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Voorwoord  

Door mijn stage bij Directie Kunsten van het Ministerie van OCW heb ik de kans gekregen om mijn 

interesse voor beleid en cultureel ondernemerschap te combineren in een onderzoek. Door deze stage heb 

ik de kans gekregen om van dichtbij mee te maken hoe beleid wordt ontwikkeld en hoe dit gebeurt op het 

gebied van cultureel ondernemerschap.  

De Rijksoverheid richt zich op de culturele instellingen binnen de Basisinfrastructuur (BIS) maar 

ontwikkelt nu ook een programma ter stimulering van ondernemerschap van kleinere culturele in- 

stellingen. Door de sterke focus bij de overheid op de  BIS is bij de Directie Kunsten weinig inzicht in de 

culturele instellingen buiten de BIS en de relatie die zij hebben met het bedrijfsleven. Het onderzoek sluit 

feilloos aan op deze ontwikkeling en kan een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van nieuw beleid maar 

is ook te gebruiken als input voor de invulling van het programma Ondernemerschap Cultuur.  

 

Ik wil Henri van Faassen bedanken die mij de kans heeft gegeven om bij Directie Kunsten het onderzoek te 

doen. Speciaal dank ik Camiel Vingerhoets voor de begeleiding gedurende de hele periode en de goede 

raad en feedback. Maar ook zeker voor de leuke gesprekken die we hebben gevoerd. Het afgelopen half 

jaar heb ik met veel plezier gewerkt bij Directie Kunsten en is te danken aan al mijn collega’s.  

 
Mijn onderzoek zou hier niet op deze manier liggen zonder de medewerking van alle culturele instellingen 

en bedrijven die ik heb gesproken. Ik wil ze dan ook hartelijk danken voor de leuke, open en vooral ook 

informatieve gesprekken.  

 
Speciale dank verdienen mijn ouders Piet Franssen en Monique Krauwer en mijn broer Thomas Franssen 

voor alle steun, en de feedback die ze hebben gegeven op geschreven stukken.  

 
Als laatste wil ik graag mijn scriptiedocent Kees Vuyk bedanken voor de inspirerende gesprekken die we 

hebben gevoerd en de feedback op mijn onderzoek.  

 

Amsterdam, 13 augustus 2012 
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Samenvatting 

Aanleiding 

Staatssecretaris Halbe Zijlstra pleit voor een onafhankelijke culturele sector die zich richt op de markt en 

het publiek als nieuwe inkomstenbronnen. Dat vraagt om een beleidswijziging bij culturele instellingen, 

die tot op heden vooral afhankelijk zijn van subsidie. In wetenschappelijk onderzoek is aandacht besteed 

aan de vraag hoe de culturele sector kan professionaliseren en hoe cultureel ondernemerschap kan worden 

ingevuld. De vertaling van deze wetenschappelijke inzichten naar de culturele sector heeft nog niet op 

grote schaal plaatsgevonden en waar dat wel gebeurd is, lag de focus voor een groot deel op culturele 

instellingen in grootstedelijke gebieden. Hierdoor is er minder inzicht in de huidige praktijk op het gebied 

van cultureel ondernemerschap, en de relatie tussen culturele instellingen en het bedrijfsleven buiten de 

Randstad. Onbekend is of deze praktijk aansluit bij de beleidsadviezen van de overheid en de resultaten 

van wetenschappelijk onderzoek. Naar aanleiding van deze problematiek is de volgende onderzoeksvraag 

geformuleerd:  

  

Op welke manier en in welke mate werken culturele instellingen samen met het lokale bedrijfsleven in 

Nederlandse gemeenten buiten de Randstad, en hoe zou de samenwerking geoptimaliseerd kunnen worden?  

 

Methodiek  

Inzicht in de praktijk van de samenwerking tussen culturele instellingen en lokaal bedrijfsleven buiten de 

Randstad heb ik verkregen door twintig interviews te hebben met directeuren van culturele instellingen en 

bedrijven in de gemeenten Leeuwarden, Deventer en Venlo. Deze bevindingen heb ik vergeleken met het 

theoretisch kader en hypotheses die zijn geformuleerd aan de hand van het theoretisch kader, opgedane 

kennis en eigen verwachting.  

Het theoretisch kader dat aan het praktijkonderzoek vooraf gaat, bestaat in de eerste plaats uit een 

bespreking van theorieën over cultureel ondernemerschap, de kenmerken daarvan en de thema’s die van 

belang zijn binnen het cultureel ondernemerschap. De theorieën van Dimaggio, Hagoort, Van der Ploeg, 

Klamer, Mulcahy en Preece komen hierbij aan bod. Vervolgens ga ik in op de manier waarop culturele 

instellingen sponsors zouden kunnen aantrekken, waarbij onderzoeken van Thomas en Daellenbach 

leidend zijn. De motieven van bedrijven om cultuur te sponsoren en het keuzeproces bij sponsoring en 

filantropie bespreek ik aan de hand van onderzoeken van Moir en Frank. De onderzoeken van Comunian 

en Arts & Business geven inzicht in de manier waarop culturele instellingen en bedrijven kunnen samen- 

werken. Afsluitend bespreek ik de onderzoeken van Cray, Lee en Fillis die ingaan op strategie- vorming en 

het belang hiervan voor de mate waarop aansluiting wordt gevonden bij het publiek en de markt. 

 

Onderzoeksgebied 

Leeuwarden, Deventer en Venlo zijn geselecteerd aan de hand van verschillende criteria op het gebied van 

inwonersaantallen, grootte van de culturele sector en bedrijfsleven, en hun geografische ligging. Het zijn 

drie gemeenten buiten de Randstad, die elk in een ander landsdeel liggen. De culturele instellingen zijn 
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geselecteerd op het criterium dat ze van de gemeente subsidie ontvangen en niet rechtstreeks van het Rijk. 

Bij de bedrijven was het voornamelijk van belang dat ze al verbonden waren met culturele instelling via 

sponsoring of samenwerking en dat de bedrijven een regionale focus hadden.  

 

Bevindingen  

De kleinere instellingen lijken inderdaad geringe kennis en expertise in huis te hebben over de 

bedrijfsvoering, marketing en sponsor- en fondsenwerving. De oorzaak hiervan is voornamelijk de weinige 

capaciteit en de sterke focus op de inhoud en de programmering. Het bereiken van meer publiek of nieuwe 

doelgroepen lijkt voornamelijk de manier waarop instellingen marktgerichtheid in de praktijk proberen te 

brengen. 

De inkomsten van de instellingen bestaan uit: subsidie van de gemeente en incidentele subsidie van de 

provincie, inkomsten vanuit de markt (sponsoring), publiek (kaartverkoop en horeca) en donaties van 

private partijen (vriendenvereniging, fondsen). Het percentage eigen inkomsten is vrij hoog, ook bij de 

kleinere instellingen. De eigen inkomsten komen voornamelijk uit de kaartverkoop en horeca en maar 

voor een klein gedeelte uit sponsorgelden en verhuur. Het gegeven dat instellingen vriendenverenigingen 

en businessclubs opzetten laat zien dat marktgerichtheid en publieksbereik een steeds belangrijkere rol 

gaat spelen.  

Bedrijven noemen alle de regionale betrokkenheid als motief voor sponsoring. Bedrijven zien het als 

hun taak om als maatschappelijke speler ook de culturele sector te ondersteunen. De keuze van de 

bedrijven voor een bepaalde sector hangt samen met het imago van het bedrijf en de eigen marketingdoel- 

stellingen. De betrokkenheid bij de regio is voornamelijk van belang doordat er veel sprake is van in- 

formele netwerken waardoor veel mensen uit verschillende sectoren elkaar kennen en daardoor een 

persoonlijke betrokkenheid hebben.  

Bedrijven hebben behoefte aan meer inhoudelijke samenwerking met culturele instellingen. Gelijk- 

waardige samenwerking die voor beide partijen waardevermeerderend is. Een groot deel van de bedrijven 

benoemt echter dat de manier waarop zij benaderd worden door culturele instellingen weinig creatief en 

onpersoonlijk is terwijl juist zoveel creativiteit binnen de instellingen aanwezig is.  

Instellingen hebben vaak geen langetermijnstrategie geformuleerd om de relatie met het bedrijfsleven 

te versterken, omdat er vaak sprake is van informele processen. Veel instellingen reageren ad hoc op 

ontwikkelingen en hebben niet veel aandacht voor de manier waarop de eigen instelling zich presenteert 

aan belangrijke stakeholders.  

De praktijk komt op een heel aantal punten overeen met de theorie, maar de overeenkomsten zijn het 

grootst bij de grote culturele instellingen zoals schouwburgen. Als het gaat om de kleinere instellingen 

wijkt de praktijk meer af van de theorie. Een belangrijke oorzaak hiervoor is de geringe capaciteit die 

aanwezig is binnen de instellingen waardoor vaak ook minder kennis en expertise aanwezig is op het 

gebied van bedrijfsvoering. Bovendien is een verschil in de mate van ondernemerschap te zien bij de 

bestuurders van kleinere en grote instellingen.  
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Aanbevelingen 

Voor culturele instellingen is het belangrijk om zich te verdiepen in de eigen instelling, de doelstellingen, 

missie en langetermijnstrategie. Bovendien zouden instellingen onderzoek moeten doen naar de ver- 

schillende stakeholders en hun behoeften en wensen op het gebied van de culturele sector.  

Hiervan uitgaande kunnen instellingen de stakeholders op een gerichte en specifieke manier benader- 

en, waarbij de nadruk minder op sponsoring en meer op samenwerking zou moeten liggen. Het eigen net- 

werk en het netwerk van de medewerkers en vrijwilligerskan kunnen daarbij als startpunt dienen, omdat 

daarin meestal de verschillende stakeholders al vertegenwoordigd zijn. Waar mogelijk moeten instellingen 

investeren in expertise of gebruik maken van de expertise die aanwezig is bij andere instellingen door 

samen te werken.  

Voor de Directie Kunsten is het aan te raden rekening te houden met de specifieke kenmerken van 

kleinere culturele instellingen bij de invulling van het programma Ondernemerschap Cultuur. Culturele 

instellingen hebben weinig capaciteit en middelen. Instellingen voeren vaak ad hoc beleid en ze werken 

meestal niet vanuit een langetermijnstrategie. Het eigen netwerk is van groot belang voor de contacten en 

de samenwerkingsverbanden met andere sectoren.  

De gemeente zou ik willen adviseren om de regelingen met culturele instellingen op het gebied van af- 

romen van de winst, te herzien. Gemeente zouden culturele instellingen kunnen belonen voor het feit dat 

zij eigen inkomsten genereren door de instellingen een eigen buffer te laten opbouwen.  

 

Vervolgonderzoek 

Het zou interessant zijn om onderzoek te doen naar de samenwerking tussen het bedrijfsleven en 

private culturele instellingen als inspirator voor de gesubsidieerde sector. Het kan een meerwaarde hebben 

om ook erfgoedinstellingen hierin te betrekken zodat de focus verbreed wordt. In een vervolgonderzoek 

zal de onderzoekspopulatie veel groter moeten zijn, zodat ook daadwerkelijk generaliserende conclusies 

getrokken kunnen worden op het gebied van samenwerking tussen culturele instellingen en het 

bedrijfsleven. Uit dit onderzoek komt naar voren dat de betrokkenheid van de bedrijven bij de regio een 

belangrijk motief is om de culturele sector te ondersteunen. Wellicht zou het interessant zijn om te kijken 

of dit motief ook in deze mate aanwezig is in de Randstad. De samenstelling van de bevolking in relatie tot 

de betrokkenheid van publiek en bedrijfsleven bij de culturele sector zou tevens interessant zijn om mee te 

nemen in het onderzoek. Afsluitend zou onderzocht kunnen worden in hoeverre financieringsvormen 

zoals crowdfunding een rol zou kunnen spelen bij het tot uiting brengen van de betrokkenheid van de 

bedrijven.  
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Inleiding 

Cultureel ondernemerschap is tegenwoordig een belangrijk speerpunt in het cultuurbeleid. Deze focus is 

echter niet nieuw. Al in de jaren tachtig werd aandacht besteed aan de stimulering van professionalisering 

en marktgerichtheid. In deze periode zette de overheid een aantal flinke stappen terug bij de 

ondersteuning van de culturele sector.
1
 Maar vanaf de nota Een ondernemende cultuur uit 1999 van Rick 

van der Ploeg, de toenmalige staatssecretaris van cultuur, werd pas gesproken over cultureel ondernemer- 

schap.
2
  

De bezuinigingen van de overheid op cultuur hebben ervoor gezorgd dat cultureel ondernemerschap een 

harde eis is geworden voor de culturele sector.
3
 De huidige staatssecretaris van cultuur, Halbe Zijlstra, pleit 

voor een onafhankelijke culturele sector die zich richt op de markt en het publiek om zodoende meer eigen 

inkomsten te genereren. Om de relatie tussen de culturele sector en de markt te bevorderen wordt daartoe 

door de overheid een programma ontwikkeld ter ondersteuning van ondernemerschap.
4
 De tijdelijke acties 

die onderdeel zijn van dit programma moeten ervoor zorgen dat aansluiting wordt gevonden met bedrijven, 

mecenassen en publiek.
5
 Dit programma lijkt niet overbodig als gekeken wordt naar de adviezen van de Raad 

voor Cultuur naar aanleiding van de aanvragen voor de Basisinfrastructuur 2013 – 2016 (BIS).
6
 De mate van 

ondernemerschap van instellingen is in veel gevallen door de Raad negatief beoordeeld.
7
 Het is evident dat 

culturele instellingen wel wat steun kunnen gebruiken bij het vormgeven van hun ondernemerschap.  

In de afgelopen jaren zijn verschillende onderzoeken gepubliceerd over cultureel ondernemerschap en 

de professionalisering van de culturele sector.
8
 Hierin ligt echter vaak de focus op culturele instellingen in 

grootstedelijke gebieden, en deze zijn in Nederland voornamelijk te vinden in de Randstad. De culturele 

sector buiten grootstedelijke gebieden blijft grotendeels buiten beeld. Er is daardoor weinig inzicht, ook bij 

de overheid, in de manier waarop dit gedeelte van de culturele sector werkt en in hoeverre die aansluit op de 

adviezen die in de literatuur worden gegeven en het door de overheid gevoerde beleid. Uit deze problematiek 

komt de volgende onderzoeksvraag voort: 

 

Op welke manier en in welke mate werken culturele instellingen samen met het lokale bedrijfsleven in 

Nederlandse gemeenten buiten de Randstad, en hoe zou de samenwerking geoptimaliseerd kunnen worden?  

 

                                                
1
 Akker, C. Van den. Et al. Verzelfstandiging rijksmusea. Leiden, 1997. 19. 

2
 Van der Ploeg, F. ‘Een ondernemende cultuur’. Cultuur als confrontatie. Uitgangspunten cultuurbeleid 2000 – 2004. 

Zoetermeer: Ministerie OCW, 1999. 
3
 Zijlstra, H. Meer dan kwaliteit: een nieuwe visie op cultuurbeleid. Den Haag: Ministerie van OCW, 2011.  

4
 Zijlstra, H. Beleidsbrief programma ondernemerschap in de culturele sectorschap cultuur. Den Haag: Ministerie OCW, 

2012.  
5
 Ibidem. 

6
 Raad voor cultuur. Slagen in cultuur. Culturele basisinfrastructuur 2013 – 2016. Den Haag, 2012.  

7
 Ibidem, 8.  

8 Bijvoorbeeld: Franssen, B, ea. Handboek Cultureel Ondernemen. Assen: 2009; Van den Born, A. Klink, P, van. 
Witteloostuijn, A, van. Cultureel ondernemerschap binnen Vlaamse en Nederlandse podiumkunstinstellingen. Tielt: 
Lannoo Campus, 2011; Leenaers Verloop. Werft uw bestuur al mee?. Utrecht, 2011; Berenschot. Prijsbeleid en eigen 
inkomsten. Podiumkunstinstellingen. Utrecht, 2008; Cultuur-Ondernemen. De man in de kalverstraat. Culturele 
organisaties kijken anders naar hun publiek. Amsterdam, 2011.  
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Via dit onderzoek zal inzicht worden verkregen in de huidige praktijk op het gebied van samenwerking 

tussen culturele instellingen en het bedrijfsleven in de gemeenten Leeuwarden, Deventer en Venlo. Hiertoe 

heb ik twintig interviews uitgevoerd met directeuren van instellingen en bedrijven. Door deze bevindingen te 

vergelijken met de theorie over samenwerking tussen culturele instellingen en het bedrijfsleven kan de kloof 

tussen theorie en praktijk in kaart worden gebracht. Uit de vergelijking zal een handreiking voortkomen die 

culturele instellingen kan helpen bij de bevordering van samenwerking met bedrijven. Bovendien worden er 

naar aanleiding van de conclusie aanbevelingen gedaan met betrekking tot de ontwikkeling van nieuw beleid 

op dit gebied.  

 

Theoretisch kader 

Het theoretisch kader bevat in de eerste plaats theorieën die zich richten op de cultureel ondernemer, de 

kenmerken daarvan en de thema’s die van belang zijn binnen het cultureel ondernemerschap. De 

theorieën van Dimaggio, Hagoort, Van der Ploeg, Klamer, Mulcahy en Preece zullen hierbij centraal staan.
9
 

Daarnaast wordt ingegaan op de manier waarop culturele instellingen sponsors zouden kunnen 

aantrekken, waarbij onderzoeken van Thomas en Daellenbach leidend zijn.
10

 De motieven van bedrijven 

om cultuur te sponsoren en het keuzeproces bij sponsoring en filantropie worden besproken aan de hand 

van onderzoeken van Moir en Frank.
11
 De onderzoeken van Comunian en Arts&Business geven inzicht in 

de manier waarop culturele instellingen en bedrijven kunnen samenwerken.
12

 Afsluitend worden onder- 

zoeken van Cray, Lee en Fillis besproken die ingaan op strategievorming en het belang hiervan voor de 

mate waarop aansluiting wordt gevonden bij het publiek en de markt.
13

  

De overkoepelende hypothese is dat (kleinere) culturele instellingen meer moeite ondervinden bij het 

aantrekken van grote sponsoren en donateurs en dat de aansluiting moet worden gevonden bij het meer 

                                                
9
 Dimaggio, P.’Cultural Entrepreneurship in Nineteenth – Century Boston. The creation of an Organisazational Base for High 

Culture in America’. Media, Culture and Society, 4. 1982; Hagoort, G. ‘Cultureel ondernemerschap. Over het onderzoek 

naar de vrijheid van kunst maken en de vrijheid van ondernemen’. Oratie. 6 juni 2007; Klamer, A. ‘Cultural 

entrepreneurship’. The Review of Austrian Economics. 2011; Ploeg, F van der. ‘Een ondernemende cultuur’. Cultuur als 

confrontatie. Uitgangspunten cultuurbeleid 2000 – 2004. Zoetermeer: Ministerie OCW, 1999; Mulcahy, K. V. 

‘Entrepreneurship or Cultural Darwinism? Privatization and American Cultural Patronage’. The Journal of Arts 

management, Law and Society, 3. 2003; Preece, S.B. ‘Performing Arts Entrepreneurship: Towards a Research Agenda’. 

The Journal of Arts Management, Law and Society, 41. 2011.  
10

 Thomas, S.R. Pervan, S.J. Nuttall, P.J. ‘Marketing orientattion and arts organisations: the case for business sponsorship’. 

Marketing, Intelligence & Planning, 6. 2009; Daellenbach, K. Davies, J. Ashill, N.J. ‘Understanding sponsorship and 

sponsorship relationships – multiple frames and multiple perspectives’. International Journal for Nonprofit and Voluntary 

Sector Marketing, 11. 2006.  
11

 Moir, L. Taffler, R.J. ‘Does Corporate Philanthropy Exist?: Business Giving to the Arts in the U.K.’. Journal of Business 

Ethics, 54. 2004; Frank, B. Geppert, K. ‘AreSmall Recipients Overlooked by Sponsors? An Empirical Note’. Journal of 

Cultural Economics, 28. 2004.  
12

 Comunian, R. ‘Towards a New Conceptual Framework for Business Investments in the Arts: Some Examples from Italy’. 

The Journal of Arts Management, Law and Society, 3. 2009; Arts&Business. ‘Entrepreneurial approach to generating 

income’. 2009.  
13

 Cray, D. Inglis, L. ‘Strategic Decision Making in Arts Organizations’. The Journal of Arts Managements, Law and Society, 41. 

2011; Lee, H. ‘Rethinking arts marketing in a changing cultural policy context’. International Journal for Nonprofit and 

Voluntary Sector Marketing, 10. 2005;  Fillis, I. Rentschler, R. ‘Using creativity to achive an entrepreneurial future for arts 

marketing’. International Journal for Nonprofit and Voluntary Sector marketing, 10. 2005.  
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lokale bedrijfsleven. De bevordering van samenwerking met het lokale bedrijfsleven zou wellicht een 

alternatief en/of een toevoeging kunnen zijn voor financiële ondersteuning op gemeentelijk niveau.  

 

Onderzoeksgebied 

Binnen dit onderzoek staan drie gemeenten centraal: Leeuwarden, Deventer en Venlo. Deze drie 

gemeenten zijn geselecteerd aan de hand van verschillende criteria zoals inwonersaantallen, grootte van de 

culturele sector en het bedrijfsleven en de geografische ligging van de gemeenten. In dit onderzoek ligt 

namelijk de nadruk op gemeenten buiten de Randstad, daarom is ervoor gekozen gemeenten te selecteren 

die zich elk in een ander landsdeel buiten de Randstad bevinden. In deze gemeenten zijn bij elkaar 30 in- 

stellingen en bedrijven geselecteerd en benaderd om mee te werken aan het onderzoek. Inhoudelijke 

criteria die van belang waren bij de selectie van culturele instellingen waren dat ze niet direct door het Rijk 

gesubsidieerd werden maar wel op gemeentelijk niveau subsidie ontvingen. De selectie is gebaseerd op de 

veronderstelling dat deze instellingen iets zullen gaan merken van de gemeentelijke bezuinigingen en dat 

voor hen de noodzaak groter zal worden om zich sterker op de markt en het publiek te richten. Bovendien 

was het van belang dat er enige diversiteit was tussen de verschillende instellingen qua grootte en 

discipline zodat inzicht verkregen kon worden in de verschillen die bestaan tussen disciplines en in- 

stellingen met verschillende groottes.  

Bij bedrijven waren de belangrijkste criteria dat zij op enige manier verbonden waren aan één of meer 

culturele instellingen via sponsoring of samenwerking en dat de bedrijven een regionale functie hadden. 

Ook hier is gestreefd naar een diversiteit aan bedrijven qua grootte en sector waarin zij werken.  

Er is bewust contact gezocht op directieniveau, omdat op dit niveau de meeste kennis aanwezig is over 

de organisatie en de bedrijfsvoering. Bovendien wordt samenwerking tussen culturele instellingen en 

bedrijven vaak op dit niveau aangegaan.  

 

Methodiek 

Het onderzoek bestaat uit twee onderdelen. Het eerste deel bestaat uit een selectie van wetenschappelijke 

theorieën op het gebied van cultureel ondernemerschap, marketing, sponsoring, motieven voor sponsoring, 

samenwerking tussen culturele instellingen en het bedrijfsleven en strategievorming. Deze theorieën geven in- 

zicht in de chronologische ontwikkeling van de term cultureel ondernemerschap en de huidige focuspunten op 

dit gebied. Naar aanleiding van dit theoretisch kader, opgedane kennis en eigen verwachting zijn enkele 

hypotheses geformuleerd waarmee de bevindingen voortkomend uit de interviews zullen worden vergeleken.  

Het tweede deel beslaat het onderzoek gebaseerd op diepte-interviews met voornamelijk directeuren van 

culturele instellingen en bedrijven in de gemeenten Leeuwarden, Deventer en Venlo. De interviewvragen zijn 

gebaseerd op het theoretisch kader waardoor naderhand een goede vergelijking plaats kan vinden tussen de 

theorie en de bevindingen. Er zijn dertig instellingen en bedrijven benaderd voor dit onderzoek, per 

gemeenten vijf culturele instellingen en vijf bedrijven. Uiteindelijk hebben er 20 personen deel genomen 

aan het onderzoek. In elke gemeente heb ik met meerdere personen gepraat van culturele instellingen en 
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bedrijven. Door de korte tijd die voor dit onderzoek staat is het niet mogelijk geweest om nog meer 

personen te benaderen. Er is daarom besloten om midden mei de interviewfase af te sluiten. 

 

De methode die gebruikt is voor dit onderzoek heeft bepaalde voor- en nadelen. De reden om te kiezen 

voor kwalitatief onderzoek heeft te maken met de specifieke onderzoekspopulatie. Een groot gedeelte van 

de instellingen en bedrijven zijn van kleiner formaat en zijn vaak nog niet heel bewust bezig met de 

thema’s die ik onderzoek. Door een open gesprek voelen zij een minder hoge drempel en praten zij 

makkelijker in eigen woorden over de verschillende onderwerpen. Ook kan er dieper worden ingegaan op 

sommige onderwerpen als dat nodig blijkt te zijn.
14

  

Een nadeel van deze vorm van onderzoek is dat er naderhand moeilijk gegeneraliseerd kan worden 

omdat de onderzoekspopulatie te klein is.
15

 Wel kunnen er bevindingen aan het licht komen die mogelijk 

interessant kunnen zijn voor nader onderzoek. Met dit onderzoek kan alleen inzicht gegeven worden in de 

manier waarop in de drie onderzochte gemeenten gewerkt wordt met betrekking tot samenwerking en 

ondernemerschap en welk belang het heeft voor deze culturele instellingen en bedrijven. Door de ver- 

gelijking met de literatuur kunnen mogelijk nieuwe focuspunten worden geformuleerd die beter aansluiten bij 

de behoeftes en wensen van deze instellingen en vergelijkbare instellingen in de rest van Nederland.  

 

Opbouw 

In het eerste hoofdstuk zal de algemene beleidscontext worden geschetst waardoor een beeld kan worden 

verkregen van de veranderingen in het beleid en het huidige beleid met betrekking tot cultureel ondernemer- 

schap. In het tweede hoofdstuk komt het theoretische kader aan bod en de hypotheses die ik heb 

geformuleerd ten aanzien van het onderzoek. Daarna bespreek ik in hoofdstuk drie de reikwijdte van het 

onderzoeksgebied. In hoofdstuk vier zal ik kort de onderzoeksvragen en thema’s binnen de interviews toe- 

lichten. De bevindingen naar aanleiding van de interviews bespreek ik in hoofdstuk vijf. De conclusies die 

hieruit voortkomen zullen in hoofdstuk zes worden vergeleken met de hypotheses. In hoofdstuk zeven volgt 

de spiegeling met de theorie waarbij de belangrijkste verschillen en overeenkomsten besproken worden. De 

scriptie sluit af met de aanbevelingen in de vorm van een handreiking voor de culturele instellingen, 

beleidsaanbevelingen voor de ontwikkeling van nieuw beleid op het gebied van cultureel ondernemerschap 

en suggesties voor vervolg onderzoek.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
14

 Baarda, D.B. Dit is onderzoek. Richtlijnen voor het opzetten, uitvoeren en evalueren van kwantitatief en kwalitatief 
onderzoek. Noordhoff Uitgevers, 2009. 79 – 93.  

15
 Ibidem. 127 – 139.  
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1. Cultureel ondernemerschap in het cultuurbeleid 

In dit hoofdstuk wordt in kort bestek een overzicht gegeven van de ontwikkeling van het begrip cultureel 

ondernemerschap binnen het cultuurbeleid met als doel het huidige cultuurbeleid in een kader te 

plaatsen. De focus op professionalisering van de culturele sector begint in de jaren tachtig als de overheid 

een stap terug zet in de culturele sector.
16

 Aan het einde van de jaren negentig wordt cultureel 

ondernemerschap in het beleid geïntroduceerd door Van der Ploeg.
17

  

Zijlstra bouwt hierop voort omdat hij cultureel ondernemerschap een belangrijk onderdeel maakt van 

het beleid. Het ondernemerschap wordt gestimuleerd door een programma Ondernemerschap Cultuur.
18

 

Tevens is een bepaalde mate van ondernemerschap ook een eis bij de beoordeling van de aanvragen voor 

de Basisinfrastructuur.
19

  

 

1.1 ‘Meer dan kwaliteit: een nieuwe visie op cultuurbeleid’ 

Stimulering van cultureel ondernemerschap is in het huidige overheidsbeleid een belangrijk speerpunt. In 

dit licht worden door de overheid stimulerende acties ondernomen ter bevordering van het ondernemer- 

schap maar er worden ook harde eisen aan de culturele sector gesteld.
20

 Het nieuwe cultuurbeleid en de 

daarbij komende bezuinigingen zet Halbe Zijlstra, staatssecretaris cultuur, in 2010 kort uiteen in de 

Uitgangspuntenbrief cultuurbeleid.
21

 Zijlstra stelt hierin dat de overheid de rol van het particuliere initiatief in 

een te grote mate heeft overgenomen, waardoor de culturele sector teveel gericht is op de overheid als 

financiële ondersteuner. Naar aanleiding hiervan benoemt hij de omslag die zal plaatsvinden in het beleid 

waarin meer ruimte wordt geboden aan publiek en particulier initiatief, om deze rol weer op zich te nemen. 

Zoveel mogelijk zelfstandigheid ten opzichte van de overheid is gewenst. Om dit te bevorderen beperkt de 

overheid zijn rol.  

De nieuwe rol van de overheid omvat de verantwoordelijkheid voor de basisinfrastructuur, educatie, 

erfgoed, en onderzoek en talent. Speciale aandacht zal er worden besteed aan de stimulering van 

ondernemerschap en mecenaat. Zijlstra past vijf criteria toe bij de beoordeling van de subsidieaanvragen voor 

de BIS: publiek, ondernemerschap, participatie en educatie, een collectie of aanbod van (inter)nationaal 

belang en een focus op geografische kernpunten. Deze criteria vormen het uitgangspunt voor een kleinere BIS 

die meer focust op geografische kernpunten. Tevens wordt de eigen inkomsteneis voor het eerst door de 

overheid ingezet als toetredingseis voor de nieuwe BIS. Niet alleen de BIS zal kleiner worden maar de 

fondsen en lagere overheden zullen ook te maken krijgen met bezuinigingen. Uiteindelijk beslaat de 

Rijksbezuiniging 200 miljoen euro op de cultuurbegroting, waarvan 125 miljoen op de BIS.
22

  

                                                
16

 Akker, 1997.  
17

 Van der Ploeg, F. Cultuur als confrontatie. Uitgangspunten cultuurbeleid 2000 - 2004. Zoetermeer: Ministerie OCW, 1999.  
18

 Zuilstra, 2012.  
19

 Zijlstra, 2011. 2 – 3. 
20

 Ibidem.  
21

 Zijlstra, H. Brief uitgangspunten cultuurbeleid. Den Haag: Ministerie van OCW, 2010.  
22
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Om het ondernemerschap in de sector te ondersteunen en te stimuleren heeft de overheid het 

programma Ondernemerschap Cultuur opgezet.
23

 Dit programma is tijdelijk en zal lopen vanaf het tweede 

kwartaal van 2012 tot het vierde kwartaal in 2016. Het programma Ondernemerschap Cultuur heeft tot doel 

het ondernemerschap in de culturele sector te versterken door middel van een aantal acties. Het 

programma zal een geefcultuur stimuleren door het oprichten van een mecenaatmakelaar en het ver- 

beteren van de communicatie over het geven aan cultuur. Bovendien zal het programma het ondernemer- 

schap van culturele instellingen en individuele makers ondersteunen door het opzetten van een leider- 

schapsprogramma, het uitzetten van onderzoek naar de sociale en fiscale aspecten van cultuur- mecenaat 

en de invloed van de economische situatie op de culturele sector. Het monitoren van de mate van 

ondernemerschap bij de instellingen die onderdeel zijn van de BIS en de instellingen die door de fondsen 

worden gesubsidieerd is bovendien ook onderdeel van het programma. 

In februari 2012 hebben culturele instellingen aanvragen ingediend voor Rijkssubsidie en daardoor dus 

een plek in de BIS. De aanvragen zijn aan de hand van bovengenoemde criteria beoordeeld door de Raad 

voor Cultuur, die eind mei het advies Slagen in Cultuur presenteerde.
24

 De Raad stelt dat cultureel 

ondernemerschap een integraal deel uitmaakt van de visie van de instellingen die een aanvraag hebben in- 

gediend, maar dat de vertaling hiervan naar de praktijk in de meeste gevallen ontbreekt. De onder- 

nemingsplannen zijn op het gebied van financiële posities erg kwetsbaar en de ambities die in de plannen 

worden beschreven op het gebied van publieksbereik en inkomstenwerving zijn onrealistisch hoog. In een 

enkel plan is maar ingegaan op een strategie als de inkomsten tegenvallen.
25

  

 

Waar er in het huidige beleid actief programma’s worden opgezet en onderzoek wordt gedaan om het 

ondernemerschap binnen de culturele sector te stimuleren werd dit in eerder beleid meer door middel van 

woord dan daad gedaan. Het eerste beleid op het gebied van professionalisering en marktgerichtheid van 

de sector gaat terug tot de jaren tachtig waarna het pas aan het einde van de jaren negentig door Rick van 

der Ploeg wordt gekoppeld aan het begrip cultureel ondernemerschap. 

 

1.2 Cultureel ondernemerschap in voorgaand beleid 

In de jaren tachtig en negentig kwam in de Engelstalige landen veel aandacht voor resultaatgerichte 

overheidsorganisaties en ambtenaren. Deze aandacht kwam voort uit het Nieuw Publiek Management (NPM).
26

 

Het NPM heeft vier algemene kenmerken: verhoging van de efficiency waarbij het bedrijfsleven als voorbeeld 

wordt genomen, het streven naar excellentie van overheidsorganisaties, het stimuleren van ondernemerschap 

binnen overheidsbureaucratieën en het afslanken van de overheid. Bovendien is er aandacht voor marktwerking 

op verschillende terreinen van overheidsbeleid.
27

  

                                                
23

 Zijlstra, 2012.  
24

 Raad voor Cultuur, 2012.  
25

 Ibidem, 16 – 18. 
26

 Korsten, A.F.A. New Public Management. 2004.   
27

 Vries, J de. Politiek – bestuurlijk management. Een blik achter de gouden muur. Alphen aan de Rijn: Samsom, 1998. 
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Binnen het NPM kan een onderscheid worden gemaakt tussen de radicale en de meer gematigde 

stroming. De radicale stroming staat voor privatisering en deregulering en is opgekomen aan het begin van 

de jaren tachtig in de Verenigde Staten, Canada en Groot – Brittannië. Deze stroming heeft ook in 

Nederland veel invloed gehad. Dit heeft geleidt tot privatisering van overheidsdiensten en de deregulering 

van wet- en regelgeving om zo de verstarring in de maatschappij tegen te gaan. De gematigde stroming 

ziet de oplossing meer in het verminderen van de overheidsbureaucratie, en een meer externe 

georiënteerdheid van de organisatie.
28

 Gedurende de twee kabinetten Kok (1994 – 2002) heeft NPM de 

meeste invloed gehad op het beleid, vooral op het gebied van planning & control, via het Beheer en 

Bestuur Instrumentarium (BBI), en bij de uitbreiding van de agentschappen. BBI is ontwikkeld om beleid 

meer inzichtelijk te maken, niet alleen voor bestuurders maar ook voor de burger. Later kwam de nadruk 

meer te liggen op het sturen op afstand van de politici, het meer bedrijfsmatig denken, delegeren en de- 

centraliseren. Een grotere focus op publiek ondernemerschap, meer resultaatgerichtheid en het zoveel 

mogelijk overlaten aan de markt zijn ontwikkelingen die in de jaren negentig zichtbaar zijn in Nederland 

als gevolg van het overnemen van de NPM denkwijze.
29

  

De overheid als verzorgingsstaat zette dus een aantal grote stappen terug en de effecten hiervan werkten 

ook door in de culturele sector. De overheid legde een focus op kwaliteit en professionalisering bij de 

beoordeling van culturele instellingen om een hoogwaardig cultuuraanbod te kunnen garanderen. Daarnaast 

onderzocht de overheid of de overheidsafhankelijkheid kon worden verminderd.
30

 Er werd vanuit deze 

optiek onderzoek gedaan naar nieuwe mogelijkheden voor financiering en ondersteuning van de culturele 

sector. Zo werd voor de musea en podiumkunsten sponsoring door het bedrijfsleven als mogelijkheid 

geïntroduceerd.
31

 Tevens stelde Hedy D’Ancona, minister van Cultuur in de periode 1993 - 1996, een eigen 

inkomstennorm van 15% van het gehele budget in, als subsidievoorwaarde voor podiumkunstinstellingen 

om op deze manier het zakelijke aspect van cultuurbeleid gestalte te geven.
32

  

In de cultuurnota Cultuur als Confrontatie van Rick van der Ploeg werd deze eis aangescherpt door 

onder de eigen inkomsten uitsluitend publieksinkomsten te rekenen. Daarnaast werden de culturele in- 

stellingen verplicht om minimaal 3% van het subsidiebedrag te besteden aan het bereiken van nieuwe 

publieksgroepen. In de cultuurnota en de bijgevoegde nota Een ondernemende cultuur werd voor het eerst 

expliciet gesproken over cultureel ondernemerschap.
33

 Cultureel ondernemerschap wordt door Van der 

Ploeg gedefinieerd als een houding die erop gericht is om zoveel mogelijk rendement te halen uit culturele 

voorzieningen op kunstzinnig, artistiek, zakelijk en maatschappelijk gebied. Van der Ploeg definieert de 

cultureel ondernemer ook wel als een bemiddelaar tussen aanbod en publiek.  

Naar aanleiding van deze nota is de Wet Inkomensvoorziening Kunstenaars (WIK) in 1999 in werking 

getreden om de startende kunstenaar op weg te helpen. Daarnaast is flankerend beleid ontwikkeld dat 

verbonden is aan de WIK en dat er op gericht is om kunstenaars faciliteiten te bieden waardoor ze tot een 
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rendabele beroepspraktijk komen. Bovendien wilde Van der Ploeg meer nadruk leggen op de vraagkant en 

de potentiële kansen zodat de economische zelfstandigheid zou worden bevorderd.
34

 Van der Ploeg is ook 

de persoon die het investeren in meer publiek introduceert als criterium bij de beoordeling van de 

beleidsplannen voor de komende Cultuurnotaperiode. Dit criterium is bedoeld om de ondernemerszin bij 

culturele instellingen te vergroten. Dit zou uitwerken in een betere verhouding tussen subsidie en 

publiek.
35

 Op het gebied van opdrachtgeverschap wilde Van der Ploeg het goede voorbeeld geven aan 

andere overheden, bedrijven en particulieren zodat zij zich op eenzelfde manier opstellen tegenover 

cultuur. Hierbij heeft hij het niet alleen over sponsoring en donaties voor grote evenementen. Maar juist 

ook over de sponsoring van kleinere activiteiten door bedrijven.
36

  

Na de nota van Van der Ploeg komt er pas weer aandacht voor cultureel ondernemerschap in de 

cultuurnota Kunst van leven van Ronald Plasterk in 2007.
37

 De zelfstandigheid van de culturele sector 

wordt door Plasterk in relatie gebracht met een verankering in de maatschappij. De eigen kracht van een 

instelling staat voorop en zou noodzakelijk zijn om nieuwe verbindingen te kunnen leggen en meer in- 

komsten te kunnen genereren. Plasterk benadrukt tevens dat de komende jaren van gesubsidieerde in- 

stellingen zal worden verwacht dat zij de relatie met hun publiek versterken om op deze manier het 

financiële en maatschappelijke draagvlak te vergroten.
38

  

 

In de zomer van 2007 ontstond de kredietcrisis in de Verenigde Staten die al snel een bedreiging vormde 

voor het internationale financiële systeem. In 2008 raakt de kredietcrisis de Europese financiële markt en 

dus ook die van Nederland. Als gevolg van de kredietcrisis kwam de Nederlandse economie in de tweede 

helft van 2008 in een flinke recessie terecht. Het kabinet Rutte werd geconfronteerd met noodzakelijke 

bezuinigingen en ook gemeenten konden hier niet langer onderuit komen.
39

 Als gevolg hierop werden er 

ook bezuinigingen geformuleerd voor de culturele sector, en werd het nieuwe cultuurbeleid opgesteld.  

 

De maatschappelijke ontwikkelingen die plaatsvonden vanaf de jaren tachtig hebben er ook voor gezorgd 

dat er vanuit de wetenschap ook steeds meer aandacht kwam voor professionalisering van de culturele 

sector en het cultureel ondernemerschap.  
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2. Theoretisch kader 

Daar waar in het eerste hoofdstuk de nadruk lag op de beleidsmatige ontwikkelingen rond cultureel 

ondernemerschap gaat het in dit tweede hoofdstuk over de inhoudelijke vertaling van het beleid. Allereerst 

worden aspecten van het cultureel ondernemerschap en kenmerken van de cultureel ondernemer besproken. 

Vervolgens besteed ik aandacht aan sponsor- en fondsenwerving en marketing binnen culturele instellingen. 

De motieven van bedrijven om cultuur te ondersteunen en het keuzeproces met betrekking tot sponsoring 

en filantropie komen aan bod, eveneens de samenwerking tussen culturele instellingen en bedrijven. Het 

theoretisch kader wordt afgesloten met enkele strategieën die culturele instellingen zouden kunnen 

implementeren. De auteurs die worden besproken komen uit verschillende hoeken en geven dan ook allen 

vanuit een ander perspectief adviezen over de professionalisering van de culturele sector. Elk thema besluit 

met een korte conclusie en een hypothese die voortkomt uit het daarvoor besprokene maar ook gebaseerd is 

op opgedane kennis en eigen verwachting. 

 

2.1 De cultureel ondernemer 

Paul Dimaggio publiceert in 1982 het artikel ‘Cultural entrepreneurship in nineteenth-century Boston’.
40

 

Het artikel geeft inzicht in de opkomst van hoge cultuur en instituten voor deze cultuur, waarbij hij 

specifiek ingaat op de oprichting van het Boston Symfonie Orkest en het Museum voor Schone Kunsten. 

Dimaggio stelt dat de elite het heft in eigen handen moet nemen in de strijd tegen de populaire cultuur. 

