend in het keuzegedrag van consumenten? Deze vraag is uiterst belangrijk voor het samenstellen 

en de te verwachten effecten van een loyaliteitsprogramma. Verwacht wordt dat ook de merkidentiteit en 

merkpositionering van de producent belangrijk is in het vormen van loyale klanten. Als consumenten immers 

niet weten wie de producent van de voorstelling is kan er ook geen loyale relatie worden opgebouwd. Weten 

theaterbezoekers eigenlijk wel wie de producent is van de voorstelling die ze bezoeken? En in hoeverre zijn de 

vrije theaterproducenten van Nederland bekend bij het publiek? Antwoorden op deze vragen kunnen 

producenten helpen om een focus te vinden in het vormen van hun loyaliteitsprogramma’s en 

merkpositionering. Tot slot is het als producent belangrijk om, bij het samenstellen van een 

loyaliteitsprogramma, in kaart te brengen wie er daadwerkelijk profiteert van de investeringen in de loyaliteit. 

Uit onderzoek blijkt dat investeringen in de merkloyaliteit namelijk ook een positief effect kunnen hebben op 

de loyaliteit van de distributeur, terwijl dit andersom niet het geval is. 

 

Rond het primaire product van podiumkunsten komen in dit gevormde kader vier onderzoeksvragen naar 

voren. Onderstaande vragen concentreren zich op het eigenaarschap van de relatie met de theaterbezoekers 

en de naamsbekendheid/merkpositionering van theaterproducenten.  

 

Onderzoeksvragen - Primaire product van podiumkunsten 

 

 Weten theaterbezoekers altijd wie de producent is wanneer een voorstelling wordt bezocht? 

 Kennen theaterbezoekers de grootste vrije theaterproducenten van Nederland? 
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 Voelen theaterbezoekers zich meer betrokken bij een specifieke theaterproducent?  

 Kopen theaterbezoekers een ticket voor een voorstelling om de artiest, het theater, de producent of 

de titel van de voorstelling? 

4.3 | Sociale karakter van theaterbezoek en een tweerichtingsrelatie  

De sociale omgeving van consumenten speelt naar verwachting een belangrijke rol in de klantloyaliteit aan 

theaterproducenten. Het bezoek aan podiumkunsten is vooral een sociale aangelegenheid en consumenten 

worden door hun partner, vrienden, familie en andere theaterbezoekers beïnvloed in hun besluitvormings- en 

consumptieproces. Theaterbezoek is niet enkel een vorm van communicatie tussen artiest en publiek maar ook 

tussen het publiek onderling. De invloed van de sociale omgeving op klantloyaliteit vindt aanknopingspunten in 

het creëren van een sociale binding met de consument zoals omschreven door van Dijk. De producent moet in 

dit stadium wederom op veel plekken zichtbaar zijn om herkenning en associaties te ontwikkelen bij de 

consument. De zichtbaarheid van de producent vindt uiting in online en offline communicatiemiddelen en is nu 

tweezijdig van aard. Er kunnen platformen/communities worden gecreëerd waar consumenten elkaar kunnen 

ontmoeten en tevens in contact kunnen komen met de producent. Ervaringen kunnen met elkaar worden 

gedeeld waarna het advies van anderen doorslaggevend zou kunnen zijn in het besluitvormingsproces van de 

bezoeker. De ideale vorm van een dergelijk platform, het effect van bezoekersreacties op het 

besluitvormingsproces en het type informatie wat via deze platformen volgens theaterliefhebbers moet 

worden gedeeld, is onderdeel van het kwantitatieve onderzoek. Producenten zouden in het stadium van 

sociale binding tevens moeten beschikken over een eigen database waarin klantgegevens kunnen worden 

opgeslagen. De producent kan op deze manier klantgroepen segmenteren en consumenten via direct mailings 

of emaili op een persoonlijke manier benaderen. De (beperkte) mogelijkheden om als theaterproducent aan 

deze klantgegeven te komen worden besproken in hoofdstuk 4.5.   

Een persoonlijke beleving en interactiviteit worden door de consument als waardevol ervaren in een 

tweerichtingsrelatie. Uit onderzoek blijkt dat consumenten een relatie met een organisatie of merk zelfs op 

dezelfde wijze kunnen ervaren als een relatie in een andere sociale context. Ook de aanwezigheidsfrequentie, 

ofwel de frequentie en intensiteit van het contact tussen consument en producent, beïnvloedt de kwaliteit van 

de tweerichtingsrelatie. Door de inzet van online en offline communicatiemiddelen wordt deze 

aanwezigheidsfrequentie vergroot. Hoe frequent en intens het contact tussen producent en consument precies 

moet plaatsvinden is onderdeel van het kwantitatieve onderzoek. Om de interactiviteit te vergroten kan de 

theaterproducent de consument ook de kans geven tot cocreatie. Van Dijk beschrijft dit in het stadium van 

structurele binding waarin loyale klanten nog meer worden betrokken bij het proces en er vormen van 

cocreatie kunnen worden ontwikkeld. Zo zouden loyale bezoekers kunnen worden betrokken bij de 

voorstellingskeuze van het nieuwe theaterseizoen. Dit kan bijdragen aan een voortdurende interesse in de 

activiteiten van de producent.  

Rond de sociale omgevingsfactoren en de tweerichtingsrelatie tussen producent en consument komen vier 

onderzoeksvragen naar voren met betrekking tot de inhoud en de frequentie van het contact tussen producent 

en consument op de verschillende interactieve platformen.  

 

Onderzoeksvragen - Sociale omgevingsfactoren en de tweerichtingsrelatie 

 

 Ontvangen theaterbezoekers al informatie over theatervoorstellingen op social media? 

 Welke informatie over theatervoorstellingen zouden theaterbezoekers graag willen ontvangen op 

social media? 
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 Hoe vaak en op welke tijdstippen willen theaterliefhebbers informatie ontvangen over 

theatervoorstellingen? 

 Welke rol spelen bezoekersreacties in het aankoopproces? 

4.5  | De nieuwsbrief - direct in contact met het publiek 

Voor theaterproducenten zijn de mogelijkheden beperkt om direct in contact te komen met het publiek. Het 

theater lijkt tussen de consument en het theater in te staan en het gebrek aan klantgegevens beperkt de 

producent in het vormen van loyaliteitsprogramma’s. Een eigen nieuwsbrief is een mogelijkheid om als 

producent toch klantgegevens te verzamelen. Hoewel het opbouwen van een database veel tijd en energie 

kost kan de bezoeker of geïnteresseerde met een nieuwsbrief direct worden bereikt. Bij aanmelding voor een 

dergelijke nieuwsbrief worden persoonlijke gegevens verzameld en via webformulieren kunnen de 

consumenten ook na aanmelding worden bevraagd naar hun wensen, voorkeuren en bezoekhistorie. Het direct 

in contact komen met de bezoeker van de voorstelling blijft echter lastig, maar hier kunnen creatieve 

oplossingen voor worden gezocht. Zo kunnen na de voorstelling bijvoorbeeld flyers worden uitgedeeld in het 

theater met hierop informatie over de nieuwsbrief en kan bezoekers de mogelijkheid worden geboden om zich 

direct aan te melden in de foyer. Belangrijk is dat bezoekers weten welke informatie ze gaan ontvangen en wat 

ze hier voor terug krijgen. De onderzoeksvragen over het ontvangen van functionele voordelen zoals besproken 

in hoofdstuk 4.1 kunnen hier bij helpen. Een interessante vraag is welke informatie theaterliefhebbers willen 

ontvangen in de nieuwsbrief van een producent en hoe vaak ze deze in hun mailbox willen zien verschijnen. In 

het directe contact tussen producent en publiek komen dus twee onderzoeksvragen naar voren. 