Hij introduceert hier een nieuw personage dat deze strijd aan zou moeten en kunnen gaan, de culturele 

kapitalist. Kenmerkend aan het personage van een culturele kapitalist is dat hij een deel van zijn inkomen 

investeert in de oprichting en het behoud van culturele ondernemingen. Dimaggio beschrijft culturele 

kapitalisten daarnaast ook als verzamelaars van cultureel kapitaal. Cultureel kapitaal, geïntroduceerd door 

de socioloog Pierre Bourdieu, omvat kennis en vertrouwdheid met stijlen en stromingen die als waardevol 

worden gezien door de omgeving en waardoor status en aanzien wordt verkregen.
41

  

Verderop in het artikel heeft Dimaggio een kopje genaamd ‘Cultural Entrepreneurship: The Museum 

of Fine Arts and The Boston Symphony Orchestra’. Hij introduceert voor de tweede maal de cultureel 

ondernemer maar haalt dit begrip niet aan in zijn artikel. Wel is te zien dat Dimaggio een verschil maakt 

tussen de culturele kapitalist en de cultureel ondernemer. Het grootste verschil is dat de cultureel onder- 

nemer niet alleen geld investeert maar ook zelf het initiatief neemt om culturele ondernemingen op te 

starten en te behouden, en zich dus persoonlijk verbindt aan, en betrokken voelt bij de onderneming.
42

  

 

In Nederland werd het cultureel ondernemerschap geïntroduceerd door Giep Hagoort in 1986 met zijn 

leerboek Cultureel ondernemerschap. In dit boek gaat Hagoort voornamelijk in op verschillende 

organisatievormen, en wordt cultureel ondernemerschap gezien als het benutten van nieuwe kansen en 

het afstand nemen van subsidiegevers. Volgens Hagoort moet de gedrevenheid voor de kunst het 
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uitgangspunt zijn bij het ondernemerschap van de kunstmanager.
43

 Vanuit de praktijk bekeken, 

beschrijft Hagoort cultureel ondernemerschap als het leiden van een culturele organisatie vanuit drie 

kenmerken: formulering van een culturele missie, de balans tussen economische en culturele waarden 

en het zorgen voor een culturele infrastructuur. Daarnaast benoemt hij nog vier aandachtgebieden die 

uit algemene bronnen naar voren komen: innoveren, persoonlijke drive, bedrijfsplanning en overleven.
44

  

Hagoort stelt dat de combinatie van artistieke vrijheid (de positieve vrijheid om kunst te maken) en 

ondernemingsvrijheid (individuele vrijheidrechten) het theoretisch raamwerk vormt. Het samengaan van 

deze twee vrijheden zorgt voor het kunsteconomisch proces van cultureel ondernemerschap. Volgens 

Hagoort moet hierbij de vrijheid van het ondernemen in dienst staan van de artistieke vrijheid van het maken 

van kunst.
45

  

 

Na de introductie van het begrip cultureel ondernemerschap in Nederland door Hagoort komt pas in 1999 

echt veel aandacht hiervoor. Zoals ook al in het vorige hoofdstuk aangegeven kwam Rick van der Ploeg in 

1999 met een zeer vergelijkbare beschrijving van de cultureel ondernemer in de nota Een Ondernemende 

cultuur.
46

 Van der Ploeg had als staatssecretaris cultuur als doel om in de culturele sector de kennis over de 

organisatorische en bedrijfskundige aspecten van instellingen te vergroten. Hij stimuleerde meer focus op 

de vraag dan op het aanbod bij de productie van kunst. Van der Ploeg zag de cultureel ondernemer als een 

bemiddelaar tussen kunst en de markt.
47

  

 
Ook Mulcahy beschrijft de cultureel ondernemer, net zoals Van der Ploeg, in zijn artikel ‘Entrepreneurship or 

Cultural Darwinism? Privatization and American Cultural Patronage’ uit 2003 als een intermediair. De cultureel 

ondernemer zou als intermediair dienen om zo de overheid, private sector en het publiek bij elkaar te brengen 

om op deze manier een collectief cultureel product te verwezenlijken.
48

  

De bestuurder van een culturele instelling heeft de rol om het belang van de kunst te verkondigen aan de 

buitenwereld en vooral de partijen waar een relatie mee kan worden aangegaan. Mulcahy stelt dat het van 

belang is voor deze bestuurders een emotionele band te creëren tussen de gever en de ontvanger. Hierdoor 

zou de persoonlijke impact kunnen toenemen die kunst en cultuur kunnen hebben. Om deze reden zou de 

marketingstrategie relationeel en waarde vermeerderend moeten zijn.
49

 Mulcahy introduceert vier typen 

bestuurders van culturele instellingen: de intendant, de impresario, de manager en de ondernemer. Ook hier 

wordt de ondernemer beschreven als een intermediair die coalities tot stand brengt van belangrijke 

stakeholders die op hun beurt kunst en cultuur beschermen en de individuele en collectieve waarde van 
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kunst en cultuur promoten. De taak van de cultureel ondernemer is om een publieke sfeer te creëren waarin 

er een interactie ontstaat tussen het stedelijke en het esthetische, vrij van commerciële hegemonie.
50

  

 

Naast Hagoort is Klamer één van de Nederlandse auteurs die zich al vanaf het begin bezig gehouden heeft 

met het cultureel ondernemerschap en het management van culturele instellingen. Klamer gaat in het 

artikel ‘Cultural Entrepreneurship’ uit 2011 expliciet in op de cultureel ondernemer. Volgens Klamer zijn 

cultureel ondernemers gericht op de inhoud, de kunst en het creatieve proces.
51

 De economie is een 

instrument dat de cultureel ondernemer kan gebruiken om culturele waarden te realiseren. Klamer stelt 

dat het bij cultureel ondernemerschap niet alleen gaat om marketing in combinatie met betrokkenheid bij 

het artistieke proces. Het gaat ook om de overtuigingskracht om mensen te betrekken bij de kunst waar- 

door een collectief goed wordt gerealiseerd.  

Volgens Klamer is de financiering van kunst een belangrijk onderdeel bij de realisering van waarden, 

waardoor het van belang is op welke manier kunst wordt gefinancierd. Klamer spreekt van drie 

financieringssferen: overheid, markt en private financiering. Als kunstenaars en culturele instellingen zich 

tot de markt richten bestaat het gevaar dat zij zich aanpassen aan de logica van de markt en marktwaarden 

meer gewicht krijgen dan culturele waarden. Naast de markt kan de financiering lopen via de overheid of 

via private financieringsbronnen. Het kunnen verwerven van de juiste financiering ziet Klamer als een 

belangrijke kwaliteit van de cultureel ondernemer.
52

 Klamer ziet de derde sfeer (donaties, vrijwilligers, 

fondsen, partners) als de meest geschikte financieringsbron gezien de idealen en doelen van culturele in- 

stellingen. Bij de markt als financieringsbron wordt de inhoud ondergeschikt, maar bij subsidie van de 

overheid moet de culturele instelling inspelen op het publieke belang. Klamer stelt wel dat de derde sfeer 

als enige financieringsbron niet vaak voorkomt omdat de overheidssfeer te dominant is en culturele 

instellingen eerder gaan voor sponsoring. De financieringsbron heeft volgens Klamer invloed op 

verschillende elementen binnen de organisatie zoals: het type medewerkers, de interne organisatie, de 

betrokkenheid, de positie van de instelling binnen het kunstenveld, de productie van de kunst en het 

bestuur van de instelling.
53

  

Klamer benoemt een vijftal kenmerken van de cultureel ondernemer die naar voren zijn gekomen in 

zijn literatuuronderzoek. Hieruit komt naar voren dat het bij de cultureel ondernemer moet gaan om de 

inhoud, het artistieke proces en de creativiteit en dat de economie alleen als instrument gebruikt moet 

worden om de juiste financiering te kunnen verwerven. In tegenstelling tot Van der Ploeg legt Klamer de 

nadruk op de artistieke inhoud en het behoud en bescherming van de artistieke doelstellingen van de 

cultureel ondernemer.
54
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Preece gaat in het artikel ‘Performing Arts Entrepreneurship: Towards a Research Agenda’ uit 2011 specifiek in 

op ondernemerschap binnen podiumkunstinstellingen.
55

 Preece ziet ondernemerschap als het opstarten van 

een non-profit organisatie met het doel om artistieke voorstellingen te genereren. Preece benoemt primaire 

en secundaire activiteiten. Primaire activiteiten zijn: programmeren, personeel, promotie en productie. De 

secundaire activiteiten zijn: governance, fondsenwerving, publiekbereik. De primaire en secundaire 

activiteiten kunnen samengevat worden als een combinatie van het creëren van artistieke meerwaarde, 

organisatorische effectiviteit en het leveren van een bijdrage aan de gemeenschap. Preece benoemt 

contextuele factoren die invloed hebben op de podiumkunstenorganisatie, en ziet het publiek, financiële 

bronnen, podia en artistieke input als de meest belangrijke. Publiek kan op twee manieren benaderd worden: 

podiumkunsten kunnen inspelen op een vraag die vanuit de gemeenschap naar voren komt, maar het is ook 

mogelijk ten eerste het publiek op de podiumkunsten afkomt als kunst voor hen toegankelijk wordt 

gemaakt.
56

  

Als het gaat om financiële bronnen zijn er drie problemen. Ten eerste is het voor nog niet gevestigde 

kunstenaars en instellingen moeilijk om financiering te krijgen omdat bedrijven vaak voorzichtig zijn als 

het gaat om nieuwe of nog niet gevestigde culturele instellingen of kunstenaars. Ten tweede kan er een 

probleem ontstaan bij de verdeling van het geld binnen de organisatie. Er moet artistieke kwaliteit worden 

geproduceerd maar door alleen daar geld in te steken kan er maar in geringe mate een verbinding worden 

aangegaan met het publiek. Als laatste brengt fondsenwerving niet alleen geld binnen maar kost het ook 

geld om fondsen te werven. Er moet dus eerst een investering worden gedaan voor er geld binnenkomt.
57

  

 
Conclusie 

De cultureel ondernemer focust zich op culturele en economische waarden. Naast de culturele kennis 

moet hij ook kennis hebben van de bedrijfsvoering. Belangrijk acht ik hierbij dat de economie alleen 

gebruikt mag worden als middel om artistieke doelstellingen te realiseren.
58

  

Cultureel ondernemerschap houdt in dat men anderen kan overtuigen van het belang van kunst en zo 

een bemiddelaar kan zijn tussen kunst, markt en publiek. De bestuurder van een culturele instelling heeft, 

in het licht van het cultureel ondernemerschap, de taak om coalities te vormen van belangrijke 

stakeholders die zich kunnen opwerpen als beschermers van de kunsten en de waarde en rol van kunst 

kunnen promoten naar de buitenwereld.
59

 Het is daarnaast een belangrijke kwaliteit van de cultureel 

ondernemer om de juiste financiering te verwerven. Private investering is het meest geschikt als gekeken 

wordt naar de doelen en idealen van culturele instellingen. Culturele instellingen zijn echter nog vaak 

gericht op de overheid als financier of ze richten zich op het werven van sponsors.
60
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Hypothese  

Het is waarschijnlijk dat de culturele instellingen in de drie gemeenten van een vrij klein formaat zijn 

waardoor er bij deze cultureel ondernemers wellicht minder expertise en kennis is op het gebied van 

zakelijke bedrijfsvoering, marketing en sponsor- en fondsenwerven. 

 

2.2 Marktgerichtheid en publieksbereik  

Eén van de auteurs die zich in zijn artikelen richt op sponsoring en sponsorrelaties tussen bedrijven en 

non-profit organisaties is Kate Daellenbach. In haar artikel ‘Understanding Sponsorship and Sponsorship 

Relationships – Multiple Frames and Multiple Perspectives’ uit 2006 gaat zij in op de inhoud van sponsor- 

relaties door deze vanuit verschillende perspectieven te bekijken.
61

 Daellenbach bekijkt de sponsorrelatie 

als eerste vanuit het levenscyclus perspectief van Quinn en Cameron. Vanuit dit perspectief kan de 

sponsorrelatie gezien worden als een relatie die door verschillende fases gaat. Het levenscyclus perspectief 

geeft inzicht in elke partij en de processen die zij ondergaan.
62

  

Daarnaast bekijkt Daellenbach de sponsorrelatie ook vanuit vier andere perspectieven: financierings- 

bron, financieringsafhankelijkheid, institutionele theorie en sociale netwerk theorie. Sponsoring als 

financieringsbron kan gezien worden als een duurzame voorsprong op de concurrenten. Als gekeken wordt 

vanuit de financieringsafhankelijkheid dan gaat het voornamelijk om de manier waarop een organisatie om- 

gaat met zijn afhankelijkheid op intern en extern niveau. Als vanuit de institutionele theorie gekeken wordt 

naar sponsoring en sponsorrelaties dan wordt voornamelijk gekeken naar normatieve modellen en regels die 

invloed hebben op het gedrag van en binnen organisaties. Het kiezen van specifieke sponsors kan hier grote 

invloed op hebben. De sociale netwerk theorie kan helpen bij het inzichtelijk maken van de manier waarop 

acties en keuzes van organisaties in sociale netwerken ingebed zijn. Ook kan het inzichtelijk maken welke 

invloed de omgeving heeft op deze keuzes en acties. De verschillende perspectieven kunnen organisaties en 

bedrijven inzicht bieden in de sponsorrelatie en dat is volgens Daellenbach noodzakelijk nu sponsoring voor 

veel instellingen een steeds belangrijkere inkomstenbron is en wordt.
63

  

 
Sarah Thomas ziet marketing als belangrijk instrument om sponsors aan te trekken. Thomas geeft in haar 

artikel uit 2009 een overzicht van de literatuur op het gebied van sponsormotieven van bedrijven. Uit haar 

onderzoek komt naar voren dat de belangrijkste reden voor culturele instellingen om een meer zakelijke 

bedrijfsvoering over te nemen is dat ze moeten overleven en ze zich daarom op de markt moeten richten.
64

 

Volgens Thomas is nog niet voldoende aandacht besteed aan de consequenties voor culturele instellingen 

bij hun pogingen om de sponsoren tevreden te stellen. Thomas onderzoekt voornamelijk de effecten van 

marktgerichtheid op sponsorrelaties en artistieke outcome. Thomas geeft drie kenmerken van markt- 

gerichtheid: klantgerichtheid, concurrentiegerichtheid en inter-functionele coördinatie. Volgens Thomas 

richten culturele instellingen zich voornamelijk op promotie en PR en maken ze geen gebruik van alle andere 
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marketinginstrumenten die voor handen zijn. Thomas stelt dat als private investeringen worden geaccepteerd 

er bij de artistieke programmering rekening moet worden gehouden. Niet alleen met de bezoekers maar dus 

ook met de investeerders. Hierdoor kan de spanning worden vergroot tussen het marketingconcept en het 

idee van ‘l’art pour l’art’. Om de relatie tussen sponsoren en culturele instellingen te begrijpen moet 

gekeken worden naar de onderliggende motieven van beide partijen.
65

 Thomas haalt Daellenbach aan die 

stelt dat het succes van een sponsorrelatie ligt in de gezamenlijke betrokkenheid, het vertrouwen en de 

gezamenlijke overtuigingen en doelen. Zonder één van deze aspecten zal de sponsorrelatie minder sterk en 

effectief zijn.
66

  

Thomas maakt daarnaast ook een onderscheid tussen de traditionele vorm van sponsoring waarbij het 

hoofdzakelijk gaat om financiële ondersteuning en meer innovatieve vormen van sponsoring waarbij er 

een werkelijke samenwerking is tussen de culturele instelling en het bedrijf. Culturele instellingen worden 

gestimuleerd om de samenwerking met bedrijven steeds meer vanuit een management en marketing- 

gedachte te benaderen. Uit de resultaten van het empirisch onderzoek dat Thomas heeft uitgevoerd komt 

naar voren dat sponsoring door culturele instellingen wordt ervaren als onstabiel en tijdelijk van aard. Wel 

zien de instellingen dat sponsoring een steeds belangrijkere inkomstenbron wordt.  

Instellingen gebruiken marketing in relatie met hun publiek maar een meer ondernemende houding 

ontbreekt bij veel instellingen als het gaat om de strijd voor sponsoren. Bovendien blijken bedrijven 

culturele instellingen te kiezen die een sterke marktgerichtheid hebben, waarbij niet alleen de bezoekers 

van belang zijn en de artistieke doelstellingen maar ook het behalen van commerciële doelstellingen.
67

  

 

Conclusie 

Instellingen hebben als belangrijkste reden om een professionele bedrijfsvoering aan te nemen en zich tot 

de markt te richten omdat ze moeten overleven en het dus pure noodzaak is. Instellingen maken voor- 

namelijk gebruik van promotie en PR als het gaat om marketing, maar marktgerichtheid bestaat naast 

klantgerichtheid ook nog uit concurrentiegerichtheid en inter-functionele coördinatie.
68

  

De keuze voor sponsors kan invloed hebben op de manier waarop een instelling op intern en extern 

niveau werkt. Ook kan de omgeving invloed hebben op de keuze voor specifieke sponsors.
69

 De sponsor- 

relatie zelf is vaak tijdelijk en kan onderverdeeld worden in verschillende fases. Door de sponsorrelatie te 

bekijken aan de hand van de verschillende fases kan de instelling inzicht bieden en de mogelijkheid om 

hierop in te spelen. Sponsoring wordt echter door de instellingen ervaren als onstabiel en tijdelijk van 

aard.
70
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Hypothese  

Het bedrijfsleven in deze drie gemeenten zal voor een groot deel bestaan uit kleine en middelgrote 

bedrijven waardoor het lastig zal zijn om hoge sponsorbijdragen binnen te halen. Financiering zal voor een 

groot gedeelte bestaan uit de subsidie van de gemeente. De eigen inkomsten zullen voornamelijk komen 

uit kaartverkoop en de horecaomzet.  

 

2.3 Bedrijfsmotieven voor sponsoring 

Moir gaat voornamelijk in op de motieven voor bedrijven om culturele instellingen te ondersteunen via 

sponsoring. Uit het onderzoek van Moir komt naar voren dat er uiteindelijk twee motieven zijn waarom 

bedrijven aan cultuursponsoring doen: het maken van winst en het verkrijgen van legitimiteit door het 

ondersteunen van activiteiten voor de gemeenschap.
71

 Bij elk bedrijf dat is onderzocht, was een instrumentele 

component te onderscheiden. Er lijkt geen sprake te zijn van pure onbaatzuchtigheid bij bedrijven. Moir gaat 

uit van de vier perspectieven die Young en Burlingame aandragen om filantropie te bekijken. Ten eerste is er 

het neoklassieke of bedrijf/ productiviteitsperspectief. Vanuit dit perspectief wordt filantropie gezien als 

instrument om winst te maken. Het tweede perspectief is het onbaatzuchtige perspectief waar het 

hoofdzakelijk gaat om de gemeenschap en niet om het persoonlijke belang. Dan is er als derde het politieke 

perspectief dat gericht is op het behoud van de macht en autonomie binnen de markt. Als laatste is er het 

stakeholderperspectief. Dit perspectief gaat uit van het bestaan van de andere drie perspectieven en erkent 

dat het bedrijf invloed heeft op, maar ook beïnvloed wordt door, zijn stakeholders. 

Het model dat door Moir introduceert, is gebaseerd op twee perspectieven: het neoklassieke en 

onbaatzuchtige perspectief. Het gaat hierbij om de balans tussen de aandacht voor het eigen belang en het 

collectieve belang. Moir breidt dit model uit door de stakeholders in het model te betrekken, waardoor een 

goed beeld kan ontstaan van de werkelijke motieven van stakeholders om cultuur te ondersteunen.
72

  

 
In het artikel ‘Are small recipients overlooked by sponsors? An Empirical note’ zetten Frank en Geppert 

uiteen welke voorkeuren sponsoren kunnen hebben om specifiek grote of kleine organisaties te onder- 

steunen. Uit het onderzoek komt naar voren dat er, in tegenstelling tot het onderzoek van Moir, wel 

degelijk sprake is van onbaatzuchtige motieven bij de ondersteuning van voornamelijk kleine culturele 

instellingen.
73

  

 
Conclusie 

Er zijn uiteindelijk twee motieven voor bedrijven om cultuur te ondersteunen: het verhogen van de winst 

en het ondersteunen van activiteiten voor de gemeenschap om legitimiteit te verkrijgen.
74

 Echter, er zou 
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wel sprake zijn van onbaatzuchtige motieven als het gaat om de ondersteuning van voornamelijk kleine 

culturele instellingen.
75

  

 
Hypothese 

De betrokkenheid bij de gemeenten zal een belangrijk motief zijn voor bedrijven om culturele instellingen 

te ondersteunen. Er zal waarschijnlijk meer sprake zijn van onbaatzuchtige motieven bij het lokale 

bedrijfsleven om culturele instellingen te ondersteunen.  

 

2.4 Samenwerking tussen culturele instellingen en bedrijven 

Het artikel van Comunian uit 2009 benadert sponsoring en filantropie geheel vanuit het bedrijf zelf, en ziet 

sponsoring als een marketinginstrument. Gezien de toenemende focus op de instrumentale waarde van 

kunst en cultuur en het belang daarvan voor de gemeenschap zijn het voor bedrijven interessante partijen 

om een relatie mee aan te gaan. Een verbintenis met een culturele instelling kan bedrijven de kans geven zich 

te onderscheiden van vergelijkbare bedrijven waardoor de concurrentiepositie wordt versterkt.
76

  

Uit het onderzoek van Comunian blijkt dat kunstsponsoring niet wordt gezien als een simpele manier 

van promotie maar als een manier om het eigen imago ten goede te veranderen of te versterken. Het moet 

voornamelijk in kwalitatieve zin waarde toevoegen. Comunian keek naar de verschillende onderdelen van 

bedrijven en op welke van deze onderdelen contact met creatieve instellingen of kunstenaars de meeste in- 

vloed zou hebben. Comunian noemt naar aanleiding hiervan de afdelingen public relations, marketing, 

sociale verantwoordelijkheid, HRM, innovatie, onderzoek en productie als de afdelingen die hiervan de 

meeste baat zouden hebben. Deze zes afdelingen verdeelt Comunian onder in twee groepen: Groep één 

heeft een externe focus waarin de nadruk ligt op communicatie en betrokkenheid van het bedrijf en groep 

twee focust op de interne organisatie.
77

  

Bedrijven moeten niet alleen naar de motieven kijken, maar ook naar de impact en de meerwaarde die 

de sponsoring voor het bedrijf zou kunnen hebben. Comunian stelt dat het investeren in kunst als een 

strategische keuze gezien kan worden omdat er intensief gebruik gemaakt kan worden van kennis van 

culturele instellingen die nodig is voor het creëren van meerwaarde.
78

  

 
Meer praktijkgerichte literatuur op het gebied van samenwerking komt van Arts & Business. De ver- 

schillende publicaties van dit platform gaan in op de manier waarop culturele instellingen inkomsten 

kunnen generen, wat instellingen en bedrijven elkaar te bieden hebben en wat voor voordelen hier voor 

bedrijven en culturele instellingen aan vast zitten. Het is van belang voor culturele instellingen om te 

weten wat zij te bieden hebben aan.
79

 Arts & Business heeft op een rijtje gezet op welke manieren kunst- 

instellingen een meerwaarde kunnen creëren binnen een bedrijf. Kunstinstellingen kunnen bedrijven 
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vermaak, prikkeling, inspiratie, sponsoring (oftewel naamsbekendheid), schoonheid van de omgeving, 

training en persoonlijke ontwikkeling, investering, teambuilding en reorganisatie bieden.
80

  

 
Conclusie 

Samenwerking met culturele instellingen wordt door bedrijven gezien als mogelijkheid om het eigen imago 

in positieve zin te verbeteren en om in kwalitatieve zin waarde toe te voegen. Culturele instellingen zouden 

voornamelijk iets kunnen betekenen op het gebied van betrokkenheid, communicatie en interne organisatie. 

Voor bedrijven zou het ook een strategische keus kunnen zijn om samen te werken met culturele in- 

stellingen, omdat ze gebruik kunnen maken van de kennis en expertise van culturele instellingen.
81

 Om in te 

spelen op de behoeften van bedrijven bij samenwerking is het van belang dat culturele instellingen zich 

verdiepen in de doelen en overtuigingen van de bedrijven zodat culturele instellingen hierop in kunnen 

spelen bij de benadering van bedrijven en de samenwerking gerichter kunnen aangaan.
82

  

 

Hypothese 

Bedrijven zouden profijt kunnen hebben van samenwerking met culturele instellingen omdat creativiteit 

een positieve bijdrage kan leveren in verschillende onderdelen binnen het bedrijf. Culturele instellingen 

richten zich maar mondjesmaat op het bedrijfsleven als partner.  

 

2.5 Strategievorming binnen culturele instellingen 

Cray gaat in op de professionalisering van de kunstwereld, en voornamelijk op de manier waarop de 

bestuurders van kunstinstellingen dit zouden kunnen doen. Bovendien gaat hij in op het belang van het 

maken van strategische keuzes binnen de organisatie. Culturele instellingen zetten in steeds grotere mate 

marketing in om zich te onderscheiden van andere instellingen en om zoveel mogelijk publiek te bereiken, 

maar Cray stelt dat culturele instellingen zich meer op specifieke marketingstrategieën richten dan op 

plannen die alle aspecten van de organisatie omvatten. Als het gaat om strategievorming dan wordt hier in de 

culturele sector nog te weinig mee gedaan. Dit komt voornamelijk doordat er bij culturele instellingen meer 

sprake is van ad hoc beleid en informele processen en minder van consistentie, waardoor het lastiger is om 

een lange termijnstrategie te ontwikkelen. Cray benoemt het identificeren van de participatiepatronen als 

een belangrijke eerste stap richting de strategievorming. Cray gaat in zijn artikel in op de keuzes die worden 

gezien als strategisch en de personen die invloed hebben op het keuzeproces.
83

  

 
Fillis bespreekt echter ook het verband tussen creativiteit, marketing, ondernemerschap en kunst om op 

deze manier inzicht te krijgen in de rol die creativiteit kan spelen voor kunstinstellingen. Door deze 

analyse wil Fillis duidelijk in beeld brengen hoe creativiteit kan zorgen voor een meer passende vorm van 

marketing voor kunstinstellingen. Fillis stelt dat de marketingstrategieën die in de meeste literatuur wordt 
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voorgesteld niet passen bij de manier waarop kunstinstellingen werken doordat de organisatie een veel 

meer informele en ad hoc manier van werken heeft.
84

 De unieke manier van werken kwam ook al naar 

voren in het artikel van Cray waarbij de strategievorming moeizaam bleek door de gebruikelijke manier 

van werken binnen culturele instellingen.  

Fillis gebruikt de term creativiteit als synoniem voor innovatie en ondernemerschap. Kunst- instellingen 

die meer gebruik maken van creativiteit zouden zich beter kunnen onderscheiden binnen de markt waardoor 

een sterkere concurrentiepositie ingenomen kan worden. Fillis stelt dat creativiteit een basis zou moeten 

vormen voor de strategie van de organisatie, die voornamelijk zal worden vormgegeven en uitgedragen door 

de bestuurder van deze organisatie. Er wordt op twee manieren naar creativiteit gekeken: ten eerste is 

creativiteit iets dat in het object zit en ten tweede kan creativiteit in personen en organisaties zitten. 

Creativiteit kan aangeleerd en verbeterd worden als er wordt gefocust op rollen binnen de organisatie, de 

organisatie in zijn geheel en de creatieve resultaten. Fillis stelt daarnaast dat kennis met betrekking tot 

kunst van belang is voor de marketeer die werkzaam is binnen een kunstinstelling doordat deze in- 

stellingen op een andere manier werken en meestal andere doelstellingen hebben dan commerciële 

organisaties.
85

  

 
Lee pleit voor een meer marktgerichte houding bij culturele instellingen. Hierbij zou het voornamelijk 

moeten gaan om het begrijpen van het publiek en het inspelen op de behoeften van het publiek. Markt- 

gerichtheid hoeft de artistieke autonomie niet aan te tasten doordat de primaire producten in tact kunnen 

worden gelaten en alleen de secundaire producten worden verbeterd waardoor wordt ingespeeld op de 

behoeften en wensen van het publiek. Lee stelt dat bestuurders van culturele instellingen meer moeten 

werken vanuit de regels die vanuit het cultuurbeleid zijn gesteld en zich avontuurlijker en flexibeler moeten 

opstellen. Hierdoor zouden culturele instellingen eenvoudiger relaties met andere partijen kunnen aangaan 

en zouden ze gemakkelijker in kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen.
86

  

Lee geeft een aantal strategieën die bestuurders kunnen toepassen: zich verdiepen in de manier waar- 

op de overheid en publieke investeerders spreken en denken over kunst en hierop inspelen, participeren in 

de beleidsvorming op lokaal niveau, sterke relaties opbouwen met investeerders maar ook uitkijken naar 

nieuwe mogelijkheden, crosssectorale samenwerkingsverbanden aangaan en de ontwikkeling van een 

retoriek om de huidige activiteiten vanuit het beleid te kunnen legitimeren.  

 
Conclusie  

Culturele instellingen werken vaak niet vanuit een langetermijnstrategie die op alle onderdelen binnen de 

instelling betrekking heeft. Er is vaak sprake van ad hoc beleid en informele processen. Creativiteit zou de 
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basis moeten zijn van waaruit de strategie wordt ontwikkeld en de bestuurder heeft de rol om deze uit te 

dragen naar de buitenwereld.
87

  

Een belangrijke strategie voor culturele instellingen zou kunnen zijn om zich te verdiepen in de 

manier waarop de overheid en publieke investeerders spreken en denken over kunst. En hier vervolgens op 

in te spelen. Daarnaast is het van belang om sterke relaties op te bouwen met investeerders maar 

tegelijkertijd ook uit te kijken naar nieuwe mogelijkheden.
88

  

 

Hypothese 

Het is aannemelijk dat de instellingen met een minder professionele bedrijfsvoering meer ad hoc beleid 

hebben. Hierdoor is het lastig om een sterke positie in te nemen en aansluiting te vinden bij andere 

partijen.  

 

De geformuleerde hypotheses dienen als vergelijkingsmateriaal voor de bevindingen in de praktijk. Deze 

bevindingen komen voort uit de twintig interviews die zijn gevoerd met directeuren van culturele 

instellingen en bedrijven in Leeuwarden, Deventer en Venlo. De reikwijdte van het onderzoeksgebied zal 

ik toelichten in het volgende hoofdstuk.  
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3. Reikwijdte van het onderzoeksgebied 

De gemeenten Leeuwarden, Deventer en Venlo staan centraal in dit onderzoek. Deze gemeenten zijn 

geselecteerd aan de hand van verschillende criteria zoals inwoneraantallen, grootte van de culturele sector 

en bedrijfsleven en geografische ligging. Er zijn 30 culturele instellingen en bedrijven benaderd, en 20 

hebben er meegedaan aan het onderzoek. Deze bedrijven en instellingen zijn benaderd op directieniveau 

omdat er op dit niveau de meeste kennis is over de organisatie en samenwerking tussen beide partijen. 

Alle culturele instellingen worden gedeeltelijk door de gemeente gesubsidieerd. De bedrijven zijn 

allemaal door sponsoring of samenwerking verbonden met culturele instellingen. Hier is voor gekozen om- 

dat er daardoor een grote kans bestaat dat er is nagedacht over de redenen waarom culturele instellingen 

worden ondersteund. De bedrijven hebben bovendien allemaal een sterke regionale focus.  

 

3.1 Gemeenten 

Door focus op het gebied buiten de Randstad is ervoor gekozen gemeenten te selecteren die zich elk in een 

ander landsdeel buiten de Randstad bevinden. In het geval van Leeuwarden, Deventer en Venlo gaat het 

tevens om gemeenten met een sterke regionale functie. Dit betekent dat er sprake is van een groot 

werkgebied met omringende dorpen en gemeenten die gebruik maken van de voorzieningen van de 

geselecteerde gemeenten. 

Daarnaast was het van belang dat de gemeenten qua inwoneraantallen vergelijkbaar zijn, omdat de 

grootte van de culturele sector en de rol die deze speelt samenhangen met het aantal inwoners.
89

 Ook kan 

het aantal inwoners iets zeggen over de woonaantrekkelijkheid en de werkgelegenheid van de gemeenten. 

Er is voor gekozen drie middelgrote gemeenten te selecteren met een inwoneraantal tussen de 94.000 en 

de 100.000 inwoners. Deze keuze is gemaakt om inzicht te krijgen in de huidige stand van zaken rond de 

samenwerking tussen de culturele sector en het bedrijfsleven in een middelgrote stad in Nederland. Wel- 

licht kan dit een beeld geven dat representatief is voor meer steden. Waarschijnlijk is tussen de grote en de 

veel kleinere steden de variatie veel groter. Om deze reden is er ook voor gekozen om gemeenten uit te 

sluiten die door de overheid als kernpunt zijn aangewezen en daardoor meer financiële middelen 

ontvangen voor cultuur. Tevens is de vergelijkbaarheid van de beide sectoren in deze gemeenten van 

belang omdat er uiteindelijk een gelijk aantal instellingen en bedrijven zou worden benaderd.  

 

Bovenstaande criteria zijn in de selectie het belangrijkst geweest, maar daarnaast is ook geprobeerd om 

rekening te houden met de vergelijkbaarheid op sociaal economisch gebied en met het aantal hoog- 

opgeleiden binnen de gemeenten.  

Het bleek uiterst ingewikkeld om gemeenten te vinden die op elk van deze criteria vergelijkbaar zijn 

en daarom is ervoor gekozen om de geografische ligging, het inwonersaantal en de grootte van beide 

sectoren als belangrijkste criteria te nemen. Om deze reden is de sociaaleconomische positie en het aantal 
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 Marlet, G. Woerkens, C, van. Atlas voor gemeenten 2011. De 50 grootste gemeenten van Nederland op 40 punten 
vergelegen. Nijmegen: VOC Uitgevers, 2011. 2011. 144 – 147, 80 – 83, 208 – 211.  



 34 

laag- en hoogopgeleiden in de drie gemeenten niet geheel vergelijkbaar.
90

 In de gemeenten Leeuwarden en 

Deventer is er sprake van een gemiddelde sociaaleconomische positie, terwijl dit in Venlo een stuk lager is. 

Als gekeken wordt naar het aantal laag- en hoogopgeleiden dan zijn wederom Leeuwarden en Deventer 

redelijk vergelijkbaar met een gemiddelde positie en staat Venlo onderaan de lijst. Dit verschil is dan ook 

een belangrijk aspect dat in de analyse meegenomen wordt.  

 

3.2 Culturele instellingen 

De grootte en de samenstelling van de culturele sector in de drie gemeenten is in grote mate vergelijkbaar. 

Er is doorgaans voor elke discipline één instelling die door de gemeente gesubsidieerd wordt. Er is in elke 

gemeente één grote schouwburg met een sterke regionale functie, één filmhuis dat meer gericht is op de 

stad zelf, een kunstencentrum voor amateurkunst dat zich richt op de stad en de randgemeenten, een 

instelling voor beeldende kunst of architectuur die zich ook voornamelijk op de gemeente zelf richt en een 

poppodium dat doorgaans publiek bereikt uit de gemeente, maar dat voor concerten ook op nationaal en 

internationaal niveau werkt. Vaak is er ook een aantal jaarlijkse festivals dat de gemeente ondersteunt en 

waar een groot publiek mee wordt bereikt. Natuurlijk zijn er in elke gemeente ook particuliere initiatieven 

die concurreren met de door de gemeente gesubsidieerde instellingen.  

Ik heb ervoor gekozen om alleen instellingen te selecteren die door de gemeente gesubsidieerd 

worden, omdat een grote kans bestaat dat deze instellingen iets zullen gaan merken van de bezuinigingen 

op cultuur. Deze instellingen krijgen vaak al voor langere tijd subsidie en zijn meestal minder gewend om 

veel eigen inkomsten te genereren. Omdat het nu juist voor deze instellingen meer noodzakelijk wordt om 

zich te richten tot de markt en het publiek is het voor mijn onderzoek het meest interessant om mij te 

richten op deze instellingen.  

De keuze om geen instellingen te selecteren die direct door het Rijk gefinancierd worden berust op het 

feit dat niet in elke gemeente die is geselecteerd, Rijksgesubsidieerde instellingen aanwezig zijn. Het is niet 

zeker dat dit een rol zou spelen bij de analyse van de bevindingen maar toch is gekozen om deze 

instellingen uit te sluiten. Tevens is ervoor gekozen om alleen kunstinstellingen te selecteren en de musea 

en andere erfgoedinstellingen buiten het onderzoek te laten. Het is niet gezegd dat het niet interessant zou 

zijn om de stand van zaken te onderzoeken bij deze instellingen maar omdat dit onderzoek deels wordt 

uitgevoerd vanuit Directie Kunsten is ervoor gekozen om het bij het eigen werkveld te houden. Bovendien 

zou het onderzoek te groot worden gezien de tijd die ervoor staat.  

Bij de selectie van de instelling is tevens gekeken of, waar mogelijk, een diverse selectie kon worden 

gemaakt, kijkend naar de discipline en de grootte van de instelling. Dit criterium zorgt ervoor dat inzicht 

verkregen kan worden in de stand van zaken binnen de verschillende soorten instellingen en de rol die 

grootte en discipline daarbij speelt. Door de gebruikte selectiecriteria is geprobeerd een zo divers mogelijk 

beeld te geven van de culturele sector binnen de drie gemeenten en de verschillende manieren waarop de 

instellingen omgaan met de huidige ontwikkelingen. Er is met de volgende personen gesproken: 
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Culturele instellingen 

Persoon functie Instelling  Gemeente 

Tim Gaal Directeur Poppodium Perron 55 Venlo 

Linda van Vegchel Accountmanager Schouwburg de Maaspoort Venlo 

Helen Eggenkamp Directeur Kunstencentrum Venlo 

Piet Nilesen Directeur Theater de Garage Venlo 

Rom van Strijp Voorzitter bestuur Zomerparkfeest Venlo 

Vincent van Waal Directeur Poppodium Romein Leeuwarden 

Arthur Oostvogel Directeur Schouwburg de Harmonie Leeuwarden 

Renee Waale Directeur Keunstwurk Leeuwarden 

Alex Kühne Directeur Deventer Schouwburg Deventer 

Piet Elenbaas Directeur De Leeuwenkuil Deventer 

Mieke Conijn Directeur Kunstenlab Deventer 

Anton van 

Amersfoort 

Directeur Filmhuis de Keizer Deventer 

Marion Lanting Directeur Architectuurcentrum  

De Rondeel  

Deventer 

 

3.3 Bedrijven 

De bedrijven die zijn benaderd om mee te werken aan het onderzoek zijn geselecteerd aan de hand van 

enkele criteria. Ten eerste is er een inventarisatie gemaakt van alle bedrijven die als sponsor, donateur of 

partner verbonden zijn aan een of meer van de geselecteerde instellingen in de drie gemeenten. Er is voor 

gekozen om alleen bedrijven te selecteren die op dit moment al op enige manier verbonden zijn aan één of 

meerdere culturele instellingen omdat het dan meer waarschijnlijk is dat bedrijven over dit onderwerp 

hebben nagedacht en een bepaalde visie hebben op samenwerking met de culturele sector. Dat verschaft 

meer inzicht in de motieven om je als bedrijf te verbinden aan een culturele instelling en hoe het keuze- 

proces verloopt bij bedrijven.  

Verder is de selectie gebaseerd op de regionale functie van het bedrijf. Het onderzoek richt zich 

specifiek op gemeenten buiten de Randstad die zich vaak kenmerken door een bedrijfsleven dat voor een 

groot deel bestaat uit middelgrote en kleine bedrijven en minder uit grote nationale of internationale 

concerns. Er zijn deelkantoren aanwezig van grote concerns, maar deze hebben vaak ook een sterke 

regionale focus. De regionale focus van het bedrijfsleven en de invloed die dat heeft op de mate van samen- 

werking met culturele instellingen is iets dat naar mijn mening onderzocht diende te worden. Als laatste is 

bij de selectie van bedrijven gekeken of er enige diversiteit aangebracht kon worden. Dit geeft meer inzicht 

in de verschillende motieven en manieren waarop keuzes worden gemaakt met betrekking tot de 

ondersteuning van en samenwerking met culturele instellingen. Er is met de volgende personen 

gesproken: 
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Bedrijven 

Persoon Functie Bedrijf Gemeente 

Rob Kleuskens Directeur Loxodrome Architects & 

Planners 

Venlo 

Tom Ebus Directeur Nizza Bloembinders Venlo 

Harry Potma Manager Accountants Friesland Bank Leeuwarden 

Adriaan Geense Partner Rotshuizen & Geense 

Advocaten 

Leeuwarden 

Helene van de Veur Hoofd Marketing  Rabobank Deventer 

Harry Webers Directeur Witteveen en Bos Deventer 

Gerard van 

Groenewoud 

Adjunct Directeur 

Planontwikkeling 

BAM Woningbouw Deventer 

 

Met de twintig geselecteerde personen is een gesprek gevoerd over de instelling of bedrijf waar zij 

werkzaam zijn. De thema’s die zijn besproken en de bevindingen die voort zijn gekomen uit de interviews 

zullen in hoofdstuk vier aan bod komen.  
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4. De onderzoeksvragen 

Bij de interviews is gebruik gemaakt van twee vragenlijsten, één voor culturele instellingen en één voor 

bedrijven.
91

 De hoofdthema’s in de vragenlijst voor culturele instellingen zijn: De culturele instelling, 

inkomstenbronnen, marketingdoelstellingen en vormen van samenwerking. De vragenlijst voor bedrijven 

is opgebouwd uit de thema’s: Het eigen bedrijf of filiaal, motieven voor sponsoring, keuzeproces en 

vormen van samenwerking. Ik zal elk thema kort toelichten om inzicht te verschaffen in de inhoud van de 

interviews.  

 

4.1 Vragenlijst voor culturele instellingen 

De culturele instelling  

Het eerste thema dat van de vragenlijst is de culturele instelling. De vragen die gekoppeld zijn aan dit 

eerste thema zorgen voor een algemeen beeld van elke culturele instelling waarmee gesproken is. Vragen 

over de instelling en de omvang en samenstelling van de instelling geven een algemeen beeld van de 

specifieke instelling. Vragen over de diensten en/of producten die de instelling biedt, de doelgroepen die 

de instelling bereikt en de concurrenten geven een beeld van de positie van de culturele instelling binnen 

de gemeente.  

 

Inkomstenbronnen 

De vragen over de inkomstenbronnen van de instelling gaan in op de verdeling en samenstelling van de in- 

komsten. Tevens wordt er ingegaan op de ontwikkeling van de eigen inkomsten en de effecten van de 

bezuinigingen op de inkomsten van de culturele instelling, Binnen dit thema zijn er niet alleen vragen 

gesteld over de huidige situatie maar ook naar de verwachtingen voor de toekomst als het gaat over de 

subsidie die de instelling ontvangt en het genereren van inkomsten uit andere bronnen.  

 

Marketingdoelstellingen 

De vragen die gekoppeld zijn aan het derde thema van de vragenlijst gaan over de doelstellingen en speer- 

punten van het marketingplan van de culturele instelling. Deze vragen geven inzicht in de mate waarop 

culturele instellingen zich bezighouden met marketing en het bereiken van hun stakeholders. Bovendien 

gaan de vragen in op de strategie van de instelling als het gaat over de benadering en samenwerking met 

het bedrijfsleven.  

 

Vormen van samenwerking 

De vragen die horen bij het vierde en laatste thema van de vragenlijst gaan verder in op de strategie die 

culturele instellingen hebben als het gaat over de samenwerking met andere partijen en specifiek als het 

gaat over bedrijven. De vragen gaan in op de verschillende samenwerkingsverbanden, de vorm van de 

samenwerking en de manier waarop de samenwerking tot stand is gekomen.  
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4.2 Vragenlijst voor bedrijven 

Het eigen bedrijf of filiaal 

De vragen die horen bij het eerste thema gaan in op de omvang en samenstelling van het bedrijf. De 

vragen gaan ook in op de producten en diensten die het bedrijf biedt en de belangrijkste doelgroepen van 

het bedrijf. Bovendien wordt er gevraagd een beeld te schetsen van de positie die het bedrijf inneemt 

binnen de gemeente ten opzichten van vergelijkbare bedrijven.  