 

Onderzoeksvragen - Direct contact met het publiek 

 

 Welke informatie over theatervoorstellingen zouden theaterliefhebbers graag willen ontvangen via de 

nieuwsbrief van een producent? 

 Hoe vaak willen theaterliefhebbers informatie ontvangen over theatervoorstellingen via de 

nieuwsbrief van een producent? 
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Hoofdstuk 5 | Resultaten 
 
Met het beschrijvende kwantitatieve onderzoek van deze studie wordt geprobeerd om antwoorden te 

verschaffen op de praktische onderzoeksvragen die zijn opgesteld in hoofdstuk vier. Het onderzoek is 

uitgevoerd onder een respondentengroep van 5000 personen die zijn geselecteerd uit het nieuwsbriefbestand 

(40.000 abonnees) van Albert Verlinde Entertainment. Van deze 5000 personen hebben 808 (16.1%) 

respondenten de enquête teruggestuurd. Hiervan zijn 774 (15.5%) enquêtes bruikbaar voor de data-analyse in 

SPSS. 

5.1 | Analyse respondentengroep 

De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 45 jaar waarbij de jongste respondent 14 en de oudste 

respondent 84 jaar oud is. In totaal hebben 597 vrouwen (77.1%) en 170 mannen (22%) de enquête ingevuld. 

Zeven respondenten hebben niet aangegeven wat hun geslacht is. Wanneer wordt gekeken naar de volledige 

database van Albert Verlinde Entertainment blijkt uit de beschikbare gegevens dat meer dan 50% vrouw is, 

23% man en van 27% geen geslacht bekend is. Hieruit kan worden geconcludeerd dat het percentage mannen 

en vrouwen in de respondentengroep overeen lijkt te komen met de percentages in de gehele database. 8.9% 

van de respondenten geeft aan een universitaire studie te volgen of te hebben gevolgd. Bij 35.7% is HBO het 

hoogst genoten opleidingsniveau en voor 35.9% van de respondenten is dit een MBO opleiding. 19.5% van de 

respondenten geeft aan alleen de middelbare school te hebben afgerond. Wanneer wordt gekeken naar het 

theaterbezoek van de respondenten wordt duidelijk dat het gaat om een groep actieve theaterbezoekers. Zo 

zijn er slechts 17 respondenten (2.2%) die het afgelopen theaterseizoen geen enkele voorstelling hebben 

bezocht. 229 respondenten hebben één of twee keer een voorstelling bezocht en kunnen, volgens de indeling 

van o.a. Kramer,  worden aangemerkt als passant. 291 respondenten (37.9%) kunnen worden aangemerkt als 

participant  (drie, vier of vijf keer per jaar) en 230 respondenten (30%) vormen het kernpubliek (zes keer of 

vaker). Hiermee ligt het percentage participanten en personen in het kernpubliek hoger dan het landelijk 

gemiddelde.  

5.2 | Uitgebreide product van podiumkunsten 

In het geschetste kader in hoofdstuk 4 zijn drie vragen opgesteld rondom de begrippen communicatie en het 

ontvangen van functionele voordelen. Als eerste is aan de respondentengroep gevraagd: Via welke kanalen 

wordt u meestal als eerste geïnformeerd over interessante theatervoorstellingen? Kies de DRIE voor u meest 

belangrijke antwoorden! In tabel 1 worden de resultaten van deze vraag schematisch weergegeven (N=768). 

Als belangrijkste kanaal wordt de nieuwsbrief van een theaterproducent genoemd (58,6%). De nieuwsbrief 

wordt gevolgd door het kanaal televisie en/of radio (51,7%) waarna de website van het theater (25,4%) en 

vervolgens de brochure van het theater (25,3%) als belangrijkste kanalen worden gekozen. Dat de nieuwsbrief 

van de producent door bijna 60% van de respondenten als een van de belangrijkste kanalen wordt beschouwd 

is opvallend. Een verklaring voor dit hoge percentage zou eventueel kunnen liggen in het feit dat de 

respondenten allemaal betrokken abonnees zijn van de nieuwsbrief van Albert Verlinde Entertainment en dat 

de enquête ook via dit kanaal verspreid is. De nieuwsbrief van theaterproducenten wordt onder deze groep 

respondenten in ieder geval als zeer belangrijk ervaren voor hun persoonlijke informatievoorziening. De 

website van het theater wordt door de respondenten daarnaast net iets vaker als belangrijk kanaal 

bestempeld als de website van de producent (23,3%). Opvallend is ook dat de informatie over interessante 

voorstelling net zo vaak via kranten en tijdschriften (19,1%) als via de sociale media (19,1%) wordt ontvangen.   
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Tabel 1  

Als tweede is aan de respondenten gevraagd: Bij het ontvangen van welke informatie raakt u meestal 

geïnteresseerd in een voorstelling? Kies de TWEE voor u meest belangrijke antwoorden! In tabel 2 worden de 

resultaten van deze vraag schematisch weergegeven (N=756). De respondenten lijken bovenal enthousiast te 

worden door het zien van een videotrailer van de voorstelling (65,9%). Hoewel het maken van een dergelijke 

trailer een flinke investering is voor de producent raken de respondenten hierdoor het snelst geïnteresseerd. 

Als tweede zijn het de recensies uit dagbladen (39,8%) waardoor de bezoekers geïnteresseerd raken in een 

bepaalde voorstelling. Waar scenefoto’s, beelden achter de schermen en informatie over de acteurs door een 

kleiner percentage van de respondenten interessant wordt gevonden zijn de reacties van andere bezoekers 

voor een groter aandeel (29,5%) van invloed op de mogelijke interesse in een voorstelling. Bij deze vraag 

hadden de respondenten tevens de mogelijkheid een eigen antwoord te formuleren. Er is door 75 

respondenten gebruik gemaakt van deze optie. Hoewel de antwoorden zeer afwisselend zijn komen enkele 

antwoorden meerdere keren terug. Als eerste wordt informatie over het verhaal en de samenstelling van de 

cast genoemd als factor voor het kweken van interesse. Ook wordt het geven van interviews door castleden op 

televisie of in de geschreven media meerdere malen genoemd als type informatie waardoor de respondenten 

geïnteresseerd raken in een voorstelling. 

 

Tabel 2  

195 

179 

277 

450 

194 

76 

17 

147 

117 

147 

397 

Website van het theater dat u vaak bezoekt (25,4%)

Website van een theaterproducent (23,3%)

Nieuwsbrief van het theater dat u vaak bezoekt (36,1%)

Nieuwsbrief van een theaterproducent (58,6%)

Brochure van het theater dat u vaak bezoekt (25,3%)

Affiches van de voorstelling in uw woonplaats (9,9%)

Flyers van de voorstelling in uw woonplaats (2,2%)

Facebook en/of Twitter (19.1%)

Vrienden en/of familie (15,2%)

Krant en/of tijdschrift (19,1%)

Televisie en/of radio (51,7%)

Via welke kanalen wordt u meestal als eerste geïnformeerd over interessante 
theatervoorstellingen? (N=768) 

Respondenten

75 

223 

301 

151 

128 

126 

498 

Anders (9,9%)

Reacties van andere bezoekers (29,5%)

Recensies uit dagbladen (39,8%)

Informatie over de acteurs/actrices (20%)

Foto's en filmpjes achter de schermen (16,9%)

Scènefoto's (16,7%)

De officiële videotrailer van de voorstelling (65,9%)

Bij het ontvangen van welke informatie raakt u meestal geïnteresseerd in een 
voorstelling? (N=756) 

Respondenten
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Tot slot werd binnen de factor van het uitgebreide product van podiumkunsten gevraagd naar het type 

voordeel waarmee de respondenten zouden doen besluiten om sneller een ticket te kopen. Er werd gevraagd: 

Bij welke van onderstaande voordelen zou u eerder besluiten een ticket te boeken voor een theatervoorstelling? 