 

Motieven voor sponsoring 

De vragen die gekoppeld zijn aan het tweede thema moeten inzicht geven in de motieven die bedrijven 

hebben om cultuur te sponsoren. Tevens worden er vragengesteld over het mogelijke verschil dat er 

bestaat tussen sponsoring van cultuur en sponsoring van andere sectoren.  

 

Keuzeproces 

De vragen over het keuzeproces gaan voornamelijk in op de aspecten die van belang zijn voor bedrijven bij 

de keuze voor een specifieke instelling of project. Bovendien gaan de vragen in op de plek binnen het 

bedrijf waar de keuzes worden gemaakt en in hoeverre de eigen voorkeur een rol speelt bij het keuze- 

proces. De manier waarop culturele instellingen het bedrijf benaderen en de manier waarop bedrijven het 

liefst benaderd worden is tevens een onderdeel van dit thema.  

 

Vormen van samenwerking 

De vragen over het laatste thema moeten inzicht bieden in de verschillende manieren waarop bedrijven 

samenwerken met culturele instellingen en welke vorm de samenwerking aanneemt. Bovendien zijn er 

vragen opgenomen die ingaan op de boordeling van samenwerking met culturele instellingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 39 

5. Bevindingen 

Door twintig interviews is inzicht verkregen in de culturele sector van Leeuwarden, Deventer en Venlo. 

Door de kleine onderzoekspopulatie is het niet mogelijk om de gemeenten onderling te vergelijken. Wel 

zal ik de bevindingen met betrekking tot culturele instellingen en bedrijven apart bespreken omdat de 

vragenlijsten van elkaar verschillen. Tevens bespreek ik de bevindingen aan de hand van de thema’s op 

basis waarvan de vragenlijsten zijn gemaakt.
92

  

 

5.1 Culturele instellingen 

5.1.1 De culturele instelling 

Het eerste thema in het interview was de eigen culturele instelling, waarbij ik heb gevraagd een algemeen 

beeld te geven van de instelling op het gebied van discipline, diensten en producten, grootte van de in- 

stelling en de doelgroep die de instelling bereikt.  

Naar aanleiding van de interviews is een algemeen beeld te schetsen van de culturele sector in de drie 

gemeenten. Omdat de samenstelling en grootte van de culturele sector in alle drie gemeenten grotendeels 

overeenkomt zal ik ze niet afzonderlijk bespreken, maar zal ik een algemeen beeld schetsten, waarbij wel 

enkele uitzonderingen worden toegelicht.  

 

De culturele instellingen hebben een sterke regionale functie doordat de omliggende dorpen en ge- 

meenten gebruik maken van de voorzieningen van deze steden. Hierdoor is het werkgebied automatisch 

groter. Er is sprake van een infrastructuur die door de gemeente wordt ondersteund en die bestaat uit een 

basis van culturele instellingen en evenementen.  

De Schouwburgen nemen de meest zichtbare rol in binnen de regio en zijn ook het grootst qua 

huisvesting en organisatie.
93

 Deze schouwburgen bieden een combinatie van voorstellingen en activiteiten 

met verschillende disciplines en voor breed publiek. Naast een repertoire zoals opera en toneel bieden de 

schouwburgen ook meer laagdrempelige voorstellingen. De gemeenten hebben naast een schouwburg 

vaak ook nog een kleiner podium, voor amateurgezelschappen en kleine voorstellingen. Deze kleinere 

theaters draaien grotendeels op vrijwilligers en hebben gemiddeld één tot vier betaalde medewerkers.  

Elke gemeente heeft één kunstencentrum voor de actieve kunstbeoefening dat door de gemeente 

gesubsidieerd wordt.
94

 Deze kunstencentra hebben een vrij groot werkgebied omdat de kleinere dorpen en 

gemeenten eromheen ook gebruik maken van de diensten die de centra bieden. Ook bestaat een kunsten- 

centrum vaak uit verschillende vestigingen. De organisatie bestaat vaak voor een groot deel uit parttimers. 

Een poppodium is ook in elke gemeente aanwezig, al heb ik alleen in Leeuwarden en Venlo gesproken met 

                                                
92 Alle uitgewerkte interviews zijn te vinden in bijlage III tot en met bijlage XXII.  
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 40 

de directie van de poppodia.
95

 De podia werken met een grote groep vrijwilligers en hebben vaak maar 

enkele betaalde medewerkers in dienst. Naast de podiumkunstinstellingen zijn er in de gemeenten 

presentatie - instellingen aanwezig voor beeldende kunst en/of architectuur.
96

 Deze instellingen zijn qua 

organisatie vaak vrij klein en bestaan uit 2 tot 7 vaste medewerkers. Sociaal–demografisch gezien zijn het 

voornamelijk de hoger opgeleide volwassenen die deze instellingen bezoeken.
97

 Door enkele worden wel 

projecten uitgezet om een breder en meer divers publiek te bereiken. Bovendien is er in elke gemeente een 

filmhuis aanwezig dat zich op een meer cultureel filmsegment richt en niet zozeer op de commerciële kas- 

krakers. In Deventer bevindt zich Filmhuis de Keizer.
98

 Er zijn maar enkele betaalde medewerkers, het 

filmhuis wordt voor een groot deel draaiende gehouden door 90 vrijwilligers. Naast instellingen krijgen ook 

jaarlijks terugkerende culturele evenementen zoals het Zomerpark- feest in Venlo subsidie van de 

gemeente.
99

 Dit evenement wordt georganiseerd vanuit de stichting Zomerparkfeest door een dagelijks 

bestuur dat bestaat uit vrijwilligers afkomstig uit verschillende sectoren. De gehele organisatie en uitvoering 

van het evenement wordt tevens gedaan door vrijwilligers. Het evenement bereikt een groot deel van de 

bewoners uit de gemeente Venlo.
100

  

Veel instellingen krijgen bovendien ook incidenteel subsidie van de provincie en een aantal incidenteel 

van een Europees, Nederlands of regionaal fonds.
101

 Een enkele instelling heeft gemeentelijke subsidie als 

enige inkomstenbron. Voor een groot deel van de instellingen bestaan de inkomsten niet alleen uit subsidie 

maar ook uit kaartverkoop, horeca, verkoop, donaties en sponsorgelden. De subsidie van een aantal 

instellingen zal verlaagd worden; in de meeste gevallen zal de subsidie in de komende periode slechts 

bevroren worden.  

 

5.1.2 Inkomstenbronnen 

Alle instellingen ontvangen een structurele subsidie van de gemeente. Daarnaast ontvangen enkele een 

Europese subsidie voor een aantal jaar of alleen voor specifieke projecten. Subsidie op provinciaal niveau 

krijgen de instellingen ook, maar voornamelijk in de vorm van incidentele projectsubsidies. In de meeste 

gevallen zullen de subsidies op gemeentelijk niveau worden bevroren; in enkele gevallen zal er een flinke 

korting komen op de subsidie. In geen van de gevallen is sprake van een echte crisis naar aanleiding van 

deze bezuinigingen, maar de noodzaak wordt voor veel instellingen wel groot om zich te richten op de 

markt en het publiek.  
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In het geval van de schouwburgen in Venlo en Deventer wordt gekort op de subsidie, in Leeuwarden 

wordt de subsidie bevroren. Deze schouwburgen hebben naast de subsidie, de horeca en kaartverkoop als 

grote inkomstenpost. Bovendien halen deze instellingen in verhouding grote bedragen aan sponsorgelden 

binnen. In de samenstelling van de inkomsten van de schouwburgen is gemiddeld 60% eigeninkomsten en 

sponsorinkomsten en 40% subsidie van de gemeente.
102

 Schouwburg de Maaspoort in Venlo heeft er voor 

gekozen om te reorganiseren en de structuur van de organisatie veel platter te maken. Daarnaast heeft de 

schouwburg de horeca uitbesteed om kosten te besparen.
103

 Ook bij de poppodia in Leeuwarden en Venlo 

beslaat de gemeentesubsidie ongeveer 40% van de gehele inkomsten, de andere 60% komt uit de horeca, 

recettes, kaartverkoop en een zeer klein percentage verhuur.
104

  

Bij Filmhuis de Keizer in Deventer beslaat de subsidie van de gemeente minder dan 20% van de gehele 

inkomsten. De overige inkomsten komen uit de kaart- en drankverkoop en de verhuur.
105

 De sponsor- 

gelden die binnen worden gehaald, zijn maar een zeer klein percentage van de gehele inkomsten.
106

 De 

kunstencentra ontvangen subsidie van de gemeente en vaak ook van een regionaal fonds voor cultuur- 

participatie. In het geval van Venlo krijgt het kunstencentrum ook een subsidie van een Europees fonds. 

Lesgeld is bij de kunstencentra de grootste inkomstenbron. Ze proberen ook met zelfontwikkelde 

projecten inkomsten te genereren. Het genereren van sponsorgelden is lastig volgens de directeur van het 

kunstencentrum Venlo. Ten eerste door de economische crisis waardoor minder geld beschikbaar is voor 

sponsoring en ten tweede omdat bedrijven alleen bereid zijn tot sponsoring van projecten en niet op 

structurele basis.
107

 De inkomsten van het Architectuurcentrum De Rondeel in Deventer bestaan bijna vol- 

ledig uit de subsidie die door de gemeente wordt verstrekt. Een klein gedeelte van de inkomsten bestaat 

uit sponsorgelden.  

 In de interviews is meerdere malen aangegeven dat bedrijven bereid zijn om tijdelijke projecten te 

ondersteunen maar niet om structurele financiële ondersteuning te bieden voor bijvoorbeeld de dekking 

van de exploitatiekosten. De geïnterviewden geven juist aan dat dit de meest gewenste sponsoring zou 

zijn. Bij de schouwburgen zie je overigens dat zij meer sponsors en meer sponsoring binnenhalen dan de 

andere culturele instellingen.  

 

Keunstwurk in Leeuwarden is in de selectie van instellingen enigszins een vreemde eend in de bijt.
108

 Deze 

instelling kan gezien worden als een bemiddelaar tussen kunstenaars en culturele instellingen en andere 

partijen zoals de markt en het bedrijfsleven. Deze instelling ontvangt voornamelijk provinciale subsidie en 

incidenteel gemeentelijke subsidie. Het overige deel van de inkomsten wordt gegenereerd vanuit de 

markt.
109
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 Ook het Kunstenlab in Deventer is net even anders dan andere presentatie - instellingen. Naast het feit 

dat ze een tentoonstellingsruimte hebben waar kunstenaars hun werk kunnen exposeren, ontwikkeld het 

Kunstenlab vele projecten waardoor dat één van de grootste inkomstenbronnen is. Veel van de projecten zijn 

in samenwerking met bedrijven of andere partijen in de regio.
110

  

Bij veel van de instellingen zie je dat ingezet wordt op het publiek en het werven van vrienden voor 

een vriendenvereniging. Door het instellen van vriendenverenigingen kan het draagvlak worden vergroot; 

tegelijkertijd kan een vriendenvereniging dienen als inkomstenbron. Bij de schouwburgen zijn ook 

business clubs opgericht voor zakelijke partners en contacten zoals Theater en Zaken van de Maaspoort in 

Venlo en DS Zaken van de Deventer schouwburg. De schouwburgen organiseren speciale activiteiten en 

bijeenkomsten voor de bedrijven, waarbij er mogelijkheden zijn om te netwerken tussen de bedrijven 

onderling, maar ook tussen bedrijven en de schouwburg over nieuwe samenwerkingsverbanden en 

sponsorcontracten. Investering in dit soort clubs kan op de langere termijn zorgen voor grotere sponsor- 

inkomsten vanuit het bedrijfsleven.  

 

Inkomstenbronnen 

Gemeentesubsidie 

Provinciale subsidie 

Europese subsidie 

Regionaal cultuurparticipatie fonds 

Stichting DOEN  

Verkoop kortingspassen  

Verkoop Theatercheque  

Vriendenvereniging 

Kaartverkoop 

Horeca 

Recettes 

Bedrijfsfeesten / congressen 

Bedrijfssponsoring 

Businessclubs 

Verhuur 

Lesgeld 

Verkoop boeken 

Advertenties 

Tabel 1: Inkomstenbronnen 
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5.1.3 Marketingdoelstellingen 

De gesprekken over dit thema geven een grote verscheidenheid aan in de mate waarop er aandacht wordt 

besteed aan marketing. Bij de schouwburgen wordt een marketingplan en de daarin geformuleerde doel- 

stellingen als vanzelfsprekend beschouwd, terwijl in kleinere instellingen zoals het Architectuurcentrum 

De Rondeel en Theater de Garage geen sprake is van een echt marketingplan. Er staan alleen enkele 

doelstellingen in het beleidsplan.
111

 De kleinere instellingen met minder betaalde medewerkers geven aan 

niet de tijd en de capaciteit te hebben om daadwerkelijk een marketingplan en een strategie te formuleren. 

De capaciteit en tijd wordt ingezet voor de programmering.
112

 Wel geeft het merendeel aan nieuwe 

doelgroepen te willen benaderen en te bereiken om op deze manier het draagvlak en de geld- stroom te 

vergroten.  

De marketingplannen van de instellingen gaan in op het bereiken van nieuw en meer publiek en het 

genereren van sponsorgelden en donaties. De acties die genoemd worden om deze doelen te bereiken zijn 

zeer vergelijkbaar, namelijk via gedrukte media, social media, free publicity en samenwerkingsverbanden 

met culturele instellingen of diverse andere organisaties. Het vergroten van het publiek lijkt voor de 

meeste instellingen de eerste mogelijkheid om de eigen inkomsten te vergroten. Bij de grote instellingen 

zoals de schouwburgen wordt op de verschillende doelgroepen ingespeeld door specifiek programma’s te 

ontwikkelen voor deze doelgroepen, door rondetafelgesprekken met personen uit de doelgroepen of 

andersoortig onderzoek naar doelgroepen.
113

 Uit de interviews met de kleinere instellingen komt naar 

voren dat de jongeren een doelgroep zijn die op dit moment nog in mindere mate bereikt worden en waar 

de instellingen de komende jaren meer op willen inzetten.
114

 Enkele instellingen, zoals het Kunstenlab en 

Keunstwurk, ontwikkelen echter ook projecten voor specifieke doelgroepen waardoor de instellingen een 

groot bereik hebben.
115

  

De meeste instellingen proberen meer zichtbaar te zijn voor de nieuwe doelgroepen via prijsvragen in 

gedrukte media of online media, en via acties op straat of afwijkende programmering. In alle drie gemeenten 

ontmoeten de directies van alle culturele instellingen elkaar in een directeurenoverleg om op deze manier de 

samenwerking te intensiveren en beter op elkaar in te spelen bij evenementen, activiteiten en de marketing- 

uitingen. In het geval van Leeuwarden hebben de culturele instellingen zich verenigd in een stichting. Deze 

stichting is lid van het Leeuwarder Ondernemers Fonds (LOF).
116

 LOF ondersteunt projecten, evenementen 

en activiteiten op wijk- en stadsniveau.
117
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Uit de interviews komt naar voren dat sponsors vaak worden benaderd door de directie zelf of de 

marketing- en/of sponsormedewerker. Om in aanraking te komen met bedrijven en ondernemers zitten 

veel directieleden in businessclubs, ondernemersverenigingen of andersoortige verenigingen. Op deze 

manier wordt het netwerk vergroot en wordt de instelling zichtbaarder voor het bedrijfsleven.  

Het merendeel van de instellingen heeft een bestuur dat op afstand staat en dat zich vooral bezig- 

houdt met toezicht, controle en advies. Het bestuur wordt ook gebruikt bij de benadering van het 

bedrijfsleven. De samenstelling van het bestuur is niet in alle gevallen strategisch gekozen en het bestuur 

heeft ook niet in alle gevallen een belangrijke rol binnen de instelling. Wel worden de netwerken van de 

bestuursleden waar mogelijk gebruikt om nieuwe doelgroepen te bereiken en nieuwe sponsoren en 

samenwerkingspartners te vinden. Wat verschillende keren naar voren is gekomen uit de interviews is dat 

de lijnen tussen de instelling en belangrijke partijen erg kort zijn en dat ze dus binnen handbereik zijn.
118

  

Vaak worden de bedrijven benaderd omdat zij bekend staan als ondersteuner van culturele in- 

stellingen, en betrokkenheid hebben bij de gemeente. Soms is er ook gewoon sprake van toeval/ wille- 

keur.
119

 Het gaat hier voornamelijk om het werven van sponsors en fondsen voor tijdelijke projecten. Veel 

van de instellingen hebben niet de capaciteit om structureel bedrijven te benaderen en zij doen dit alleen 

als er specifieke activiteiten of evenementen zijn die gefinancierd moeten worden.  

Bij het werven van sponsors en fondsen bieden de instellingen ook tegenprestaties. In de meeste gevallen 

bestaan de tegenprestaties uit vermelding van het bedrijf op de website, in het programmaboekje en op 

andere beelddragers. Vooral als het gaat om podiumkunstinstellingen wordt gebruik van de zaal als tegen- 

prestatie geboden of kan het bedrijf gratis kaarten voor een voorstelling krijgen. Enkele instellingen bieden 

echter ook andersoortige tegenprestaties. Architectuurcentrum de Rondeel biedt bedrijven de mogelijkheid 

om mee te gaan op een buitenland reis waardoor de sponsors onderling kunnen netwerken. Tevens zorgen 

zij ervoor dat er ook andere interessante partijen uit het eigen netwerk deelnemen aan deze reis, bijvoorbeeld 

wethouders van de gemeente Deventer. De instelling biedt dus ook openstelling van het eigen netwerk als 

tegenprestatie.
120

  

 

5.1.4 Samenwerking 

Culturele instellingen 

De culturele instellingen werken in meer of mindere mate samen met andere culturele instellingen. In alle 

drie de gemeenten komen de directies van de instellingen samen om de planning en programmering met 

elkaar af te stemmen en om de samenwerking te bevorderen. Er wordt voornamelijk samengewerkt als het 

gaat om evenementen en festiviteiten in de gemeente. Daarnaast is er een intensieve samenwerking tussen 

enkele van de instellingen op het gebied van marketing, BackOffice en programmering. Deze samen- 

werking is voornamelijk gaande tussen schouwburgen en poppodia. Gezamenlijk worden jaarlijkse 

evenementen georganiseerd waarbij elke instelling de gelegenheid heeft om zich te presenteren in de stad. 
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Uit een aantal van de interviews komt naar voren dat de samenwerking er wel is, maar dat er nog niet 

intensief genoeg wordt samengewerkt.  

Wel zal een aantal instellingen in de komende paar jaar geheel of gedeeltelijk fuseren om op deze 

manier de kosten te drukken en een bredere programmering te kunnen bieden.
121

 Ook zal er door een fusie 

meer capaciteit zijn waardoor in grotere mate aandacht, tijd en geld besteed kan worden aan de 

professionalisering van de organisatie en cultureel ondernemerschap. 

 

Private partijen 

Als het gaat om samenwerking met private partijen zijn de podiumkunstinstellingen en kunstencentra hier 

het meest mee bezig. De kleinere theaters werken veel en vaak ook structureel samen met verenigingen voor 

amateurkunst. De theaters bieden de faciliteiten aan voor gebruik, gratis of voor een gereduceerde prijs, zo- 

dat de amateurverenigingen kunnen repeteren en voorstellingen kunnen geven. Dit zijn meestal langdurige 

relaties die van persoonlijke aard zijn (geworden).  

De kunstencentra werken ook voornamelijk samen met amateurverenigingen zoals muziek, fanfare en 

harmonieverenigingen. Maar ook de schouwburgen, theaters en poppodia zijn graag geziene samen- 

werkingspartners. Bij de kunstencentra die naast muziek ook beeldende vakken en theatervakken aan- 

bieden wordt er samengewerkt met de detailhandel.
122

  

Een belangrijke samenwerkingspartner is het onderwijs. Met het onderwijs worden niet alleen het 

primaire en het voortgezet onderwijs bedoeld maar ook het MBO en het HBO. Als het gaat om het primair 

en voortgezet onderwijs dan is er samenwerking met het Filmhuis en de kunstencentra. Er is een speciaal 

programma voor deze twee niveaus bij het Filmhuis de Keizer in Deventer.
123

 Voor het MBO is er bij Pop- 

podium Romein in Leeuwarden een programma ontwikkeld met de MBO school waardoor er te allen tijde 

25 stageplekken beschikbaar zijn voor studenten van deze school. De samenwerking zal in de komende 

jaren sterk intensiveren omdat het MBO en het poppodium over een aantal jaar in hetzelfde pand hun 

intrede zullen doen.
124

 De schouwburgen hebben vooral een relatie met de Hogescholen in hun gemeente. 

De Deventer Schouwburg heeft bijvoorbeeld met de directie van de Saxion Hogeschool een programma 

samengesteld waardoor er stageplekken beschikbaar zijn, en een aantal jaarlijks terugkerende activiteiten 

voor alle studenten van deze school. Het gaat dan niet alleen om het bieden van faciliteiten voor borrels 

maar ook het aanbieden van kaarten voor een gereduceerde prijs en het geven van colleges over de 

schouwburg, de programmering, marketing en het besturen van een dergelijke instelling.
125

 Ook Filmhuis 

de Keizer heeft afspraken met de Saxion Hogeschool zodat studenten op vertoon van hun studentenkaart 

voor een gereduceerd bedrag naar binnen mogen.  
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Naast de hiervoor besproken private partijen zijn er nog allerhande verenigingen en stichtingen op het gebied 

van cultuur, taal, welzijn, sport en goede doelen. Veel van de podiumkunsteninstellingen hebben (semi) 

gestructureerde afspraken met deze partijen. Het gaat hier vaak om liefdadigheidsacties zoals het openstellen 

van de ruimte voor borrels, voorstellingen en andersoortige festiviteiten zoals personeelsfeesten. Meestal 

brengen de instellingen alleen de vaste lasten in rekening en hoeft er geen winst gemaakt te worden op dit 

soort activiteiten.
126

 Het Zomerparkfeest heeft echter een andere constructie bedacht als het gaat om de 

samenwerking met verenigingen. De instelling schakelt de hulp in van verenigingen op de dagen van het 

festival en betaald hen een bepaald bedrag per uur, maar dit bedrag is niet voor de personen zelf bedoeld 

maar voor de vereniging. Door deze constructie heeft de samenwerking positieve effecten voor beide 

partijen.
127

  

 

Bedrijven 

De meest voorkomende vorm van samenwerking met het bedrijfsleven is sponsoring. De bedrijven geven 

een bepaald bedrag aan de instelling en krijgen als tegenprestatie vermelding van het bedrijf in de folder, 

op de website en de poster etc. Als het om instellingen gaat die beschikken over een zaal, podium en/of 

foyer dan biedt de instelling vaak een specifiek aantal dagen aan waarop deze vrij word gehouden voor 

gebruik door het bedrijf. Daarnaast worden ook vaak gratis kaarten geboden voor een selectie van voor- 

stellingen. Het Zomerparkfeest en Perron 55 uit Venlo biedt de sponsoren een kijkje achter de schermen 

en speciale sponsoravonden als voorproefje en bedankje voor en na het evenement. De grote schouw- 

burgen organiseren geheel verzorgde avonden voor de sponsors waarbij er vooral ook gelegenheid is om te 

netwerken. De zalen van de schouwburgen zijn vernoemd naar de hoofdsponsors waardoor zij maximale 

zichtbaarheid krijgen. Poppodium Romein heeft in dezelfde lijn verschillende avonden vernoemd naar de 

hoofdsponsor van die avond. Het Zomerparkfeest werkt met verschillende gradaties zoals goud, zilver en 

brons. Hoe meer financiële middelen de sponsor geeft, hoe hoger hij komt te staan in de ranglijst.  

Architectuurcentrum De Rondeel in Deventer organiseert eens per jaar een excursie naar een 

Nederlandse stad voor zijn sponsoren en eens per drie jaar een internationale reis. Het Kunstenlab werkt 

samen met veel partijen binnen de projecten die zij ontwikkelen. Het bedrijfsleven is een belangrijke 

samenwerkingspartner binnen het project ‘Ongezouten’ waarbij kunstenaars aan bedrijven worden 

gekoppeld.
128

 Duidelijk komt naar voren dat het niet gaat om platte sponsoring maar om daadwerkelijke 

samenwerking en het delen van expertise en creëren van meerwaarde bij beide partijen. Het Kunstenlab 

verbindt in zijn diensten de kunsten aan het bedrijfsleven door kunstenaarscoaches te koppelen aan 

bedrijven. Deze coaches kunnen dan op bepaalde aspecten van een bedrijf, waar nodig, hun visie geven en 

aanbevelingen doen bijvoorbeeld.
129
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5.2 Bedrijven 

5.2.1 Het eigen bedrijf of filiaal 

De bedrijven die mee hebben gewerkt aan dit onderzoek zijn van grote verscheidenheid qua grootte maar 

ook qua sector waarin zij werkzaam zijn. Een aantal van de bedrijven is een filiaal van een groter, landelijk 

of internationaal opererend bedrijf, zoals BAM Woningbouw, Witteveen en Bos, De Rabobank en De 

Friesland Bank.
130

 De filialen hebben een zeer sterke regionale focus als het gaat om het werkgebied maar 

ook als het gaat om sponsoring van evenementen, instellingen en activiteiten in de regio. De bedrijven 

bevinden zich in verschillende sectoren zoals de bancaire sector, woningbouw, detailhandel en de bouw. 

De omvang van de bedrijven verschilt van 15 tot 500 medewerkers. 

 

5.2.2 Motieven voor sponsoring 

Uit de interviews komt naar voren dat betrokkenheid bij de regio een grote rol speelt bij sponsoring van 

culturele instellingen, projecten en evenementen. De bedrijven richten zich voornamelijk op de eigen regio 

en hebben ook een sterke binding met deze regio. Door het regionale karakter dat deze bedrijven uit- 

stralen, of willen uitstralen, zien zij het als een taak om ook de culturele sector binnen dit gebied te onder- 

steunen. De bijdrage die de bedrijven leveren aan de culturele sector versterkt de sector niet alleen zelf, 

maar ook de gehele regio.
131

 De filialen die zich specifiek op een regio richten willen door sponsoring van 

regionale initiatieven, de regionale binding uitdragen waardoor de positie van het bedrijf verbeterd binnen 

deze regio en de binding met de inwoners en potentiële klanten wordt versterkt.
132

 Daarnaast wordt de 

aantrekkelijkheid van de regio om te gaan wonen en werken vergroot waardoor het voor bedrijven 

eenvoudiger wordt nieuwe hoogopgeleide werknemers binnen te halen. De bedrijven die dit benoemen 

stellen dat het lastig is om hoogopgeleide en net afgestudeerde personen aan te trekken omdat deze zich 

veelal in de Randstad bevinden, en veel van de jongeren met potentie in de eigen regio trekken naar de 

Randstad om te studeren. De heer Kleuskens van Loxodrome Architects stelt dat dit zorgt voor een 

ongelijke samenstelling van de bevolking in Venlo waardoor het niet alleen lastig is voor het bedrijf om 

goed opgeleide werknemers te vinden maar ook dat dit invloed heeft op de mate van cultuurparticipatie in 

de gemeente.
133

       

Uit de interviews komt verder naar voren dat naast betrokkenheid bij de regio om cultuur te sponsors, 

ook de wens om het personeel en de klanten van het bedrijf iets unieks te bieden, een motief is voor 

bedrijven om cultuur te sponsoren. Cultuur wordt in dat opzicht gezien als een manier om zich te onder- 
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scheiden van andere gelijksoortige bedrijven. Daarnaast zien bedrijven sponsoring als manier om de mede- 

werkers te motiveren en daardoor de werksfeer te verbeteren.
134

  

Geregeld is naar voren gekomen dat cultuur gezien wordt als iets dat meerwaarde zou kunnen creëren 

binnen het bedrijf. Samenwerking met culturele instellingen juichen de geïnterviewden toe, maar dat 

neemt niet weg dat het te weinig gebeurt. Slechts een aantal bedrijven heeft nagedacht over de rol die 

creatieve en culturele instellingen zouden kunnen spelen binnen het bedrijf en op welke terreinen cultuur 

zou kunnen bijdragen.
135

 Bij enkele bedrijven gaat de sponsoring naar de sector die het best past bij de 

werkzaamheden van het bedrijf. BAM Woningbouw doet veel aan sponsoring in natura maar voornamelijk 

in de welzijnssector. Wel geeft het bedrijf aan, ook aan culturele instellingen in natura te sponsoren als zij 

met concrete vragen komen die aansluiten bij de werkzaamheden van het bedrijf.
136

 Het imago dat de 

bedrijven willen uitstralen en de dingen waar de bedrijven mee geassocieerd willen worden zijn leidend bij 

de keuze.  

Een ander motief dat enkele malen naar voren is gekomen, maar niet als belangrijkste motief werd op- 

gegeven, is het bereiken van nieuwe doelgroepen. De Rabobank zet bijvoorbeeld in op starters en 

jongeren, en probeert door samenwerking met culturele instellingen zoals de Deventer Schouwburg deze 

doelgroepen te bereiken. De Rabobank is het gesprek aangegaan met de schouwburg om op deze manier 

gezamenlijk tot een goede invulling van de samenwerking te komen.
137

 Enkele bedrijven geven echter aan 

dat de doelgroepen die naar culturele instellingen en evenementen gaan niet meteen de doelgroepen zijn 

die als potentiële nieuwe klanten worden gezien.
138

  

 

5.2.3 Keuzeproces 

De beslissingen over sponsoring worden voornamelijk genomen op directieniveau en binnen het MT. Dit is 

zeker het geval als het gaat om grote bedragen. Bedrijven kijken bij de keuze voor een aanvraag naar het 

soort evenement en of dit aansluit bij het imago en de marketingdoelstellingen van het bedrijf. Het is daar- 

naast van belang dat het evenement een grote doelgroep bereikt en een toevoeging is voor de regio.
139

  

Vaak is een van de selectiecriteria dat het evenement of de instelling zich in het geografische werk- 

gebied van het bedrijf bevindt. De voornaamste reden hiervoor is dat het bedrijf met zijn klanten het 

evenement wil kunnen bezoeken als dit gewenst is. In dit opzicht wordt door de meeste bedrijven gekeken 

wat het evenement of project kan betekenen voor het bedrijf en wat voor tegenprestaties in de aanvraag 

worden vermeld. Een duidelijke boodschap die voortkomt uit de interviews is dat sponsoring in financiële 

middelen of in natura van een project meerwaarde moet creëren voor het bedrijf; er moet iets inzitten voor 

beide partijen.
140
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De manier waarop instellingen bedrijven benaderen speelt een belangrijke rol bij het keuzeproces. Een 

aantal van de bedrijven stelt dat zij onpersoonlijk worden benaderd door culturele instellingen met een 

standaardtekst en een keuze uit verschillende sponsorpakketten.
141

 Door standaardpakketten aan te 

bieden, geven de instellingen niet de indruk dat zij zich hebben verdiept in het bedrijf en waarom 

sponsoring van het project interessant voor het bedrijf zou kunnen zijn.  

Volgens de bedrijven moeten de instellingen dus meer gericht en persoonlijk benaderen. De bedrijven 

zien graag dat er meer achter een aanvraag zit dan alleen een verzoek voor financiële middelen. Inzicht in 

het bedrijfsleven, in de eigen kwaliteiten en het geen beide partijen voor elkaar kunnen betekenen, geeft 

de bedrijven het idee dat de instellingen professioneel te werk gaan.
142

 Dat geeft op zijn beurt vertrouwen 

dat het een goed georganiseerde organisatie betreft. Daarnaast is het van belang dat de culturele 

instellingen op een actieve anticiperende wijze te werk gaan. Bedrijven vinden dat culturele instellingen 

een te passieve houding aannemen.  

Enkele bedrijven hebben meer vertrouwen in een project als er ook andere partijen aan verbonden zijn 

zoals de gemeente of andere bedrijven. Dit geeft niet alleen meer zekerheid qua investering maar het is 

ook een mogelijkheid om te netwerken en nieuwe samenwerkingspartners te ontmoeten.
143

  

 

5.2.4 Samenwerking 

Elk bedrijf is door middel van sponsoring verbonden aan één of meerdere culturele instellingen. De hoogte 

van de sponsorbedragen wisselt sterk. Bij kleine sponsorbedragen tussen de 100 en 5000 euro gaat het 

meestal om incidentele sponsoring. Sponsoring van grote bedragen tussen de 5000 euro en 30.000 euro per 

jaar zijn meestal van meer structurele aard. Ook de duur van het sponsorcontract is wisselend. De grote 

bedrijven zijn vaak hoofdsponsor van de schouwburg in de gemeente.  

De eerste tegenprestatie die bedrijven wordt geboden heeft te maken met zichtbaarheid van het bedrijf. 

Dit kan door het plaatsen van het logo in op beeldmateriaal van de instelling, op videoschermen of 

vernoeming van een zaal naar de sponsor. Vaak zorgt de instelling ook voor specifieke momenten waarop er 

mogelijkheden zijn voor netwerken met de verschillende sponsors.  

Verschillende bedrijven sponsoren in natura in plaats van financiële middelen. Dit wordt voornamelijk 

gedaan als de specifieke vraag van een instelling in lijn ligt met de werkzaamheden van het bedrijf.
144

 De 

sponsoring in natura bevat bijvoorbeeld het delen van expertise, mankracht, middelen en faciliteiten. Het 

komt voor dat het bedrijf zijn diensten aanbiedt voor gereduceerde prijzen of helemaal gratis. Een aantal 

bedrijven ziet het bieden van stageplekken ook als sponsoring.
145

  

In enkele gevallen is er ook sprake van inhoudelijke samenwerking, en wisselen bedrijven en culturele 

instellingen kennis en expertise uit en organiseren gezamenlijk projecten. Deze partijen zien wel degelijk 

de meerwaarde van samenwerking met culturele instellingen voor het eigen bedrijf. Dit is goed zichtbaar 
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bij Witteveen en Bos door de Kunst + Techniek prijs die het bedrijf heeft geïnitieerd en waarmee zij een 

relatie leggen tussen de eigen werkzaamheden en de culturele sector. Ook huurt het bedrijf kunstenaars in 

voor opdrachten. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij Witteveen en Bos in Deventer. Het bedrijf huurt kunstenaars 

in om kunstwerken te maken voor hun relaties en ter eren van elk vijfjarig jubileum.
146

  

Op de interviewvragen over de uitwisseling van en sponsoring in expertise en kennis stellen veel van 

de bedrijven dat dit niet veel gebeurt. Wel zitten veel directieleden of medewerkers van de bedrijven in 

besturen van maatschappelijke en culturele instellingen. Op deze manier wordt de kennis en expertise wel 

overgebracht en gedeeld met de instellingen. Niet alleen zitten de medewerkers of directieleden in 

besturen van culturele instellingen, veel van hen zijn ook lid van een culturele vereniging, en doen aan 

actieve kunstbeoefening binnen de gemeente. Hierdoor bestaat binnen elk bedrijf wel een bepaalde voor- 

keur voor een sector. Vrijwilligerswerk is daarnaast ook een belangrijke manier om culturele instellingen te 

helpen en expertise te delen en in te zetten.
147

  

 

De grote hoeveelheid bevindingen die voort zijn gekomen uit de interviews geven een divers beeld van de 

culturele sector en het bedrijfsleven in de drie gemeenten. Er komen een aantal conclusies voort uit dit 

hoofdstuk. In het volgende hoofdstuk bespreek ik de belangrijkste conclusies en zal ik deze vergelijken 

met de hypotheses.  
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6. Conclusie  

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies besproken die voort zijn gekomen uit de interviews 

die in het vorige hoofdstuk besproken zijn. De conclusies zullen worden toegelicht en vergeleken met de 

hypotheses die vorens het onderzoek zijn geformuleerd.  

 

6.1 Cultureel ondernemerschap 

Zoals in hoofdstuk 4 is beschreven, zijn er organisatieverschillen tussen de instellingen. De instellingen 

verschillen niet alleen qua grootte maar ook qua samenstelling van de organisatie. Er is voornamelijk een 

verschil tussen de schouwburgen en de andere culturele instellingen. De schouwburgen hebben een grote 

organisatie waarin vrijwel alle benodigde expertise vertegenwoordigd is; en ze hebben meestal ook de 

benodigde middelen om in te zetten. De andere instellingen hebben vaak een kleinere organisatie met een 

aantal betaalde medewerkers en een grote groep vrijwilligers. Binnen deze organisaties is meestal alleen de 

meest noodzakelijke expertise aanwezig. De meeste middelen besteden instellingen aan de artistieke 

programmering en de focus is hier ook veelal op gericht. In veel van de gevallen is er wel een marketing- 

medewerker maar deze werkt vaak parttime en heeft een breed takenpakket. Er is in het algemeen weinig 

capaciteit, zodat er maar mondjesmaat aandacht, geld en tijd besteed kan worden aan de professionalisering 

van de instelling maar ook aan marketing, fondsenwerving en het benaderen van bedrijven. Uitzondering 

hierbij zijn het Kunstenlab en Keunstwurk die zich juist in sterke mate richten tot het bedrijfsleven. 

Deze bevindingen zijn in lijn met de hypothese dat er inderdaad een verschil bestaat tussen grote en 

kleine culturele instellingen en dat er naar verhouding meer kleine dan grote instellingen in de drie 

gemeenten te vinden zijn. De kleinere instellingen lijken inderdaad minder kennis en expertise in huis 

hebben over de bedrijfsvoering, marketing en sponsor- en fondsenwerving. De oorzaak hiervan is voor- 

namelijk de weinige capaciteit en de sterke focus op de inhoud en de programmering. Dit wordt namelijk 

gezien als de ‘core business’ en men wil vaak niet snijden in de middelen die zij hieraan besteden. De 

mogelijkheden voor investering in de bedrijfsvoering zijn dus gering. De weinige capaciteit is bij een groot 

deel van de instellingen een belangrijk kenmerk dat invloed heeft op de manier van werken.  

 

6.2 Marktgerichtheid en publieksbereik 

De meeste instellingen merken iets van de bezuinigingen omdat hun subsidie bevroren is of verlaagd. Als 

dit niet het geval is dan kan het ook zijn dat er andere inkomstenbronnen, zoals sponsoring, omlaag gaan. 

Door deze ontwikkeling lijken culturele instellingen zich wel bewust van de noodzaak om te 

professionaliseren en zich te richten tot het publiek en de markt. De instellingen besteden ook al meer 

aandacht aan het vinden van nieuwe inkomstenbronnen.  

Het bereiken van meer publiek of nieuwe doelgroepen lijkt de manier waarop instellingen markt- 

gerichtheid in de praktijk proberen te brengen. Dit is het best te zien aan de programmering van de 

schouwburgen die zoveel mogelijk wordt afgestemd op de verschillende doelgroepen die ze willen 

bereiken. De schouwburgen hebben bestuurders die ondernemer zijn in hart en nieren en niet terug- 

deinzen voor de markt; Deze treden zij juist tegemoet. De kleinere instellingen hebben vaak een 
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bestuurder die voornamelijk belang hecht aan de artistieke inhoud en de kwaliteit hiervan zoals ook al te 

zien is aan de verdeling van de middelen die er beschikbaar zijn binnen de kleinere instellingen. De 

kleinere instellingen ervaren enige angst als het gaat om meer marktgericht werken, omdat zij bang zijn 

om afhankelijk te zijn van de wensen ofwel eisen van commerciële partners en het publiek. De bestuurders 

van de schouwburgen lijken daardoor meer te beschikken over een combinatie tussen cultuur en 

economie.  

De instellingen richten zich, zoals in de hypothese werd gesteld, op het binnenhalen van meer publiek, 

maar de manier waarop ze dit doen is niet in alle gevallen even effectief. Er is een groot verschil in de 

middelen die instellingen inzetten om meer publieksinkomsten te genereren. Dit kun je herleiden naar het 

feit dat de middelen en de capaciteit van kleinere instellingen gering zijn waardoor er maar zijdelings aan- 

dacht voor is. Daarnaast kiezen veel instellingen vaak voor de meest voor de handliggende manieren 

omdat er weinig kennis is over de verschillende marketing instrumenten die je kunt inzetten. Gedrukte 

media en social media zijn de meest gebruikte vormen van promotie en marketing.  

 

6.3 Inkomstenbronnen 

De inkomsten van de instellingen komen uit vier bronnen: subsidie van de overheid (gemeente en 

provincie), inkomsten vanuit de markt (sponsoring, verhuur en projecten), publiek (horeca en kaart- 

verkoop) en donaties van private partijen (vriendenvereniging, fondsen). Bij veel van de instellingen is er 

een verhouding van 40% subsidie en 60% eigen inkomsten of een verhouding die meer richting de 50/50 

gaat, maar er zijn ook een aantal uitschieters beide richtingen op. De meeste instellingen hebben een vrij 

hoog percentage eigen inkomsten. De eigen inkomsten komen voornamelijk voort uit de kaart- verkoop en 

horeca en maar voor een klein gedeelte uit sponsorgelden en verhuur. Private financiering komt nog niet 

in alle gevallen veel voor, maar het genereren van inkomsten uit vriendenverenigingen, businessclubs en 

fondsen wordt steeds meer opgepakt. Het opzetten van een vriendenvereniging of het opstellen van een 

aanvraag voor een fonds kost echter veel tijd en energie waardoor niet elke instelling daarin wil investeren.  

De hoeveelheid eigen inkomsten is hoger dan ik van te voren had verwacht. Mijn hypothese was 

namelijk dat het grootste gedeelte van de inkomsten voortkomen uit de subsidie van de gemeente. 

Vriendenverenigingen en business clubs zijn door veel instellingen opgepakt als een manier om het draag- 

vlak en het netwerk te versterken, maar ook als nieuwe inkomstenbron. In veel gevallen zijn de binnen- 

gehaalde sponsorgelden alleen minder hoog. Dit komt gedeeltelijk overeen met de hypothese dat culturele 

instellingen maar mondjesmaat samenwerken met bedrijven. Maar het gegeven dat instellingen business 

clubs opzetten laat zien dat het bedrijfsleven een steeds belangrijkere rol gaat spelen en dat het belang van 

samenwerking met het bedrijfsleven wordt gezien.  

Als instellingen zich richten tot bedrijven als nieuwe ondersteuners kijken ze voornamelijk naar 

mogelijkheden voor sponsoring. Bedrijven zijn echter in bijna alle gevallen alleen maar bereid tot project- 

sponsoring. Bedrijven zijn vaak niet bereid structurele ondersteuning te bieden aan culturele instellingen. 

Bedrijven stellen ook vaak voorwaarden aan de manier waarop het geld besteedt word. Dit maakt 

sponsoring als marktfinanciering onstabiel, onzeker en soms minder effectief voor de lange termijn. 
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Instellingen zetten middelen in om sponsors te werven, maar uiteindelijk is sponsoring waarschijnlijk niet 

de financiering die op lange termijn bevredigend is voor culturele instellingen. Zoals te zien is aan de 

manier waarop Het Kunstenlab en Keunstwurk projecten uitzetten in de markt en de aansluiting vinden 

met verschillende partijen zou het ook een goed idee kunnen zijn voor andere culturele instellingen om 

meer projectmatig te werken. Door projecten uit te zetten voor specifieke doelgroepen kan de zicht- 

baarheid van de instelling verbeteren maar er kan ook beter aansluiting worden gevonden met het 

bedrijfsleven doordat zij voornamelijk op projectbasis ondersteuning willen bieden.  

 

6.4 Bedrijfsmotieven voor sponsoring 

Bedrijven noemen allen hetzelfde motief om cultuur te ondersteunen, namelijk de regionale betrokkenheid van 

de bedrijven. Bedrijven zien het als hun taak als maatschappelijke speler ook de culturele sector te onder- 

steunen, wat dan ook waardevermeerderend is voor de hele regio. De desbetreffende regio is niet alleen het 

werkgebied van een bedrijf maar vaak woont een merendeel van de medewerkers in de regio waardoor er 

vaak ook een persoonlijke betrokkenheid aanwezig is bij de medewerkers. De persoonlijke betrokkenheid 

voor de gemeente en voor een specifiek terrein zoals kunst en cultuur is vaak een motief om bepaalde in- 

stellingen of evenementen te ondersteunen.  

In lijn met de hypothese blijkt betrokkenheid bij de gemeente van groot belang te zijn bij de on-

dersteuning van culturele instellingen. De betrokkenheid bij de regio is voornamelijk van belang doordat 

er veel sprake is van informele netwerken waardoor veel mensen uit verschillende sectoren elkaar kennen 

en daardoor een persoonlijke betrokkenheid hebben. Veel medewerkers zijn lid van verenigingen of zijn 

vrijwilliger bij een instelling. De betrokkenheid op persoonlijk niveau is daardoor misschien nog wel 

belangrijker dan op bedrijfsniveau.  

De keuze van de bedrijven voor een bepaalde sector hangt daarnaast samen met het imago van het 

bedrijf en de eigen marketingdoelstellingen. Je zou kunnen zeggen dat de bedrijven zich verbinden aan 

een sector die voor hen waarde heeft en ook binnen de organisatie van belang is en draagvlak heeft. Dit 

kan in relatie worden gebracht met wat de heer Kleuskens benoemt over de samenstelling van de 

bevolking in de gemeente Venlo en de invloed hiervan op de cultuurparticipatie in de gemeente. Van de 

benaderde bedrijven in Venlo wilden maar twee bedrijven meewerken aan het onderzoek. Het zou kunnen 

zijn dat door de lagere cultuurparticipatie bij de bevolking er ook minder draagvlak is binnen bedrijven om 

culturele instellingen te ondersteunen. De betrokkenheid van de bevolking kan dus van invloed zijn op de 

mate waarop het bedrijfsleven zich verbindt aan de culturele sector.  

Het is wenselijk als een instelling op een bepaalde wijze aansluit bij de marketingdoelstellingen van 

het bedrijf. Je ziet dat er meer gezocht wordt naar verbanden die voor beide partijen iets opleveren. Dit 

hoeft niet in de financiële zin van het woord, maar het kan ook gaan om uitwisseling van expertise of het 

bereiken van een nieuwe doelgroep.  

 

Terwijl alle bedrijven culturele instellingen ondersteunen omdat ze een sterke betrokkenheid voelen bij de 

regio, is niet te negeren dat bedrijven op zoek zijn naar samenwerkingsverbanden die voor hen inhoudelijk 
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interessant zijn. Het gaat hierbij niet zozeer over financiële winst maar er is toch sprake van een eigen 

belang. Bedrijven zijn namelijk op zoek naar samenwerkingsverbanden die voor het bedrijf waarde 

vermeerderend zijn, aansluiten op de marketingdoelstellingen en ervoor zorgen dat ze zich kunnen 

onderscheiden van anderen. Het eigen belang is wel aanwezig, maar is dus wel meer inhoudelijk van aard 

en gaat in de praktijk niet zozeer alleen om het vergroten van de winst.  

 

6.5 Wijze van samenwerking 

Bedrijven hebben behoefte aan meer inhoudelijke samenwerking met culturele instellingen. Gelijk-

waardige samenwerking die voor beide partijen waardevermeerderend is. Naast het feit dat er dan sprake 

is van een meer intensieve samenwerking kan het voor beide partijen ook een voordeel zijn dat het vaak 

gaat om een meer duurzame relatie in plaats van een tijdelijke sponsorrelatie.  

 De hypothese was dat het voor bedrijven positief zou kunnen uitpakken om meer creativiteit binnen 

de organisatie te halen en dat culturele instellingen meer waarde zouden kunnen creëren voor een bedrijf. 

Uit de praktijk komt een duidelijke vraag en behoefte aan cultuur en creativiteit naar voren bij de 

bedrijven. Door de bedrijven wordt de waarde van kunst en cultuur erkend en zij willen in deze relatie 

investeren. Instellingen lijken zich in tegenstelling hierop in de meeste gevallen vooral te richten op het 

vinden van financiële sponsors waardoor de aansluiting tussen beide niet goed wordt gevonden.  

 Een groot deel van de bedrijven benoemt de manier waarop zij benaderd worden door culturele 

instellingen weinig creatief en onpersoonlijk terwijl er juist zoveel creativiteit aanwezig is binnen de 

instellingen. Veel instellingen besteden maar zijdelings tijd aan de benadering van bedrijven of andere 

partijen en deze activiteit wordt veelal op dezelfde manier ingevuld, meestal als gevolg van de beperkte 

capaciteit die er aanwezig is.  

 

6.6 Strategievorming binnen culturele instellingen 

Culturele instellingen hebben weinig inzicht in de eigen instelling en ook in wat voor behoeften bij andere 

partijen leven. Inzicht in de kwaliteiten van de eigen instelling kan strategisch worden ingezet bij de 

benadering van bedrijven. Instellingen hebben vaak geen langetermijnstrategie geformuleerd om de relatie 

met het bedrijfsleven te versterken omdat er vaak sprake is van informele processen. Veel instellingen 

reageren ad hoc op ontwikkelingen en besteden niet veel aandacht aan de manier waarop de eigen 

instelling zich presenteert naar belangrijke stakeholders. Een gevolg hiervan zou kunnen zijn dat 

belangrijke stakeholders niet het juiste beeld hebben van de instelling, en de potentie van de instelling als 

samenwerkingspartner niet zien. De instellingen lijken misschien minder interessant om mee samen te 

werken, of ze worden überhaupt niet gezien als optie voor samenwerking. Je zou kunnen zeggen dat het 

imago verschilt van de identiteit van de instelling.  

Deze conclusies zijn gedeeltelijk conform de hypothese, namelijk dat instellingen vaak ad hoc beleid 

voeren op zakelijk gebied en als het gaat om de omgeving waardoor de relaties met andere partijen 

moeizaam tot stand komen. Wel is er vaak sprake van lange termijn beleid als het gaat om de artistieke in- 

houd. De professionaliteit van de bedrijfsvoering en de mate waarop instelling aansluiting vinden met 
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andere partijen staan in relatie tot elkaar. De instellingen hebben vaak niet de middelen om hier in te 

investeren, waardoor het ook niet voldoende gebeurt. Als er inzicht is in de behoeften van bedrijven kan 

de instelling door de eigen kwaliteiten strategisch te presenteren de aansluiting met deze bedrijven beter 

vinden.  

 

De belangrijkste conclusies zijn binnen dit hoofdstuk besproken en vergeleken met de hypotheses. Om 

inzicht te krijgen in de belangrijkste verschillen tussen het theoretisch kader en de praktijk zal ik in 

hoofdstuk 6 de conclusies bespreken aan de hand van het theoretisch kader.  
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7. Terugkoppeling naar de theorie 

Hagoort benadrukt dat de cultureel ondernemer nieuwe kansen aangrijpt en dat er een balans bestaat 

tussen economische en culturele waarde.
148

 Het aangrijpen van nieuwe kansen lijkt bij een gedeelte van de 

instellingen minder aanwezig door de enigszins afwachtende houding op zakelijk gebied. Ook de balans 

tussen economische en culturele waarde lijkt bij de meeste instellingen niet zo sterk aanwezig. Het 

gewicht ligt voornamelijk op de culturele waarde en er wordt niet sterk gehandeld vanuit de economische 

waarde. Bij de schouwburgen deze balans wel aanwezig, al zou hier ook gezegd kunnen worden dat de ver- 

houdingen uit balans zijn door de focus op de commerciële kant en dus de economische waarde. 

In dat opzicht kan ook een relatie bestaan tussen de grootte van de instelling en het type bestuurder. Het is 

duidelijk zichtbaar dat de bestuurders van de schouwburgen meer veelzijdige ondernemers zijn die zich met 

volle overgave richten tot het publiek en de markt, anticiperen op ontwikkelingen en samenwerking aanjagen 

met zoveel mogelijk partijen. De bestuurders van de kleinere instellingen zijn meer behoudend en zij houden 

zich voornamelijk bezig met de programmering en het tevredenstellen van het eigen publiek. Hierdoor zijn 

deze bestuurders misschien minder veelzijdige ondernemers die zich vooral op de culturele waarde richten.  

 

Thomas benoemt in zijn onderzoek dat het voor bestuurders belangrijk is zich actief en avontuurlijk op te 

stellen, zodat makkelijker relaties met andere partijen aan kan worden gegaan.
149

 Het ligt dus voornamelijk 

aan de kwaliteiten van de bestuurder op het zakelijke vlak en op welke manier hij deze inzet in welke mate 

hij andere partijen aan zich bindt. De mate van cultureel ondernemerschap zit hem dus niet alleen in de 

grootte en samenstelling van de instelling maar ook in het type bestuurder van de instelling. Je ziet dat de 

meer ondernemende bestuurder vaak werkzaam is bij grote instellingen. De cultureel ondernemer die in 

de theorie wordt besproken heeft dus blijkbaar een voorkeur voor grote instellingen. Kleinere instellingen 

lijken bestuurders aan te trekken die een sterkere artistieke lijn volgen. Naar aanleiding hiervan zie je dat 

de literatuur over cultureel ondernemerschap redelijk goed aansluit bij de werkwijze van grote instellingen 

maar vaak minder goed bij die van kleinere instellingen.  

 

In de praktijk blijkt dat het eigen netwerk, formeel of informeel, van groot belang is voor de culturele in- 

stellingen. Alle drie de gemeenten kennen een ‘ons kent ons’ cultuur en de lijntjes naar belangrijke, 

invloedrijke personen en expertise zijn dan ook kort. Bovendien zijn veel mensen lid van verenigingen of 

vrijwilliger bij culturele instellingen waardoor de benodigde expertise ook via deze kanalen binnen kan 

worden gehaald. Ook Lee en Mulcahy pleiten voor het tot stand brengen van coalities van de belangrijkste 

stakeholders en investeerders.
150

 De belangrijkste partijen moeten in het eigen netwerk worden gehaald en 

behouden zodat zij zich kunnen opstellen als een soort ambassadeurs voor de instelling.
151

 Het tot stand 

brengen van die coalities lijkt op een expliciete en impliciete manier te gaan. Expliciet gebeurt dit door het 

oprichten van clubs voor vrienden van de instelling of voor zakelijke partners. Impliciet gebeurt dit door- 
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dat de meeste instellingen een grote groep vrijwilligers hebben, die zich verbinden aan de instelling, en 

hiermee het belang van de instelling benadrukken en uitdragen. De vrijwilligers lijken alleen minder 

gericht te worden ingezet, terwijl zij ook weer onderdeel zijn van andere netwerken waar de instelling 

gebruik van kan maken.  

 

Financiering is één van de thema’s waar veel over is geschreven maar wat ook voor instellingen van groot 

belang is. Bij de culturele instellingen komt de financiering voor een groot gedeelte van de gemeente en 

voor een groot deel uit publieksinkomsten zoals kaartverkoop en horeca. Daarnaast richten veel in- 

stellingen zich op het benaderen en aantrekken van sponsors. Klamer stelt in overeenstemming hiermee 

dat de inkomsten van veel instellingen via de overheid en het bedrijfsleven (sponsoring) lopen. Het zou 

volgens Klamer beter zijn als culturele instellingen privaat werden gefinancierd kijkend naar de doelen en 

idealen van culturele instellingen. Private financiering komt alleen nog niet veel voor als enige manier van 

financieren, omdat er nog teveel wordt gefocust op de overheid en op sponsor- en fondsenwerving.
152

  

In de praktijk zie je dat instellingen marktgerichtheid in de praktijk brengen door zich te richten op 

het binnenhalen van meer publiek en het benaderen van sponsors. Sponsoring is de meest voor de hand- 

liggende manier om marktinkomsten te genereren. Interessant is wel dat veel instellingen sponsoring niet 

zien als een alternatief voor subsidie omdat het vaak tijdelijk van aard is. Er zitten ook vaak strenge voor- 

waarden aan de sponsoring waardoor de gelden alleen gebruikt kunnen worden voor specifieke projecten.  

 

In onderzoeken van Comunian en Arts & Business wordt aangegeven dat het van groot belang is dat in- 

stellingen inzicht hebben in de eigen organisatie maar ook in de partijen die zij willen benaderen. 

Aansluiting zou beter gevonden kunnen worden als er sprake is van gezamenlijke doelen en overtuigingen, 

en gezamenlijke betrokkenheid.
153

 In de praktijk is dus zichtbaar dat er niet veel inzicht is in de partijen die 

worden benaderd, of dat dit inzicht niet wordt gebruikt bij de benadering van deze partijen. Bovendien 

kunnen veel instellingen niet aangeven wat de eigen kwaliteiten zijn en voor welke specifieke stakeholders 

deze interessant zouden kunnen zijn. Dit zie je ook aan de focus van culturele instellingen op het binnen- 

halen van sponsors terwijl er bij de bedrijven juist behoeften is aan inhoudelijke samenwerking met 

culturele instellingen.   

Structurele aandacht besteden instellingen meestal niet aan het benaderen van bedrijven. Vaak komt 

dit doordat het middelen, tijd en energie kost om dit te doen. Dit is in overeenstemming met Preece.
154

 

Fondsenwerving kost geld voordat het geld gaat opleveren. Financiële middelen zijn meestal niet in over- 

vloed aanwezig en dus kunnen instellingen maar in geringe mate investeren. De weinige middelen en 

beperkte capaciteit kunnen de oorzaak zijn van het feit dat culturele instellingen bedrijven vaak op een 

onpersoonlijk en weinig creatieve manier benaderen.  
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Alle bedrijven sponsoren in meerdere of mindere mate in financiële middelen, al sponsoren bedrijven ook 

in steeds grotere mate in natura. Moir stelt in zijn onderzoek dat bedrijven eigenlijk alleen sponsoren 

omdat ze de winst willen verhogen of omdat ze legitimiteit willen verkrijgen door activiteiten voor de 

gemeenschap te ondersteunen.
155

 Kijkend naar de bevindingen op het gebied van sponsoring van cultuur 

komt echter naar voren dat het eigen belang minder meespeelt. Het gaat hierbij meer om het bijdragen 

aan de versterking van de culturele sector en de gemeente in zijn geheel.  

Frank en Geppert stellen in tegenstelling tot Moir dat er wel degelijk sprake kan zijn van on- 

baatzuchtige motieven, maar dat dit voornamelijk het geval is bij de ondersteuning van kleine culturele 

instellingen.
156

 In dat opzicht is de link te leggen naar de grote betrokkenheid die wordt gevoeld bij de 

bedrijven om culturele instellingen te ondersteunen en de taak die zij voor zichzelf zien op dat gebied. Dit 

staat ook in verband met de opkomst van het maatschappelijk verantwoord ondernemen dat veel 

bedrijven hebben opgepakt.  

Comunian noemt samenwerking met een culturele instelling ook wel een sociaal–economische keuze 

van bedrijven. Hij stelt dat het voor bedrijven ook een hele strategische keuze kan zijn, omdat er op die 

manier kennis en expertise kan worden uitgewisseld die voor bedrijven een meerwaarde kan hebben op 

intern en extern niveau.
157

  

In de praktijk gebeurt er in dat opzicht nog niet veel. Veelal wordt de kennis van het bedrijf wel 

gebruikt door culturele instellingen maar andersom maar mondjesmaat. Sommige bedrijven geven aan dat 

veel instellingen geringe expertise hebben binnen de instelling doordat deze toch vaak bestaan uit 

vrijwilligers en niet over de kennis beschikken die voor bedrijven interessant is.
158

 Hierbij gaat het niet om 

de creativiteit die instellingen vaak wel in grote mate bezitten. Je ziet, zoals Comunian al aangeeft, dat er 

enkele instellingen zijn die zich inderdaad richten op uitwisseling van expertise, zoals het Kunstenlab en 

Keunstwurk.
159

 De meerwaarde die wordt ervaren door bedrijven is goed zichtbaar bij het project 

‘Ongezouten’ van Het Kunstenlab waarbij kunstenaars aan bedrijven worden gekoppeld. De vraag vanuit 

het bedrijfsleven neemt toe en breidt zich ook uit naar andere provincies. Bedrijven hebben behoefte aan 

samenwerking die leidt tot meerwaarde voor het bedrijf. Dit hoeft geen meerwaarde te zijn in financiële 

zin maar juist meerwaarde in kwalitatieve zin op het gebied van communicatie, betrokkenheid en interne 

organisatie. Deze inhoudelijke samenwerking komt al op verschillende plekken in de praktijk voor maar 

het is nog een nieuwe manier van samenwerking; de focus is op dit moment nog steeds gericht op sponsor- 

relaties.  

Om in te spelen op de behoeften van bedrijven met betrekking tot samenwerking is het van belang dat 

culturele instellingen zich verdiepen in de doelen en overtuigingen van de bedrijven zodoende kunnen 

culturele instellingen hierop in spelen bij de benadering van bedrijven en de samenwerking gerichter kan 

worden aangegaan.  
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Bedrijven ondersteunen culturele instellingen voornamelijk omdat ze een sterke betrokkenheid voelen bij de 

regio. De betrokkenheid bij de regio en gemeente en vaak een persoonlijke betrokkenheid van de mede- 

werkers en bestuurders van een bedrijf zijn een motief om bepaalde instellingen of evenementen te onder- 

steunen.  

Het weinige inzicht in stakeholders bij culturele instelling, benoemen Lee en Thomas ook in hun 

onderzoeken. Het zou instellingen helpen om zich te verdiepen in de manier waarop lokale overheden en 

investeerders denken en spreken over kunst en cultuur zodat zij hier op in kunnen spelen met de manier 

waarop ze deze partijen benaderden.
160

 Bovendien is er volgens Thomas niet voldoende inzicht in de eigen 

concurrenten. Inzicht in het bedrijf is één ding, maar instellingen kunnen hun eigen positie ook versterken 

als ze inspelen op de concurrentie.
161

 Er moet dus niet alleen inzicht zijn in de eigen organisatie en in 

bedrijven maar ook in de concurrentie en de eigen positie ten opzichten van deze concurrenten.  

In de praktijk gaat het er dus uiteindelijk om dat instellingen zich bewust zijn van de eigen 

kwaliteiten, de positie die ze innemen ten opzichten van concurrenten en (potentiële) stakeholders en de 

manier waarop de eigen kwaliteiten strategisch kunnen worden gepresenteerd en ingezet om de aan- 

sluiting te vinden met de verschillende partijen.  

 

Door de conclusies te vergelijken met de hypotheses en de theorie is een aantal interessante aspecten aan het 

licht gekomen. Deze punten zijn in het volgende hoofdstuk verwerkt tot aanbevelingen voor culturele 

instellingen, Directie Kunsten, de gemeenten Leeuwarden, Deventer en Venlo en de wetenschap.  
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8. Aanbevelingen 

Het doel van dit onderzoek is om culturele instellingen een handreiking te bieden, en ze te helpen bij de 

benadering van bedrijven en voornamelijk om inhoudelijke samenwerking met bedrijven aan te gaan, te 

versterken en intensiveren.  

Het inzicht in de huidige praktijk van samenwerking tussen culturele instellingen en lokaal 

bedrijfsleven in Leeuwarden, Deventer en Venlo kan tevens van belang zijn voor beleidsontwikkeling op 

Rijks en gemeentelijk niveau. Hiervoor zullen ook enkele aanbevelingen worden gedaan. Door dit onder- 

zoek zijn er al een aantal interessante onderwerpen voor vervolg onderzoek aan het licht gekomen. Ik zal 

enkele suggesties geven.  

 

8.1 handreiking voor culturele instellingen 

Naar aanleiding van dit onderzoek kan gesteld worden dat er bij veel culturele instellingen weinig 

capaciteit is om structureel marktgericht te werken. Dit heeft invloed op de manier en de mate waarop er 

aansluiting gevonden wordt met het bedrijfsleven. Rekening houdend met dit gegeven bied ik een aantal 

aandachtspunten die juist ook voor deze kleinere instellingen haalbaar zijn. Het ene aandachtspunt zal 

afhankelijk per instelling echter meer tijd, geld en energie kosten.  

 

1. Formuleer een missie, doelstellingen en een strategie die betrekking heeft op de gehele 

organisatie.  

2. Breng in kaart wat de verschillende stakeholders zijn van de instelling. 

3. Spiegel de identiteit van de instelling aan de manier waarop stakeholders de instelling zien. Bekijk 

waar de verschillen tussen beide vandaan komen en verander deze waar mogelijk.  

4. Breng in kaart wat de behoeften en wensen zijn van de verschillende stakeholders. 

5. Formuleer per groep hoe deze het beste benaderd kunnen worden. 

6. Formuleer wat de behoeften zijn van de instelling als het gaat om samenwerking. 

7. Breng in kaart welke stakeholdergroepen hiervoor in aanmerking komen. 

8. Onderzoek wat elke stakeholdergroep de instelling te bieden heeft. 

9. Breng in kaart wat de instelling voor de verschillende stakeholders te bieden heeft. 

10. Kijk per specifieke partij waar aansluiting kan worden gevonden en stel de manier waarop de partij 

wordt benaderd daarop af.  

11. Zet in op een projectmatige aanpak om de aansluiting met het bedrijfsleven te bevorderen.  

12. Ga niet in het wilde weg zoeken naar samenwerkingspartners maar begin bij het eigen netwerk en 

het netwerk van de medewerkers en vrijwilligers. Vanuit je eigen netwerk kun je in de loop van de 

tijd gaan uitbreiden. 

13. Investeer waar mogelijk in expertise. Dit kan door een medewerker aan te nemen die de 

benodigde expertise in huis heeft maar dit kan ook door medewerkers een cursus te laten volgen 

of iemand uit het bedrijfsleven te vragen een seminar te geven.  
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14. Zoek naar strategische allianties met culturele instellingen in ieder geval op zakelijk gebied. Dit 

bespaart niet alleen kosten, het is ook een manier om expertise uit te wisselen.  

 

8.2 Beleidsaanbevelingen  

Aandachtspunten bij de ontwikkeling van Rijksbeleid 

Eén van de onderdelen van het programma Ondernemerschap Cultuur is het leiderschapsprogramma. Dit 

programma is bedoeld om leiders van grote en middelgrote culturele instellingen handvatten te bieden om 

cultureel ondernemend te werk te gaan.  

 Bij de invulling van het leiderschapsprogramma zou het goed zijn om de resultaten van dit onderzoek 

in het achterhoofd te houden. De volgende kenmerken en aandachtspunten van kleine en middelgrote 

instellingen zouden meegenomen kunnen worden bij de invulling van het programma: 

1. Er is bij een groot deel van de instellingen weinig capaciteit aanwezig. Er is dus vaak wel een wil 

maar in de praktijk is het erg lastig. 

2. Er is vaak sprake van ad hoc beleid, er ontbreekt een langetermijnstrategie. 

3. Er is weinig inzicht in de eigen instelling en welke aspecten interessant zijn voor stakeholders. 

Bovendien is er weinig inzicht in de behoeften en wensen van de stakeholders. 

4. Vaak is er weinig inzicht in de manier waarop de instelling zich moet presenteren naar de 

belangrijke stakeholders. 

5. De betrokkenheid is groot en er is sprake van grote informele netwerken. Leiders hebben hier de 

taak om mensen en groepen bij elkaar te brengen. 

6. Financiering komt voornamelijk van de gemeente en het publiek. Bovendien hebben de 

instellingen hun focus op sponsoring.  

 

Aanbeveling Gemeenten 

Culturele instellingen hebben vaak een regeling met de gemeente dat er bij winst door de gemeente mag 

worden afgeroomd. Door deze regeling krijgen instellingen geen kans om eigen vermogen op te bouwen. 

Door deze regeling aan te passen krijgen culturele instellingen de mogelijkheid een eigen vermogen op te 

bouwen waardoor zij in steeds grotere mate op eigen benen kunnen staan en een buffer ontwikkelen die 

van pas kan komen bij mogelijke tegenvallers op het financiële vlak.  

 

8.3 Vervolg onderzoek 

Dit onderzoek geeft alleen inzicht in de stand van zaken van samenwerking tussen culturele instellingen en 

lokaal bedrijfsleven in Leeuwarden, Deventer en Venlo. Het zou interessant zijn om in een vervolgonderzoek 

de huidige praktijk van de samenwerking tussen commerciële niet gesubsidieerde culturele instellingen en 

lokaal bedrijfsleven onder de loep te nemen. Bovendien kunnen erfgoedinstellingen meegenomen worden in 

het onderzoek zodat de focus verbreedt word. De onderzoekspopulatie zou bij een vervolg onderzoek een 

stuk groter moeten zijn om daadwerkelijk generaliserende conclusies te kunnen trekken over de stand van 

zaken op het gebied van samenwerking. Onderzoek doen naar commerciële culturele instellingen kan inzicht 
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verschaffen in de manier waarop deze instellingen omgaan met het bedrijfsleven en op welke manier zij zich 

ondernemend opstellen. Inzicht hierin kan interessant zijn voor de gesubsidieerde culturele instellingen.  

Eveneens kan het van belang zijn om in een vervolgonderzoek meer te richten op de betrokkenheid 

van bedrijven en publiek bij de eigen regio en gemeente. Dit bleek een belangrijk aspect te zijn binnen dit 

onderzoek en interessant zou zijn om te onderzoeken of deze betrokkenheid ook gevoeld wordt in de 

Randstad en ook daar als belangrijk motief wordt gezien voor ondersteuning van culturele in stellingen. De 

samenstelling van de bevolking in relatie tot de betrokkenheid van publiek en bedrijfsleven bij de culturele 

sector zou tevens interessant zijn om mee te nemen in het onderzoek. Afsluitend zou onderzocht kunnen 

worden in hoeverre financieringsvormen zoals crowdfunding een rol zou kunnen spelen bij het tot uiting 

brengen van de betrokkenheid van de bedrijven.  
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Bijlage I: vragenlijst interviews culturele instellingen  

 

1. De culturele instelling 

 

Welke positie neemt de instelling in ten opzichten van vergelijkbare instellingen en welke regionale 

functie heeft de instelling? 

Op welke manier is de instelling georganiseerd?  

Met welke partijen wordt er door de instelling samengewerkt? 

 

Hoe zou u de instelling omschrijven? 

 

1. Welke producten / diensten biedt de instelling? 

 

2. Wat is de doelgroep van de instelling? 

- sociaal economisch 

- geografisch / reikwijdte 

Wordt er geprobeerd om nieuw publiek te bereiken? Welke doelgroepen worden als potentieel nieuw 

publiek gezien? 

Hoe wordt het publiek bereikt?  

Wordt er publieksonderzoek gedaan door de instelling?  

Worden er databestanden bijgehouden van de bezoekers en partners van de instelling?  

 

3. Wat is de bekendheid en zichtbaarheid van de instelling? 

4. Wat maakt de instelling onderscheidend ten opzichte van andere vergelijkbare instellingen? 

Welke instellingen worden als directe concurrentie gezien in de regio? 

Waar bestaat de concurrentie uit als het gaat om goede doelen/sponsor bestemmingen in de regio?  

 

5. Met welke culturele instellingen wordt samengewerkt? 

6. Wat zijn de redenen om samen te werken? 

7. Welke vormen neemt de samenwerking aan? 

8. Welke nieuwe mogelijkheden biedt het de instelling? 

 

9. Wordt er samengewerkt met private partijen? (Rotary clubs, vereniging etc.) 

 

Waar bestaat de organisatie uit? 

10. Heeft de instelling een bestuur of Raad van Toezicht? 

11. Welke rol hebben zij binnen de organisatie? 

 

2. Marketingdoelstellingen 

 

Waar bestaat de marketing van de instelling uit en welke rol heeft het binnen de instelling?  

 

12. Hoe zouden de doelstellingen van de instelling beschreven kunnen worden? 

Waar zijn deze op gebaseerd? 

 

13. Is er een marketingplan, en wat zijn de speerpunten? 

14. Welke marketinginstrumenten worden ingezet om de doelstellingen te behalen? 

Zijn er veranderingen doorgevoerd naar aanleiding van de bezuinigingen met betrekking tot de 

artistieke inhoud / doelstellingen? 
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Hoeveel kennis is er aanwezig over het lokale bedrijfsleven? 

 

15. Worden bedrijven vanuit een specifieke strategie benaderd?  

 

3. Inkomstenbronnen 

 

Waar bestaan de inkomsten uit en hoe ontwikkelen deze zich? 

 

16. Waaruit bestaan de inkomsten op dit moment? 

- marktinkomsten 

- private bijdragen 

- subsidie 

- indirecte inkomsten 

Lopen de huidige inkomstenbronnen het gehele jaar door?  

Hebben er veranderingen plaatsgevonden qua de hoogte en samenstelling van het inkomen in vergelijking 

met voorgaande jaren? 

 

17. Hoe ziet de ontwikkeling van de eigeninkomsten eruit? Stijging/daling? 

Op welke manier wordt er geprobeerd om de eigen inkomsten uit te breiden?  

 

18. In welke vormen ondersteund het bedrijfsleven de instelling?  

- giften 

- sponsoring 

- natura 

hoeveel procent is dit van de gehele inkomsten?  

 

19. Wat zijn de effecten van de bezuinigingen op de instelling? 

- extern 

- intern 

Welke acties worden ondernomen intern en extern? 

20. Wat zijn de verwachtingen voor komend jaar als het gaat om financiering? 

 

4. Samenwerking 

 

Wat zoekt de instelling in een samenwerkingsverband? 

Welke strategie heeft de instelling bij de benadering van bedrijven? 

Welke vormen neemt de samenwerking aan en zijn er ontwikkelingen zichtbaar in de mate en omvang? 

 

21. Naar wat voor samenwerkingsvormen worden gezocht?  

Wat wordt er verwacht van de samenwerking met een bedrijf?  

22. Op wat voor bedrijven wordt er gericht?  

23. Op welke manier worden bedrijven benaderd?  

24. Wat zijn de criteria waarop de keuze berust? En hoe verloopt dit keuzeproces? 

25. Welke personen houden zich bezig met sponsoring en samenwerking?  

26. Speelt het bestuur een rol bij de benadering van bedrijven? 

 

27. Met welke bedrijven wordt er op dit moment samengewerkt? 

28. Wat zijn de motieven om specifiek met deze bedrijven samen te werken? 
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29. Op welke manier is de samenwerking tot stand gekomen? 

30. Welke vorm neemt de samenwerking aan?  

31. Welke middelen ontvangt de instelling van de bedrijven? 

- sponsoring in natura 

- financiële gift/sponsoring 

- netwerk openstellen 

32. Wat biedt de instelling als tegenprestatie?  

 

33. Is er de afgelopen jaren verandering zichtbaar in de mate van samenwerking met instellingen en 

bedrijven? 

Zijn hier specifieke oorzaken voor aan te wijzen? 

Wat is de rol van de bezuinigingen hier? 

Welke acties worden ondernomen om dit op te vangen?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 73 

Bijlage II: vragenlijst interviews bedrijven 

 

Welke motieven en beweegredenen heeft het bedrijf om cultuur te ondersteunen? 

 

1. Het eigen bedrijf of filiaal 

 

Op welke manier onderscheidt het bedrijf zich van andere bedrijven en welke regionale functie heeft het? 

 

1. Hoe zou u het bedrijf omschrijven? 

- Wat is uw rol binnen het bedrijf?  

2. Welke producten / diensten biedt het bedrijf? 

3. Wat is de doelgroep van het bedrijf? 

- sociaal economisch 

- geografisch 

Wordt er geprobeerd om nieuwe doelgroepen te bereiken? 

Welke doelgroepen worden gezien als potentiële nieuwe klanten? 

Wordt er onderzoek gedaan naar de doelgroep? 

 

4. Wat maakt het bedrijf onderscheidend van andere vergelijkbare bedrijven? 

5. Wat is de bekendheid en zichtbaarheid van het bedrijf in de regio? 

 

Waar bestaat de organisatie uit? 

Is er een Raad van Toezicht of een bestuur?  

Welke rol speelt deze?  

 

6. Wat zijn de doelstellingen van het bedrijf? 

7. Waar zijn deze doelstellingen op gebaseerd? 

 

8. Is er een marketingplan aanwezig en wat zijn hier de speerpunten van? 

 

2. Motieven voor sponsoring 

 

Wat zijn de motieven en beweegredenen van het bedrijf om cultuur te sponsoren? 

 

9. Welke sectoren worden gezien als mogelijkheden om te ondersteunen? 

10. Welke voordelen heeft cultuur in vergelijking met andere sectoren? 

11. Welke motieven heeft het bedrijf om aan cultuursponsoring te doen? 

Hoeveel kennis is er aanwezig over de culturele sector? 

12. Op welke manier wordt er kennis verkregen over deze sector? 

Hoeveel belang hecht u aan het ondersteunen en daardoor behouden van de culturele instellingen in de 

gemeenten?  

13. Welke sectoren worden er nog meer ondersteund?  

 

 

3. Keuzeproces 

 

Welke aspecten zijn van belang bij de keuze om een specifieke instelling te ondersteunen?  

Wie hebben er binnen het bedrijf invloed op dit keuzeproces?  
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14. Is er een sponsorplan? 

15. Op welke manier wordt er een keuze gemaakt tussen de verschillende sectoren die gesponsord kunnen 

worden? 

16. Zit hier een specifieke strategie achter? 

Wordt het bedrijf altijd benaderd voor sponsoring, of benaderd u ook weleens culturele instellingen? Op 

welke manier benadert u culturele instellingen? 

 

17. Welke aspecten zijn van belang bij de keuze voor een specifieke instelling? 

Heeft u een voorkeur voor een bepaalde discipline? 

Zijn er voorkeuren wat betreft culturele instellingen? 

Wat maakt deze instellingen anders dan de andere instellingen? 

 

18. Wie maakt de keuzes met betrekking tot sponsoring? 

Hoeveel invloed de eigenaar van het bedrijf? 

Welke rol speelt het bestuur bij deze keuzes en bij de benadering van instellingen? 

 

19. Hoe zou het bedrijf het liefst benaderd worden door culturele instellingen? 

Op welke manier benaderen instellingen het bedrijf? 

 

4. Vormen van samenwerking 

 

 Op welke manieren wordt er samengewerkt? 

Wat zijn de wederdiensten die worden gegeven? 

Wat ervaart het bedrijf als positief en negatief bij de samenwerking met instellingen? 

Wat verwacht het bedrijf van komend jaar?  

 

 

Welke instellingen worden op dit moment door het bedrijf gesponsord? 

 

20. Welke vormen neemt deze sponsoring aan? 

- Sponsoring in natura 

- Sponsoring in financiële middelen 

- Open stellen netwerk 

21. Wat geven de instellingen als tegenprestaties? 

22. Waar zouden culturele instellingen voornamelijk op moeten letten als zij een samenwerking aan willen 

gaan met bedrijven? 

 

23. Wat gaat er goed, en wat gaat er minder goed bij de samenwerking met culturele instellingen? 

 

24. Is er een verandering zichtbaar met betrekking tot het aantal instellingen dat ondersteund wordt als 

gekeken wordt naar afgelopen jaar? 

 

25. Welke verwachtingen heeft u voor het komende jaar als het gaat om het ondersteunen van culturele 

instellingen? 

Heeft de economische crisis invloed op dit keuzeproces? 

Heeft de crisis invloed op de hoogte van het bedrag en de mate waarin cultuur gesponsord wordt 

door het bedrijf? 
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Bijlage III: interview Tim Gaal, Directeur Perron 55, Venlo (3 april 2012) 

Duur: 55 minuten 

 

De culturele instelling  

Perron 55 is zoals veel pop podia ontstaan als een jongerencentrum. Daar ontstond al vrij snel een 

levendige muziek scene maar de huisvesting was niet optimaal. Eind jaren negentig is dit gebouw er 

gekomen maar het was eigenlijk een halfslachtig gebouw. Er waren in dit gebouw ook ruimtes 

gereserveerd voor lithografie en zeefdrukken, een donkere kamer en voor video bewerking. Perron 55 heeft 

toen zijn naam gekregen. Het hele beheer is sinds de bouw geland bij welzijnsstichting Wel.kom.  

In de jaren negentig bestond hier een cultuur waar het roken van joints een activiteit op zich was, toen 

heeft de leiding besloten om de bezem er doorheen te halen. Rond 2002 hebben wij de status van 

poppodium gekregen, toen zaten we nog steeds aan de welzijnsstichting vast. In 2007 of 2008 heeft de 

welzijnsstichting besloten dat ze het niet meer aan zouden bieden in hun pakket. We hebben een stichting 

opgericht, met een bestuur, en op deze manier zijn wij nu partner van de gemeente. We ontvangen een 

exploitatiesubsidie en we zijn in dialoog met de gemeente en subsidiënten over onze operationele 

werkzaamheden.  

We hebben gister de nieuwe plannen voor het poppodium bekend gemaakt. Het gaat midden in de 

binnenstad komen, het is een project waarbij wij en de gemeente Venlo de ambitie hebben om de Paradiso 

van Limburg neer te gaan zetten. Er is bij de gemeente het inzicht gekomen dat het belangrijk is om de 

culturele pijlers in je binnenstad te houden en dat het je stad versterkt en het versterkt tevens je positie als 

centrumstad binnen de EU regio. Venlo is natuurlijk heel dichtbij Duitsland en Venlo wil de rol van 

centrumstad van deze regio graag oppakken.  

Het nieuwe podium zal er staan in 2014, tot die tijd zijn wij vooral bezig om hier de zaken zo goed 

mogelijk te regelen, en te bouwen naar een nieuw poppodium, inhoudelijk gezien dan. Een nieuw pand is 

natuurlijk geweldig, maar een poppodium is meer dan alleen een gebouw. Het podium is bovenal een 

organisatie en dat is denk ik het belangrijkste.  

We werken hier met vijf betaalde krachten, twee fulltimers, drie part timers. Ik ben fulltimer, directeur 

en programmeur, een collega van mij is hoofd productie en horeca, en hij doet de gehele planning. De 

productie assistent is een parttimer, daarnaast hebben we een hoofd techniek die parttimer is en we 

hebben een hoofd pr en marketing parttime. Zij begint komende donderdag. Wij werken tevens met 80 

vrijwilligers.  

Ons bestuur bestaat uit vijf mensen. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers, maar niet de vrijwilligers die 

op de werkvloer staan. Het bestuur bestaat uit een advocaat, een accountant en een bedrijfskundige. Een 

bestuur met een behoorlijk gewicht. Dit is ook wel heel handig geweest in het hele proces van de 

verzelfstandiging, en nu bij het nieuwe poppodium. Het is natuurlijk voor de persoon die de directie voert 

zo als ik dat nu doe super handig om een behoorlijk zwaar bestuur boven je te hebben die jou maximaal 

kan helpen.  
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Wij bieden bij Perron 55 optredens en clubavonden. Onze vrijwilligers werken allemaal in de uit- voering, 

service, bar, artiesten hospitality of in de techniek. We leiden onze techniekmensen zelf op. We bieden in 

principe concerten, Dance avonden en af en toe wat zaken die we samen met culturele partners opzetten 

zoals workshops. De core business is 20 % clubavonden en 80 % optredens.  

 

Onze doelgroep is in principe de muziekliefhebber. Er is een focus op de gemeente Venlo, maar wat ik net 

al vertelde proberen we Duitsland ook mee te pakken. Onze website is tweetalig, ook in het Duits, en ons 

programma boekje heeft ook korte Duitse vertalingen. We hebben al wel Duits publiek maar niet 

voldoende, en daar ligt naar mijn idee wel potentie. Er ligt op meerdere plekken nog potentie, denk 

bijvoorbeeld aan de Venlonaren. We hebben op deze locatie nog te maken met een imagoprobleem door 

het verleden. De mensen die hier niet komen die hebben het idee dat het nog steeds het donkere blowhol 

is uit de jaren negentig, wat we dus absoluut niet zijn. En voor het nieuwe poppodium zal dat natuurlijk 

een geheel ander verhaal zijn.  

 

Marketingdoelstellingen 

We willen een focus leggen op het bereiken van doelgroepen dit jaar. De doelgroep van het nieuwe 

poppodium is de Venlonaar. Dit zijn mensen uit Venlo die zeer betrokken zijn bij de stad, interesse 

hebben in kunst, cultuur en muziek, maar eigenlijk nooit perron 55 op het netvlies hebben staan, terwijl 

we wel een potentieel interessant programma hebben voor hen. Dit is een beetje een vreemde doelgroep 

maar die groepen zijn er heel veel hier. Dit is een nieuwe doelstelling waar we dit jaar mee aan de slag 

gaan. We hebben hier in Venlo 200 internationale studenten zitten die studeren op de Fontys Hogeschool, 

en die willen we ook heel gericht gaan benaderen, bijna één op één als het kan. 

 

We hebben door de jaren heen behoorlijk veel publieksonderzoek gedaan, we hebben vrij veel stagiaires 

deze taak gegeven en door een onderzoeksbureau hebben we marktonderzoek laten doen. We hebben nu 

nog niet zo'n heel goed imago, maar je hebt mensen die het best zouden willen overwegen maar die ons 

niet kennen. Het is een uitdaging om deze doelgroep te bereiken.  

 

Wij hebben een digitale mailinglijst en nieuwsbrieven. De pr marketing bestaat eigenlijk uit een stukje 

print materiaal: programma boekjes, flyers, en posters die worden verspreid. We hebben ook online 

marketing: website, social media en online mailinglijsten. Daarnaast werken we samen met een pr 

bureautje uit Duitsland die daar wat pr activiteiten uitvoert. Er worden persberichten verstuurd naar 

tijdschriften en lokale kranten.  

We zijn nu ook aan het kijken of we ook wat meer aan after sales kunnen gaan doen, dan kun je 

denken aan een gecoördineerde fotoclub of videoclub die impressies van concerten en Dance party’s 

maken en die online aanbiedt zodat je mensen triggerd om terug te komen op de Facebook pagina. We 

zitten er wel redelijk bovenop, maar we worden gewoon beperkt door de resources die we hebben, oftewel 

de mensen. Er zijn veel goede ideeën maar die kunnen niet altijd worden uitgevoerd. 
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De marketingdoelstellingen zijn eigenlijk tweeledig. Ten eerste is het bereiken van de genoemde 

doelgroepen natuurlijk een doelstelling. Het is voor ons van groot belang om de communicatie over het 

nieuwe podium goed te sturen en op de juiste plekken te laten landen. Wij willen de inhoud van het 

nieuwe podium communiceren en de reden waarom we dit doen en we dit belangrijk vinden. Je kunt het 

bijvoorbeeld heel erg zoeken in de samenwerkingsverbanden die je aangaat.  