ÉÉN antwoord mogelijk. De resultaten van deze vraag zijn schematisch weergegeven in tabel 3 (N=767). Uit de 

resultaten blijkt dat de grootste groep van de respondenten (56,5%) het liefste korting wil ontvangen op het 

toegangskaartje. Er is een groep van 229 respondenten (29,9%) die de zekerheid van de allerbeste plaatsten 

verkiest boven deze korting. De overige productiegerelateerde voordelen worden slechts door een klein deel 

van de respondenten als interessant beschouwd. Ook bij deze vraag is respondenten de mogelijkheid geboden 

om een eigen antwoord te formuleren. Van de 12 reacties vallen onder andere de speelzekerheid van 

hoofdrolspelers en het afschaffen van reserveringskosten op. Een van de respondent merkt tevens op: “Ik zou 

graag de garantie willen dat alle acteurs/actrices daadwerkelijk geschikt zijn voor hun rol en niet zijn gekozen 

vanwege hun  naamsbekendheid of eigenlijk te jong en/of te onervaren zijn om een dragende rol te spelen”. 

 

Tabel 3  

5.2.1 | Deelconclusie  

Er lijken voor de producent, in het opbouwen van een sterke relatie met het publiek, onder andere kansen te 

liggen in het uitgebreide product van podiumkunsten. Zo kan de producent naast het theater een belangrijke 

rol spelen in de communicatie naar de consument. De producent heeft immers directe toegang tot het 

artistieke en productieproces waarmee extra waarde toegevoegd zou kunnen worden aan de theaterbeleving 

van de potentiële bezoeker. Uit het kwantitatieve onderzoek blijkt dat de respondenten via nieuwsbrieven van 

theaterproducenten en de televisie/radio als eerste geïnformeerd worden over interessante 

theatervoorstellingen. Vervolgens zijn het de brochures en websites van theaters waar de respondenten 

worden geïnformeerd. Voor de kaartverkoop lijkt het dus belangrijk dat producenten de theaters blijven 

voeden met interessante en waardevolle informatie over de voorstellingen. Belangrijk is wel dat de naam van 

de producent bij deze informatie goed zichtbaar is op de website van de theaters om de naamsbekendheid te 

vergroten. Uit het onderzoek blijkt verder dat de respondenten voornamelijk geïnteresseerd raken door een 

videotrailer van de voorstelling en recensies uit dagbladen. Hoewel beelden van de voorstelling en recensies 

pas beschikbaar zullen zijn rond de première kunnen er voor een eerste trailer wel creatieve oplossingen 

worden gezocht. Wanneer consumenten vroeg in het seizoen een trailer kunnen bekijken en een idee krijgen 

over de cast en de sfeer van de voorstelling zou dat de kaartverkoop al vroeg op gang kunnen helpen. Naast de 

trailer en de recensies geven de respondenten aan dat ze ook geïnteresseerd raken door de reacties van 

andere bezoekers. Het vormen van platformen waarop het verzamelen van dit soort reacties mogelijk is wordt 

besproken bij de sociale omgevingsfactoren.  

12 

30 

11 

16 

36 

433 

229 

 Anders (1,6%)

Backstage rondleiding (3,9%)

Gratis hapje/drankje in het theater (1,4%)

Geen parkeerkosten (2,1%)

Meet & Greet met de cast (4,7%)

Korting op uw ticket (56,5%)

Zekerheid van de allerbeste plaatsen (29,2%)

Bij welke van onderstaande voordelen zou u eerder besluiten een ticket te boeken 
voor een theatervoorstelling? (N=767) 

Respondenten
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In de door van Dijk omschreven aftastfase moet de theaterproducent duidelijk maken op welke manier zijn 

voorstellingen zich onderscheiden van de voorstellingen van andere producenten. Naast de constante kwaliteit 

van de voorstelling kan ook het ontvangen van functionele voordelen door de potentiële bezoeker gezien 

worden als voordeel ten opzichte van andere producenten. Het grootste deel van de respondenten geeft aan 

bij het ontvangen van korting op het kaartje eerder een ticket te boeken voor een voorstelling. Zoals eerder 

vermeld is het geven van kortingen echter niet altijd wenselijk. De mogelijkheid bestaat dat consumenten ook 

in een nieuw theaterseizoen wachten totdat er minder betaald hoeft te worden voor een kaartje. Interessant is 

daarom dat een groep respondenten een voordeel als de zekerheid van de allerbeste plaatsten belangrijker 

vindt als het ontvangen van korting. Een probleem is echter dat de kaartverkoop via het theater loopt en de 

beste plaatsten niet kunnen worden aangeboden door de producent maar enkel door het theater. Een 

mogelijkheid is dat de producent hierover in een vroeg stadium financiële en praktische afspraken maakt met 

het theater. Het zou immers ideaal zijn wanneer de producent voor elke voorstelling een aantal mooie 

zitplaatsen tot zijn beschikking heeft waarmee de eigen loyale klanten bediend kunnen worden.  

5.3 | Het primaire product van podiumkunsten 

In het geschetste kader in hoofdstuk 4 komen meerdere onderzoeksvragen naar voren die zich concentreren 

op de naamsbekendheid/merkpositionering van theaterproducenten en op het eigenaarschap van de relatie 

met de theaterbezoeker. Aan de respondenten is de stelling wanneer ik een theatervoorstelling bezoek weet ik 

altijd wie de producent is voorgelegd. De antwoordmogelijkheden van de respondenten bestaan uit een 5-

punts-likertschaal met scores van helemaal mee eens (1) tot helemaal mee oneens (5). Het resultaat van deze 

vraag is schematisch weergegeven in tabel 4 (N=771). 61,7% van de respondenten is het eens (42,8%) of 

helemaal eens (18,9%) met deze stelling. Hieruit kan worden opgemaakt dat meer dan de helft van alle 

respondenten bij een theaterbezoek weet wie de producent is. 14,9% van de respondenten is het oneens 

(13,2%) of helemaal oneens (1.7%) met deze stelling en zijn niet altijd op de hoogte van de producent. 180  

respondenten (23,3%) zijn het niet eens maar ook niet oneens met deze stelling en zullen soms wel en soms 

niet weten welke theaterproducent achter de voorstelling zit. De gemiddelde score van deze vraag komt uit op 

2.36 (zie tabel 8). Hieruit kan worden opgemaakt dat een groter deel van de respondenten tijdens het 

bezoeken van een theatervoorstelling wel weet wie de producent is dan andersom.   

 

Tabel 4  

Om de uitslag van deze vraag te testen is de respondenten ook de volgende vraag gesteld: welke Nederlandse 

theaterproducenten / theaterproductiebedrijven kent u naast Albert Verlinde Entertainment? Voor de 

antwoorden op deze vraag is een overzicht samengesteld van acht vrije theaterproducenten die zijn 

aangesloten bij de Vereniging Vrije Theaterproducenten. Het resultaat van deze vraag is schematisch 

weergegeven in tabel 5 (N=772). Uit de resultaten wordt duidelijk dat elke respondent gemiddeld 2,5 

theaterproducent kent uit deze lijst. De bekendste producenten onder de respondenten zijn achtereenvolgens 
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330 

180 

102 

13 

Helemaal mee eens (18,9%)

Mee eens (42,8%)

Nniet mee eens / niet mee oneens (23,3%)

Mee oneens (13,2%)

Helemaal mee oneens (1,7%)

Wanneer ik een theatervoorstelling bezoek weet ik altijd wie de producent is (N=771) 

Respondenten
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Joop van den Ende Theaterproducties (99,2%), Rick Engelkes Producties (49,7%) en Niehe van Lambaart 

Theaterproducties (33,7%). Opvallend zijn de relatief lage scores van Bos Theaterproducties (17,1%), Senf 

Theaterpartners (12,3%), New Productions (5.8%) en Dommelgraaf Theater (4,9%). Allemaal 

theaterproducenten (met uitzondering van New Productions) die al meerdere jaren bestaan en jaarlijks een 

groot aantal theaterproducties produceren in het tourende theatercircuit. Al met al kan gesteld worden dat de 

respondenten, die toch regelmatig theatervoorstellingen bezoeken, niet volledig op de hoogte zijn van de 

bekendste vrije theaterproducenten in Nederland.  