We willen enerzijds Venlo voorbereiden op de komst van het nieuwe poppodium en draagvlak 

creëren. En anderzijds laten zien dat we op deze locatie ook al heel goed bezig zijn. Algemeen gezien 

willen we meer naar buiten treden met het verhaal waarom we er zijn en waarom we doen wat we doen. 

Hiervoor hebben we voornamelijk gecommuniceerd wat we deden en niet zozeer waarom we het deden. 

Een paar jaar geleden hebben wij een hele inspirerende presentatie gezien, over een soort van 

marketingstrategie. De presentatie ging over de ‘golden cirkel’. Er werd door iemand van TED 

gepresenteerd. Het gaat er in principe over dat je drie lagen kunt definiëren: de buitenste is wat je als 

organisatie of bedrijf doet, de tweede laag is dan hoe je dat doet intern, maar de belangrijkste, de kern is je 

waarom, je ‘why’. Als je mensen je ’why’ kunt vertellen, en dat ook kunt overdragen dan kun je een product 

verkopen. Je merkt ook gewoon dat het werkt. We hebben gemerkt terugkijkend naar het verleden dat 

dingen succesvol waren en niet succesvol waren, en dat je heel veel aan dat model kunt relateren. Het is 

een soort van uniforme bedrijfsfilosofie die wij ons eigen hebben gemaakt.  

 

Wij denken dat we met het nieuwe poppodium een interessanter programma kunt aanbieden, omdat we 

dan een zaal krijgen die bijna twee keer zo groot is zodat je net iets grotere bands kunt aanbieden. We 

hebben bij het maken van de plannen voor het nieuwe podium niet gekeken naar hoe we het nu doen 

maar we hebben heel erg gekeken naar hoe zou je het idealiter doen. We maken een nieuwe start, krijgen 

een nieuwe naam en we zijn heel hard aan het werk om draagvlak te creëren. We proberen een inhoudelijk 

verhaal te vertellen waardoor we mensen kunnen enthousiasmeren. Wij denken dat we in 2014 al zoveel 

draagvlak hebben dat wij een goede start kunnen maken.  

 

 

Inkomstenbronnen 

Onze inkomsten komen alleen vanuit de exploitatiesubsidie van de gemeente, de recettes en de 

horecaomzet. We hebben daarnaast nog wat verhuur maar doordat wij een bepaalde vergunning hebben is 

die verhuur beperkt tot verhuur die overeenkomt met de inhoudelijke doelstellingen. Hierbij kan gedacht 

worden aan bepaalde workshops die met muziek te maken hebben of een theatervoorstelling voor school. 

We zijn dus erg voorzichtig met het verhuren van de ruimtes, ook al zouden we het graag meer doen 

omdat je er veel geld mee kunt verdienen. Het is vooral de Koninklijke horeca Nederland die daar heel 

kien op is dat het niet gebeurt.  
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De subsidie blijft de komende periode hetzelfde maar het bedrag wordt wel bevroren. Wij moeten vanaf 

2014 (in het nieuwe pand) voor ons exploitatiemodel en volgens de afspraken met de gemeente naar 26.000 

duizend betalende bezoekers per jaar. Afgelopen jaar hebben wij een totaal van 13,500 duizend bezoekers 

gehaald, betalend en niet betalend bij elkaar opgeteld.  

 

Samenwerking 

Wij werken samen met het Kunstencentrum Venlo op het gebied van educatie. Er wordt in deze zaal gebruik 

gemaakt van onze dj apparatuur voor een dj cursus. Maar we zijn nu met het Kunstencentrum in 

onderhandeling om te kijken naar een plan, popstation heet dat. Popstation is gericht op educatietrajecten op 

het gebied van popmuziek. Dit is voornamelijk bedoeld voor jongeren die enigszins een instrument kunnen 

spelen en zich verder willen ontwikkelen om later op het podium te kunnen staan. Waar wij veel voeling 

hebben met het podium, is het voor de muziekschool een beetje onbegonnen terrein. Dit zijn natuurlijk de 

mooie verbanden die je kunt zoeken omdat je elkaar aan kunt vullen. Bij het nieuwe poppodium kunnen we 

gaan kijken hoe we kunnen faciliteren. In het nieuwe pand komen repetitieruimtes en die zou je kunnen 

gebruiken voor die workshops bijvoorbeeld. Je zou kunnen zeggen dat wij de kennis in huis hebben op het 

gebied van techniek en het kunstencentrum heeft muzikanten en bands en die kun je samenbrengen in 

workshops.  

Theater de Maaspoort wordt straks onze buurman. Het theater heeft drie zalen en de grootste zaal is 

voor 1500 mensen en is er misschien de mogelijkheid om met betrekking tot programmering samen te 

werken.  

 

Verder hebben we in ieder geval een collectief overleg iedere maand met alle directies van culturele 

instellingen in Venlo en daar zitten ook de musea bij, de bibliotheek en zelfs het gemeente archief zit erbij. 

Dit overleg is er om elkaar op de hoogte te houden van ontwikkelingen en om te kijken hoe we elkaar 

kunnen helpen of versterken. Toevallig hebben we morgen een overleg over de Floriade. Het Limburgs 

museum willen graag gedurende de looptijd van de Floriade op woensdag en donderdag iets organiseren. 

Ze hebben daar een budget voor vrij kunnen maken. Ze willen nu graag met de andere culturele 

instellingen verbanden sluiten. Als zij een band willen boeken, dan kunnen wij misschien iets faciliteren. 

We ondersteunen elkaar dus vooral met mankracht, kennis en op facilitair gebied.  

 

Met de Maaspoort zijn we aan het kijken of we elkaar op het gebied van marketing kunnen helpen. Als er 

bijvoorbeeld posters verspreidt moeten worden, dan kunnen we het net zo goed samen doen. Er is wel een 

trend zichtbaar die is opgekomen aan het einde van afgelopen jaar dat culturele instellingen zo goed 

mogelijk proberen samen te werken. Ik weet niet of die verandering uit een noodzaak is ontstaan, dit kan 

ook voortkomen uit een wisseling van de wacht bij instellingen. De ouderwetse directies zie je niet meer 

zoveel, er komen nieuwe jonge directies voor terug en die zoeken veel meer de samenwerking met elkaar 

en met lokale ondernemers op. Bij de ondernemers zitten namelijk ook veel jonge mensen die openstaan 

voor samenwerking en dat levert uiteindelijk veel op. 
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Er is niet echt sprake van samenwerking met private partijen. Wij hebben wel een samenwerking- verband 

met een Dance festival hier in de binnenstad van Venlo, het grootste gratis Dance festival van Zuid. Wij 

hebben intern een aantal concepten ontwikkeld. Vanaf het ontstaan van het festival hebben wij vier 

concepten kunnen programmeren op het festival. Met betrekking tot dat festival hebben we ook nog een 

pre- en afterparty hier in huis een aantal maanden ervoor en een aantal maanden erna. Ik denk dat als we 

straks in de binnenstad zitten het heel belangrijk wordt om goede samenwerking aan te gaan met de lokale 

horeca.  

 

Ik denk dat wij als poppodium in Venlo er ook zijn om de popcultuur te versterken. Natuurlijk moet ons 

eigen huishoudboekje kloppen, alles wat wij binnen onze eigen 4 muren organiseren moet goed zijn, maar 

daar moeten we ons niet blind op staren. We moeten ook met de beleving van muziek en de binnenstad 

bezig zijn.  

 

Samenwerking moet altijd wel leiden tot iets, je moet niet samenwerken om het samenwerken. Je moet 

samenwerken omdat je een bepaald gemeenschappelijk doel hebt.  

 

We werken nog niet samen met bedrijven. Het is wel iets waarvan ik vind dat we daar naar moeten gaan 

kijken. Als je kijkt naar commerciële bedrijven dan is de samenwerking met dat Dance festival ook wel een 

commerciële samenwerking.  

 

Eigenlijk werken we wel samen met bedrijven maar niet zozeer op het gebied van sponsoring. We werken 

heel nauw samen met Sounds, een hele grote cd- en platenzaak in het centrum. Ze hebben veel expertise 

in de zaak en we pakken vaak samen dingen op zoals de popquiz die we elk jaar organiseren. Soms als wij 

een artiest hebben dan speelt hij eerst in de winkel of zij dragen soms bands of artiesten aan bij ons. Onze 

programmaboekjes gaan daar ook altijd standaard mee in de tasjes.  

Ook is er een samenwerking met een muziekzaak in Venlo die muziekinstrumenten verkoopt. De 

samenwerking is op het gebied van ondersteuning van lokale bands. We hebben eens bandjesavond 

waarbij bands zichzelf moeten verkopen door tickets te verkopen. Dit initiatief doen we in samenwerking 

met die muziekzaak.  

Er zijn ook een aantal cafés in de binnenstad die als podium fungeren, maar dan kleinschaliger. Bij 

deze cafés ondersteunen wij op het gebied van techniek of we programmeren gezamenlijk een band.  

Wij zijn op dit moment heel druk bezig met het nieuwbouw proces, maar ook om het hier in goede 

banen te laten verlopen en de doelstellingen voor de komende periode te bepalen. Sponsoring is wel iets 

om naar te gaan kijken, en misschien kunnen we in de komende periode al verbanden gaan leggen. We 

willen vooral mensen informeren over het nieuwe poppodium en het is heel belangrijk om je stakeholders 

te informeren, dat is je publiek en dat zijn allerlei bedrijven die wat gaan merken van de veranderd. ik heb 

een e-mailbestand van stakeholders, en dat zijn bijna 400 e-mailadressen. Ik ken deze mensen ook 
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allemaal persoonlijk vreemd genoeg. Dat is een hele grote groep, en daar zitten ook echt wel partijen 

tussen die zich in een netwerk bevinden van mensen waar we iets mee zouden kunnen doen. Ik zie dit wel 

meer als iets dat interessant is als we eenmaal in het nieuwe pand zitten, niet zozeer op deze locatie nog.  

We zitten nu in een proces van nieuwbouw en we zitten in een proces om een nieuwe organisatie te 

bewerken. Bij deze processen hoort sponsoring. We werken op dit moment samen waar we kunnen, ook al 

is dit alleen maar in facilitair opzicht. We willen samenwerken met winkels, lokale ondernemers, festivals, 

en misschien kunnen we op een later tijdstip ook een business club en vrienden van ontwikkelen. Dit zien 

wij als de volgende stap en daar moeten we goed over nadenken.  

Ik denk dat wij redelijk goede expertise hebben op het gebied van het organiseren van evenementen. 

Als we eenmaal in het nieuwe podium zitten dan heb je een interessantere plek te bieden aan bedrijven, 

maar dan heb je weer die para commercie, dan moet je goed gaan opletten of dat dan weer niet te veel 

wordt. Je kunt heel snel in een spagaat terecht komen waar je dan enerzijds je eigen doelstellingen hebt, 

dus het programmeren van een interessant, populair en kwalitatief hoog programma. Een programma wat 

ook vernieuwing en verdieping in zich heeft. Anderzijds heb je een stukje cultureel ondernemerschap 

waardoor je ook je eigen broek kunt ophouden, maar daar zie ik wel het verhaal van para commercie, dat 

steekt heel snel de kop op. Ik kan mij voorstellen dat je voor de bedrijven en relaties een concert 

organiseert. Je vraagt de medewerkers wat zij leuk vinden en dan kun je speciaal voor hen een concert 

organiseren. Dit zou in potentie een goed idee zijn, omdat het zich uiteindelijk zelf terug betaald, maar ik 

kan me wel voorstellen dat koninklijk horeca Nederland en de lokale ondernemers zullen gaan protesteren 

omdat zij zelf ook die faciliteiten hebben.  

Wij zijn met deze partijen in gesprek met betrekking tot samenwerking, maar de branche- vereniging 

horeca Nederland is daar heel erg scherp op en die willen dat elke cent subsidiegeld goed besteed wordt en 

al snel de schijn gewekt wordt van oneerlijke concurrentie. Het feit is ook dat je een interessant 

programma wilt aanbieden maar de subsidies worden waarschijnlijk alleen maar minder en je moet wel 

een idee hebben hoe je dat denkt op te vangen, dan loop je toch tegen beperkingen op. Sponsoring kan 

natuurlijk ook gewoon zijn dat een bedrijf zijn merk wil laten zien. Jack Daniëls is een bedrijf dat ons 

sponsort. We krijgen een sponsorbedrag en als tegenprestatie hangen wij reclame en merchandise op. Ik 

denk wel dat sponsoring in deze tijd lastig is, ik hoor het ook van mensen die betrokken zijn bij festivals. 

Het is door de crisis heel lastig om sponsoren te krijgen. Zelfs de grote scheutige sponsoren trekken zich 

terug. Ik zoek het voor alsnog veel meer in het leggen van verbanden. Ik geloof er echt niet Ik heb er iets 

aan als we iets doen waardoor het bezoek bij elkaar toeneemt. Dat soort constructies werken.  

Als ik mijn faciliteiten en mensen inzet, en dus tijd, doe ik eigenlijk ook aan sponsoring. We hebben 

hier een mini festival, a day at the park, het is een festival waar mensen hun eigen eten en drinken mee 

moeten nemen en kunnen genieten van bands de hele dag. De organisatie is over genomen door drie jonge 

meiden, waar we er eentje heel goed van kennen omdat die bij ons helpt met organiseren. Zij kwamen hier 

praten, ze hadden veel ideeën maar er is bij ons meer expertise over hoe je zoiets opzet en toen heb ik hun 

gewoon aangeboden om een coproductie te doen. Wij produceren met hen dat festival, leveren mensen, 

trekken samen op met betrekking tot pr en marketing. Je moet je ook presenteren als een organisatie die 
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veel voor de stad doet, en dan is zo’ n festival de uitgelezen kans. Of ik nou 300 euro besteed aan huur van 

apparatuur of ik ga voor 1000 euro posters laten ophangen dan doe ik liever dat eerste. Je zou het als 

sponsoring kunnen zien maar ik zie het meer als een samenwerking omdat het beide wat oplevert. 

Sponsoring moet je proberen om te draaien naar samenwerking.  
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Bijlage IV: interview Linda van Vegchel, accountmanager Theater de Maaspoort, Venlo  

(13 april 2012) 

Duur: 41 minuten 

 

De culturele instelling 

Dit is Theater De Maaspoort. We zitten nu in een veranderingsslag: een nieuwe directie, een nieuw 

beleidsplan en er is een nieuwe koers uitgestippeld. Deze veranderingsslag hangt ook grotendeels samen 

met de bezuinigingen op cultuur, dat is in de gemeente Venlo namelijk ook het geval. Onze subsidie gaat 

vrij drastisch omlaag in de komende drie jaar zal de subsidie elk jaar met een ton omlaag gaan. Op deze 

verandering moeten we anticiperen.  

Het gebouw is volledig verbouwd afgelopen zomer, daarnaast hebben we ook de keuze gemaakt om de 

horeca uit te besteden aan een vaste horeca partner. Vroeger deden we dat in eigen hand en door het uit te 

besteden is de organisatie ook meteen afgeslankt. Bovendien hebben ook een nieuwe organisatiestructuur 

gekregen. Voorheen hadden we een vrij groot MT dat is nu een driekoppig MT geworden. We hebben een 

manager bedrijfsvoering en een manager marketing, onder de marketing valt de programmering, de pr en 

de sales kant op zakelijk gebied. Ik ben verantwoordelijk voor de sales kant. Aan de andere kant is er de 

manager bedrijfsvoering en daaronder valt de administratie, de publieksdienst en de techniek.  

Jaarlijks hebben we professioneel zo’ n 200 voorstellingen, kleine en grote zaal voorstellingen bij elkaar 

opgeteld. Dit aantal voorstellingen zullen we blijven programmeren. Een belangrijk speerpunt van de 

maaspoort is om een A programmering te houden, een A programma is een divers aanbod die alle 

disciplines vertegenwoordigd.  

Buiten die professionele programmering om moeten we daar ook nog de verhuringen in zien te 

passen, en daarom komt het nu vaak voor dat we nee moeten verkopen omdat een bepaalde datum al 

bezet is door een voorstelling.  

We hebben vaste huurders die eigenlijk elk jaar terugkomen. Daarvoor zetten we het programma, 

voordat we gaan programmeren, al vast maar anderen aanvragen die door het jaar heen binnen komen 

moeten daar toch in schikken. We krijgen veel aanvragen, en nu met de Floriade is het nog meer, je merkt 

echt dat het een aantrekkingskracht heeft. Het is aan de andere kant ook wel een concurrent omdat ze zelf 

ook congres faciliteiten hebben. We merken dat daar veel dingen plaatsvinden omdat het maar tijdelijk is.  

 

De doelgroep is in principe Venlo en regio. Wat we zien is dat onze grootste groep klanten de 

vijftigplussers zijn die boven modaal verdienen. 

 

De mensen die hier werken, werken al heel lang bij het theater. Er zijn veel lange dienst- verbanden. 

Mensen zijn wel echt verbonden aan het theater en de cultuur. Je ziet wel echt een slag naar het meer 

commercieel denken omdat het ook gewoon moet. Vroeger werkte mensen omdat ze toch betaald kregen 

en het maakte niet veel uit maar nu moeten we de klanttevredenheid hoog hebben en gastvrij zijn anders 

komen de klanten niet terug,  
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Mensen realiseren zich dat het nodig is en daar wordt ook goed mee om gegaan. De nieuwe koers 

wordt nog commerciëler en daar zijn we nu ook meebezig om dat verder in de afdeling uit te rollen. Er zijn 

bepaalde brainstormsessies, onder leiding van een adviseur, zodat iedereen ook betrokken wordt in het 

einddoel.  

 

Marketingdoelstellingen 

We hebben heel veel gedaan om jongeren aan te spreken, maar dat blijkt heel lastig. We hebben 

verschillende clubs gehad maar dat kwam niet echt van de grond. We zijn nu bezig met het ontwikkelen 

van initiatieven samen met de Fontys Hogeschool die in de buurt ligt, en met de Rabobank gaan we 

waarschijnlijk een project doen. We kunnen nu veel met social media, en daar steken we ook meer op in.  

We deden altijd een rondje cultuur met alle culturele instellingen en de middelbare scholen. Hier gaan 

we komend jaar niet meer aan meedoen omdat het niet echt gewaardeerd werd door de scholieren. 

Scholieren gaan in drie dagen tijd langs verschillende instellingen voor activiteiten en dat werd ontzettend 

lastig om te begeleiden omdat het één grote chaos werd.  

Bij de jongeren zit absoluut potentie vooral als we meer gaan insteken op cabaret, wat bij jongeren 

meer populair is. Daarnaast zien we het Duitse achterland als een grote potentiële kans. In Duitsland 

wordt de cultuur nog heel erg gesubsidieerd en zijn theaterkaarten veel goedkoper. Duitse gasten gaan 

graag naar opera en dans. Maar omdat opera veel goedkoper is in Duitsland is het minder aantrekkelijk 

voor ze om hier naar toe te komen. Daarnaast is adverteren in Duitsland ook heel erg duur, dus je stopt er 

dan heel veel geld in maar het komt niet terug omdat het voor hen minder rendabel is om hierheen te 

komen.  

Ons doel is om steeds meer een regiofunctie te gaan vervullen, dit kan ook nog beter als de 

verbouwing klaar is en we dus nog groter zijn. In Venray programmeren ze veel minder opera en klassiek, 

en in Roermond doen ze dat ook veel minder en hebben ze een veel commerciëlere insteek. We proberen 

de gasten in Venray en Roermond die wel geïnteresseerd zijn in opera aan te spreken en ze hier heen te 

trekken. We werken ook wel veel samen met deze twee schouwburgen. In elkaars brochure staat ook of de 

voorstellingen bij één van de andere schouwburgen te zien is. Maar het zijn ook concurrenten in de regio. 

Onze grote producties van komend jaar staan ook in de brochure van Venray en andersom ook, dit is het 

eerste jaar dat het gebeurt. Dit is deels naar aanleiding van de bezuinigingen maar er is voor opera ook 

gewoon een bepaald publiek, en ga je een grotere regio aanspreken dan kun je ook meer publiek bereiken 

en aantrekken.  

We willen het Duitse achterland meer aan gaan spreken, dat is een doel waar een strategie op 

ontwikkeld moet worden. Het is wel zo dat we nu net een nieuw beleidsplan hebben en aan de hand van 

dat beleidsplan moeten nog concrete acties en doelstellingen geformuleerd worden.  

 

Een andere doelstelling is om meer geld te verdienen met de programmering die wij hebben, daarmee wel 

in het achterhoofd houdend dat die brede programmering behouden moet worden. We willen ons ook 
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meer profileren met toneel, we willen juist die uitstraling naar buiten behouden dat we ook de wat 

moeilijkere genres blijven vertegenwoordigen. Dit is een belangrijk speerpunt in het nieuwe beleidsplan.  

De huidige marketing manager gaat ons verlaten over twee weken, en er is nu een werving gestart voor 

een nieuwe manager. We gaan steeds meer naar een meten is weten cultuur, ook omdat de huidige 

directeur financieel onderlegd is en de vorige directeur was meer cultureel onderlegd. Daarmee is het dus 

steeds belangrijker om de acties die we ondernemen verder te meten. Dat is wel een uitdaging omdat het 

vaak lastig is. We doen structureel tevredenheidonderzoek onder de bezoekers en onder de huurders. Dat 

gebeurt twee keer per maand bij verschillende genres en bij zakelijke huurders doen we dat bij elke 

huurder. Er zijn ook mistery guests. Ook een intern medewerkeronderzoek wordt eens per jaar gedaan.  

 

We bereiken ons publiek door middel van social media, Titter en Fcebook. Voor facebook hebben we nu 

een structureel systeem waarbij we elke maand een prijs uitloven voor de ‘liker’ van de maand. We doen 

bedrukte media zoals dagbladen maar dat is prijzig en er komt weinig respons op. In de kleinere regionale 

kranten staan we wekelijks met advertenties. Op zakelijk gebied adverteren we in zakelijke magazines 

zoals Noord Limburg Business, dit doen we specifiek voor de verhuur en ons zakelijke platform theater en 

zaken. Voor de consumentenmarkt doen we ook zelf acties. We proberen elk jaar een ludieke actie te 

doen, we hebben een bouw helm actie gedaan, verspreidt door de stad en met die helmpjes kon je een 

ludieke foto maken en daarmee kon je dan prijzen winnen. In de openingsweek hebben we voor nieuwe 

kaartkopers een actie gedaan dat ze prijzen konden winnen. Dat zijn losstaande acties die we zelf op poten 

zetten. We zijn nu bezig om een ' lady’s day' te organiseren om een voorstelling heen. We hadden ooit de 

musical legally blonde en toen hebben we in de stad roze koeken uitgedeeld vanuit een standje met jonge 

blonde meiden, omdat dat ook wel echt de doelgroep was. Het is dus erg persoonlijk en doelgroep gericht. 

We proberen het net even anders te doen dan alleen met de traditionele middelen.  

Wij hebben een mailing en een speciale brochure voor theater en zakenrelaties, we hebben een Linkedin 

groep, ik zit bij verschillende business clubs en we adverteren in verschillende business magazines. Via de 

website kun je nu ook heel gemakkelijk naar de tab van Theater en Zaken. Ik ben hiervoor aangenomen, 

mijn functie heet Eventmanager maar eigenlijk is het een soort account- manager. Ik onderhoud alle 

zakelijke contacten op het gebied van evenementen en de business club. Binnenkort gaan we een digitale 

rondleiding maken die op de website komt. We zijn dus met allemaal dingen bezig om onze locatie meer 

op de kaart te zetten en ook zichtbaar te zijn voor mensen die überhaupt informatie zoeken.  

 

Aan de hand van het nieuwe beleidsplan gaan we nieuwe doelstellingen formuleren, die worden helemaal 

herzien. Maar we weten wel dat het ambitieuze doelstellingen worden. In ieder geval moet het tekort aan 

subsidie opgevangen worden door onder andere verhuur. We zien dat de advertentie opbrengsten 

teruglopen. Het aantal relaties van theater en zaken, het bedrijven platform, dat aantal loopt op. Dit komt 

waarschijnlijk omdat we daar nu veel energie in steken en dat heeft grote potentie. Er valt denk ik nog veel 

te halen omdat het zo onderscheidend is. Met de evenementen zien we dat het nieuwe gebouw ervoor 

heeft gezorgd dat we veel meer aanvragen krijgen en dat we veel zichtbaarder zijn, ook voor kleine 
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vergaderingen stijgt het. Het nieuwe gebouw brengt veel spin off met zich mee. Volgend jaar september 

zijn we helemaal klaar dus dan krijgen we opnieuw weer die boost hopelijk.  

 

We hebben nu een nieuw beleidsplan, een nieuwe organisatiestructuur en een afslanking van de 

organisatie door de horeca. Er is nu al op geanticipeerd om tenminste te kijken hoe we zo efficiënt 

mogelijk kunnen werken met zo min mogelijk kosten.  

 

Landelijk loopt de kaartverkoop terug maar wij zitten qua zaalbezetting hoger dan vorig jaar. We hebben 

dit jaar minder voorstellingen omdat we aan het begin van het theater seizoen twee maanden hebben 

gemist door de verbouwing dus in die zin zijn we heel tevreden. Wat het volgend jaar gaat doen als we 

weer een volledig jaar hebben dat is de vraag.  

 

Inkomstenbronnen  

Onze inkomsten bestaan uit kaartverkoop, horeca, verhuur en diversen opbrengsten. Onder de diverse 

opbrengsten valt bijvoorbeeld Theater en Zaken en opbrengsten van advertenties en brochures. Horeca is 

nu veranderd omdat we het uitbesteed hebben. Zij betalen een bepaalde commissie per jaar om de 

exclusiviteit te hebben en onze faciliteiten te gebruiken en daarnaast krijgen we een bepaald percentage 

van de omzet. De gemeente draagt een groot deel bij aan onze inkomsten, 2.000.000 subsidie per jaar. Het 

gaat een ton per jaar achteruit de komende drie jaar. Dit betekent dat we dat zelf moeten gaan binnen 

halen.  

 

We gaan in de komende periode vooral inzetten op evenementen, dus de bedrijfsfeesten en congressen 

met een nadruk op commercie. We verhuren ook aan verenigingen, harmonieën en dans- scholen maar 

daar hebben we ook een speciaal tarief voor, een cultureel tarief. Zij zijn ook grotendeels afhankelijk van 

subsidies en dat maakt heel lastig omdat je aan de ene kant een huis van de stad wilt zijn maar aan de 

andere kant moeten wij ook wat meer op de kosten gaan letten en kunnen we ook weer niet alles zomaar 

doen.  

Omdat we nu een nieuwe weg ingeslagen zijn denk ik dat we dit jaar met het nieuwe gebouw heel 

anders zitten dan het jaar ervoor voor zover ik dat nu kan zien. Onze systemen daarin zijn nog redelijk 

verouderd dus die gaan we komende tijd onderzoeken en kijken welk planningssysteem het beste bij ons 

past.  

Wat heel mooi is aan Venlo is dat de culturele instellingen steeds meer gaan samenwerken, steeds 

meer naar elkaar toetrekken. Perron 55 komt hiernaast in een nieuw gebouw. Wij krijgen een zaal erbij die 

ook heel geschikt is voor popconcerten en het is niet de bedoeling dat wij elkaar uit de markt gaan 

concurreren. In die zin gaan we kijken of we zo goed mogelijk kunnen samenwerken. Wellicht dat we 

technici of overhead kosten kunnen samenvoegen.  

 

Samenwerking 
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We hebben eens per maand een directeurenoverleg van alle culturele instellingen in de stad. Verder 

presenteren we elk jaar alle kunst en cultuur mogelijkheden in Venlo door middel van de Ouverture, dat 

hebben we dit jaar in juni gepland. De coördinatie ligt in onze handen, mijn collega coördineert het 

festival. Door de stad heb je dan verschillende podia met cultuur- en kunstactiviteiten. Er wordt dan met 

elke instelling samengewerkt.  

We programmeren klassieke voorstellingen in Domani, een kerkje waar een podium in zit. Wij 

programmeren daar en we doen de kaartverkoop. Er is ook nog theater de Garage daar pro- grammeren wij 

klein toneel en daar doen we ook de kaartverkoop voor. Die samenwerking is heel sterk. We hebben een 

samenwerking gehad met Filmhuis De Nieuwe Scene, deze samenwerking is dit jaar afgesloten, maar daar 

deden we op BackOffice gebied eigenlijk alles. Ze zijn nu meer los van ons gaan staan. We proberen 

komend jaar steeds meer samen te werken. Er is een promotie orgaan van Venlo, Venlo Partners, zij doen 

de citymarketing van Venlo. Zij ondersteunen ook de intro van de Fontys Hogeschool en daar willen we 

ook steeds meer mee gaan doen. In de zomer gaan we daar een start mee maken door deel te nemen aan 

het intro festival, dan bieden we hier een locatie voor de studenten. We zoeken eigenlijk op heel veel 

fronten naar samenwerking omdat het ook meer rendabel is vaak.  

 

Theater en Zaken is onze businessclub, het zakelijk platform. Dat is ook mijn speerpunt sinds ik hier in 

dienst ben. Toen ik hier kwam hadden we 13 relaties in september 2010, en nu zitten we op 36 relaties. Het 

doel is om uiteindelijk uit te groeien tot een club van 100. De relaties steunen Theater de Maaspoort en 

daarvoor krijgen zij kaarten terug die zij in kunnen zetten om relaties uit te nodigen voor een voorstelling. 

Deze avonden zijn altijd volledig verzorgd met een diner. De businessclub wordt goed ontvangen, het is 

echt een tegenhanger van het voetbalbezoek. Normaal worden zakenrelaties vaak uitgenodigd voor een 

voetbalwedstrijd, het theater onderscheidt zich daar in omdat je echt iets specifieks kunt uitzoeken voor 

de relaties. Ik zit voor Theater en Zaken bij verschillende businessclubs, we adverteren en we moeten het 

ook erg hebben van de huidige relaties die nieuwe relaties aandragen en enthousiasmeren. Op deze manier 

gaat het uitbouwen wel goed.  

 

Er wordt ook bij evenementen met bedrijven samengewerkt, binnenkort hebben we hier een jubileum- 

congres van een bedrijf uit de regio, en zij willen graag hun relaties uitnodigen. Zij hebben dan zelf het hele 

congres georganiseerd, en ik faciliteer vanuit de maaspoort. Wij doen de creatieve aankleding van het 

podium bijvoorbeeld, en we ondersteunen technisch gezien. Daarnaast denken wij na over de hele logistiek 

en de catering en we adviseren hier ook in.  

 

Het liefst hebben we natuurlijk de echt grote bedrijven om mee samen te werken. We werken nu voor de 

ziekenhuizen en die hebben we het liefst. Er zijn verver niet veel grote multinationals hier in de regio. OC 

is een bedrijf dat al van oudsher aan ons verbonden is, zij zijn hier ook vlakbij gevestigd. Hun 

nieuwjaarsbijeenkomsten organiseren ze hier, dus in die zin is het niet zo moeilijk. Met Fontys zijn we nu 
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bezig om daar ook meer grootschalige activiteiten voor te organiseren, en hopelijk komt dat ook verder 

van de grond.  

 

Wij benaderen bedrijven zelf die een jubileum vieren zodat ze onze locatie meenemen als mogelijke optie. 

Op deze manier probeer je mensen op een idee te brengen. We proberen wel mee te denken en te 

anticiperen op dit soort vieringen van bedrijven. Ook vanuit de businessclub, je probeert zoveel mogelijk 

uit te dragen wie we zijn, wat de mogelijkheden zijn zodat mensen hiernaartoe komen en wij ze kunnen 

rondleiden. Van daaruit komen dan ook aanvragen voor congressen die jaarlijks georganiseerd worden 

maar die eigenlijk altijd ergens anders hebben plaatsgevonden.  

 

Nu met de openheid naar buiten door de verbouwing is de ruimte die we hebben echt een sterk punt wat 

meerwaarde kan hebben voor andere partijen. Mensen zien nu ook echt dat er activiteiten of 

voorstellingen zijn en dat we open zijn en dat is een grote verbetering. Je moet zichtbaar zijn voor 

iedereen.  

 

Als Perron 55 komt dan zou het kunnen zijn dat er één BackOffice komt als dat efficiënter blijkt te zijn. Er 

wordt wel over gesproken op directieniveau. Samenwerking tussen culturele instellingen wordt erg 

gestimuleerd en gevraagd door de gemeente. Het is nog geen harde eis maar er is een cultuurvisie vanuit 

de gemeente over waarom cultuur belangrijk is en wat er zou moeten gebeuren op dat gebied. In de 

cultuurvisie wordt heel duidelijk aangestipt dat we niet allemaal vanuit eilandjes moeten werken maar de 

krachten moeten bundelen en er samen voorgaan. Omdat het meer oplevert en ook creatievere dingen 

oplevert voor de mensen.  
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Bijlage V: interview Helen Eggenkamp, directeur Kunstencentrum, Venlo (6 april 2012) 

Duur: 40 minuten 

 

De culturele instelling 

We hebben allen takken van sport binnen deze instelling: dans, theater, beeldende vakken, mode en de 

muziekafdeling, die is het grootst, maar dat is altijd zo bij dit soort instellingen. We zitten in drie panden, 

in dit pand geven we muziek, dans en theater, dan hebben we een pand in Tegelen daar zit muziek, dans 

en theater en hier vlakbij zit nog een pand en daar zit de beeldende afdeling en de kunstuitleen in 

Bonnefanten. We geven ook lessen op locatie in Blerick, en in de Gemeente Peel en Maas. 

 

Wij hebben 45 mensen in dienst en dan hebben we nog mensen die gedetacheerd zijn door de gemeente 

Venlo, 18 mensen. We hebben 23 FTE. 

 

De doelgroep van de instelling is 0 tot 80. Wij dienen alle inwoners van de gemeente Venlo, daar krijgen 

wij subsidie voor van de gemeente Venlo, mensen buiten de gemeente mogen ook naar ons toekomen 

maar die betalen een extra toeslag omdat we voor deze mensen geen subsidie krijgen. De gemeente Peel en 

Maas betaalt ook een gedeelte voor zijn inwoners.  

 

We hebben concurrenten, we hebben een particuliere muziekschool in Venlo en er zijn verschillende 

particuliere dansscholen. Op theater gebied is er ook wel wat maar dat zijn voornamelijk dingen die op 

locatie gebeuren in wijken, meer laagdrempelig.  

 

Het gaat er vooral om dat wij alle disciplines aanbieden en gecombineerde pakketten aanbieden aan 

scholen. Scholen huren ons in voor primair en voortgezet onderwijs. Voortgezet onderwijs komt naar ons 

toe, maar we gaan vaak naar primair onderwijs toe.  

Wij zorgen ook voor de doorlopende leerlijn. Wat ze op scholen doen, dat kunnen ze doortrekken in de 

vrije tijd. We werken samen met perron 55 op het gebied van pop, en met theater de garage op het gebied 

van theater, maaspoort op het gebied van talentontwikkeling want daar treden de talenten op als ze 

activiteiten hebben. Particuliere aanbieders van kunsteducatie doen dit niet omdat het teveel tijd en geld kost 

maar dat kunnen wij wel doen omdat we subsidie krijgen van de gemeente.  

 

Marketingdoelstellingen 

Wij willen aan zo veel mogelijk inwoners van Venlo en andere gemeenten waar wij werkzaam zijn, de kans 

geven om hun talenten te verkennen en te ontwikkelen. Onze slagzin is: Verken je Talent. Gewoon doen.   

 

Een marketingplan is misschien een beetje een groot woord maar we hebben net weer een nieuw 

meerjaren beleidsplan geformuleerd. De reden was dat de gemeente Venlo en de gemeente Peel en Maas 

forse bezuinigingen hebben aangekondigd. De gemeente Venlo wilde ook dat wij een nieuw beleidsplan 
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maakte waarin die bezuinigingsopgave in was verwerkt. We zijn nu bezig met de uit- werking van de 

communicatie en de marketing. De communicatie en marketing medewerkster is met 

zwangerschapsverlof geweest, en is nu met een inhaalslag bezig, voornamelijk ook omdat het beleid met 

betrekking tot muziek erg is veranderd. Dus we willen heel graag een officieel marketingplan maar we 

hebben gewoon geen tijd om het op te schrijven want we moeten het meteen uitvoeren.  

 

Muziekonderwijs is in verhouding heel duur, dus wij moeten meer opbrengsten per uur genereren en dat 

doen we door meer kinderen in een uur les te geven, we hadden eerst nog de luxe positie waarbij kinderen 

één op één les konden krijgen. Dat is onbetaalbaar. Maar het blijkt ook dat kinderen meer leren en het 

leuker vinden samen met andere kinderen. Het heeft ook veel voordelen, maar het is voor de docenten zelf 

een hele overgang. Het is een hele andere opzet, we zijn nu ook met online Music bezig, waarbij kinderen 

in kunnen loggen op de online muziekschool en er zijn ook andere systemen. Het is nu de vraag hoe we dit 

kunnen verweven in onze dagelijkse praktijk maar ook los daarvan voor een hele andere doelgroep aan 

kunnen gaan bieden.  

Voor beginners staat dit allemaal op de rit, als je het hele jaar doorlopen hebt dan ben je eigenlijk klaar 

dus dan kun je zelf doorgaan maar ook nog een paar lessen bij het kunstencentrum halen om jezelf te 

verbeteren. Maar ook om de prijs voor de individuele muziekles lager te houden, als je die combinatie kunt 

maken dan kun je een aantal contactmomenten instellen en de rest doe je alleen thuis.  

We hebben daar ook gister weer een bijeenkomst over gehad met de verschillende werkgroepen. We 

hebben er ideeën over maar we zijn dit nog aan het perfectioneren. Er lopen nog pilots met klanten, dus 

we willen kijken wat zij aangeven en hoe zij op deze programma’s reageren.  

 

Dingen die wij steeds vaker doen en meenemen is cocreatie, dat je het samen met je klanten en afnemers 

bekijkt en gezamenlijk bepaald hoe je het gaat aanpakken. Dat proberen we steeds meer te doen. Onze 

docenten zijn onze belangrijkste klanten contacthouders, onze vertegenwoordigers. Zij moeten er meer op 

gefocust zijn wat de klanten aangeven, ze moeten op pikken en aan ons door geven. Maar ook dat ze hun 

antennes aan zetten en aan de klanten vragen wat ze er van vinden. Ze moeten leren om vragen te stellen 

aan de klanten anders blijven we in hetzelfde verhaal zitten. Er zijn er nu een paar die hun eigen werk 

hebben geëvalueerd op eigen initiatief, dat is heel mooi. Het heeft voor de docenten ook een heleboel 

positieve kanten omdat het ook bevestiging geeft dat ze dingen goed doen. Het moet meer een 

automatisme worden.  

 

De club tussen de 20 en de 40 jaar is te weinig zichtbaar, maar dit is in heel Nederland. Mensen in deze 

categorie zijn druk met studeren, huizen kopen, samenwonen, kinderen. En vanaf de veertig komt er weer 

wat meer vrije tijd en zijn ze zelf weer aan de beurt. Misschien kan muziek online er wel voor zorgen dat 

deze doelgroep actief gaat deelnemen. Het is een zeer flexibele manier om toch met muziek bezig te zijn. 

Maar het blijft een lastige doelgroep.  

    



 90 

Inkomstenbronnen 

De inkomsten bestaan uit lesgeld, subsidie en wij bedenken producten waar we geld voor vragen, maar dat 

komt vaak van dezelfde bronnen namelijk het Cultuurparticipatie Fonds en de gemeente. We blijven in 

dezelfde cirkel hangen. Het is lastig om bij grotere fondsen geld aan te vragen want dat is ontzettend veel 

werk. Daardoor doen we dat niet meer. We hebben nu wel een subsidie toegewezen gekregen van een 

Europees fonds, door de innovatieslag waar we mee bezig zijn. Dat is een ontzettende meevaller. Er waren 

zoveel aanmeldingen, maar ze vonden het toch behoorlijk uniek. Het zijn eenmalige dingen waar je niet de 

organisatie op kan laten draaien, en dat is de pest. Je hebt gewoon structureel exploitatiegeld nodig en 

niemand is geïnteresseerd om jou exploitatiegeld te betalen. Je moet toch je lesgelden verhogen, maar daar 

kun je mensen op verliezen dus dat is maar een beperkt middel dat je in kunt zetten. Daarom zoeken wij 

ook naar combinaties die gemaakt kunnen worden. Zoals lestijden veranderen en andere diensten 

aanbieden. We werken veel samen met derden, juist omdat geld vragen lastig is maar met ruildiensten 

kunnen we elkaar wel helpen.  

 

Er zijn al mensen die deeltijd werken die ontslag hebben gekregen en vorig jaar zijn er ook al ontslagen 

gevallen. Dit met het oog op de komende veranderingen. Het geldt voornamelijk voor de muziek 

docenten. Het gros ervan heeft zijn hele leven dit gedaan en hebben toch een beperkt beeld van wat er nog 

meer is, plus dat ze zichzelf nooit op die wijze hebben bijgeschoold. Dit is moeilijk bij sollicitaties. Voor 

vele is het ook moeilijk om te vertellen wat voor kwaliteiten zij nou hebben die ook van belang zijn binnen 

een andere organisatie bijvoorbeeld.  

 

Het subsidie bedrag gaat in augustus aanstaande naar beneden en dan hebben we de helft van de uren in 

Peel en Maas, die mensen hebben allemaal al een ontslag ontzegging gekregen. Het gaat daar om 1 fte 

maar iedereen verliest een paar uur, dus iedereen heeft een beetje pijn. Meestal werken ze daarnaast ook 

nog op andere muziekscholen en als daar hetzelfde gebeurt dan wordt dat wel een groot probleem. In de 

gemeente Venlo gaan de bezuinigingen in 2013 in, maar voor het komende cursusjaar moeten wij al 

maatregelen nemen om de klappen op te kunnen vangen. We moeten gaan kijken of er meer kinderen in 

een groep kunnen, en naar de aanvullende diensten. Als dit niet voldoende is en als niet voldoende 

mensen de diensten afnemen dan komen we met leegstand te zitten en dan moeten er weer ontslagen 

vallen.  

 

Alles wat wij doen kost geld, en we kunnen zoveel snijden als we willen maar het houdt een keer op. Onze 

boodschap aan de gemeente is dat niemand in het bedrijfsleven is bereidt om de exploitatie van een 

instelling te ondersteunen.  

 

Bij de instelling waar ik hiervoor werkte was ik altijd welkom bij bedrijven als het om projecten ging maar 

niet als het ging om de exploitatie. Als ik met mijn collega’s praat dan heeft iedereen daar een hardhoofd 
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in, en als ik dan hoor bij de Maaspoort en het Museum, en Van Bommel van Dam, en hoeveel moeite het 

ze kost om middelen los te krijgen, dat is al een heel gevecht.  

 

Als het niet anders kan zal het misschien particulier moeten worden, maar die vragen hele hoge bedragen. 

We weten dan dat we alleen nog maar voor de happy view werken en dat is ook een optie. We hebben nu 

een gemeentelijke opdracht maar als de gemeente zegt we trekken de opdracht in want we hebben het 

geld er niet meer voor over dan houdt het bij ons ook op en dan gaan de prijzen omhoog, en dan gaan we 

het op die manier doen. 

 

Eén van de maatregelen die wij nemen is dat wij dit pand verlaten, want we zitten in drie veel te grote 

panden en we betalen ons daardoor scheel. Dit pand werkt niet lekker, er gebeurt te weinig. De panden 

zijn te leeg en dat stimuleert niet. We zijn nu met de gemeente aan het kijken, want er zijn ook mensen die 

ruimte vragen, of het pand gedeeld zou kunnen worden. Maar het pand is heel raar ingedeeld, een soort 

klooster. Je komt elkaar niet tegen, het is niet gezellig.  

 

Samenwerking 

We werken eigenlijk met alle culturele instellingen samen in de gemeente Venlo. Met de bibliotheken 

werken we samen voornamelijk als het gaat om het primair onderwijs. Een combinatie van lees en 

beeldende activiteiten. Het gaat bij deze samenwerkingsverbanden niet alleen om het gebruik van de 

faciliteiten maar ook daadwerkelijk samenwerking tussen instellingen. Wij zijn nu bezig met Popstation in 

samenwerking met Perron 55, en daarbij organiseren wij het educatieve gedeelte en bij Perron worden dan 

de festivals gehouden, de dj cursussen en de band packaging. Ieder zet zijn expertise in.  

 

In financiële zin schieten wij niets op met de samenwerking, het kost in verhouding veel meer tijd want je 

zit veel vaker met elkaar rond de tafel. Je wordt er niet rijk van en dat is een belangrijke reden waarom 

particulieren dit niet doen. Het versterkt wel de infrastructuur. Je kunt het niet allemaal apart gaan doen 

want je komt elkaar zoveel tegen, en op deze manier kun je elkaar inhoudelijk versterken. Op een bepaalde 

manier kun je dit ook zien als een soort van sponsoring omdat de samenwerking gaat om ruildiensten en 

het uitwisselen van expertise. 

 

Er zijn nog een aantal fanfareverenigingen en brassbands en die hebben het ook zwaar, want vooral 

jongeren hebben niet zoveel behoefte meer om het hele jaar lang bij een vereniging te zitten. Ook de sfeer 

bij zo’n vereniging sluit niet altijd aan bij de sfeer die de jongeren hebben. Die nemen bij ons de lessen af 

en wij helpen ze bij het organiseren van grotere evenementen. Als we het rond krijgen dan houden we play 

ins, dat betekent dat kinderen bij allemaal verenigingen één dag bij elkaar komen oefenen, en savonds een 

concert geven. Dat doen we ook met een andere partij op het gebied van klassieke muziek. We doen het 

ook met Duitsland samen.  
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Met het bedrijfsleven wordt minder samengewerkt. We hebben afgelopen jaar FshionLb in het leven 

geroepen, en degene die dat gedaan heeft, heeft ook mode winkels hierbij betrokken zodat deze ook 

meeliepen op de catwalk om hun eigen collectie te tonen. Een bruidsmodewinkel zat erbij, 

naaimachinewinkel die via een leuke regeling machines bij ons heeft neergezet. Dan hangt er een plaatje 

bijvoorbeeld. Er zijn stoffen en fourniturenwinkels die spullen,ie ze niet meer gebruiken,voor weinig geld 

bij ons hebben neergelegd en r de cursisten gebruik van mogen maken. Op deze manier krijgen we toch 

middelen binnen zonder dat het handje contantje is. Maar het werkt allemaal wel.  

Doordat zij mede daarvoor ook weer reclame maken, scheelt het ons weer in allemaal dure 

advertenties. Die winkels mogen reclame maken en daar hebben zij weer een belang bij zullen ze ook weer 

eerder aan hun klanten doorgeven dat je bepaalde cursussen kunt volgen bij ons. We weten nog niet 

precies wat daar de uitkomsten van zijn maar we willen gewoon zoveel mogelijk ‘friends’ hebben, mensen 

die er wat positiefs over zeggen en dat er een bepaalde beweging ontstaat en elkaar gaat versterken.  

Bij het popstation hebben we een soortgelijke aanpak, dat doen we dus vooral met perron 55, maar 

ook met een café in de stad. Die doen al veel aan popmuziek en de bandjes kunnen daar optreden en zij 

maken dan weer een promo en die promo kan weer vertoond worden op de website en de social media. 

Dan doen zij gratis en ze regelen alles, dat scheelt ons een hoop geld en op deze manier proberen we 

elkaar te helpen. Daar komt weinig geld aan te pas. 

 

Waar ik nu mee bezig ben is de talentenklas voor de muziekafdeling, dat is een hele dure business, en 

ouders kunnen dat allemaal niet zelf betalen. Ik probeer dat in stand te houden. Ik heb een paar mensen 

benaderd met de vraag of ze met mij meedenken hoe ik het zou kunnen opzetten. Want dan heb ik wel 

gewoon echt geld nodig. Ik heb daarvoor Rom van Strijp benaderd van het Zomer- parkfeest, die hebben 

ook een vriendenactie opgestart. Ik heb iemand benaderd die in Venlo woont en zich als operazanger 

profileert en die ook een festival voor klassieke muziek wil opzetten. Ik zoek dus een paar ambassadeurs, 

die een bepaalde bekendheid hebben in de stad, en die zich willen inzetten om dit voor elkaar te krijgen. 

Als ik 1500 man heb die allemaal een tientje geven dan kan ik de boel aan de gang houden. Op dit moment 

zijn er nog niet veel bedrijven benaderd, maar dat zou wel nog kunnen.  

 

We zijn met scholen bezig en die hebben ook beperkte middelen. Het is de vraag in hoeverre die 

cultuurkaart blijft zoals deze nu is. Hoeveel geld blijft erover om zelf als school extern te besteden los van 

wat kinderen er meedoen. En dat is toch het geld waar ze hier de producten mee inkopen. Veel scholen 

willen alleen nog maar maatwerk en dat is voor ons nog enigszins te doen maar voor grotere instellingen 

zoals de Maaspoort of het Museum, die kunnen niets met maatwerk. Voorheen had je in de gemeente het 

kunstmenu, dan hadden we van te voren voor elke leeftijd iets bedacht in elke discipline en dat namen de 

scholen af. Maar dat willen de scholen in deze regio absoluut niet. Het is een moeilijke samenwerking, 

terwijl het soms ook heel goed gaat.  
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We benaderen eigenlijk met zijn allen de contacten. Ik heb hier een onderwijsbureau die de contacten 

onderhoudt met de scholen, en zo hebben we ook voor elke kunstdiscipline een afdeling die het contact 

met externe instellingen onderhoudt.  

 

We doen weleens wat voor het bedrijfsleven, we hebben met de Volks Universiteit gekeken of het mogelijk 

is om samen te werken omdat zij ook hele grote bezuinigingen hebben. Zij zijn heel sterk bezig met het 

bedrijfsleven en daarin kunnen ze ook wel wat kunstachtige dingen gebruiken, zeker in het kader van 

teambuilding etc. het nadeel is dat de prijzen vrij laag zijn voor de mensen om daar hun lessen voor te 

geven plus dat ze ook wat meer tijd kwijt zijn. En wij houden er al helemaal niets aan over. Nu zijn we aan 

het kijken wat wij er in de toekomst aan over kunnen houden en of het de investering die wij moeten doen 

waard is. We hebben met hen contact omdat zij al veel in het bedrijfsleven zitten en dan is de ingang wel 

makkelijker en daar moet je ook de tijd voor hebben.  

 

Een ander punt is, om ons zelf beter te promoten zijn wij van plan om filmpjes te maken waar onze 

docenten zichzelf tonen via onze eigen media maar dat kan ook via omroep Venlo. Zoetermeer doet dat al, 

en onze docenten waren meteen enthousiast. Wellicht dat daar een mogelijkheid is om op die manier 

jezelf te presenteren.  
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Bijlage VI: interview Rom van Strijp, voorzitter bestuur Zomerparkfeest, Venlo (6 april 2012) 

Duur: 65 minuten 

 

De culturele instelling 

Het Zomerparkfeest is een festival dat 4 dagen duurt. Het is een vrijwilligersorganisatie, ik ben de 

voorzitter en ik ben ook een vrijwilliger. Dat is een groot goed vinden we zelf, het aantal vrijwilligers die 

we hebben is ongeveer 350, en dat breidt zich gedurende het festival uit tot ongeveer 650. Als we ook alle 

verenigingen meetellen, want we huren verenigingen in. Dat is een belangrijk maatschappelijk element. 

Een handbalvereniging bijvoorbeeld, die hebben een vrij goede organisatie en de scouting, dat zijn de twee 

grootste die we hebben. Zij doen bardiensten, en we betalen ze 5 euro per persoon per uur voor de 

verenigingskas. Dus niet voor hen persoonlijk maar dat gaat rechtstreeks terug de vereniging in. Zij tellen 

het aantal uren, en dat gaat op redelijke vertrouwensbasis en dan betalen we dat uit en dat gaat bij hun in 

de kas waarmee ze dan weer activiteiten kunnen organiseren. Voor hen heel belangrijk en voor ons een 

ontlasting voor het werk.  

 

Het subsidie geld willen we helemaal inbrengen, want voor ons is het programma ‘heilig’. Alles wat er 

omheen is ondersteunend het programma. Dat is ook wel een missie: het Zomerparkfeest wil actuele 

ontwikkelingen in kunst, cultuur en samenleving samenbrengen in de vorm van een festival en daarmee 

een bron van inspiratie zijn voor de samenleving.  

Dat laatste, omdat we een vrijwilligersorganisatie zijn, zijn we heel erg geworteld in de samenleving. 

We hebben de crème de la crème van vrijwilligers die er zijn in de stad. We hebben dan het bestuur, de 

commissies en het operationele. Vooral in de commissies hebben we mensen die een iets hoger niveau 

hebben en strategisch kunnen denken, zeker ook in het bestuur. De mensen in de commissies moeten het 

overzicht hebben en expertise hebben in hun vakgebied.  

Het programmateam bestaat uit 10 mensen, en die concentreren zich op één discipline. We hebben dan 

wetenschap, film, wereldmuziek, jazz, pop, poëzie/literatuur. En samen vormen ze dan ook de commissies. Je 

hebt nog veel meer commissies: vrijwilligerscommissie, horecacommissie, technische commissie, 

sponsorcommissie, financiële commissie, communicatiecommissie, veiligheidscommissie. Het bestuur zegt 

wat er moet gebeuren, de commissies hoe en de vrijwilligers doen het. In het bestuur hebben we het over 

onderwerpen als het vrijwilligersbeleid en de planning van de 40
e
 editie over vijf jaar. We hebben ook twee 

mensen via een sollicitatieprocedure aangenomen die in het archief bezig zijn om het op orde te krijgen 

voor de 40
e
 editie. Maar het gaat voornamelijk over beleid en de aanvraag voor het cultuurplan en dat doet 

het bestuur ook.  

 

Voor mij staat dit jaar in het teken van allochtonen, op het festival zelf maar ook in de organisatie is het 

een minderheid. In de programmering niet, daar zie je alle cultuurvormen. Ik zie nog weinig moslima’s 

lopen. Er zijn er misschien ook niet zoveel in de stad maar die er zijn die zie ik niet. Ik heb persoonlijk wel 

wat contacten gezocht met moslima’s, om een keer daarover te praten. Maar dat staat nog in de 
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kinderschoenen verder. We hebben dit jaar zoveel aan ons hoofd gehad met die aanvraag, in de aanloop 

daar naartoe hebben we met een bedrijf een beleidsplan ontwikkeld en toen kwam dat al een beetje tot 

uiting, toen werd mij duidelijk dat we die doelgroep nog helemaal niet ingepalmd hebben. In de rest van 

de samenleving kent iedereen ons, die groep kent ons misschien wel maar er is nog niet echt contact.  

 

Marketingdoelstellingen 

Er is geen ander festival dat zo diep geworteld is in de regio, doordat het zo lang bestaat en zoveel soorten 

muziek behelst. Er is bijvoorbeeld ook Studio Sunday, 2 dagen lang en heel populair maar onder een hele 

smalle doelgroep van mensen tussen de 20 en 35/40. Er is dan alleen maar Dance muziek.  

We hadden al een vriendenclub maar we zijn er vorig jaar serieus mee aan de gang gegaan. Deze club 

is gegroeid van 600 mensen twee jaar geleden tot 1200 vrienden nu. Om lid te zijn kost 35 euro per jaar. De 

dinsdag voor het Zomerparkfeest komt er een band en toespraakjes en dan krijgen de vrienden 

rondleidingen door het park dat nog niet af is, dus ze komen backstage. Dat is een soort klantenbinding 

dat je doet. Ze zijn als enige in het park dan, en afgelopen jaar was het 1200 man, dan komt niet iedereen 

maar toch. Er zit nog wel wat potentie in, vooral in de jongeren. We benaderen ze via folders, en 

persoonlijke benadering, wervingsteams door de stad en over het festival terrein. Dat is iets dat we 

komend jaar nog iets verder willen uitbreiden, we willen kijken of er nog een slag is in de groep 25 tot 

35/40, daar zit nog iets in. Aan de andere kant associëren mensen het feest met gratis en dan moet je 

opeens 35 euro betalen, dan is het toch anders dan in Amsterdam. Daar betaal je grof geld, maar hier is dat 

anders. Die vrienden zijn eigenlijk één van grote sponsoren gezamenlijk. Dat is wel een hele bijzondere 

club. Het zit hem vooral in de emotie. In 2010 toen dreigde we ten onder te gaan, het is niet zo erg geweest 

maar ik heb het toen heel dramatisch gebracht. Maar dat heeft heel positief gewerkt. We zijn toen gaan 

kijken naar de uitgaven en inkomsten. We geven zoveel geld uit en we lopen zoveel risico’s en ik heb toen 

gekeken waar geld in zit. We hebben toen gezegd, als bestuur, kijk naar wat er weg kan zonder dat mensen 

van het publiek dat gaan merken, en ook de vrijwilligers moeten er geen last van krijgen. Toen hebben we 

ontzettend veel dingen gevonden, in de loop van de jaren wordt je toch allemaal wat makkelijker en toen 

hebben we 50 000 euro gevonden dat bezuinigd kon worden. Het meeste door middel van efficiëntie maar 

ook ander soort tenten bijvoorbeeld. 

 

Wij willen meer een beetje richting Lowlands, niet dat we zo groot zullen worden maar zij zijn een 

stapje verder als het gaat om uitstraling en beleving. Pinkpop gaat meer richting commercie en bij 

Lowlands gaat het meer om sfeer en totaalbeleving en die richting zou ik ook op willen met dit festival. Wij 

zullen nooit dat soort grote bands kunnen programmeren maar wij zoeken het vaak in een aantal grote 

bands en de rest allemaal kleintjes. Wij programmeren (bijna) nooit een band twee keer, er kan een keer 

een uitzondering zijn maar eigenlijk nooit. Het programmateam is ook zo’n groot team omdat zij die 

bands moeten spotten op het moment dat ze actueel zijn. Als een band net een cd uit heeft, dat is voor ons 

actueel.  
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We hebben wel een communicatieplan. De doelstellingen daarvan zijn om het Duitse achterland wat beter 

te benaderen, we hebben nu bijvoorbeeld ook een vrijwilligster die native Duits spreekt en die gaat de 

artikelen in het Duits vertalen en we willen de website ook wel in 2 talen maken. Het vriendenteam is daar 

ook een onderdeel van, we willen ook wat ambassadeurs van het Zomerpark- feest die bijvoorbeeld 

vrienden gaan werven, dan gaat het voornamelijk om individuen en niet zozeer om bedrijven. 

 

Inkomstenbronnen 

Wij krijgen onze inkomsten van de drank, We halen daarmee zo’n 40 % van de inkomsten binnen. De 

andere 40 % komt van sponsoring, dat is van groot tot klein. Je moet dan denken aan Brand bier, dat is 

onze grootste sponsor in geld, oogt naar buiten toe wat minder groot maar dat is in geld tegen een ton aan. 

Het is een behoorlijke sponsor. Maar vaak ook in facilitaire zin, al het materiaal, en flinke kortingen, dat is 

ook weer een soort sponsoring. We krijgen iets van 25000 euro van de gemeente en 25000 van de 

provincie, dat is samen 50 000 en dat is ongeveer 10% van de gehele inkomsten. De provincie Limburg 

heeft nu een eis gesteld dat alle organisaties 17,5 procent eigen inkomsten moeten verwerven, en dat is 

voor ons bijna 90 %. Dat gaat wel een beetje veranderen, althans we hebben een aanvraag gedaan voor 

cultuurplan instelling. Eigenlijk zit je dan in de eredivisie van evenementen en instellingen in de provincie, 

dus in de provincie zit daar bijvoorbeeld LSO in, WMC in Kerkrade. Je moet dan aan een aantal eisen 

voldoen, maar we maken denk ik een goede kans. Het zal één deze weken duidelijk worden of we daar 

voor in aanmerking komen.  

We hebben een begroting van ongeveer 8 ton, en daarvan is ongeveer 150.000 euro voor programma. 

We hebben het laatste jaar heel slecht weer gehad, en we hadden wel veel bezoekers maar dat ging heel 

snel naar beneden omdat het slecht weer was. Daar hebben we heel veel geld verloren. We zijn bezig om 

op te krabbelen. En we zijn dan ook in het programma budget wat naar beneden gegaan.  

Samenwerking  

We werken eigenlijk wel met bijna alle culturele instellingen in Venlo samen. Als je het over Perron hebt, 

dat is wel de grootste samenwerking, Tim Gaal werkt ook als stage manager bij ons. We werken ook samen 

met Museum van Bommel van Dam, daar hebben ook acts gestaan, literatuur of kleine theaterproducties 

meestal. Soms worden er in het museum ook films vertoond, er kunnen ongeveer 150 man in. Met de 

Maaspoort hebben we ook een samenwerking maar die zal ook geïntensifieerd worden in de toekomst. Op 

dit moment is de samenwerking vooral op mensen van hun die bij ons werken, dat zijn de professionals die 

bij ons onstage en in de opbouw bezig zijn. Het Perron komt naast de Maaspoort, en wij hebben afgelopen 

jaar ook op 6 januari het ‘Zomerparkfeest speelt door’ gedaan in Perron. Dat was de eerste verdergaande 

samenwerking eigenlijk. Het is de bedoeling om dat dit jaar weer te doen en dan als zij verhuizen echt 

door te zetten omdat het dan veel meer impact heeft. Het idee is om na het Zomerparkfeest om 01.00 te 

stoppen met de hele harde dingen en die dan door te laten gaan bij Perron, en dan zou je nog kunnen 

denken om een hele grote dj neer te zetten in de grote zaal van de Maaspoort. Die samenwerking is er nu 

al maar die wordt in de toekomst echt wel groter.  
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Relaties met het bedrijfsleven zijn wel aanwezig zoals advocaten en bedrijfskundigen. Dus mocht er iets 

zijn dan bel ik zo de wethouder op of iemand met juridische kennis. We hebben niet echt van die 

zakenmensen in het bestuur maar wel een ondernemer. Het zijn mensen die HBO of meer hebben, en dat 

geldt voor allemaal wel. We hebben wel lijntjes liggen. De strategie wat betreft sponsoring van een tijdje 

terug was om het aantal wat te reduceren en iets hoger in te zetten. Dat is nog niet echt doorgezet omdat 

we zien dat in die grote groep kleinere er eigenlijk best heel veel animo is. Dat is een beetje los gelaten. 

Maar het zit eigenlijk veel meer in het relatie management met dat soort clubs.  

We hebben de woensdag voor het parkfeest speciaal voor sponsoren, die krijgen ook een programma, 

een preview van de komende dagen, rondleidingen en die hebben in het voorjaar en in het najaar nog een 

sponsoravond. Er zijn dus drie contactmomenten. De najaar sponsoravond is een bedankje, daar is ook een 

heel programma met bandjes, en afgelopen jaar bijvoorbeeld ook een programma bij het Limburgs Museum. 

In het voorjaar zitten er een paar previews in, en dan op de woensdag voor het feest krijgen ze een 

rondleiding door het park en krijgen ze de laatste dingen te horen. Ze krijgen ook een sponsorpakket in 

december, en op die woensdag. Je hebt verschillende soorten sponsorpakketten waar sponsoren uit kunnen 

kiezen van 1 tot 6 sterren, diamant en goud. Dat kan in financiële middelen maar vaak wordt het 

gecapituleerd in expertise. De trios bank heeft bijvoorbeeld geholpen bij de ontwikkeling van het 

beleidsplan. Er wordt per sponsor gekeken welke aspecten van waarde kunnen zijn voor de stichting en het 

festival waardoor de sponsor heel gericht genaderd kan worden. Het kan ook soms zijn dat we iets willen 

en dat we vanuit die wens gaan kijken naar een sponsor. Wij hebben afgelopen jaar nog nooit zoveel 

sponsors gehad. Dat komt denk ik doordat we een jaar geleden een hele verjongingsslag door zijn gegaan. 

Eigenlijk was de oude groep al heel hard bezig, en die heeft het festival heel groot gemaakt van een klein 

straatfestival tot dit. Toen zagen we dat de organisatie ook eigenlijk aangepast moest worden aan het 

geheel, en dat we ervoor moesten zorgen dat er nieuwe mensen binnen kwamen. In het vrijwilligersteam 

was dat al wel zo, maar niet op bestuursniveau. We hebben een vrij rigoureuze omslag gemaakt in het 

bestuur en in de commissies. De sponsorcommissie, vooral de jongeren hebben veel relaties en zijn vaak 

jonge onder- nemers, die hebben allemaal contacten en zoeken ook heel ander soort bedrijven op. Daar is 

eigenlijk de winst gehaald. De bedrijven die we hadden zijn gebleven, behalve ene paar die failliet zijn 

gegaan. Er zijn wel wat kleinere bedrijven die het iets minder doen maar wel graag erbij willen blijven, daar 

is een soort relatie mee ontstaan waardoor je kunt zeggen, doe het rustig aan en als het weer kan dan zien 

we je weer. Het gaat om persoonlijk contact, het team is groot en iedereen heeft zijn eigen groepje 

bedrijven waar hij contact mee onderhoudt. De meeste bedrijven komen hier uit de regio, en we hebben 

een paar hele grote. Dat zien we wel, omdat het aantal festivals hier groeit, hoewel het nu weer afneemt 

eigenlijk, hebben we wel gezien dat venloop, die hebben een stap gemaakt naar nationaal niveau, ze 

krijgen daardoor meer exposure op tv en we zijn twee vrij grote sponsoren kwijt geraakt aan de Venloop. 

Maar dat zijn wel bedrijven die nog niet zo lang bij ons waren. Een sponsor moet iets hebben met je, het 

moet een win win situatie zijn. Ook voor hen. Alle bedrijven komen met logo’s terug in het 

programmaboekje, op het festival en op een groot led scherm. Maar sommige bedrijven koppelen zich ook 

aan bands waardoor er op het podium naar het bedrijf verwezen wordt 
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Bijlage VII: interview Piet Nilesen, directeur Theater De Garage, Venlo (15 mei 2012) 

Duur: 38 minuten 

 

De culturele instelling  

Theater de Garage is een centrum voor amateurtheater voor noord en midden Limburg, en het richt zich 

op de amateurtoneelverenigingen in deze omgeving. Het is een plek waar die verenigingen, maar ook 

derden, hun voorstellingen kunnen vertonen. Tevens is het een plek waar in samenwerking met de 

Limburgse Federatie voor Amateurtoneel cursuswerk wordt verzorgd en het is een plek waar 

amateurproducties gemaakt worden met jongeren in de leeftijd van 15 tot 25 en met ouderen vanaf de 

leeftijd van 55 tot 75. Dat zijn globaal de drie velden waar wij ons op bewegen.  

 

Je kun zeggen dat de voorstellingen worden bezocht door bekenden, familie, relaties van de personen die 

op het podium spelen. Je kunt zeggen dat ongeveer 90 % van de toeschouwers bestaan uit die categorie. 

Daarnaast zijn er nog een aantal mensen die met gebruik van de Garagepas incidenteel voorstellingen 

bezoeken. We hebben 120 pashouders. Het voordeel van de pas is dat je korting krijgt op de entree bij een 

voorstelling, dat je het twee maandelijks programmablad krijgt thuisgestuurd en dat je één keer per jaar 

recht hebt op een gratis voorstelling. Als er een bijzondere voorstelling is, dan stel ik hun als eerste 

daarvan op de hoogte.  

 

Van hoever het publiek en de doelgroepen komen is afhankelijk van de activiteit. Als je denkt aan het 

cursuswerk, een cursus toneelspelen voor beginners, dan komen de meeste mensen uit Venlo en 

omgeving. Als we een cursus lichttechniek aanbieden dan komen ze uit het gebied tussen Maastricht en 

Mook.  

 

Als je het hebt over theaters in de omgeving dan zijn wij in principe het enige theater dat zich zowel 

beweegt op het gebied van voorstellingen, cursussen en het maken van eigen producties. Je hebt de 

schouwburg, die is specifiek gericht op het presenteren van voorstellingen, je hebt ook nog een aantal 

gemeenschapshuizen, daar worden ook door de plaatselijke toneelverenigingen presentaties ver- zorgd. In 

de buurt heb je ook nog Dok6, een theater met zo’n 600 stoelen die zich richt op Helden en omgeving. In 

Horst heb je ook nog een theater. Je hebt nog wel een aantal andere dingen zoals in Blerick een zaal met 

300 stoelen, die richten zich op Venlo en omgeving maar effectief zitten ze vooral op Blerick. Je hebt in 

Tegelen ook een cultureel centrum, met een zaal voor 400 mensen maar het is een zaal zonder tribune met 

een verhoogd podium.  

 

Onze zaal heeft 93 zitplaatsen. Het speelvlak is 10 bij 8 meter. Dit is de enige zaal en dat is tevens onze 

handicap die we hebben, want het komt voor dat iemand een aantal voorstellingen in een week wil doen 

maar we hebben ook cursuswerk en dan moet je cursuswerk gaan uitplaatsen. We zijn nu ook aan het 



 99 

kijken om een uitbreiding te maken hier waardoor je een apart repetitie lokaal hebt. Waardoor je de zaal 

als presentatiezaal kunt gebruiken en het aparte lokaal om te repeteren.  

 

Ik ben in principe de enige werknemer in vaste dienst en dan hebben we ongeveer 40 vrijwilligers. We 

hebben vrijwilligers die zich bezighouden met de techniek, die krijgen daar een scholing voor. Dan hebben 

we mensen die achter de bar staan, die worden ingewerkt. We hebben nog iemand die achter de kassa zit, 

en dat is ook gewoon een kwestie van vaak doen. Dan hebben we nog mensen die zich bezighouden met 

de aankleding, die kunnen dat van naturen.  

 

We zijn een stichting, en ons bestuur bestaat uit vijf personen. De voorzitter is een voormalig directeur van 

een muziekschool, de penningmeester is een voormalig directeur van een bank, de secretaris is voorzitter 

van een toneelvereniging en dan is er nog een lid van een politieke partij die ook directeur is geweest van 

een school voor praktijk gericht onderwijs. En een mevrouw die als ambtenaar bij de gemeente Venlo 

werkt.  

Die meeste mensen zijn wel geselecteerd op basis van hun achtergrond. Sommige zijn al heel lang hier 

zoals de secretaris, en die heeft ook heel veel contacten met het amateurveld bijvoorbeeld, heel specifiek 

met betrekking tot mensen met een verstandelijke beperking. Het bestuur speelt een belangrijke rol als het 

gaat om de zakelijke kant, het is zo dat zij ideeën in brengen over de manier waarop wij in de toekomst 

nieuwe geldstromen zouden kunnen genereren. Ze hebben netwerken waar we gebruik van kunnen 

maken, ook inhoudelijk als je het hebt over het bedenken van nieuwe producten. Ik ben ook heel blij met 

deze samenstelling van het bestuur omdat de inbreng van het bestuur voor ons echt heel belangrijk is.  

 

Marketingdoelstellingen 

Voor marketing en pr hebben we één persoon die zich daar op gericht heeft, en die doet dat ook al een 

aantal jaren. Deze persoon weet nu wel hoe dat gaat en die doet het ook voor een andere organisatie.  

 

We hebben geen marketingplan maar wel een publiciteitsplan. Voor de komende jaren willen we proberen 

om de zaal bezetting, nu 60 % op jaarbasis, laten toenemen tot 75%. Om het te bereiken hebben we nu een 

format bedacht waarbij we aan vrouwenorganisaties, lokale wijk gebonden organisaties, vragen of ze in 

hun eigen jaarprogrammering theater op willen nemen. Voor hen hebben wij een programma opgezet 

bestaande uit een vijftal voorstellingen waarvan ze er drie kunnen kiezen tegen een gereduceerd tarief. 

Dan zijn we nog bezig met opzetten van een abonnement van achtvoorstellingen meer gericht op 

algemeen publiek.  

 

Als je het hebt over het abonnement voor de vrouwengroepen dan hebben we alle adressen van alle 

secretariaten en daar hebben we een mailing voor opgezet en binnenkort gaan we de secretariaten 

opbellen om een afspraak te maken om in contact te komen met het bestuur om te kijken of dat 

abonnement kan landen binnen de organisaties.  
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Als het gaat over het algemene publiek dan proberen we ze te bereiken door middel van de website, door 

middel van Facebook en we hebben ook een vrij groot e-mailbestand en daar proberen we het ook mee te 

bereiken. We gaan nu ook kijken of we het in de markt kunnen zetten met behulp van de lokale omroep 

en met behulp van het huis aan huis blad. We hebben een twee maandelijks programmablad, we hebben 

een a4tje samengesteld met al het cursusaanbod en we hebben ook flyers voor de voorstellingen.  

 

Inkomstenbronnen 

De inkomsten komen van de subsidie van de gemeente, verhuur, baromzet en entree en project- subsidies. 

De verhuur is vooral aan verenigingen, scholen en organisaties. Dat zijn de drie grote groepen. Het 

bedrijfsleven huurt bijna niet bij ons.  

De inkomsten zijn op dit eigenlijk niet voldoende om de instelling draaiende te houden omdat wij aan 

zien komen dat bepaalde inkomsten zullen gaan dalen. De subsidie van de gemeente is bevroren, dus de 

kosten stijgen maar de inkomsten blijven hetzelfde. Wij werken deels samen met scholen en die werken 

met de cultuurkaart en die zal waarschijnlijk per 1 januari 2013 niet meer bestaan of in een andere vorm 

bestaan. Daar hebben we aardig wat geld uit kunnen halen de afgelopen jaren. In inkomsten gaan we dus 

achteruit.  

Als je kijkt naar de inkomsten en de uitgaven, dan probeer ik om de uitgaven in de hand te houden en 

ze te verkleinen. Dat valt niet mee maar we proberen het wel. Je kunt wel kijken naar alle- maal kosten 

posten om te kijken of die naar beneden kunnen.  

 

Samenwerking 

Er is nog veel te weinig contact met het bedrijfsleven en dat moeten we in de toekomst gaan uit- breiden. 

Dat is ook één van de doelstellingen voor de komende jaren.  

We hebben nog niet bedacht op welke manier we meer contact kunnen krijgen met het bedrijfsleven. 

We hebben wel bedacht dat als wij het bedrijfsleven gaan benaderen dat we dat moeten gaan doen met 

een product dat dicht bij onze discipline staat. De bedoeling is dat toneel een hulp- middel wordt voor een 

bepaald bedrijf. Bijvoorbeeld dat iemand zichzelf beter leert presenteren door middel van toneel. Of dat de 

communicatie binnen het bedrijf verbeterd wordt door middel van rollenspelen. Dit zijn voorbeelden van 

producten waarmee je het bedrijfsleven kunt benaderen.  

Er zijn ook een groot aantal bedrijven die op dat terrein bezig zijn en daar gaan we contact mee 

opnemen om te kijken op welke manier wij hun kunnen inzetten voor bedrijven hier uit de omgeving 

zodat ze hier het product neer kunnen zetten. Er zijn een aantal trainingsbureaus, consultancy bureaus die 

bezig zijn met communicatie binnen bedrijven, normaliter gaan die naar een bedrijf toe en doen dan op de 

locatie de workshop uit. Wat wij willen is dat het bedrijf uit zijn eigen omgeving komt, en op een andere 

plek de training ontvangt. We willen eigenlijk een samenwerking met die consultancy bureaus.  
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Wij maken deel uit van het Venloos overleg Culturele instellingen, VOC. Verder werken we samen met 

Theater de Maaspoort, we hebben een programmering hier van acht solovoorstellingen per jaar. Verder 

werken we samen met het Kunstencentrum op het gebied van jeugdtheater. We werken nog incidenteel 

samen met perron 55. In het verleden hebben we weleens een voorstelling gemaakt voor in het Limburgs 

Museum.  

 

Dit is vooral een plek voor verenigingen om voorstellingen te presenteren en om scholing te ont- vangen. 

De cursusgelden ontvangen wij dan ook. Sinds afgelopen jaar zijn we aangesloten bij de burendag. Dat is 

een manier om de buurt bij ons te betrekken.  

 

Er is één ding dat ik vergeten ben om te vertellen, als het gaat over geldstromen, er is wel sprake van 

sponsoring. Bijvoorbeeld de website en het onderhoud ervan dat wordt gedaan door een netwerk- bouwer 

en wij betalen aan het bedrijf maar zij gaan binnenkort een mobiele applicatie maken van onze website en 

daar zijn voor ons geen kosten aan verbonden. Verder is het zo dat we een relatie hebben met een 

accountant en die verzorgt voor ons het financiële jaarverslag en ook de aanvraag naar de gemeente, voor 

zover nodig. Wij betalen daar voor maar een gedeelte van de prijs en de rest wordt door hun gesponsord.  

 We hebben wel veel contacten met bedrijven, het bedrijf dat voor ons het drukwerk verzorgd 

bijvoorbeeld. Omdat wij vrij veel drukwerk hebben krijgen we vaak korting. We werken met een 

reclamebureau samen en die maken de ontwerpen voor de flyers en die doen dat ook tegen een redelijke 

prijs.  

 

Er wordt wel gericht gezocht naar bedrijven als er zoiets nodig is. Samen met het bestuur kijken we er 

naar. Als je het hebt over het reclame bureau die werken ook voor een Theatergroep in Sittard, en een 

festival hier. Die kunnen een bepaalde uitstraling geven die bij ons past.  

 

We hebben het er wel eens overgehad met de netwerkbouwer, dat als hij een keer een personeelsfeest 

heeft of een bedrijfsbijeenkomst, dan willen we deze gelegenheid wel ter beschikking stellen. Met de 

accountant is dat ook zo, maar met de andere niet.  

 

Er wordt op dit moment heel concreet nagedacht over het verzekeringspakket dat wij hebben en of het 

misschien slim is om het pakket onder te brengen bij onze bank. En om te kijken of zij niet iets zouden 

kunnen betekenen voor ons.  

 

Als je het hebt over bedrijven, die hebben meestal personeelsverenigingen, en de verenigingen zijn meestal 

opzoek naar activiteiten. Ik kan me voorstellen dat zo’n feest hier zou kunnen plaatsvinden. Er zijn veel 

midden en kleinbedrijven die te klein zijn voor de schouwburg, en hier goed hun plek zouden kunnen 

vinden.  
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Met de gezelschappen is een langdurige relatie, sommige al wel 10 jaar of meer. Met de bedrijven is de 

samenwerking ook al van langere duur. We hebben geen samenwerkingscontracten, en harde afspraken 

met de samenwerkingspartners. We hebben over dat soort dingen en bijvoorbeeld sponsorpakketten nog 

niet nagedacht. En ik denk niet dat we dat gaan doen. Ik denk dat we per bedrijf moeten kijken hoe we 

elkaar kunnen ondersteunen.  
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Bijlage VIII: interview Alex Kühne, directeur Deventer Schouwburg, Deventer (17 april 2012) 

Duur: 61 minuten 

 

De culturele instelling 

Dit is de Deventer Schouwburg, en ik werk hier nu drie jaar als directeur sinds november 2008. Mijn 

opdracht was om van een gesloten oester een hotspot midden in stad en samenleving te maken. We zijn 

daar heel hard mee bezig en we doen dat op vier niveaus. Wij kennen vier merken: één is de 

basisprogrammering. Dit was vroeger de hoofdtaak van de schouwburg, 180 tot 190 voorstellingen en dan 

de deuren dicht en alleen mensen met geld mochten binnenkomen. Er is voornamelijk crisis bij 

schouwburgen die alleen het basisproduct hebben en geen alternatieven hebben om met stad en 

samenleving nieuwe programma’s of nieuwe verbintenissen te maken. Daarvoor doen we vier dingen: 

basisprogrammering, we zijn supermarkt en delicatessenwinkel, de supermarkt zijn onze A merken. Aan 

ons de keus om te zeggen wat die delicatesse is en wat ons profiel is in het basisprogramma. Ik probeer dit 

af te stemmen in de steden driehoek: Apeldoorn, Zutphen Deventer en Lochem, en in grootverband de vier 

oost: de vier grote theaters in Overijssel (Zwolle, Hengelo, Enschede en Deventer).  

Dat basisprogramma gaat steeds hoger in zijn ranking zitten, ik kies voor hogere A merken en ik kies 

voor commercieel beter. Komend jaar gaan we er aan werken om door middel van de delicatessen een heel 

eigen profiel te vormen. Wij selecteren en beargumenteren waarom we dat selecteren, daar zijn we ook 

een nieuwe programmeur voor aan het zoeken.  

De basisprogrammering zien we in aantallen iets teruglopen, we zien het zakken van 190 naar 160. We 

hebben een antwoord, het tweede merk is podium van de stad, derde Huis voor de kunsten en vierde DS 

zaken.  

Het podium van de stad beslaat alle voorstellingen die wij met stad en samenleving maken. In 

2012/2013 zijn dat 319 evenementjes, er zijn er 60 standaard op elke vrijdag en zaterdag, live muziek na de 

voorstelling. We maken eigen programma’s voor jeugdtheater dus de eerste 100 moet je daar van aftrekken 

maar die 200 activiteiten delen wij in vier categorieën: 1 programmeren, 2 produceren, 3 samenwerken en 4 

overdag programma. Een schouwburg werkt traditioneel aanbod gericht en wij draaien het om en werken 

vraag gestuurd. Jij zit aan tafel namens jouw doelgroep en we ontwikkelen programma’s met elkaar. Je 

moet een goed idee hebben en samen praten over wat is kwaliteit, kun je het produceren en wat is je 

volume publiek. Als je iets voor tien man doet kun je het in de foyer doen, tot 230 in de kleine zaal, tot 760 

in de grote zaal en 1500 is onze evenementen capaciteit. Na inhoud, productie en publiek denken wij pas 

aan geld. Dit blijkt een wonder constructie te zijn want als je 700 man in de grote zaal hebt en ze betalen 

allemaal 20 euro heb je de eerste 14.000 euro binnen en daarmee kun je deels aan de slag. Dat is 

programmeren en participeren. We produceren zelf, we maken eigen festivals en eigen 

discussieprogramma’s. We werken artistiek samen met Deventer op stelten, Deventer dansdagen, 

Deventer literair, Kinderboekenweek. We participeren deels in ons eigen huis en daarbuiten. We starten 

na de zomer met overdag programmering. Laten zien dat je van stad en samenleving bent door elke dag 

overdag open te zijn. We voeren een aantal programmalijnen overdag in de foyer, want de foyer is van de 
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stad. Één ding is elke dag een activiteit, met Saxion, televisie, openpodium of Artez, die gaan elke vrijdag 

met dans, theater en muziek vullen.  

Traffic maken in je eigen huis gecombineerd met het nieuwe werken, zorgen dat je een inlooppunt 

bent, want we zitten mooi tegenover het station. We zijn een belangrijk ontmoetings- moment, wees eigen 

in je schoonheid en presentatie zodat anderen het fijn vinden om hier te komen. Dat gaat heel succesvol. 

Even een overstap naar DS Zaken. Ik haal goed sponsors binnen maar ik haal ook op veel hoger niveau 

grote klanten binnen. Er zitten hier een aantal grote bedrijven op steenworp afstand, ICT bedrijven die 

hebben 600 medewerkers hier in de stad in allemaal panden werken en die willen gewoon elke laatste 

donderdag van elke maand met zijn allen een borrel drinken. Dan zijn we open, die traffic is er al, dus zij 

kunnen er zo bij. Ik verdien zo’n 1500 euro. Er is heel veel beweging in het pand en dat gaat automatisch 

over in de inleiding savonds, en de voorstelling en op een andere plek loopt er nog een verhuur naar 

buiten, het kan allemaal. Ik ben heel trots, de landelijke campagne moet nog starten maar Stichting Doen 

gaat ons daarin ondersteunen. 

Drie is huis voor de kunsten, amateurs en professionals leveren ongeveer 45 speelbeurten op hierin 

huis. Zeker in deze tijden van crisis zie je dat meer Amsterdammers letterlijk over de IJssel komen en hier 

komen wonen en projecten komen ontwikkelen. Komend jaar doen we een co productie met het Nationaal 

Toneel, we hebben een eigen gezelschap van Katinka Woudenberg, die deels dingen doet bij Bellevue maar 

ook met haar ‘over de IJssel gezelschap’. Co productie doen we samen, met een aantal kleine 

gezelschappen.  

Educatie is belangrijk. Wat we proberen is netwerken en sociale netwerken bouwen met betrekking 

tot educatie, voor jeugd en voor jongeren en dat levert ook weer heel veel participatie op. We zijn nu aan 

het ontwikkelen dat er op zondagmiddagen een werkgroep komt van ongeveer twintig ouders en we 

hebben dertig jeugdvoorstellingen door het jaar heen. Als ouder adopteer je twee voorstellingen en ga je 

zelf een voor en na - programma maken. Ze met inhoud en kwaliteit met het theatervirus infecteren.  

Vier is DS Zaken, we doen ongeveer 125 commerciële activiteiten van congressen en vergaderingen. 

Waarom gaat het ons zo goed, omdat het gaat over kwaliteit en schoonheid, het is prettig om hier binnen te 

komen, wij maken programma’s voor 40 euro tot 110 euro en van 10 tot 1500 personen.  

 

 

 

Marketingdoelstellingen 

Wij zetten onze kwaliteit als programmeurs en programmamakers in. Vanmorgen werd ik gebeld door één 

van onze sponsoren en die vieren hun jubileum 5 juli, Hun marketing man nodigt Martin Lindstrom uit, 

één van de marketinggoeroes uit Zweden. Daar moeten ze een heel groot bedrag voor betalen, en ik heb 

gezegd dat ze moeten vragen of hij twee keer komt. Dan hebben ze dus een dubbel evenement omdat we 

naar elkaar luisteren. We gaan nog een stadsevenement erbij organiseren waar- in de gemeente en de 

werkgevers kringen allemaal 59 euro gaan betalen. Dan hebben we al 600 man en 30.000 euro en in de 
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tweede show hebben we nog 300 stoelen vrij. Ik heb een aparte programmeur die DS Zaken doet. Hij boekt 

niet alleen, hij contracteert, hij produceert artistiek, en doet de organisatie op de avond zelf.  