 

Tabel 5  

Als derde is de respondenten de stelling ik voel mij meer betrokken bij de ene theaterproducent dan bij een 

andere voorgelegd. De antwoordmogelijkheden van de respondenten bestaan wederom uit een 5-punts-

likertschaal met scores van helemaal mee eens (1) tot helemaal mee oneens (5). Het resultaat van deze vraag is 

schematisch weergegeven in tabel 6 (N=771). Nagenoeg hetzelfde aantal respondenten is het helemaal eens 

(6,1%) als helemaal oneens (5,9%) met deze stelling. Met een gemiddelde score van 2,8 wordt duidelijk dat de 

antwoorden zich verzamelen tussen de antwoordmogelijkheid mee eens en niet mee eens/niet mee oneens 

(zie tabel 9). 291 respondenten (37,7%) geven aan zich inderdaad meer betrokken te voelen bij de ene 

producent dan bij een andere. 17,5% van de respondenten geeft aan het hier niet mee eens te zijn en 252 

personen (32,7%) zijn het niet eens maar ook niet oneens met deze stelling.  

 

Tabel 6  
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Albert Verlinde Entertainment?  (N=772) 

Respondenten

47 
291 

252 
135 

46 

Helemaal mee eens (6,1%)
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(N=771) 
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In verband met de problematiek rondom het eigenaarschap van de relatie met het publiek werd de 

respondenten de volgende stelling voorgelegd: wanneer ik een ticket voor een theatervoorstelling boek vind ik 

het belangrijkste dat? De respondenten hadden de mogelijkheid om te kiezen tussen vier 

antwoordmogelijkheden. Maken consumenten hun beslissing op basis van een bekende acteur, een theater, de 

producent of de bekende titel van de voorstelling? Het resultaat van deze vraag is schematisch weergegeven in 

tabel 7 (N=762). Duidelijk wordt dat het overgrote deel van de respondenten de titel/naam van de voorstelling 

(61,4%) het belangrijkste vindt bij het boeken van een voorstelling. Voor 120 respondenten (15,7%) is dit het 

theater waar ze vaak heen gaan en voor 108 personen (14,2%) is een bekende acteur of actrice de reden om 

een kaartje te bestellen. Voor 8,7% van de respondenten is de theaterproducent doorslaggevend in het 

besluitvormingsproces.  

 

Tabel 7  

 

 

 

Wanneer ik een ticket voor een theatervoorstelling boek vind ik het 
belangrijkste dat? (N=762) 

Er een bekende acteur/actrice in de voorstelling speelt (14,2%)

De voorstelling is gemaakt/geproduceerd door een bekende theaterproducent (8,7%)

De voorstelling in een theater staat waar ik vaker heen ga (15,7%)

De voorstelling een bekende titel/naam heeft en ik die graag wil zien (61,4%)

108 

468 
120 

66 

Tabel 8  Tabel 9  
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5.3.1 | Deelconclusie  

Naast het uitgebreide product lijken er voor de producent in het primaire product van podiumkunsten ook 

kansen te liggen voor het creëren van loyale klanten. Het produceren van bekende titels en het casten/binden 

van bekende artiesten zouden hier aan kunnen bijdragen. Uit het kwantitatieve onderzoek blijkt als eerste dat 

slechts een zeer klein deel van de respondenten tickets voor een voorstelling boekt vanwege de naam of 

bekendheid van de producent. De bekendheid van de voorstellingstitel blijkt onder de respondenten 

doorslaggevend in het besluitvormingsproces. Er bestaat een mogelijkheid dat het gebrek aan 

naamsbekendheid en/of zichtbaarheid van de producent hierin een rol speelt.  Uit de resultaten blijkt echter 

dat de meerderheid van de respondenten weet wie de producent van een voorstelling is wanneer deze wordt 

bezocht. Tegenstrijdig met deze uitkomst is het feit dat uit het gegeven overzicht van acht grotere vrije 

theaterproducenten gemiddeld slechts 2.5 producent door de respondenten wordt herkend. Vooral 

theaterproducenten zonder ondernemer/directeur met een status van bekende Nederlander (zoals wel het 

geval is bij Joop van den Ende, Rick Engelkens en Erwin van Lambaart) zijn onbekend bij veel respondenten. Uit 

deze laatste resultaten zou geconcludeerd kunnen worden dat er voor meerdere Nederlandse 

theaterproducenten nog werk ligt in het creëren van meer naamsbekendheid onder 

theaterbezoekers/liefhebbers. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt daarnaast dat meer dan 40% van de 

respondenten zich meer betrokken voelt bij een bepaalde theaterproducent dan bij een andere. Hoewel de 

bekendheid van de producent voor de groep respondenten dus niet doorslaggevend lijkt te zijn in het 

besluitvormingsproces kan er wel een vorm van betrokkenheid ontstaan.  

Zoals vermeld is onder de groep respondenten de bekendheid van de voorstellingstitel het belangrijkste bij het 

boeken van een ticket. De zoektocht naar of het ontwikkelen van de juiste aansprekende titels is dus 

elementair voor de producent. Ook het type/soort voorstelling en een duidelijke toekomstvisie hierover 

zouden kunnen helpen om herkenbaarheid te generen voor consumenten. De resultaten van dit onderzoek 

bieden echter geen aanknopingspunten om hier verdere uitspraken over te doen. Een bekende acteur/actrice 

en het theater waar de bezoeker vaker komt  worden nagenoeg door hetzelfde aantal respondenten belangrijk 

gevonden bij het kopen van een ticket.  

5.4 | Sociale karakter van theaterbezoek en een tweerichtingsrelatie 

In het in hoofdstuk vier beschreven kader komen meerdere onderzoeksvragen naar voren met betrekking tot 

de inhoud en frequentie van het contact tussen producent en consument op interactieve platformen. Als 

eerste is aan de respondenten gevraagd: krijgt u wel eens informatie over theatervoorstellingen via een sociaal 

mediakanaal? Het geven van meerdere antwoorden op deze vraag was mogelijk en het resultaat is 

schematisch weergegeven in tabel 10 (N=735). 44,5% van de respondenten geeft aan nooit informatie over 

theatervoorstellingen te ontvangen via een sociaal platform. Bij de andere helft van de respondenten is dit wel 

het geval waarbij 50.2% informatie ontvangt via Facebook. Opvallend zijn de lage percentages voor het 

ontvangen van informatie op Twitter (11,4%) en Youtube (11%). Bij bijna alle vragen binnen dit onderwerp is 

respondenten de mogelijkheid geboden om een eigen antwoord te formuleren. Bijna 9% van de respondenten 

maakte hier gebruik van en geeft de mail of de nieuwsbrief als antwoord.  