Het eerste jaar had ik heel veel last binnen de eigen organisatie. Ik had de deur dicht en ik zat alleen 

maar altijd met mensen te praten van buiten dus binnen zagen ze niets, maar nu zien mensen ook intern 

dat er dingen veranderen en verbeteren. We doen meer dan 450 dingen en het is allemaal financieel bijna 

gezond. Je wordt ook brutaler, vrijdag komt Saxion bijvoorbeeld. Die zochten constant stageplaatsen 

gelukkig krijgen we de goede stagedirecteur toerisme en cultuur aan tafel. Er zitten 1600 leerlingen op die 

school en die komen nooit hier. Die man komt hier praten over stage plaatsen, in een uur tijd hebben we 

een waanzinnig plan klaar. Eerste punt is dat ze elk jaar 4 keer met de hele school hier op bezoek komen 

en dan geef ik college, en mijn hoofd marketing geeft college en de stadsprogrammeur. Met zijn allen in de 

zaal en er doorheen. Weten wat dit huis doet en wat het kan. Punt twee is dat we vier keer per jaar met 

zijn allen naar een voorstelling gaan, dat is 1600 kaarten verkopen voor een tientje. We maken er ook gelijk 

een stageopdracht van en dat een derdejaars stagiair ervoor zorgt dat het quotum van 5400 kaarten in een 

jaar gehaald wordt. Daarnaast maken we een lab en gaan we nadenken over theater in de tweede helft van 

de 21
e
 eeuw. Er komt drie maanden een glazen huisje in het theater te staan waar vier studenten nadenken 

over hoe theater eruit gaat zien over dertig jaar. Omdat je snapt hoe je commitment maakt en deals kan 

maken werkt het. Het werkt aan mijn verkoop kant en het werkt aan de stage kant. 

 

We zoeken onze doelgroepen op of ze komen hierheen. Twee jaar geleden begonnen we bijvoorbeeld met 

de ouderen. Ik weet dat er hier een sociaal cultureel cluster is voor kinderopvang maar ook voor 

bejaardenwerk. Toen kwam Herman van de bejaarden bij mij aan tafel zitten. Ik heb toen gezegd dat ik 

iets voor ze wilde gaan doen. Vier weken later had hij uit elke wijk van Deventer twee mensen. Met die 

mensen zijn we begonnen, wat willen jullie, hoe maken we reclame. Ze zijn toen een officiële stichting 

geworden: stichting theater 60+, met een bestuur omdat ze dan zelf veel meer fondsen kunnen aanvragen. 

Financieel helemaal gezond, ze kunnen de huur betalen van het theater, ze kunnen het programma 

betalen en ze zijn een eigen vermogen aan het opbouwen. Chris van 84 in de winter afgelopen jaar, moest 

flyers rondbrengen, viel en brak zijn hand op 5 plekken maar bracht eerst zijn flyers rond en ging toen pas 

naar het ziekenhuis. Die betrokkenheid is geweldig. We dachten dat we alle 60 plussers zouden bereiken 

maar we bereiken een minimum groep. Ze maken zich helemaal mooi.  

Ik heb met onze programmeur een afspraak waardoor we aan al onze Molukse vrienden zijn gekomen. 

Er kwam een gezelschap uit Amsterdam en vroeger zou ik hem kopen. Nu zeg ik tegen gezelschappen dat 

het mag maar dat ze eerst even voor mij in deze regio opzoek moeten gaan naar hun vrienden. Drie weken 

later zitten ze met een lokale Molukse groep, thema vijf, wij blijken de grootste groep Molukkers in Oost 

Nederland te hebben, en het zijn allemaal 50ers op zo’n grote brommer. Er zit in één keer twaalf man aan 

tafel. 28 april vieren wij het 60jarig jubileum van Molukkers in Nederland, en onze stadsprogrammeur 

kwam er achter dat de Molukkers een bepaalde haiku achtige manier van dichten hebben in het 

Nederlands en wij doen een heel groot stadsdichters festival in november en nu komen er Molukkers die 

gaan presenteren.  
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Bij de Turken hebben we vier Turkse werkgroepen. De verzuiling die wij uit de jaren zestig kennen is 

daar nog helemaal in stand tussen allemaal stromingen. We proberen ze wel samen te laten werken. We 

faciliteren ze allemaal en dan maken ze weer ruzie met iedereen en op zondag zitten we gewoon met een 

uitverkocht huis. Een commerciële artiest, dat mag ook. Laten er eerst 20 uit- verkochte voorstellingen met 

Turkse bezoekers zijn en dan gaan we bij de 21
e
 weleens nadenken over dat jij en ik ook komen kijken. Als 

het 20 avonden uitverkocht is dan wil ik weleens gaan kijken wat het is, en dan ken ik een hele doelgroep 

hogeropgeleiden mensen uit Deventer die denken daar ga ik ook eens naar kijken.  

 

We weten niet zo goed hoe het bezoekersaantal zich gaat ontwikkelen dit jaar. Er zijn meer dan 120 

mensen die betrokken zijn en dat groeit ook erg. Ik vind het heel goed dat er betrokkenheid is, 

ambassadeurschap ten opzichten van de schouwburg. We staan te vaak in de krant met onze neven- 

activiteiten en te weinig met onze core business. En juist in de tijd dat het in de A programmering zo op en 

neer gaat moeten we dat een beetje gaan kantelen.  

 

Inkomstenbronnen 

De Vier Oost is een stichting, er is een convenant gesloten en daarna hebben we ook 10.000.000 gekregen 

van de provincie in een programmeringfonds waar we het vruchtgebruik van mogen hebben, dat is 

ongeveer 500.000 euro per jaar om de Oostelijke gezelschappen op ons programma te houden en om de 

basisprogrammering in stand te houden en we doen altijd één project samen. Een half miljoen is dan maar 

een ton per instelling en als je er drie dingen voor moet doen is het maar 30.000 euro en dat op een 

begroting van 5 miljoen, maar wel heel fijn.  

Ongeveer 110 000 bezoekers, en een omzet tussen de 4 en 4,5 miljoen. 1,6 miljoen subsidie dus we 

zitten in verhouding 39/61 procent. Dat is tegenovergesteld aan de meeste theaters in het land. De omzet 

was 3 jaar geleden 3 miljoen en we zitten nu bijna op 5 miljoen. We hebben nul euro subsidie erbij 

gekregen. Het gaat allemaal over inhoud. Ik wil heel graag die inhoudelijke kant borgen. Er werken hier 

ongeveer 58 mensen. Het sponsorbedrag is dit jaar bijna 280.000 euro, dat is structureel geld dus dat is 6%.  

 

Samenwerking 

Het mooie is dat die participatie met de maatschappij heel groot is. In al die werkgroepen zitten meer dan 

120 mensen die bijna dagelijks in huis zijn om iets te veroorzaken en te vergaderen. Avonds zit hier 

LEKKER, dat zijn 40ers die een groot techno event hier organiseren. Het is een project van 30.000 euro en 

ze organiseren het helemaal zelf, wij faciliteren het alleen. Ze verbouwen de hele schouwburg, gemiddeld 

geven ze wel 20 euro uit op een avond, en er loopt 900 man rond. Die jongens komen hier op 

woensdagavond en dan zitten ze hier te vergaderen en dan zitten zij hier lekker een biertje te drinken, en 

ik vind dat heel erg mooi. Dat ambassadeurschap is heel erg groot. Aan onze vrienden vragen we ook of zij 

taken willen doen waar wij niet aan toekomen. Ze vinden het leuk om mensen welkom te heten, ze mogen 

aan de zijkant de voorstellingen meekijken, en ze zwaaien de mensen uit en ze verkopen vrienden in de 

pauze.  
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Sponsoring moet je eigenlijk anders lezen, ik geef een sponsor in zijn contract gratis het huis, dan is hij 

heel blij maar dan moet hij in het huis nog wel een feestje organiseren. Die eerste 5 duizend huur hoeft hij 

niet te betalen maar hij moet wel met duizend man drinken en een programma hebben. 
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Bijlage IX: interview Piet Elenbaas, directeur Kunstencentrum De Leeuwenkuil, Deventer  

(23 april 2012) 

Duur: 57 minuten 

 

De culturele instelling 

De Leeuwenkuil is het kunstencentrum in Deventer. Het heeft een breed scala aan disciplines waar- aan je 

in de vrije tijd deel kan nemen. We bieden dus aan de ene kant lessen en cursussen. Aan de andere kant 

hebben we onderwijs en wijken en daarvoor werken we in het primair onderwijs. We proberen daar 

afspraken te smeden om een actieve vorm van kunsteducatie in het curriculum te krijgen van het 

onderwijs, dat is ons ideaal. In het geval van onderwijs richten we ons voornamelijk op de brede school 

ontwikkeling in Deventer. Met een aantal organisaties verzorg je een goede omgeving voor een opgroeiend 

kind, je gaat met elkaar een samenwerkingsverband aan en probeert dat zo goed mogelijk vorm te geven.  

In het voortgezet onderwijs doen we het ook maar dat is wat lastiger. Het is wat lastiger om over brede 

scholen te praten omdat je leerlingen van buiten af hebt. In het primair onderwijs betekent het dat de 

kinderen naar school gaan in hun eigen leefomgeving. Bij het voort gezet onderwijs is dat niet zo, het 

voortgezet onderwijs zit in Deventer vreemd in elkaar want het heet het Etty Hillesem, alles is daar 

ondergebracht. Niet alleen de verschillende typen onderwijs maar ook het bijzondere en open- baar 

onderwijs is samengevoegd. Het is samengesmeed tot één groot samenwerkingsverband dat in de praktijk 

neer komt op scholen die hun eigen koninkrijkje hebben. Dat maakt het lastig om boven- schoolse 

afspraken te maken.  

 

We zijn een maatschappelijke organisatie en we krijgen subsidie. We zetten zoveel mogelijk van die 

subsidie in om zoveel mogelijk kinderen en jongeren in aanraking te brengen met kunst en cultuur. De 

toedeling van de subsidie gaat voornamelijk naar kinderen en jongeren. Dat zie je ook heel erg in die vrije 

tijdspoot maar natuurlijk ook in het onderwijs.  

Het betekent niet dat we geen ouderen in huis hebben want we proberen ook die doelgroep te 

voorzien. We zijn er nu mee bezig om de Volks Universiteit over te nemen. Je ziet hier veel groepen 

ouderen, vooral in de daluren en die ontmoeten elkaar hier en die vinden het leuk om koffie te drinken 

met elkaar.  

 

Daarnaast zijn we en organisatie die vooral amateurkunst faciliteert. Er zitten heel veel amateur- 

verenigingen in onze locaties. We hebben één hoofdlocatie, we hebben een nevenlocatie in Deventer oost, 

eentje in Bathmen, en kleine locaties in Diepeveen en Schalkhaar. Voorheen werkten we ook in Voorst. Dit 

is een gemeente met 18 kernen, groot oppervlak, maar die hebben de subsidie gewoon stopgezet, en dat zie 

je wel in Nederland veel gebeuren dat die kleinere gemeenten gewoon de stekker eruit trekken als 

uitwerking van de bezuinigingen.  

 

Er lopen bij ons in een week 2000 2500 mensen over de vloer dus het is wel de moeite waard.  
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We hebben ongeveer 90 vaste medewerkers, 35/40 fte. Freelancers zo’n 40/50, 35 stagiaires. We 

hebben een omzet van 3.000.000.  

 

Marketingdoelstellingen 

We hebben hier pas een verbouwing gehad en daarmee wilde ik vooral laten zien wat we doen. We hadden 

ons ook veel beter moeten presenteren en dat doen we nu wel met een manifest waarmee we naar buiten 

zijn komen. Waardoor we ook wel invloed proberen uit te oefenen op de startnotitie van Zijlstra.  

Het is niet meer het beeld van het traditionele muziekschooltje wat alleen zijn lessen afdraait. Ik zie 

ook dat heel veel instellingen zo enorm veranderd zijn, wat dat betreft is het niet meer het één 

dimensionale. Het zijn veel bredere instellingen geworden.  

 

Culturele instellingen onderscheidden zich van marktgerichte bedrijven doordat we echt een 

maatschappelijke opdracht hebben en een maatschappelijke boodschap moeten uitdragen. Deventer wil 

kunst en cultuur in zijn gemeente en vindt het ook belangrijk.  

 

Als het om marketingdoelstellingen gaat dan staat het bevorderen van de participatie en beleving van 

kunst en cultuur in de gemeente Deventer voorop. Het gaat veel meer over het creëren van een beleving en 

daarna kijken wat je ermee kunt. Niet meer vanachter een bureau bedenken wat goed voor mensen zou 

zijn. Als je kijkt naar muziekonderwijs dan zou je 10 weken in kunnen kopen met het gezin en bijvoorbeeld 

een weekend kunnen kopen dat in het teken staat van zang. We kijken veel meer in gesprek met de 

afnemers wat we kunnen doen. We gaan veel meer naar klanten panels toe en minder naar 

publieksonderzoek. Wat wij vooral doen is met die panels werken en met jongeren teams. We hebben ook 

35 stagiaires per jaar op alle verschillende afdelingen.  

 

De promotie middelen zijn natuurlijk social media, de website en we werken nog steeds met folders en 

flyers, maar dat wordt minder prominent. We hebben een YouTube kanaal en Flickr. We hebben een vrij 

kale website maar je wordt door links door gesluisd. Er zitten een aantal stagiaires aan te werken en we 

hebben één communicatie adviseur die het continue bijhoudt. 

 

We zijn behoorlijk modern, we zijn alles aan het automatiseren, en dat is wel een hele goede ontwikkeling. 

We hebben nu ook een medialokaal, we hebben het idee om ooit echt uit te gaan zenden, masterclasses of 

ochtendcursussen bijvoorbeeld.  

  

Inkomstenbronnen 

We krijgen subsidie van de gemeente, bijdragen voor de lessen en cursussen, we draaien veel projecten, die 

zijn gedekt door de additionele gelden, en we proberen zoveel mogelijk te doen met betrekking tot 

sponsoring maar dat gaat mondjesmaat.  
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Wij hebben onze tarieven al moeten verhogen. De subsidie gaat naar een basispakket en als je meer 

lessen wilt dan moet je die kosten dekkend bijkopen met een soort langzame verhoging. Maar toch merk 

ik dat het voor die groep die net boven minimuminkomen zit, het heel erg moeilijk wordt.  

Er worden particulier wel wat dingen gedaan op het gebied van saxofoon maar daar werken we ook 

mee samen. Ik denk dat het particuliere veld genoegen neemt met veel minder inkomsten en wat eigenlijk 

ver ligt onder het niveau van wat ze vroeger kregen. Ik vind het wel zorgelijk omdat dan de drijfveer alleen 

maar wordt hoe je inkomsten binnenkrijgt.  

De concurrenten zijn al die omvallende muziekschooltjes waarvan de docenten nu hun garage aan het 

verbouwen zijn om te kijken hoe ze nog aan inkomsten kunnen komen. Het zijn mensen die een goede 

opleiding hebben gedaan maar ze krijgen nooit voor elkaar wat ze hier met elkaar samen kunnen bereiken.  

 

Samenwerking 

We hebben samenwerkingsverbanden met het beroepsonderwijs zowel het MBO als het HBO. Dat is 

Aventis ROC en de Saxion Hogeschool.  

 

We proberen meer draagvlak te creëren en meer inkomsten te genereren voornamelijk door op plekken 

zelf te werken. We hebben redelijk groot samenwerkingsverband binnen de twee provincies Gelderland en 

Overijssel op het gebied van jongerencultuur. Wij financieren bijvoorbeeld een plek in de wijk waar 

jongeren hun skills kunnen trainen, wij faciliteren het alleen, er wordt geen les gegeven. We hebben 

gekeken naar wat we allemaal al doen in de steden en op scholen met betrekking tot jongeren. Een ambitie 

is om de aansluiting te vinden met de buitenschoolse kant, wat hebben jongeren in hun eigen wijk? We 

hebben een aantal doelen geformuleerd en die zijn we nu allemaal aan het verwezenlijken.  

We hebben een boven regionaal team dat is een club van een bureautje dat al die uitwisselingen 

organiseert. Het zijn projecten die boven lokaal worden opgezet en zo wordt die samenwerking en die 

uitwisseling georganiseerd. We zijn onlangs in New York gaan kijken hoe ze het daar doen. We zijn bezig 

om een soort methodiek te ontwikkelen die in andere delen van het land ook toepasbaar zijn.  

 

Naast de twee eerder genoemde kolommen, hebben we ook het bureau kunstcircuit, dat is een 

bemiddelingsbureau. In dit bureau is de ondersteuning amateurkunst onder gebracht. Bijna alle 

verenigingen zijn hier bij aangesloten, het is een soort platform en netwerk. Als je bij het bureau bent 

aangesloten geven wij weer korting op de huur en dat soort zaken. We hebben ook een cultuurmakelaar, 

Deventer is daar heel ver en snel mee. De cultuurmakelaar werkt vaak samen met woningcorporaties en 

zorgen dat mensen er in meegenomen worden door middel van kunst- en cultuurprogramma’s. Een 

voorbeeld is een kringloop atelier in een wijk opzetten. De cultuurmakelaar werkt dan samen met de 

leeuwenkuil, of andere culturele instellingen. We hebben in bureau kunstcircuit ook een Cultuur en 

School programmalijn, dat is eigenlijk een regeling van het ministerie om in elk geval scholen in staat te 

stellen deel te nemen aan programma’s die culturele instellingen aanbieden. Het bureau kunstcircuit valt 

direct onder mij maar ik heb een apart redactiestatuut opgemaakt zodat zij in programmalijnen 
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onafhankelijk zijn van afname van de leeuwenkuil. Die moeilijke rol moet je niet willen spelen, en ik wil 

niet de indruk wekken dat wij alleen onze eigen core business proberen te spekken met dat bureau. Er zit 

een vertrouwenscommissie op.  

 

We werken eigenlijk samen met alle culturele instellingen. Als het gaat over de cultuurmakelaar werken 

we samen met het Kunstenlab, omdat het vaak kunstenaars zijn die in de wijken aan de slag gaan maar 

ook met de Leeuwenkuil en soms ook met de musea. We hebben ook erfgoed projecten. Met de 

schouwburg als het over Cultuur en School gaat maar we werken ook samen met de schouwburg met een 

paar grote programma’s die jaarlijks terugkeren, zoals het Deventer open- podium. Het is heel bijzonder 

dat we als samenwerkende instellingen een cultuurnota hebben gepresenteerd, en we hebben wel steun 

aan elkaar en proberen het samen vorm te geven.  

 

Het Theaterschip, dat is een onafhankelijke club die heel veel penetreert in het onderwijs en ons soms ook 

dwars zit maar die slepen soms bijzondere opdrachten binnen. Aan het Havenfestival werken wij ook altijd 

mee en vorig jaar hebben allerlei bedrijven daaraan mee geholpen. Vaak gebeurde dit op financieel vlak 

maar soms ook in ondersteuning. De VVV zet een aantal spraakmakende projecten op zoals ‘Deventer 

Opstelten’. Vorig jaar was er in de Bergkerk samen met theater gajes en Kappa Zedek, die maken allemaal 

verpakkingsmateriaal, een decor van karton waarin een bepaald verhaal is verteld, zo’n soort alliantie 

wordt dan aangegaan.  

 

Wij zouden graag structurele partners hebben waarmee we samenwerken en die hebben we ook 

gehad. Kappa Zedek heeft onze topstroom jarenlang ondersteund maar die hebben een keuze voor een 

andere partner gemaakt, dat is die concurrentie. Je moet weer met andere partners iets weten te regelen.  

 

Door de verbouwing beneden komt het steeds vaker voor dat er bijeenkomsten zijn van serviceclubs maar 

ook van bedrijven. Vrij recent heeft hier het MKB van de stedendriehoek vergaderd en dan geef ik een 

presentatie en leg ik uit wat er gebeurt is en dat heb ik samen gedaan met de hoofd aannemer die de 

verbouwing heeft gedaan.  

We zijn lid van de Deventer Kring van Werkgevers. Ik presenteer regelmatig. Het is wel zo dat we wat 

minder makkelijk, dan bijvoorbeeld de schouwburg, bedrijven aan ons kunnen binden. Soms gebeurt het 

door een talentenklas en dan proberen we het één en ander te doen aan trainingen voor bedrijven. Wij 

proberen zo’n sponsor bijvoorbeeld aan te bieden dat we een bedrijfsfilm voor ze maken. we kunnen een 

rol spelen in het interesseren van vmbo’ers, het maken van bedrijfsfilmpjes zodat het bedrijf interessanter 

wordt voor zo’n groep jongeren. Dat zijn sponsorpakketten die wij eigenlijk aanbieden.  

 We hebben alle bedrijven aangeschreven en soms hebben we ook directe relaties, ik probeer ook 

concreet afspraken te maken. Je ziet wel dat er een zekere terughoudendheid is. Dat er behoorlijke druk op 

zit, voornamelijk binnen het MKB.  
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Als er sprake is van sponsoring dan proberen we wel uit te vissen wat we voor elkaar kunnen betekenen, 

ook als het gaat om natura etc. Je merkt in een stad als deze dat op een gegeven moment de sponsorweide 

is afgegraasd, er is vrij veel concurrentie. Dat is ook wel een beperkende factor. Je moet absoluut 

ondernemen, presenteren van die meerwaarde, die afgeleide doelen, dat is lastig. Maar voordat het 

uiteindelijk tot echt grotere afspraken komt zijn we al een eindje verder, en daar werkt de druk van deze 

tijd niet erg aan mee. Je ziet dat een heleboel bedrijven het niet hebben over ondernemen maar over 

consolideren, dat is mijn gevoel.  

 

We hebben een sponsorplan, we hebben ook een aanbod van sponsorproducten. We hebben ook een 

relatie met het onderwijs. We proberen producten interessanter te maken voor leerlingen zodat zij willen 

stage lopen bij een specifiek bedrijf. Er zit ook een programmatje rond bedrijfstrainingen, 

bedrijfsbijeenkomsten opleuken. Dit zijn een aantal dingen die we kunnen bieden. Rond de verbouwing 

hebben we heel concreet bijdragen gevraagd, kleine bedragen van 50 tot 1000 euro, en daar stonden dan 

prestaties tegen over. Een stoel waar je label op geplakt staat, vermelding in brochure etc. Er is een lijst met 

dit soort pakketten en als bedrijven het anders willen of meer willen dan kunnen ze met ons contact 

opnemen en dan gaan we erover praten.  

 

Wat wij willen is bijvoorbeeld informatie schermen en daarvoor zijn we bezig om dat misschien in de 

hardware als uitruil te doen, dat staat nog hoog op het lijstje. Boven willen we eigenlijk een tribune 

hebben, die zaal willen we verkopen aan een bedrijf. Hiernaast is ook een zaal en daar kan je de vitrage 

omhoog halen en dan kun je een voorstelling geven naar buiten toe, dat soort dingen hebben we 

geprobeerd in het gebouw aan te brengen, maar we zijn nog niet klaar. 

 

Er is niet iemand die daar structureel fulltime mee bezig is. Het zit vooral bij mijn communicatie 

medewerker. Ik leg soms wel de eerste contacten. Er zijn ook bedrijven die zich zelf aanbieden omdat ze 

het belangrijk vinden, maar vooral in betere tijden heb ik hier gesprekken gevoerd waar helaas weinig uit is 

gekomen. Maar het is wel voorgekomen.  

 

De bedrijven waar we sponsorrelaties mee hebben gehad of nog hebben zijn heel lokaal gericht. Nu 

hebben we dan Akzo nobel waar we mee praten en dat is wel een bedrijf dat hier vandaan komt. Je moet je 

ook voorstellen dat het voor een bedrijf, als ze een sponsorrelatie aangaan, het er ook omgaat hoe 

zichtbaar ze zijn door die afspraken. Het kunstencentrum kan dat minder dan de schouwburg.  
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Bijlage X: interview Anton van Amersfoort, directeur Filmhuis de Keizer, Deventer  

(17 april 2012) 

Duur: 41 minuten 

 

De culturele instelling 

Dit is Filmhuis de Keizer in Deventer. Het filmhuis is zeven dagen per week geopend. Op jaarbasis hebben 

we ongeveer 1500 voorstellingen. We hebben een kleine 50.000 bezoekers op jaarbasis en dat maakt ons 

een tamelijk groot gesubsidieerd filmhuis. We hebben een staf van 4,3 fte en voor de rest doen we alles met 

vrijwilligers en dat zijn er 90. We draaien films voor volwassen, we hebben een programma voor jeugdfilms 

en we doen mee aan kleine retrospectieve festivals.  

 

Ons publiek is wat ouder. We proberen wel door samenwerking met de Saxion Hogeschool om het publiek 

te verjongen. De reden hiervoor is dat er net een onderzoek is gedaan naar het profiel van de Arthouse 

filmbezoeker en dan zie je dat de gemiddelde leeftijd van de Arthouse bezoeker tussen 2000 en 2007 met 5 

jaar is gestegen. Je kunt er bijna van uitgaan dat we dezelfde mensen trekken en dat er geen nieuwe 

jongeren worden aangetrokken. Het is een heel andere doelgroep en dat gaat steeds verder uit elkaar 

lopen. Je merkt dat het voor ons moeilijk is om jonger publiek te vinden.  

De doelgroep die ons bezoekt is heel trouw en ze hebben iets te besteden. Ze hebben veel tijd en ze 

zitten niet op internet de allerlaatste download te zoeken. Ze beleven een bezoek aan het filmhuis ook echt 

als een goed avondje uit, en daar willen ze ook voor betalen.  

 

We doen soms wat andere programmering waarbij we echt richten op studenten door middel van upload 

cinema of sneaks, of programma’s met de Saxion Hogeschool.  

 

We hebben hier een commerciële bioscoop en dat zou je wel een concurrent kunnen noemen, we draaien 

bijna nooit hetzelfde maar dat komt misschien 3 a 4 keer per jaar voor. Wij richten ons echt op de 

filmhuisfilm, op de arthouse, de bioscoop richt zich gewoon op de top 20 Hollywoodfilms.  

 

Er zijn een aantal randgemeenten en die hebben geen voorziening dus dat betekend dat mensen hier- 

heen komen. Ik heb het idee dat zij ons wel weten te vinden omdat we net iets meer programmeren dan de 

filmhuizen in de andere gemeenten. We trekken maar heel weinig mensen uit gemeenten die zelf ook een 

voorziening hebben.  

 

We hebben een bestuur, maar het is wel een bestuur op afstand. Heel incidenteel vervullen zij een rol bij 

het leggen van contacten voor samenwerking. Er zit een oud burgemeester in, een oud financieel 

ambtenaar bij de gemeente en die is dat nu bij de grootste welzijnskoepel in de stad, iemand die 

communicatie doet bij de provincie, een docent bij de UvA, en iemand die werkt bij de gemeente 
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Enschede. We hebben ook een KPMG accountant gehad als penningmeester, dat was wel heel ver- frissend 

moet ik zeggen, die keek echt heel anders tegen de zaken aan, heel zakelijk.  

Nou is het wel zo dat onze fusiepartner, die hebben een bestuur met een advocaat, een architect en 

iemand die voor de Raad van State werkt. Maar we hebben al wel een flink netwerk door Harry Webers. 

Hij is de voorzitter van de Deventer kring van Werkgevers. Daar hebben we al een paar keer mee geluncht 

en die wil zich graag hard gaan maken in een comité van aanbevelingen als we open gaan en dat hebben 

we ook zo geregeld met de meest cultuur bewuste notaris in de stad, die hier ook nog ooit voorzitter is 

geweest. Deze man hebben we er ook al een beetje in geschoven. Wat dat betreft zijn we er heel erg hard 

mee bezig. En mijn collega van het theater die heeft ook een erg goed netwerk in deze stad.  

 

Marketingdoelstellingen 

Wij doen zelf eens in de paar jaar publieksonderzoek, af en toe doet de provincie het of kunst en cultuur 

Overijssel voor de filmtheaters in Overijssel. We doen het niet te vaak omdat we het publiek niet enquête 

moe willen maken. Het gaat dan deels om het onderzoeken van de klanttevredenheid, maar eigenlijk zou 

je enquêtes moeten afnemen in een kroeg bij mensen die juist niet komen. Dit doen we dan weer net niet.  

Ons publiek is heel erg tevreden en ze zijn heel blij met ons en ze zouden er niet aan moeten denken 

dat we er niet zijn. Maar er is gewoon een groep die bijna niet bij ons komt. Het publiek in de bioscoop is 

twintig jaar jonger dan ons publiek, en dat is ook gewoon onze uitstraling. Als je hier op de bonnefooi 

komt, de zalen zijn zo klein, dan is het vaak vol. Wij zijn qua entreeprijzen wel anderhalve euro goedkoper 

dan de commerciële bioscoop. We doen ook niet vervelend over CJP, dan mag je voor 7 euro naar binnen 

en met studentenkaart kan dat ook.  

Ik heb het er heel veel over met collega’s in het land, bijvoorbeeld de Verkadefabriek in Den Bosch, die 

hebben een heel truttig publiek en dat hebben wij ook een beetje. Als wij iets zouden draaien met veel 

horror dan is ons publiek best heel snel geshockeerd. En de mensen die daar wel voor openstaan houden 

ons niet goed in de gaten en komen er pas achteraf achter dat we dat draaiden.  

We hebben uitbreidingsplannen en we willen verhuizen. Als dat gebeurt dan moeten we ook echt wat 

meer laagdrempelig worden. Samen met Theater Bouwkunde gaan we aan de IJssel in de binnenstad 

zitten. Er komen dan 4 filmzalen en een theaterzaal. We kunnen dan dus ook in één zaal iets meer 

experimenteel gaan draaien.  

 

Op de Sociale media zijn we erg actief. Onze folder heeft een strak design, ik wil niet zeggen 

ouderwets, maar ik denk wel voor hoogopgeleide ouderen, VPRO gids lezers. En daar is ook niets mis mee 

maar dat is wel een specifiek publiek dat we erg goed bedienen.  

 

We hebben wel een soort marketingplan. Het belangrijkste waar onze marketing en pr op leunt, is dat 

onze bezoekers een kortingspas kunnen kopen die 16 euro kost op jaarbasis. Er zijn ongeveer 5000 mensen 

die deze pas kopen dus dat is redelijk veel en zij krijgen dan een folder toegestuurd en ze krijgen korting 

als ze naar de film gaan.  
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Het is al een enorme hoeveelheid mensen die je programma krijgt dan, en ongeveer 60% van onze 

verkochte kaarten verkopen we ook aan deze mensen. Aan die passen zitten natuurlijk persoonlijke 

gegevens vast maar het is vrij moeilijk om er gegevens uit te krijgen. We doen er ook heel weinig mee 

omdat het toch gevoelig ligt bij een club als deze, met heel veel vrijwilligers en een geschiedenis die juist 

uitgaat van het verzet tegen het commerciële. Het ligt gewoon gevoelig om heel veel met je data te doen. 

Maar van iedereen die een kortingspas heeft hebben we de naam en het adres om die folder naar op te 

sturen en de kaart wordt geregistreerd wanneer iemand naar de film gaat zodat we ook kunnen nagaan 

naar welke films ze gaan. Dus als ik zou willen zou ik aan de verschillende films labels kunnen hangen. 

Dan zou ik ook films kunnen aanbevelingen die in de lijn liggen met de al bezochte films door middel van 

direct mailing. Het is een beetje een glijdende schaal en het zal steeds vaker gaan gebeuren omdat het 

gewoon heel efficiënt is.  

We adverteren zelden, maar we versturen wel veel persberichten en zorgen dat we in de agenda staan, 

de Belbios, en onze website is belangrijk omdat mensen daar online kunnen reserveren. We gaan 

binnenkort ook een verkoopkanaal ontwikkelen, dan hebben we hier ook wat minder gedoe met de kassa.  

Qua social media maken wij het meest gebruik van Facebook en Twitter, maar Hyves hebben we een 

beetje laten lopen terwijl dat voor kinderfilms helemaal niet zo gek zou zijn. Als het om kinderfilms gaat 

dan blijven de volwassenen nog steeds de doelgroep omdat zij de gene zijn die de kinderen meenemen 

naar zo’n film. Wat hier draait wordt toch eerder als stom gezien, dat zie ik ook bij mijn eigen dochter. 

Terwijl iets als K3 in een commerciële bioscoop toch 1000 keer zo leuk is.  

 

De schouwburg hiernaast die heeft de faciliteiten en de middelen en capaciteit om zich daar helemaal op 

toe te leggen en veel mee te doen. Dat is bij ons anders. We hebben ooit keihard gezegd, en dat wil ik ook 

volhouden, geen gekke besloten voorstellingen of bijzonderheden, we zijn s’ avonds open elke avond. Als 

we in het nieuwe gebouw vier zalen hebben dan wordt het wel een ander verhaal, dan kun je één zaal 

gebruiken voor een besloten voorstelling voor een business club. Als je daar een paar miljoen aan over 

houdt dan moet je dat doen. We zijn er ooit mee bezig geweest om te kijken of we niet een soort culturele 

netwerkorganisatie konden oprichten, waar mensen uit het bedrijfsleven zich aan cultuur koppelde en dat 

dan alle culturele instellingen iets deden naar die mensen toe en dat we daar allemaal een financiële 

tegemoetkoming voor kregen. Dat is eigenlijk wel interessant om weer eens op te pikken. Voor ons is het al 

helemaal met het nieuwe gebouw erg interessant omdat er dan veel meer ruimte en mogelijkheden zijn 

voor bedrijven.  

 

Inkomstenbronnen 

We hebben een jaaromzet van 580.000 euro. We krijgen subsidie van de gemeente Deventer, iets meer dan 

een ton. En we zijn aangesloten bij Europe Cinemas waardoor we ook Europese subsidie krijgen door 

vertoning van Europese films. Dat is een extra inkomstenstroom van 18.000 euro. We krijgen vanaf dit jaar 

ook nog extra geld voor digitalisering van de programmering, en dat is ook Europees. Het is een 

geldstroom voor de komende vijf jaar.  
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We hebben net een kleine korting gekregen in 2012 en we hopen dat we er nu wel klaar mee zijn. We 

redden het nu goed met de inkomsten die nu binnenkomen. Er kan ook niet veel van af, dan wordt het 

lastig. Bij ons is de BTW niet verhoogd, daar hebben we toen mazzel mee gehad. Ik ben bang dat we die 

met ingang van 2013 alsnog voor onze kiezen krijgen, dan moet de prijs alweer een euro omhoog. Als we 

dan ook nog een keer een korting krijgen dan zou het nog duurder moeten worden of ik zou mensen 

moeten ontslaan. We hebben nog niet echt een plan als dit gaat gebeuren.  

Er is weleens een ambtenaar geweest die zei dat we alleen mensen met nuluren contracten moesten 

aanstellen en dat we veel te vast zaten met mensen met vaste contracten maar onze nuluren contracten 

zijn eigenlijk al onze vrijwilligers, als er geen voorstellingen zijn dan roepen we die niet op. Minder 

boekhouden dan nu dat gaat niet. Als we nu moeten gaan snijden dan betekent dat gewoon dat we 

bepaalde dingen niet meer kunnen doen. Wij halen in tegenstelling tot andere instellingen in Deventer het 

grootste deel van onze inkomsten zelf binnen want wij worden maar voor minder dan 20% gesubsidieerd, 

de rest verdienen we door kaartverkoop en het lidmaatschap systeem.  

 

Waarschijnlijk zullen we ons publiek niet snel verliezen omdat er weinig concurrentie is maar ook omdat 

er niet op een euro wordt gekeken. We zijn nog steeds een goedkoper avondje uit dan de Schouwburg, die 

krijgen volgens mij hardere klappen dan wij. Bij ons loopt het heel erg goed, terwijl er wel voorbeelden 

bekend zijn van vooral schouwburgen en vlakke vloer theaters waar het echt financieel dramatisch gaat. 

We hopen dat we over drie jaar, in 2015, overgaan naar het nieuwe pand. Zoals het nu gaat ziet 2012 er goed 

uit financieel gezien. Naar het eerste kwartaal gekeken dan denk ik dat we netjes op begroting draaien en 

misschien een klein plusje kunnen maken. 2013 is iets spannender, omdat er een aantal autonome 

kostenstijgingen zijn zoals de lonen, het moet wel heel dramatisch gaan wil je je daar aan kunnen 

onttrekken. We hebben net de zalen gedigitaliseerd met nieuwe projectoren dus dat is een forse 

investering geweest, maar dat maakt dat we goedkoper moeten kunnen gaan werken dat moet in 2013 zijn 

geld gaan opleveren.  

 

We hebben een afspraak met de gemeente gemaakt dat we als culturele instelling in Deventer onze 

verantwoordelijkheid moesten nemen en we hebben met zijn allen een fors bedrag aan bezuinigingen 

weggetikt. Dit hebben we op een nette manier gedaan maar het is dan wel de bedoeling dat daar dan niet 

nog een keer een ronde overheen komt. Stel dat we nog een keer 20% van onze subsidie kwijtraken dan 

zullen we moeten kijken naar een oplossing en elders extra inkomsten moeten halen.  

 

Samenwerking 

We werken eigenlijk met alle culturele instellingen samen. We werken samen met de Schouwburg en met 

Theater Bouwkunde. Met Theater Bouwkunde gaan we dus ook fuseren. Met de Schouwburg gaan we een 

project doen. Als wij voor dat project films vinden die er goed bij passen dan gaat er even een telefoontje 
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naar de Schouwburg. We hebben ook een gezamenlijke huisbaas dus dan trek je ook wel als instellingen 

met elkaar op.  

 

We hebben directeurenoverleg en daar zitten alle instellingen bij dus op dat gebied werken we samen, en 

we hebben met het Kunstenlab één keer een expositie over animatiefilm gedaan. Zij hebben ook wel een 

keer een kunstenaar gehad die iets deed met film bij ons.  

 

Met de bibliotheek doen we veel samen omdat zij zelf een educatieve afdeling hebben. We hebben nu een 

verfilming van een boek van Toon Tellingen. En we hebben een actie met de bibliotheek dat kinderen met 

een bibliotheek pas of een boek van de bibliotheek naar binnen mogen met korting, en dat staat dan in 

hun nieuwsbrief. Er is ook een ‘Nederland Leest’ alleen dan voor kinderen en dan hebben ze hier altijd een 

aantal voorstellingen voor schoolklassen.  

We hebben ook de klassenfilm, dat is een landelijk initiatief. In heel Nederland kunnen klassen met 

korting naar de film, er worden dan drie films aangeboden voor verschillende leeftijdsgroepen en dan 

kunnen ze zich aanmelden. Dit initiatief is voor het basisonderwijs. En voor het voortgezet onderwijs is het 

‘u vraagt wij draaien’. Die lijntjes zijn hier heel kort. Zij betalen een gereduceerd bedrag, maar dat kan ook 

omdat het op momenten is dat we anders niets zouden verdienen. Die film ligt er al dus we hoeven hem 

alleen te draaien. Wij dragen een percentage af aan de distributeur en de rest is voor ons.  

 

Incidenteel werken we ook weleens samen met private partijen, maar niet heel veel. Er zijn weleens 

mensen die ons benaderen maar dat is toch wel vaak op liefdadige basis. Ik denk dat er elke maand wel iets 

is met een vereniging, ik wil de kosten er dan wel uit hebben maar als wij een film draaien die wij al in huis 

hebben en het is uitverkocht dan verdienen wij er altijd meer aan dan als je iets heel specifieks neer gaat 

zetten voor een clubje, één keer draait, en er veel tijd mee kwijt bent. De marges liggen dan ook 

ongunstiger als je iets maar één keer draait.  

Het is natuurlijk ook het idee dat we door dit soort activiteiten nieuw publiek bereiken. Het heeft 

absoluut een positief effect op de grootte van het publiek dat je trekt. En het is erg van belang dat wij in de 

Deventer maatschappij geworteld zijn, en dit is één van de manieren om dat te doen.  

 

Er is een bedrijf die de achterkant van onze entreekaart sponsort en daar leveren wij dus de achterkant van 

de kaart als tegenprestatie. De sponsor geeft ons geld en hij zit ook in de reclame voor het begin van de 

film, en hij adverteert in onze folder. Het is een beetje een tijdelijke constructie maar het is toch iets. We 

hebben ook een zelfde soort relatie met de drank leverancier. Maar het is wel iets dat nog verder 

ontwikkeld moet worden.  

Vroeger deden we wel sponsormailing, en daarna nabellen en trachten om tot gesprekken te komen. 

Maar ik merk gewoon dat het persoonlijk één op één, veel beter werkt. Het is niet zo dat ik bij de business 

club of de Rotary ben gaan zitten, dat is niet echt mijn ding. Ik zit bij Binnenstad Management, MKB, en 
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op die bijeenkomsten kom je gewoon heel veel mensen tegen. Vooral als we eenmaal gaan verhuizen dan 

wordt sponsoring gewoon een veel groter iets, dan gaan we ook serieus iets doen met Founders.  

 

Het is een nieuwbouw van 10 miljoen plus er moet nogal wat geld gewonnen worden als we het echt leuk 

willen doen. Verder, we hebben regelmatig arrangementen gehad met bedrijven die met een 

Nieuwjaarborrel iets willen of Witteveen en Bos die vragen of er voor hun relaties een film kan worden 

vertoond. Dat zijn ad hoc dingen, en dan proberen we er ook wel op in te steken dat het meer moet zijn 

dan alleen die ene dag en dan kijken we of we daar een vervolg aan kunnen geven. We zijn er nog niet heel 

structureel of met een bepaalde strategie mee bezig.  

 

Het profiel van de filmhuisbezoeker is een heel interessant profiel omdat het gaat om hoogopgeleide 

personen met veel geld, die weinig tv kijken en heel weinig gebruik maken van lokale media maar veel 

meer gericht zijn op de Volkskrant, NRC en de Trouw.  

Voor lokale bedrijven is ons publiek heel interessant maar tegelijkertijd ook een beetje lastig te vinden. 

Dus dan zijn wij, en bij de Schouwburg zal dat net zo zijn, een potentieel interessant kanaal om deze 

doelgroep te bereiken. Hier wil ik ook wel de komende 3 a 4 jaar, in de tijd dat we naar die verbouwing 

toewerken, een heel slim plan voor gaan maken over de manier waarop we een aantal strategische 

samenwerkingsverbanden aan kunnen gaan met bedrijven. Los van het feit dat we iets heel interessant 

doen kan ik me indenken dat het voor een advocatenkantoor of een ingenieurs- bureau heel interessant 

kan zijn. Jonge afgestudeerde mensen willen ergens wonen waar ook cultuur is en dan heb je hier nog een 

leuk poppodium en een filmhuis, waardoor ze eerder hier komen wonen dan in Apeldoorn want daar is 

helemaal niets. Bedrijven zouden vanuit die insteek geïnteresseerd moeten zijn in wat wij doen, vooral 

bedrijven die hier gevestigd zijn en hier hun publiek moeten vinden.  