Als tweede is de respondenten gevraagd: Welke informatie over theatervoorstellingen ontvangt u graag op 

Facebook? Kies de DRIE voor u meest belangrijke antwoorden! Het resultaat van deze vraag is schematisch 

weergegeven in tabel 11 (N=744). Filmpjes/trailers (42,1%), winacties (37,1%) en informatie over speeldata 

(24,2%) en de start van de kaartverkoop (23,5%) zijn de punten die het liefste worden ontvangen door de 

respondenten op Facebook. Op Twitter ligt deze verdeling nagenoeg gelijk (zie tabel 12). Aan de respondenten 

werd gevraagd: Welke informatie over theatervoorstellingen ontvangt u graag op Twitter? Kies de DRIE voor u 

meest  
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belangrijke antwoorden (N=754). Wat als eerste opvalt is dat meer 580 respondenten (75,9%) aangeven niet te 

beschikken over een Twitteraccount. De overgebleven respondenten ontvangen het liefste winacties (13,9%), 

filmpjes en trailers (9%) en informatie over de start van de kaartverkoop (8,9%).  

 

Tabel 10 - Resultaten 

 

Tabel 11 - Resultaten 

Uit het literatuuronderzoek blijkt dat het advies van anderen doorslaggevend zou kunnen zijn in het 

besluitvormingsproces van de consument. Aan de respondenten werd daarom de stelling voorgelegd: Ik vind 

het belangrijk om de meningen van andere bezoekers te lezen voordat ik een ticket bestel. De 

antwoordmogelijkheden van de respondenten bestaan uit een 5-punts-likertschaal met scores van helemaal 

mee eens (1) tot helemaal mee oneens (5). Het resultaat van deze vraag is schematisch weergegeven in tabel 13 

(N=767). Een gelijk aantal respondenten geeft aan het eens (27%) of oneens (26,6%) te zijn met deze stelling. 

Het grootste gedeelte van de onderzoeksgroep (33,9%) vindt het echter niet belangrijk maar ook niet 

Krijgt u wel eens informatie over theatervoorstellingen via een social media 
kanaal? (N=735) 

Nee (44,5%) Ja, via Facebook (50,2%) Ja, via Twitter (11,4%) Ja, via Youtube (11%) Anders (8,7%)
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Anders (4,7%)

Ik heb geen Facebook account (27,3%)

Voorbereidingen achter de schermen (9,7%)

Recensies van de voorstelling (20,6%)

Informatie over start kaartverkoop (23,5%)

Scènefoto's uit de voorstelling (13,8%)

Speeldata (24,2%)

Filmpjes en trailers (42,1%)

Repetitiefoto’s (6,3%) 

Informatie over acteurs / actrices (9%)

(Win) Acties (37,1%)

Reacties van andere bezoekers (16,8%)

Welke informatie over theatervoorstellingen ontvangt u graag op Facebook? 
Kies de DRIE voor u meest belangrijke antwoorden!  (N=744) 

Respondenten

327 

369 

84 

81 

64 
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onbelangrijk om de reacties en meningen van andere bezoekers te lezen. Met een gemiddelde score van 3,13 

wordt dit inderdaad bevestigd (zie tabel 19). Op de stelling ik zou best mijn mening willen geven over een 

voorstelling die ik bezocht heb wordt een stuk positiever gereageerd (N=767). Meer dan 530 respondenten zijn 

het eens (52,9%) of helemaal eens (16,4%) met deze stelling (zie tabel 14). 18,4% van de respondenten heeft 

een neutrale mening en is het niet eens maar ook niet oneens met de stelling. Met een gemiddelde score van 

2,29 (zie tabel 20) lijkt het erop dat de respondenten het inderdaad geen probleem vinden om hun menig over 

een voorstelling achter te laten op een online platform.  

 

Tabel 12  

 

Tabel 13  

Over de gewenste frequentie van het contact tussen producent en consument zijn drie vragen gesteld. Als 

eerste is aan de respondent gevraagd: hoe vaak maakt u gemiddeld gebruik van social media? (gebruik: lezen, 

reageren, het plaatsen van eigen berichten). Het resultaat van deze vraag is schematisch weergegeven in tabel 

15 (N=751). Het grootste gedeelte van de respondenten (36,2%) geeft aan twee tot vijf keer per dag actief te 

zijn op Social Media. Hier staat tegenover dat 169 respondenten (21,8%) dit minder dan één keer per dag doen. 

Uit de resultaten van de vraag op welk tijdstip maakt u het vaakst gebruik van Social Media blijkt dat de 

respondenten voornamelijk ’s avonds actief zijn op social media (N=691, zie tabel 16). 47,5% maakt tussen 

18.00 uur en 21.00 uur gebruik van bijvoorbeeld Facebook en Twitter en voor 21,3% van de respondenten is dit 

tussen 21.00 uur en 24.00 uur het geval. Tot slot is de respondent gevraagd: hoe vaak wilt u het liefst iets 

vernemen van Albert Verlinde Entertainment op Social Media? Het resultaat van deze vraag is schematisch 
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weergegeven in tabel 17 (N=738). Bijna de helft van de onderzoekgroep wil het liefst één keer in de week iets 

ontvangen over de voorstellingen van AVE. 35,5% vindt dit wat veel en verneemt liever minder dan één keer 

week iets op social media.  

 

Tabel 14  

 

Tabel 15  

 

Tabel 16  
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Tabel 17  

 

 

 

 

 

 

5.4.1 | Deelconclusie  

Uit de literatuur blijkt dat het bezoek aan podiumkunsten vooral een sociale aangelegenheid is en 

consumenten door hun partner, vrienden, familie en andere theaterbezoekers worden beïnvloed in hun 

besluitvormings- en consumptieproces. Theaterbezoek is niet enkel een vorm van communicatie tussen artiest 

en publiek maar ook tussen het publiek onderling. De invloed van de sociale omgeving op klantloyaliteit vindt 

aanknopingspunten in het creëren van een sociale binding tussen de producent en de consument zoals 

omschreven door van Dijk. Bij het creëren van sociale binding kan de producent gebruik maken van onder 

andere online en offline communicatiemiddelen. De communicatie is in dit stadium van klantenbinding 

tweezijdig van aard. Uit het empirisch onderzoek blijkt dat theaterliefhebbers uit de respondentengroep 

voornamelijk voorstellingsinformatie ontvangen via Facebook en in mindere mate via Twitter en Youtube. 76% 

van de respondenten geeft aan zelfs geen Twitteraccount te hebben. Op Facebook en Twitter worden 

filmpjes/trailers, winacties, informatie over de start van de kaartverkoop/speeldata en recensies van de 

voorstellingen het liefst ontvangen. Deze uitslag komt overeen met de uitslagen rondom het uitgebreide 

product van podiumkunsten waar ook de voorstellingstrailer en recensies van de voorstelling favoriet waren. 

Opvallend is dat de meer exclusieve informatie zoals repetitiefoto’s en de voorbereidingen achter de schermen 

minder populair zijn onder de respondenten.  

Uit de literatuur blijkt dat het advies en de mening van anderen theaterbezoekers doorslaggevend zou kunnen 

zijn in het besluitvormingsproces van de bezoeker. Op basis van de uitslagen kan worden gesteld dat een deel 

van de respondenten wel belang hecht aan de mening van andere bezoekers en een ander (nagenoeg gelijk) 

deel dit minder heeft. Een groot deel van de respondenten geeft echter wel aan dat ze hun eigen mening over 

een voorstelling best willen delen op een online platform. Er lijken dus mogelijkheden te bestaan om het 

tweezijdige contact tussen consumenten onderling en tussen de producent en de consument op deze manier 

op te bouwen. De aanwezigheidsfrequentie, ofwel de frequentie en intensiteit van het contact tussen 
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consument en producent, beïnvloedt ook kwaliteit van deze tweerichtingsrelatie. Consumenten moeten 

regelmatig in contact komen met de producent maar moeten ook niet overspoeld worden met berichten en 

informatie. Het grootste gedeelte van de respondentengroep is twee tot vijf keer per dag actief op social 

media. Berichten van de producent kunnen het beste worden verstuurd tussen 18.00 uur en 21.00 uur omdat 

de groep respondenten in deze periode het meest actief is op onder andere Facebook en Twitter. Kijkende naar 

de gemiddelde leeftijd van 45 jaar zullen veel respondenten de periode tussen werk en een avond activiteit 

gebruiken om hun social media platformen te bekijken. Bijna de helft van de onderzoekgroep wil het liefste één 

keer in de week iets ontvangen over de voorstellingen van Albert Verlinde Entertainment. Hieruit kan worden 

geconcludeerd dat producenten de consument niet moeten overladen met berichten. Dit kan ook nadelig 

werken.  

5.5 | De nieuwsbrief - Direct in contact met het publiek 

Voor theaterproducenten is de nieuwsbrief een mogelijkheid om in direct contact te komen met de 

consument. Aan de respondenten werd gevraagd: welke informatie over de voorstellingen van Albert Verlinde 

Entertainment verwacht u/ontvangt u graag via onze nieuwsbrief? Kies de DRIE voor u meest belangrijke 

antwoorden! Het resultaat van deze vraag is schematisch weergegeven in tabel 21 (N=765). 71.8% van de 

respondenten ziet het liefst informatie over de speeldata en locaties in de nieuwsbrief. Hierna volgen winacties 

(53,2%) en videotrailers van de voorstelling (44,6%). In de tabel is te zien dat de interesse in de overige 

informatie redelijk gelijk verdeeld is over de verschillende antwoordmogelijkheden. Respondenten hadden bij 

deze vraag de mogelijkheid om ook een eigen antwoord te formuleren. Negen personen hebben gebruik 

gemaakt van deze optie en zouden in de nieuwsbrief graag de prijs van de kaartjes met eventuele korting 

vermeld willen zien.  

 

 
 
Tabel 21  

De respondenten werd ook gevraagd: hoe vaak zou u de nieuwsbrief van Albert Verlinde Entertainment willen 

ontvangen? Het resultaat van deze vraag is schematisch weergegeven in tabel 22 (N=761). 517 respondenten 

(67.9%) geven aan de nieuwsbrief één keer per maand te willen ontvangen. 20,5% van de respondenten wil 

twee keer per maand een nieuwsbrief ontvangen in hun mailbox. De 25 respondenten die een eigen antwoord 

hebben geformuleerd op deze vraag geven bijna allemaal aan informatie te willen ontvangen wanneer er echt 

nieuws is. Zo laat een van de respondenten weten “Als er echt nieuws is dan mag het wat mij betreft ook vaker, 

als het maar zinnig is!” 
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Welke informatie over de voorstellingen van Albert Verlinde Entertainment verwacht 
u/ontvangt u graag via onze nieuwsbrief? Kies de DRIE voor u meest belangrijke 

antwoorden! N=765 

Respondenten
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Tabel 22  

5.5.1 | Deelconclusie 

Speeldata, speellocaties, winacties en de officiële videotrailer worden door respondenten als belangrijkste 

informatie in de nieuwsbrief van de producent gezien. De nieuwsbrief wordt daarnaast het liefste één keer in 

de maand ontvangen. Door het opzetten van een nieuwsbriefstructuur kan de producent, via een omweg, toch 

aan de gewenste klantgegevens komen. Door het bevragen en segmenteren van klantgroepen in de database 

kunnen verschillen loyaliteitsprogramma’s voor de stadiums van financiële, sociale en structurele binding 

worden ontwikkeld en uitgevoerd.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

55 

8 

156 

517 

Anders (3,3%)

4 keer in de maand (7,2%)

3 keer in de maand (1,1%)

2 keer in de maand (20,5)

1 keer in de maand (67,9)

Hoe vaak zou u de nieuwsbrief van Albert Verlinde Entertainment willen ontvangen? 

Respondenten
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Hoofdstuk 6 | Conclusies en aanbevelingen 
 
De kennis uit het literatuuronderzoek en de resultaten van het empirische onderzoek leiden samen tot een 

conclusie die antwoord geeft op de hoofdvraag van deze studie: welke inzichten vanuit loyaliteit- en 

relatiemarketing bieden mogelijkheden om als vrije theaterproducent een eigen relatie op te bouwen met het 

publiek? In onderstaande conclusie worden tevens enkele aanbevelingen gedaan. 

6.1 | Uitgebreide product van podiumkunsten 

Bij het creëren van loyale bezoekers kan de producent in het uitgebreide product van podiumkunsten een rol 

spelen in de factoren communicatie en functionele voordelen. In tegenstelling tot het theater beschikt de 

producent over directe toegang tot het artistieke- en productieproces van de voorstellingen waardoor extra 

waarde toegevoegd zou kunnen worden aan de theaterbeleving van de potentiële bezoeker. Er zijn veel 

verschillende offline en online communicatiemiddelen waarmee de producent de consument kan informeren 

en beïnvloeden. Uit het kwantitatieve onderzoek blijkt dat de theaterliefhebbers uit de onderzoeksgroep als 

eerste worden geïnformeerd over interessante voorstellingen via  nieuwsbrieven van theaterproducenten, 

televisie/radio en de brochures en websites van theaters. Hoewel voor de nieuwsbrief klantgegevens nodig 

zijn is het een zeer effectieve manier om als producent een eigen relatie op te bouwen en te onderhouden met 

het publiek. Dit wordt in deze conclusie verder besproken in paragraaf 6.4 Uit de interesse in 

informatievoorziening via brochures en websites van theaters blijkt dat er een constante informatie-

uitwisseling moet plaatsvinden tussen theater en producent. Belangrijk is wel dat de naam van de producent 

altijd goed zichtbaar is in de communicatiekanalen van het theater om de naamsbekendheid van de producent 

ook via het theater te blijven vergroten. Uit het kwantitatieve onderzoek kan binnen deze determinanten 

verder geconcludeerd worden dat de respondenten voornamelijk geïnteresseerd raken door een videotrailer 

van de voorstelling, recensies uit dagbladen en reacties van andere bezoekers.  

 

Bij het binden van nieuwe klanten bestaat er nog geen diepgaande relatie tussen de producent en 

consumenten en zal deze secuur moeten worden opgebouwd. Van Dijk beschrijft dit als het stadium van 

financiële binding waarbij duidelijk gemaakt moet worden op welke manier de voorstellingen van de producent 

zich onderscheiden van de rest. Samen met een constante kwaliteit van een productie kan het ontvangen van 

functionele voordelen gezien worden als zo’n voordeel. Uit het kwantitatieve onderzoek blijkt dat bij het 

ontvangen van kortingen consumenten eerder geneigd zijn om een ticket te boeken voor een voorstelling en 

dus sneller in aanraking zouden komen met de producent. Een andere groep vindt de zekerheid van de beste 

plaatsen het beste voordeel dat kan worden ontvangen. Belangrijk is dat producenten oppassen met het geven 

van kortingen. Consumenten zouden wel eens kunnen gaan wachten met het aanschaffen van tickets totdat er 

kortingen worden gegeven. Producenten zouden kortingsacties daarom kunnen afwisselen met voordelen die 

betrekking hebben op het artistieke en productieproces (winacties, speciale ontvangst, etc.). 

6.2 | Primaire product van podiumkunsten 

De kansen voor het creëren van loyale klanten in het primaire product liggen voor de producent in het 

produceren van bekende voorstellingstitels en het casten van bekende artiesten. Voor beide elementen is het 

redelijk om aan te nemen dat ze van invloed zijn op de loyaliteit aan producenten en consumenten bereid zijn 

langere tijd te reizen om een bepaalde titel of artiest te zien. Uit dit onderzoek blijkt dat het grootste deel van 

de theaterliefhebbers de bekendheid van de titel het belangrijkste vindt bij het aanschaffen van theatertickets. 

Hoewel het voor de hand ligt is het produceren van aansprekende en bekende titels dus elementair in het 

aanspreken van een grote groep geïnteresseerden. Het laten terugkeren van hetzelfde type/genre 

voorstellingen kan een goede manier zijn om herkenbaarheid voor de producent te genereren bij de bezoeker. 
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Dit geldt tevens voor het casten voor bekende artiesten. Uit deze studie blijkt dat een bekende acteur/actrice 

en het theater waar de bezoeker vaker komt nagenoeg door hetzelfde aantal respondenten belangrijk wordt 

gevonden bij het kopen van een ticket. Wanneer dezelfde talentvolle en bekende artiesten vaker in de 

voorstellingen van dezelfde theaterproducent spelen wordt tevens, door de loyale houding tegenover de 

artiest, het herhaalbezoek van de consument vergroot.  Op ten duur zou hierdoor ook een loyale houding 

tegenover de producent kunnen ontstaan.  

In het kwantitatieve onderzoek wordt aangetoond dat de naam/bekendheid van de producent door de 

respondenten het minst belangrijk wordt gevonden bij het kopen van een ticket. Geen positief resultaat want 

bij het creëren van loyale klanten voor theaterproducenten is dit wel wenselijk. Een gebrek aan 

naamsbekendheid en zichtbaarheid van de producent speelt hierin mogelijk een rol. Door de scheiding van 

productie en distributie in de podiumkunstsector komt de consument immers niet vanzelf in contact met de 

producent. Wanneer bij een theaterbezoek niet duidelijk is voor de consument wie de producent is kan er ook 

geen relatie worden opgebouwd. Uit deze studie blijkt dat meer dan 60% van de respondenten aangeeft wel te 

weten wie de producent is bij het bezoeken van een voorstelling. Uit het kwantitatieve onderzoek blijkt echter 

ook dat de respondenten gemiddeld slechts 2,5 vrije theaterproducent kennen in Nederland. Dit zou kunnen 

betekenen dat onderwerpen als merkidentiteit en het vergroten van de naamsbekendheid een (meer) 

belangrijke rol moeten spelen in de bedrijfsvoering en marketingstrategieën van sommige theaterproducenten. 

Zo zouden theaterproducenten zich als merk bijvoorbeeld al sterker zichtbaar kunnen maken in de foyer van 

het theater voor en na de voorstelling. Op den duur kan dit zorgen voor herkenning en de ontwikkeling van 

associaties bij de producent. 

6.3 | Het sociale karakter van theaterbezoek en een tweerichtingsrelatie 

Voor het creëren van loyale theaterbezoekers liggen er ook mogelijkheden in de sociale omgeving van 

theaterliefhebbers en het bewerkstelligen van een tweerichtingsrelatie tussen producent en publiek. 

Theaterbezoek is een sociale aangelegenheid en consumenten worden in hun besluitvorming- en 

consumptieproces beïnvloed door vrienden, kennissen, familie en andere theaterbezoekers. Theaterbezoek is 

niet enkel een vorm van communicatie tussen artiest en publiek maar ook tussen het publiek onderling.  Uit de 

literatuur blijkt daarnaast dat consumenten een relatie met een organisatie of merk op dezelfde wijze kunnen 

ervaren als een relatie in een andere sociale context. Op dit sociale karakter van theaterbezoek kunnen 

producenten inspelen door het stimuleren van de sociale banden tussen theaterliefhebbers.  Van Dijk beschrijft 

dit als het stadium van sociale binding in het creëren van loyale bezoekers. Producenten zouden online 

communities kunnen vormen waar consumenten elkaar onderling kunnen ontmoeten. Uit het empirisch 

onderzoek blijkt dat Facebook hiervoor het meest geschikte platform lijkt te zijn. Een groot deel van de 

respondenten geeft aan zijn mening te willen geven over een voorstelling en bijna de helft van de 

respondentgroep laat weten belang te hechten aan de mening van andere theaterbezoekers in hun eigen 

besluitvormingsproces. Belangrijk is om de meningen en reacties van andere bezoekers ook zichtbaar te maken 

voor de theaterliefhebbers die minder of geen gebruik van social media. Zo kunnen de reacties gebruikt 

worden in de landelijke marketinguitingen, op de website van de producent en kunnen ze gedeeld worden met 

de theaters. Het grootste deel van de respondenten geeft aan niet over een Twitter account te beschikken. 

Desondanks is Twitter een zeer geschikt platform om in contact te komen met je artiesten en hun berichten 

over de voorstelling te delen met jou eigen volgers. Dit kan zeer belangrijk zijn zoals beschreven in het 

hoofdstuk van het primaire product van podiumkunsten.   

De tweerichtingsrelatie tussen consument en producent wordt beïnvloed door de aanwezigheidsfrequentie, 

ofwel de frequentie en intensiteit van het contact. Wanneer we inzoomen op de inhoud van het contact tussen 

de producent en de klant blijkt uit het kwalitatieve onderzoek dat filmpjes/trailers, winacties, informatie over 

de start van de kaartverkoop/speeldata en recensies van de voorstellingen het liefst worden ontvangen op 
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Facebook en Twitter. In de praktijk is zichtbaar dat juist ook de minder commerciële berichten goed worden 

ontvangen. Het is dus aan de producent om een goede mix te vinden tussen interactieve, infomerende en 

commerciële berichten.  

Hoewel de producent regelmatig zichtbaar moet zijn voor de theaterliefhebbers moeten ze niet overspoeld 

worden met informatie. Bijna de helft van de onderzoekgroep wil het liefste één keer in de week iets 

ontvangen over de voorstellingen van theaterproducent Albert Verlinde Entertainment. Deze berichten kunnen 

het beste worden verstuurd tussen 18.00 uur en 21.00 omdat de respondenten op dit tijdstip het meest actief 

zijn op online platformen zoals Facebook en Twitter.  

6.4 | Nieuwsbrief - Direct in contact met het publiek 

Wanneer theaterproducenten geen klantgegevens kunnen ontvangen via het theater zullen ze de consument 

er zelf naar moeten vragen. Een nieuwsbrief met achterliggende segmentatiemogelijkheden is hiervoor een 

goede oplossing. Na het verzamelen van klantgegevens door aanmelding voor de nieuwsbrief kunnen loyaliteit- 

en relatiemarketingplannen worden ontwikkeld die aansluiten bij de stadia van financiële, sociale en 

structurele binding. Om de aanmelding voor consumenten te versimpelen kunnen klantgegevens (zoals 

persoonsgegevens, bezoekhistorie en informatiewensen) met behulp van onder andere webformulieren, 

klantenquêtes en meetbare hyperlinks, ook na de aanmelding worden verzameld. Uit het empirisch onderzoek 

blijkt dat de respondenten de nieuwsbrief het liefste één keer in de maand willen ontvangen en dat informatie 

in ieder geval speeldata, speellocaties, winacties en videotrailers betreft. Voor het ontvangen van speeldata en 

speellocaties kunnen in geavanceerde CRM systemen ook geautomatiseerde mailings worden opgesteld. Erg 

belangrijk voor het creëren van een goede database is dat de producent het bestaan en de 

aanmeldmogelijkheden van de nieuwsbrief in alle mogelijke uitingen meeneemt zoals de website, social media, 

programmaboekjes, flyers en posters. Om naast geïnteresseerden ook de bezoekers van de eigen 

voorstellingen te bereiken kunnen creatieve oplossingen worden bedacht om de nieuwsbrief voorafgaand of na 

de voorstelling onder de aandacht te brengen of bezoekers zichzelf zelfs direct te laten aanmelden op 

meereizende computers of tablets.   
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Hoofdstuk 7 | Discussie, reflectie en vervolgonderzoek 

7.1 | Discussie 

De factoren van klantloyaliteit aan theaterproducenten zijn onder andere ontleend aan de beschreven 

determinanten van klantloyaliteit aan theateraccommodaties. Wat duidelijk wordt is dat meerdere factoren die 

een negatieve invloed hebben op de klantloyaliteit aan theaters een positieve invloed hebben op de loyaliteit 

aan de producent (en andersom). Hoewel het goed is dat zowel theaters als producenten deze factoren in 

beeld brengen geeft het ook aan dat de scheiding van productie en distributie voor veel spanningen zorgt in de 

Nederlandse theatersector. Grote theaterproducenten bouwen dan ook steeds vaker eigen faciliteiten (zoals 

o.a. Beatrixtheater, Circustheater, Theater Hangaar, Theater Amsterdam). In deze faciliteiten komt de 

consument immers direct in aanraking met de producent, kunnen klantgegevens worden verzameld en de hoge 

kosten van een tourende voorstelling vallen weg. Om als theaterproducent echter het hele land te blijven 

bedienen en een interessante programmering van theaters te waarboren zou de samenwerking tussen theaters 

en producenten moeten verbeteren. Zo zouden er meer verdergaande afspraken gemaakt kunnen worden over 

gezamenlijke financiering, marketingactiviteiten en uitstraling.  

Hoewel deze studie zich richt op vrije theaterproducenten zijn er veel factoren binnen het beschreven kader 

die ook relevant zijn voor theatergezelschappen in de gesubsidieerde theatersector. Veel gezelschappen 

hebben een eigen podium maar spelen ook met tourende voorstellingen door het gehele land en kennen 

dezelfde problemen rondom klantenbinding als vrije producenten. De elementen en inzichten uit het 

uitgebreide product van podiumkunsten, het sociale karakter van theaterbezoek, de tweerichtingsrelatie en de 

nieuwsbrief zouden voor gezelschappen dan ook goed bruikbaar kunnen zijn. Omdat het bezoekmotief 

entertainment niet tot het meest voorkomende motief zal horen onder gesubsidieerd theaterpubliek ligt de 

focus uiteraard wel anders. Bezoekmotieven als esthetiek, cognitieve stimulatie en distinctie bieden 

daarentegen juist geweldige kansen voor bijvoorbeeld het creëren van online maar ook offline communities. 

Waar de vrije theatersector veel zou kunnen leren van de voorstellingsinhoudelijke kanten van de 

gesubsidieerde sector is er andersom op zakelijk en commercieel gebied ook nog veel te ontdekken.  

In het literatuuronderzoek van deze studie werd duidelijk dat er slechts zeer beperkte informatie beschikbaar is 

over de vrije theatersector in Nederland. In tegenstelling tot de gesubsidieerde sector is vooral op het gebied 

van publieksaantallen en het aantal gespeelde voorstellingen nog weinig informatie beschikbaar. Hoewel dit 

geen vreemde ontwikkeling is, de gesubsidieerde sector moet zich immers jaarlijks verantwoorden, is het wel 

een ongewenste situatie. Hoewel er cijfers beschikbaar zijn van de bij de VVTP aangesloten producenten kan er 

nog geen volledig beeld worden geschetst van de (vrije) Nederlandse theatersector. Het onderzoek van APE, 

waarbij het onderzoek uit 2012 geldt als nulpunt voor verder onderzoek, is echter een goed begin om het beeld 

van de vrije theatersector in de komende jaren te verscherpen.   

7.2 | Reflectie en vervolgonderzoek 

Gedurende deze studie is geprobeerd om de betrouwbaarheid en validiteit van de onderzoeksresultaten te 

waarborgen. Na het afronden van het onderzoek zijn er echter verschillende op en aanmerkingen te benoemen 

die in dit hoofdstuk enige aandacht verdienen. Daarnaast worden in dit hoofdstuk enkele aanbevelingen 

gedaan voor vervolgonderzoek.   

De respondentengroep in deze studie bestaat uit de nieuwsbriefabonnees van Albert Verlinde Entertainment. 

Om de respons te vergroten is ervoor gekozen om de enquête te versturen naar 5000 nieuwsbriefabonnees die 

de afgelopen drie nieuwsbrieven hadden geopend. Door het selecteren van deze, naar alle waarschijnlijkheid 

zeer betrokken, groep theaterliefhebbers kan gediscussieerd worden of de resultaten van het onderzoek voor 
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de gehele database gelden. Omdat de gemiddelde leeftijd en de verhouding mannen/vrouwen van de 

respondenten overeenkomen met de gehele database en er binnen de respondentengroep flinke verschillen 

zaten tussen het theaterbezoek in het afgelopen theaterseizoen is dit echter wel aannemelijk. Overkoepelend 

moet worden opgemerkt dat door het bevragen van nieuwsbriefabonnees een groep bovengemiddeld 

geïnteresseerde theaterliefhebbers/bezoekers is aangesproken. Hoewel dit juist de groep is die een relatie zou 

kunnen opbouwen met een producent lijkt het verstandig om verschillende loyaliteitsprogramma’s te 

ontwikkelen voor geïnteresseerden met een verschillend betrokkenheidsniveau. Vervolgonderzoek zou zich 

kunnen richten op de gewenste verschillen in deze programma’s voor de verschillende bezoekerssegmenten 

zoals onderscheiden door onder andere Kramer en Foekema (Kramer, 2007| Foekema, 2008). 

Dick en Basu maken een duidelijk onderscheid tussen attitudeloyaliteit en gedragsloyaliteit (Dick en Basu, 

1994, p. 101). Door de relatie tussen beide tegenover elkaar te zetten ontstaat er een conceptueel raamwerk 

waarin de houding ten opzichte van de producent en het koopgedrag van de consument kan worden 

beschreven. Hoewel er door de focus van deze studie geen verdere aandacht is besteed aan dit onderscheid is 

het aannemelijk dat een aantal van de beschreven determinanten wel invloed heeft op de attitudeloyaliteit 

maar niet op de gedragsloyaliteit (en andersom). Door in vervolgonderzoek een helder beeld te schetsen van 

de verschillende vormen van klantloyaliteit door de in het kader beschreven factoren kunnen producenten hun 

loyaliteit- en relatiemarketingstrategieën verscherpen.   

Rondom het eigenaarschap van de relatie met de bezoeker, met betrekking tot de mogelijkheden voor de 

producent, is ook nog veel te onderzoeken. De vragen over dit onderwerp zijn in deze studie gesteld aan 

respondenten die ooit de moeite hebben genomen zich in te schrijven voor de nieuwsbrief of kaarten hebben 

gekocht bij See Tickets. De beste manier om de reguliere, minder betrokken, bezoeker te bevragen over dit 

onderwerp lijkt in het theater zelf te zijn. Voorafgaand of na de voorstelling kunnen vragen als wanneer ik een 

theatervoorstelling bezoek weet ik altijd wie de producent is de meest nauwkeurige antwoorden opleveren. 

Belangrijk is dat dit gebeurt bij zowel grote als kleinere theaterproducenten. Omdat deze studie is afgerond aan 

het einde van het theaterseizoen 2014-2015 behoorde dit niet tot de mogelijkheden van dit onderzoek. 

Rondom het eigenaarschap van de relatie met de bezoeker kan ook een nieuw kwalitatief onderzoek worden 

uitgevoerd. Op deze manier kunnen de achterliggende motieven in het besluitvormingsproces worden 

onderzocht waarin  
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Bijlage 1 - Enquête  
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