 

Onze sponsor is de duurste opticien in de stad, juist onze bezoeker is bovenmodaal geïnteresseerd in 

designbrillen. Wij kunnen daardoor een interessant kanaal zijn voor bedrijven die zich richten op de 

bovenkant van de markt. Bovendien kan het imago van een bedrijf ook positief worden beïnvloed door een 

samenwerking met het Filmhuis omdat het gewoon bekend staat als Arthouse, netjes en leuk is en een 

goed publiek heeft.  

 

Als het gaat over de nieuwbouw dan moeten we echt naar bedragen zoals 2000 euro per sponsor, en we 

moeten met Grolsch gaan praten. Als Grolsch niet wil moeten we met een ander gaan praten. Zo hebben 

we wel een lijstje van grote bedrijven hier in de stad waarbij we moeten kijken of we daar substantiële 

bedragen kunnen lospraten. Met de sponsoren die we hebben heb ik goed persoonlijk contact, ik 

onderhoud deze contacten ook zelf.  
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Bijlage XI: interview Marion Lanting, directeur Architectuurcentrum De Rondeel, Deventer (11 

april 2012) 

Duur: 40 minuten 

 

De culturele instelling 

De Rondeel is een stichting en we bestaan nu 16 jaar. Het is opgericht door een architect, we hebben een 

bestuur, een programmaraad. Alle mensen zijn vrijwilligers, behalve ik. Het is eigenlijk een hele grote 

vrijwilligersorganisatie.  

 

Wij organiseren vier keer per jaar een expositie, het liefst over een onderwerp dat betrekking heeft op 

Deventer want dan komt er veel meer publiek op af. Aan de hand van de expositie hebben we een lezing of 

debat, of iets met een forum. Tussendoor hebben we ook een lezingenavond of debatavond en we 

organiseren filmavonden in samenwerking met filmhuis De Keizer. Films op het gebied van architectuur, 

stedenbouw en landschap. De meerwaarde van ons is dat wij zorgen voor een inleider bij de film. Dat loopt 

heel erg goed, dat is elke keer uitverkocht.  

 

We doen soms ook iets op locatie, zoals de huidige expositie over omdenken, over krimp, daar zit een deel 

bij over lettelen, dat is een klein dorpje bij Deventer en daar gaan de kasten dan heen en dan doen we daar 

op locatie een debatavond. Verder organiseer ik één keer per jaar een excursie voor de sponsoren en 

vrienden van Het Rondeel, een binnenland excursie.  

 

Wij zijn een platform voor architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur en wij proberen natuurlijk 

een zo breed mogelijk publiek aan te boren. Ik heb ook wel het idee dat dat gelukt is na al die jaren en dat 

dit het wel is. Ik zie niet zo’n uitbreiding meer met heel veel meer bezoekers. Het is wel dat je soms een 

heel andere doelgroep treft, die komen hier dan en dat is heel leuk en mooi meegenomen. En met die 

lezingen die worden goed bezocht dan hebben we 80 tot 100 man in huis. Het zijn meestal mensen die uit 

de wereld van de architectuur komen, bouwers, project- ontwikkelaars. Maar er zijn ook veel mensen die 

gewoon trouwe bezoeker zijn en gewoon geïnteresseerd zijn in wat er hier in de omgeving gebeurd op het 

gebied van architectuur.  

We doen geen grote publieksonderzoeken daar hebben we helemaal geen geld voor en geen 

mankracht. Ik ben al blij dat dit elke keer weer voor elkaar komt. We trekken ook weleens mensen van 

buiten aan die iets doen hier met een expositie, maar dat is het dan wel. De middelen zijn natuurlijk wel 

beperkt. 

 

Als je naar de concurrenten kijkt dan heb je een Stichting Bouwhuis in Apeldoorn, en dan heb je in Twente 

Architectuurcentrum Twente dat bestrijkt een veel groter gebied. Maar al die centra werken wel weer 

anders, want wij hebben van meet af aan exposities gehad en dat hebben ze in Twente af en toe maar die 

hebben geen eigen ruimte wel een kantoor maar geen expositieruimte dus die doen dat op locatie in 
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diverse steden, in Apeldoorn doet bijna nooit exposities en die zijn meer van het architectuurcafé en 

debatten. Het is heel verschillend.  

De exposities die wij organiseren maakt onze instelling onderscheidend van de andere en hier houden 

we dan ook aan vast. De ene expositie komen meer mensen op af dan de andere maar toch is het bijzonder 

om dat in je stad te hebben.  

 

De organisatie bestaat uit ongeveer 30 mensen. We hebben natuurlijk een bestuur, we hebben een 

programmaraad dat zijn de architecten, stedenbouwkundige die bij elkaar komen eens per maand en 

daarmee verzinnen wij het programma voor het hele jaar. En één of twee mensen zijn dan trekker van dat 

project en die zijn dan dus eindverantwoordelijke. En dan hebben we nog iets van 10 vrijwilligers die hier 

hand en span diensten verrichten met opbouwen en met openingen stoelen neerzetten en in de horeca 

koffie schenken etc. en die suppoosten ook in het weekend, want we zijn in het weekend ook open van 

13.00 tot 17.00. Dus die zijn hier 1 dagdeel per maand verplicht om hier te suppoosten.  

Het bestuur is wel een beetje een bestuur op afstand. Het bestuur bestaat uit de oprichter van de 

stichting, dat is een architect, een bouwkundige, een notaris, en een ex wethouder. En zij controleren de 

financiën natuurlijk, de jaarrekening dat wordt allemaal door hun vastgesteld, en zij moeten het 

goedkeuren, en ze kijken of wij ons wel aan de doelstellingen houden en het juiste programma uitvoeren 

en de begroting wordt door hen gemaakt. Dat houden zij allemaal in de gaten.  

 

Marketingdoelstellingen 

Twee personen van het bestuur zijn wel degene die de contacten onderhouden met de sponsors, en dat is 

nu natuurlijk hard nodig, Want juist nu moeten de contracten verlengd worden. Nou ik kan je vertellen 

dat wordt natuurlijk minder dat weet ik nu al. Het zijn natuurlijk over het algemeen mensen uit de 

bouwwereld en architectenbureaus en het gaat nu niet echt goed. Dat wordt best heel spannend, ik moet 

daar nu mee bezig.  

Wij hadden sponsorcontracten voor drie jaar, dus dat gaan we nu per jaar aan. Dat is veel meer gedoe 

met contracten maken en brieven schrijven maar het moet maar. Er gaan er wel een paar afvallen dat heb 

ik al een beetje opgevangen. Er worden wel acties ondernomen om de sponsorgelden te verhogen, dat doet 

het bestuur en natuurlijk zijn we daarmee bezig maar het is gewoon heel erg ingewikkeld nu. Je hoeft nu 

niet bij een bouwbedrijf aan te kloppen.  

 

Wij hebben geen marketingplan, wij zijn zo klein. We hebben een website en een nieuwsbrief. We stuurde 

eerst altijd allemaal van die kaarten maar daar moet op bezuinigd worden dus we hebben nu bedacht dat 

we voor een grote expositie kaarten rondsturen en de rest gaat per nieuwsbrief en dat werkt ook goed. We 

hebben daar iemand voor, een vrijwilliger die de nieuwsbrieven bijhoudt en verstuurd en de website 

bijhoudt. Dat zijn allemaal dingen die erbij moeten gebeuren maar het zijn ook allemaal mensen met een 

baan dus het is niet heel eenvoudig. Toevallig is deze vrijwilligster wel de eindredacteur van een blad dus 
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dat helpt wel. We hebben ook een freelance medewerker Tom de Vries en hij heeft een eigen tekstbureau, 

en hij doet voornamelijk die subsidieaanvragen dus daar zijn we blij mee, maar het kost wel allemaal geld.  

 

Er is in zoverre spraken van een sponsorplan dat de sponsors eens in de drie jaar een contract tekenen en 

ze krijgen het jaarverslag, ze worden altijd uitgenodigd, ze krijgen uitnodigingen voor de excursie. Één 

keer per jaar hebben we een sponsoravond en één keer per drie jaar organiseer ik voor de sponsors een 

buitenlandexcursie naar een interessant gebied of een stad. Dat moeten ze voor een grootdeel ook zelf 

betalen, wij reserveren daar iets voor, wij organiseren het, we zorgen voor goede gidsen waar dan ook en 

een diner en lunch maar voor de rest moeten ze het zelf betalen en dat ligt nu ook heel moeilijk. Die 

kranen zijn nu ook al dicht. Ze vinden het altijd heel geslaagd, er doen er toch altijd wel een stuk of 20 

mee. Het gaat natuurlijk ook een beetje om het netwerken, ik zorg dat er ook altijd één of twee wethouders 

meegaan van de gemeente. Je moet het natuurlijk een beetje handig inkleden. Het mes snijdt aan twee 

kanten. 

 

We zijn niet van plan om andere diensten aan te bieden, dan wordt je te commercieel. Wij zijn niet btw 

plichtig en dan wordt het een ander verhaal, dan krijg je heel veel meer administratie en dat willen we niet. 

Daar hebben we gewoon geen mensen voor. Dan wordt je echt zo professioneel, we zijn al professioneel, 

maar dan wordt je echt een bedrijf, en dat is niet de bedoeling.  

 

Inkomstenbronnen 

Wij hebben een structurele subsidie, die moeten we wel elk jaar aanvragen maar dat lukt meestal wel, bij 

het Stimuleringsfonds voor Architectuur. Van de gemeente krijgen wij een structurele bijdrage en van de 

provincie krijgen we incidenteel, dat vragen we per project aan. En dan hebben we nog onze 

sponsorgelden, dat beslaat een vijfde deel denk ik, misschien wel een kwart. Dus best heel belangrijk. Dit 

jaar ging het nog wel redelijk. Maar het stimuleringsfonds wordt natuurlijk ook bij een andere culturele tak 

van de overheid ondergebracht dus ik moet nog maar afwachten hoe dat gaat uitpakken.  

Je moet een heel goed verhaal hebben in je subsidieaanvraag en het moet goed onderbouwd zijn en als 

zij denken dat het belangrijk is, zoals voor deze expositie, dat is toch wel een interessant onderwerp dat 

omdenken, krimp. De provincie was hier ook heel erg enthousiast over. 

 

De gemeente heeft bezuinigd op allerlei culturele instellingen, maar wij vallen niet onder cultuur maar we 

vallen onder het kopje economie en vastgoed en daar zijn we natuurlijk erg blij mee want op ons is niet 

bezuinigd. Ze geven helemaal niet zoveel hoor, we krijgen een subsidie van 67.000 euro, daar gaat mijn 

salaris ook nog af dus dat is niet veel, maar wij zijn er erg blij mee. En overal hebben ze op gekort en ze 

vinden ons toch wel heel belangrijk. Zij zien ook wel dat er ook niets meer af kan, want dan houdt het een 

beetje op. We doen best veel.  
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We hebben nauwelijks eigen inkomsten, we proberen het wel eens, we verkopen boekjes. We hebben drie 

architectuurgidsen uitgegeven en de vierde is in de maak. Over architectuur tot 1950, architectuur na 1950, 

landschap en cultuurhistorie en de landgoederen want dat is het thema van de monumentendag. Dat gaat 

over landgoederen in de omgeving van Deventer. Dit doen we samen met andere mensen, en ik doe de 

eindredactie. Daar halen we een klein beetje inkomsten uit maar dat is natuurlijk niet echt heel veel.  

De vermindering van de sponsorgelden dat hebben we met deze tentoonstelling eigenlijk al op 

ingespeeld. Deze is vorige week net geopend, en die blijft tot januari. We hebben de kosten gedrukt, de 

kasten zijn er, een deel gaat naar Lettelen, er komen nog één of twee kasten bij en gedurende die hele 

periode veranderd er iets aan de tentoonstelling, en er zijn debatten en filmmiddagen. Dus daar 

bezuinigen we eigenlijk al op. Dit is voor de rest van het jaar en anders zouden we na de vakantie nog twee 

nieuwe exposities moeten neerzetten. We hebben een aantal creatieve geesten in huis die daar goed over 

na kunnen denken, en dat scheelt enorm. Zo proberen wij deze vervelende periode te overbruggen. En dat 

het strakjes beter wordt. 

 

Samenwerking 

Met het kunstenlab werken we samen. Het ligt heel erg aan het project. Laatst hadden we een project 

What if.. het thema was: wat als er van meet af aan het proces een kunstenaar betrokken zou zijn geweest, 

zodat kunstenaars en architecten samen werken, wat zou dat opleveren. Toen hebben wij kunstenaars aan 

architecten gekoppeld, en die hebben hier wat van hun ideeën vormgegeven. Dus dan werken we wel 

samen. Met Saxion werken we ook samen, de hogeschool. Soms is er een onderzoekje nodig. We hebben 

een tijdje geleden een expositie gehad over de nieuwe bibliotheek van Deventer. Toen hebben we wat 

groepen studenten onderzoek laten doen van wat wil men nou in Deventer een hele digitale of een 

ouderwetse met boeken. Het zijn dan hele kleine onderzoeken. Ze hebben dan hier ook een workshop en 

dat wordt dan begeleid.  

We doen ook één keer per jaar iets op scholen, dit jaar is het thema morgen naar school. En er zijn een 

paar scholen die verbouwd worden en dan mogen die kinderen onder leiding van één van onze architecten 

die in één van onze groepen zit, een beetje maquettes maken van hun droom school en dat wordt dan hier 

geëxposeerd. Ze krijgen uitleg over hoe je dat aanpakt en hoe je bouwt. Educatie hoort er ook wel bij. Zo’n 

educatietraject dat doen we omdat we dat belangrijk vinden dat jonge kinderen jong beginnen en dat die 

er al een beetje mee in aanraking komen.  

Wij hebben weleens wat gedaan met de muziekschool, toen hadden we muziek en architectuur met 

elkaar gekoppeld. Allemaal jongelui van de muziekschool moesten toen musiceren op een gebouw, dat was 

ook erg leuk. Maar dat zijn van die dingen die opeens ontstaan omdat iemand met een idee komt en wij 

spelen daar graag op in, en we spelen graag op de actualiteit in. Maar dit doen we niet structureel.  

 

We zijn nu bezig met een hele Deventerse aangelegenheid over het cultureel erfgoed. Er komt een boek uit 

en een kaart, het staat allemaal nog in de kinderschoenen maar daar doen wij ook aan mee. En we hebben 

nu ook veel contact met museum de waag, die krijgen een expositie in 2013 over de 17
e
 eeuw en daar 
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kunnen wij natuurlijk ook op inspelen, het is meer de bedoeling dat de culturele instellingen in Deventer 

gezamenlijk naar buiten treden en samen aan pr kunnen doen etc. dan kunnen wij iets doen met het 

gebruik van 17
e
 eeuwse panden maar dat moeten we allemaal nog maar bezien. Dan treden we als 

gezamenlijke instellingen naar buiten en dat is natuurlijk prima zulke samenwerking. Met de stichting 

monumentenzorg werken we samen met dat boekje dat nu uit komt. Als we elkaar nodig hebben dan 

vinden we elkaar wel.  

 

Ik zit het bestuur achter de vodden als het gaat om de benadering van sponsoren, let daar op en ga daar 

nog achteraan. Het bestuur moet die mensen aan hun jasje trekken zodat ze mee gaan doen. Er wordt dan 

vooral gericht op bouwbedrijven, projectontwikkelaars, architectenbureaus, Witteveen en Bos. 

Projectontwikkelaars en bouwbedrijven betalen zo’n 2500 euro per jaar en architectenbureaus iets minder 

500 euro per jaar. Er zijn nog wel wat architectenbureaus bij gekomen maar er vallen er ook weleens om. 

Het is geen handige periode nu om daar aan te kloppen. Als er een jonge architect komt dan trekken wij 

hem ook niet meteen aan zijn jasje.  

 

Wij vinden het wel prima als een bouwbedrijf een tijdje bij ons in de programmaraad komt zitten. Die 

vragen we ook wel. Er zitten twee mensen van de gemeente bij ons in de programmaraad, die met ons de 

ontwikkelingen een beetje doornemen. Er zit van bouwbedrijven niemand in, wel één in het bestuur. En 

van die architecten zitten er een stuk of 3, 4 in de programmaraad.  
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Bijlage XII: interview Mieke Conijn, directeur, Het Kunstenlab, Deventer (24 april 2012) 

Duur: 41 minuten 

 

De culturele instelling 

Wij zijn van oorsprong een centrum voor beeldende kunst, maar we zijn een aantal jaren geleden 

veranderd van naam naar Het Kunstenlab. Deze naamsverandering komt ook omdat we in 2004 – 2005 in 

toenemende mate projecten zijn gaan organiseren en daardoor zijn we eigenlijk meer een 

projectorganisatie geworden. We hebben een aantal kerntaken die de gemeente financiert zoals 

tentoonstellingen, kunstuitleen, cultuureducatie, advies over kunst in de openbare ruimte en atelierbeleid.  

We zijn een vrij grote projectorganisatie. De projecten maken ongeveer de helft van onze omzet uit. 

We zijn een kleine organisatie in die zin dat we een klein personeelsbestand hebben van 5.8 fte, we doen 

dit met tien mensen. Rondom de projecten breiden we met enige regelmaat fors uit, soms met 3 fte.  

We zijn een stichting en ik ben directeur bestuurder, we hebben sinds een aantal jaar een Raad van 

Toezicht. Het betekent wel dat je grotere beleidsvrijheid en vrijheid van handelen hebt omdat een Raad 

van Toezicht op een andere manier toezicht houdt dan een bestuur.  

We waren oorspronkelijk twee stichtingen, ook een stichting verhuur en ateliervoorziening maar die 

hebben we een aantal jaar geleden laten fuseren met een woningbouwcorporatie omdat we dat niet 

rendabel konden exploiteren en het ook niet onze core business is. We doen sinds die tijd nog wel 

toewijzing en bemiddeling maar geen concrete verhuur en onderhoud meer.  

 

Er is eigenlijk maar één doelgroep die we niet of nauwelijks bereiken en dat zijn jongeren tussen de 18 en 

25 jaar. Wij doen zo veel verschillende dingen en al die activiteiten richten zich op specifieke doelgroepen. 

We doen dingen voor dementerende ouderen, we doen dingen in wijken, we doen dingen rondom ruimte 

voor de rivier wat zich richt op professionals, waterschappen, en Rijkswaterstaat, we doen dingen rondom 

de snelweg, projecten met regionaal bedrijfsleven waar we heel veel met MKB en VNO en NCO 

samenwerken. Je kunt eigenlijk niet zeggen wat specifiek onze doelgroep is. De tentoonstellingen zijn dan 

weer meer voor een kunstenaarspubliek toegankelijk, kunstenaars zijn natuurlijk ook een belangrijke 

doelgroep. We werken ook veel met en voor overheden. Per project verschilt dit en is het heel specifiek.  

 

Voor grotere projecten creëren we ook vaak een eigen huisstijl, met een eigen website en digitale 

nieuwsbrief. Een project zoals Ongezouten met het regionale bedrijfsleven is daar een goed voorbeeld van 

maar het A1 project bij de snelweg had ook een hele eigen huisstijl en een eigen nieuwsbrief. We passen 

dat aan elk project aan. We zien ook dat we bij projecten met wijkbewoners een veel minder prominente 

rol in de communicatie spelen omdat het veel meer de kunstenaar zelf is die in de wijk bezig is samen met 

de woningbouwcorporatie die daar de regie voert, en die doen dan ook de communicatie.  

 

Op sommige gebieden zijn er hier in de omgeving wel concurrenten. Er zit hier in de buurt ook een 

commerciële kunstuitleen en er zitten andere tentoonstellingsruimtes. Als organisatie, met de breedte van 
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de taken die wij doen hebben we eigenlijk geen echte concurrentie. Met name door de projecten die wij 

doen zijn we echt onderscheidend.  

Binnen de projecten hebben we als doelstelling om te kijken wat de rol is van de kunstenaar in 

maatschappelijke actuele kwesties en hoe je die rol vorm kunt geven.  

 

Onder het project Ongezouten, hebben we verschillende deelprojecten. Één van die projecten die we doen 

is bijvoorbeeld de kunstenaarscoach. We hebben samen met de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht een 

trainingstraject opgezet waarbij beeldend kunstenaars worden getraind om als coach op te treden bij MKB 

ondernemers, kleine ondernemers tussen de 2 en de 10 fte personeel. Het zijn vooral dit soort ondernemers 

omdat deze heel vaak zelf met de poten in de klei staan en weinig tijd hebben om afstand te nemen, en om 

een meer lange termijn strategie en visie te bepalen. Je ziet dat ze vaak alleen maar met de waan van de 

dag bezig zijn. We zien dat een bepaald type kunstenaar met bepaalde competenties heel erg goed daarin 

kan functioneren omdat hij mensen daadwerkelijk anders laat kijken naar hun eigen organisatie. Ik bedoel 

daarmee om de creativiteit die ook in de ondernemer zelf zit, die weer opnieuw naar boven te krijgen . Om 

ervoor te zorgen dat hij weer beter weet waar hij het allemaal voor doet en daar beter gebruik van kan 

maken.  

We hebben inmiddels 35 één op één coaching trajecten gehad en 14 kunstenaars zijn ook 

gecertificeerd, en zijn nu echt kunstenaar coach. We hebben ook een systeem bedacht met het MKB. Er 

zijn vouchers ontwikkeld zodat het financieel gezien wat aantrekkelijker is voor ondernemers om gebruik 

te maken van een kunstenaarscoach. We zien dat het vooral nog nodig is omdat het een nieuw product is, 

mensen kennen het niet en dan is het toch nog een beetje spannend. Het is een heel succesvol product en 

we zijn aan het kijken of we het ook in de rest van Nederland kunnen uitzetten.  

De provincie heeft ons gevraagd om het voor deze regio te ontwikkelen en we zien ook dat het relatief 

makkelijk gaat omdat je met je lokale ondernemers makkelijker contact maakt, die kennen ons en die 

hebben daardoor vertrouwen in ons als organisatie. Dat draagt enorm bij om de drempel te slechten om 

zo’n avontuur aan te gaan met elkaar.  

 

Iets anders dat we doen is dat we een aantal jaar geleden een prijs hebben ontwikkeld: Innovatieprijs voor 

Co - creatie, waarbij het gaat over verbindingen tussen reguliere ondernemers en creatieve professionals. 

Wij denken dat als je met elkaar aan het co creëren gaat, er zinvolle nieuwe ideeën uit ontstaan die ook 

een economisch toekomst perspectief hebben. We hebben een prijzengeld van 30.000 euro waardoor je 

ook daadwerkelijk een project kunt uitvoeren en je ziet dat het bedrag een trigger is waardoor ook grotere 

bedrijven het interessant vinden om het avontuur aan te gaan. Het mooie is dat het buiten het project ook 

veel oplevert, bijvoorbeeld dat partijen elkaar toch gevonden hebben en daar weer nieuwe projecten uit 

ontstaan. Dit is iets dat door de provincie zo interessant gevonden wordt dat zij het hebben overgenomen, 

en er een Overijsselse prijs van hebben gemaakt. Ze stellen ons in de gelegenheid om de prijs uit te voeren, 

en we zijn nu met de vijfde editie bezig. We zijn nu ook aan het kijken of we bij deze editie meer ‘informal 
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investers’ kunnen betrekken voor plannen die misschien niet de prijs winnen maar wel heel interessant 

zijn voor investeerders.  

 

Marketingdoelstellingen 

We kijken voor we bedrijven benaderen wat de vraag is, en minder naar wat ze te bieden hebben. Meestal 

zijn wij de gene die wat te bieden hebben namelijk. Daarin kijk je natuurlijk naar expertise maar je kijkt 

ook heel erg of er een klik is. Vertrouwen we elkaar voldoende en is er een synergie in de samenwerking.  

 

Door een programma neer te zetten zoals de kunstenaarscoach hebben we ook duidelijk neergezet wat wij 

te bieden hebben. Wij zijn een instelling die heel veel dingen doet en we kunnen in gesprek met bedrijven 

kijken welke projecten of diensten aansluiten bij de vraag en behoeften van een bedrijf.  

 

Aan de ene kant zijn we zelf zichtbaar en aan de andere kant zijn we zichtbaar voor partners die andere 

weer spreken. Ondernemers hier in de regio zien steeds meer dat de creatieve sector meer te bieden heeft 

dan een leuk schilderij aan de muur of een band bij een feest en een nieuwe huisstijl in de vormgeving. Die 

creativiteit en het autonome denken van de kunstenaar kun je op een hele andere manier inzetten. Het is 

een olievlekwerking. Het is mooi om te zien dat het werkt.  

Ik denk dat andere culturele instellingen hier hun taak anders opvatten. Heel veel instellingen zijn 

vooral een podium om plannen te presenteren en wij willen veel meer die haarvaten in en samenwerken. 

Ik hoef niet zozeer sponsoring, ik heb veel meer aan een partij die met ons samen wil werken. We zijn nu 

ook met een aantal bedrijven aan het kijken of het interessant is om in leegstaande kantoren kunstenaars 

hun atelier te laten vestigen waardoor je elkaar op de gang bij het koffiezetapparaat tegenkomt en 

misschien een gesprek aangaat waardoor je veel meer kruisbestuiving krijgt.  

Dat is een soort houding en dat moet je willen en interessant en belangrijk vinden. We kunnen ook 

gewoon alleen maar tentoonstellingen organiseren en daar is niets mis mee. Naast die intrinsieke waarde 

van de kunst is er een andere waarde en we willen kijken of we die voor het voetlicht kunnen brengen. De 

kunstenaars willen dat graag, er is ook een bepaald soort type kunstenaar die dat goed kan en die de 

competenties heeft daarvoor en wij willen dat graag mee ondersteunen aan alle kanten.  

 

Wat we eigenlijk zien, en dat is heel triest dat de bezuinigingen dat met zich mee brengen, er vallen 

gewoon concurrenten weg. Als we naar Gelderland kijken dan is een belangrijk deel van de infrastructuur 

voor de beeldende kunst gewoon verdwenen terwijl het niet zo is dat er geen behoefte meer is aan 

beeldende kunst.  

Wat wij zien is dat er steeds meer vraag komt van wijdere regio’s en we zijn nu net bezig om een 

symposium te organiseren: kunst van innovatie. Dat initiatief hebben wij genomen, wij doen dit nu een 

aantal jaren en we hebben veel geleerd. Eigenlijk gebeuren er in het land veel dingen maar niemand deelt 

de kennis en we zijn het stadium van experimenteren voorbij, laten we die kennis eens bundelen. We 

willen laten zien hoe het werkt, wat het oplevert en waarom het interessant is.  
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Inkomstenbronnen 

Alle projecten worden extern gefinancierd, en dus allemaal incidentele projectfinanciering van heel veel 

verschillende partijen. De provincie is een belangrijke hoofdsubsidiënt.  

Als je het financieel bekijkt hebben we de kernorganisatie die de kernactiviteiten organiseert en die 

door de gemeente worden gesubsidieerd. Daarin verandert de komende jaren niet zoveel.  

We hebben het vorig jaar voor elkaar gekregen om een eigen bezuinigingsplan te schrijven en naast 

het besef van de gemeente raad dat kunst en cultuur voor deze stad heel belangrijk is heeft ervoor gezorgd 

dat die bezuinigingen eigenlijk heel erg beperkt zijn gebleven.  

Omdat bij ons verder alle projecten extern gefinancierd worden, maar dus ook met extra personeel 

worden uitgevoerd lopen we daar ook niet zoveel risico in. Het voordeel is dat wij tegen een aantal 

beleidsterreinen aan schuren die niet cultuur zijn waardoor er ook allemaal geld is dat geen cultuur geld is. 

We worden door de provincie en door een aantal andere partijen, bijvoorbeeld bij ruimtelijke ordening 

soms gezien als een ‘quick winst’.  

Ik verwacht wel dat er van de provincie Overijssel wat minder opdrachten zullen komen omdat die 

stoppen met een aantal actie programma’s waar we nu veel financiering uit krijgen, maar we zien nu vraag 

uit de provincie Gelderland ontstaan, en waterschappen. 

 

 

 

Samenwerking 

We werken binnen de stad eigenlijk met alle partners samen, maar niet zoveel met de schouwburg. We 

hebben wel directeurenoverleg en we hebben goed contact maar zij zijn toch meer met het 

standaardaanbod bezig. We werken wel met een aantal festivals samen in een groter verband. Met het 

Filmhuis doen we weleens wat, met theater Bouwkunde, productiehuis, Havenkwartier, en met de 

bibliotheek doen we een groot project.  

Het belangrijkste motief hiervoor is dat je op een bepaalde manier meerwaarde brengt, omdat je 

elkaars expertise goed kunt gebruiken of omdat je andere doelgroepen kunt bereiken. Maar ook heel vaak 

gewoon omdat het inhoudelijk interessant is.  

Met de bibliotheek doen we nu een project met betrekking tot de nieuwbouw. We laten kunstenaars, 

in de aanloop naar de nieuwbouw, kijken of ze dat gebied al meer levend kunnen maken en de oude 

verhalen die er spelen kunnen laten zien maar ook welke nieuwe verhalen er komen door de bibliotheek. 

De aanleiding zit hem vaak meer in de inhoud en dat is ook iets waar we heel erg naar opzoek zijn. De hele 

omgeving zien we als één grote aanleiding.  

 

Met de VVV werken we geregeld samen bijvoorbeeld bij het Festival Deventer Op Stelten. Er zijn 

voornamelijk kleinere festivals waarbij heel veel partners in de stad betrokken zijn en daar participeren wij 

eigenlijk ook altijd in en daarnaast zijn het incidentele samenwerkingsverbanden.  
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Bij het Architectuurcentrum was afgelopen jaar kunst en architectuur een belangrijk onderwerp en daar 

hebben we een aantal keer geadviseerd in een aantal projecten en we begeleiden samen een project in het 

Havenkwartier waar we allebei adviezen geven omdat het over beide gebieden gaat. 

 

Soms worden bedrijven rechtstreeks door onszelf benaderd en soms via de brancheorganisaties, dus vaak 

MKB. We hebben veel contact met Innovatie Netwerk Stedendriehoek, Stedendriehoek Onderneemt en de 

Deventer Kring van Werkgevers een beetje. Het zijn allemaal ingangen waarbij je kijkt hoe kunnen zij 

informatie geven aan hun achterban over wat wij doen of hoe kunnen we gebruik maken van het podium 

dat zij bieden. Per project is dat anders maar buiten de contacten die we hebben met individuele bedrijven 

gaat het vaak via dit soort clubs.  

 

De financiële crisis heeft ontzettend geholpen. Wat wij zien is dat zolang er geen urgentie is er niets anders 

wordt gedaan maar op het moment dat er wel crisis is en je merkt dat de orthodoxe oplossingen geen 

antwoorden meer geven dan moet je iets anders. Het werkt heel goed, we zien dat alleen kennis niet 

meteen betekent dat je ook de macht hebt. Kennis delen geeft macht, en dat heeft ook heel erg te maken 

met interdisciplinair werken. We zijn bezig aan een ‘future center’ in Deventer, we zijn aan het kijken of 

we een FabLab kunnen oprichten waarbij wij er vooral voor zorgen dat die ontmoetingen tot stand komen 

en dat die samenwerkingsverbanden tot stand komen.  

 

Sponsoring is in mijn optiek iets redelijk eenzijdigs, en één dimensionaal. Natuurlijk zeg ik ook geen nee 

als iemand met een zak geld aankomt maar het is een minder substantiële en waardevolle verbinding die je 

aangaat. Bedrijven hebben ook steeds minder geld op de plank liggen om te kunnen weggeven. Met 

samenwerking schieten bedrijven ook iets op, en niet op het gebied van imago maar puur voor je 

bedrijfsproces van je onderneming.  

We hebben nog ontzettend veel missie werk te verrichten, maar we zien wel dat het besef steeds meer 

indaalt en dat we steeds meer goede voorbeelden hebben om te laten zien en dat we daardoor steeds meer 

voeten aan de grond krijgen.  

 

Er zijn een aantal clubs die hier ook wel mee bezig zijn maar die richten zich dan met name op de 

ruimtelijke ordening of heel erg op wijkbewoners, maar de breedte van wat wij doen om het echt tot de 

manier van werken te maken, dat zijn er inderdaad niet zoveel.  

 

Vooral ook toen we aan het symposium gingen werken hebben wij een aantal partners uitgenodigd om te 

vragen of ze wilden samenwerken en dan zie je dat daar absoluut kennis en ervaring zit maar niet zo breed 

en diepgaand als wij soms gedacht hadden.  
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De samenwerking met bedrijven blijft vaak wat oppervlakkig. Door deze projecten krijgen wij lokaal en 

regionaal gewoon heel veel draagvlak omdat we die waarde van cultuur laten zien. Je ziet dat mensen meer 

open staan voor anders denkende, en dat is heel mooi.  

Wat ik wel merk is dat er best wel wat collega’s in het land zijn die ook naar ons toekomen om te 

vragen hoe wij het doen omdat ze zien dat het succesvol is. Maar het maakt wel verschil of je het doet uit 

financiële overwegingen of omdat je er inhoudelijk in geloofd. We hebben een voorsprong van een aantal 

jaar boven een heleboel anderen, dus ik vind het heel mooi dat je die beweging ziet maar je moet wel echt 

je best doen en netwerken om te begrijpen wat er speelt.  

 

We hebben net onderzoek laten uitvoeren in samenwerking met Witteveen en Bos naar de 

economische waarde van culturele inbreng binnen ruimtelijke ordening, en hoe je dat in economische 

termen zou kunnen vertalen. Hierdoor krijgen wij ook veel betere argumenten in handen om te zeggen 

waarom het belangrijk is om een kunstenaar in te zetten. Ik wil dat ik het gewoon duidelijker aan kan 

tonen omdat ik zie dat het gewoon werkt.  

 

We hebben net een project gedaan durf met design waarbij we productie bedrijven hebben gekoppeld aan 

product designers, en wat daar erg in helpt is dat er een onderzoek ligt van de Erasmus universiteit die 

zegt, als je een product ontwikkeld waarbij in een vroege fase een product designer bij betrokken is dan 

scoort het product 20% beter, financieel gezien. Het helpt enorm in je legitimering om dingen te doen.  

Witteveen en Bos heeft een hele mooie kosten en baten analysesystematiek ontwikkeld waardoor je 

dat soort projecten naast een aantal meetlatten kunt leggen en kunt zeggen wat het betekent als er 

bijvoorbeeld meer mensen komen omdat er kunst is, dat het daar dan veiliger is en dat betekent dan weer 

dat de delict kosten naar beneden gaan. Dat soort linken wordt er gelegd.  

 

Het eerste is dat een bedrijf ervoor open moet staan, ze moeten enigszins nieuwsgierig zijn en ook 

enigszins een avontuur aan durven gaan. Kunstenaars geven een antwoord maar niet altijd het antwoord 

dat je het liefste had gewild, daar moet je voor openstaan.  

Bij de bedrijven die meedoen is niet zo zeer een onderscheid te maken in sectoren maar het gaat meer 

om wat voor type mens de ondernemer en manager is die de besluiten neemt. We zien wel dat de 

detailhandel iets minder makkelijk te bewegen valt maar of het nou een productiebedrijf is of een 

ingenieursbureau, daar zit niet veel verschil in.  

Het gaat voornamelijk om middel en kleinbedrijven. Grotere bedrijven staan er ook wel voor open 

maar die hebben al sneller dat ze zo’n weg al gevonden hebben. Ze hebben vaak al door dat ze wat anders 

denkende mensen nodig hebben. Wel zie ik dat de matching heel belangrijk is, je kunt niet zomaar een 

kaartenbak opentrekken met alle kunstenaars hier in de regio. In grotere bedrijven zie je ook vaak dat het 

dan teveel gezien wordt als het speeltje van de manager. Het moet wel iets zijn dat ook omarmd wordt in 

de bredere lagen van het bedrijf.  
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Bij die kunstenaarscoaches zijn het niet alleen maar nieuwe generatie, er zitten ook oudere bij. Het gaat 

veel meer om de competenties die ze in huis hebben en of ze er affiniteit mee hebben. Het is wel zo dat de 

jongere generatie iets meer voorkomt maar het is niet zo dat het bij de oudere generatie niet voorkomt. 

We kijken heel nauwkeurig naar de vraag van het bedrijf, maar ook wat voor type manager het is en met 

wat voor iemand de kunstenaar samen moet werken en of daar een persoonlijke klik is, er moet een 

raakvlak zijn. Wat je ziet is dat wij het instituut en dat er een soort vertrouwen vanuit gaat en er ook een 

vertrouwelijke positie is waardoor mensen makkelijker die stap zetten.  

 

Er zijn wel wat ideeën voor de toekomst maar die zijn nog in een heel vroeg stadium. Moeten we ons nou 

gaan profileren als een soort uitzendbureau. Wat wel belangrijk is, en waar we nu heel erg mee bezig zijn, 

is dat je betere verdienmodellen hebt, heel vaak zijn dit soort programma’s ontwikkeld uit subsidies en 

kun je dus heel lang ook relatief veel bedrijven helpen maar nu moet je de omslag maken naar 

verdienmodellen en merken wij ook dat wat kunstenaars vaak lastig vinden is om acquisities te plegen, en 

daar moeten wij misschien een belangrijkere rol in blijven spelen. We zijn nu aan het kijken wat de dingen 

zijn waar wij heel goed in zijn en die we niet zo goed bij een kunstenaar of een andere neer kunnen leggen, 

en wat dat betekent voor het profiel waarmee we naar buiten treden.  
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Bijlage XIII: interview Arthur Oostvogel, directeur Theater De Harmonie, Leeuwarden  

(18 april 2012) 

Duur: 65 minuten 

 

De culturele instelling 

Theater de Harmonie is een groot theater als je kijkt naar het inwonertal van Leeuwarden, we hebben dan 

ook heel nadrukkelijk een regionale functie. We zijn de grootste schouwburg in het Friese. 54 procent van 

onze bezoekers komt van buiten de stad, dan gaat het ook om randgemeenten en slaapgemeenten die net 

buiten de gemeentegrens vallen. Maar ook gemeenten aan de zuidkant van Leeuwarden.  

 

Het gebouw bestaat uit drie zalen en een grote foyer. De grote zaal heeft 1000 stoelen, de middenzaal heeft 

450 stoelen is ook een popzaal voor 1000 man. De kleine zaal heeft 350 stoelen en dat is een vlakke 

vloerzaal, daar kan tevens de tribune uit weg zodat het een hele vlakke vloer wordt en dat kan ook 

gebruikt worden voor horeca doeleinden of congressen bijvoorbeeld. We hebben een grote foyer waar 1700 

mensen in kunnen, en die gebruiken we ook veel. Hiermee is het gebouw eigenlijk uitermate geschikt voor 

grotere festivals omdat alle deuren open kunnen en de mensen dwars door het gebouw kunnen lopen 

vanaf het achtertoneel tot de kleine zaal en dan mogen we 3000 man in huis hebben maar we gaan nooit 

verder dan 2500.  

 

De doelgroep is voor mij zo breed mogelijk. We hebben een opdracht van de gemeente om alles wat er toe 

doet binnen de Nederlandse podiumkunsten te presenteren. Het geldt dus ten rechter en linkerzijde van 

het spectrum, dat is dus Frans Bauer en Opera, Pop tot experimenteel, dans tot dansschool, moeilijk en 

makkelijk cabaret.  

Wij proberen rekening te houden met alle doelgroepen. We hebben publiek dat naar de nationale tour 

komt, Saturday night Fever etc. En dan zien wij gewoon dat we meer mensen in moeten zetten om de weg 

te wijzen omdat ze hier niet bekend zijn, dit heb je bij klassieke concerten niet, bij toneel zie je ook heel 

erg dat mensen bekend zijn met de schouwburg. De cultuur bestaat in de breedte van alles dat er wordt 

gemaakt. 

 

We zijn een hele succesvolle schouwburg geweest maar we hebben het allemaal zeer hard te verduren in 

de recessie. Dat betekent dat er minder publiek is, minder geld beschikbaar bij de mensen of de wens om 

niet meer geld uit te geven en dat in de zak te houden. Men kiest voor zekerheid en dat merken wij aan 

allen kanten, en dat speelt ons ook parten want minder bezoekers betekent ook minder horeca, minder 

recettes uiteraard, het levert daarmee ook een negatieve spiraal op. Mensen komen namelijk graag waar 

andere mensen ook zijn. Als je ergens zit met maar een paar man dan krijg je toch het gevoel of je een 

foute keuze hebt gemaakt, dat is een probleem.  

 

Marketingdoelstellingen 



 132 

Tot voor kort deden wij 350 voorstellingen op jaar basis en wij hebben nu een teruggang naar 220 

voorstellingen gaan. Dat heeft te maken met het gegeven dat de gemeente Leeuwarden niet meer 

overheeft voor de ondersteuning van deze relatief grote schouwburg.  

 

Die congresmarkt is wat moeilijker aan het worden omdat iedereen zich op dat gebied bevindt. Elk 

zichzelf respecterend hotel heeft congreszalen dus dat is wel een flinke vecht markt. Het is voor ons wel 

belangrijk want wij hebben een bedrijf waarbij de inkomsten voor 30 % rechtstreeks komen vanuit onze 

eigen horeca. We hebben een eigen restaurant, wij voeren zelf onze horeca. De reden hiervoor is dat we 

vinden dat de service aan het publiek optimaal moet zijn en de verpachter zou eerder denken aan verkoop, 

terwijl wij gaan voor vriendelijkheid en service waardoor mensen heel graag terug willen komen.  

 

Wij zijn in het bezit van een enorme database van mensen die hier ooit een kaartje hebben gekocht. Wij 

kunnen nagaan of de desbetreffende familie in de afgelopen periode geïnteresseerd is geweest in iets, dat 

wil niet zeggen dat je altijd prijs schiet maar je probeert dan toch te kijken of ze dan ook iets vergelijkbaars 

leuk vinden. Daar zijn we ontzettend druk mee bezig om het zoveel mogelijk naar de klant te brengen, 

waarbij je natuurlijk ook zoekt naar de heavy user, light user en incidentele user.  

We proberen de frequentie van de user wat te verhogen op alle niveaus waarbij de basis natuurlijk de 

heavy user zijn en je moet zorgen dat ze het goed hebben. Daarom hebben wij een vriendenprogramma en 

de vrienden van de harmonie, 5000 vrienden, die betalen 17,50 euro per jaar. Ze krijgen een blad met 

achtergrond informatie, de voorintekening net na de sponsors, dan hebben ze nog genoeg ruimte want we 

maken het nooit op bij de sponsors. We bedienen die groep heel nadrukkelijk om ook binding met hen te 

krijgen.  

We hebben een spaarprogramma, dus als je een kaartje bij ons koopt heb je een soort bonuskaart / 

airmiles. Bij elk kaartje dat je koopt spaar je 4% van de uitgaven. Dit is met name om de groep ertoe te 

verleiden dat ze de theatercheques inwisselen bij ons want dan zijn ze weer bij ons binnen. Wij zijn trots 

op het systeem omdat er ook maar weinig theaters zijn die zo’n systeem hebben. En we vinden het fijn dat 

we het kunnen gebruiken.  

 

Op dit moment hebben we een extra onderzoek lopen naar de light en incidentele user. Daarnaast 

gaat het ook over waar de schouwburg nu staat, wat de klanttevredenheid is en hoe we deze groepen het 

beste kunnen bereiken en aanspreken. Daarnaast lopen er, naast de mistery guests, ook 

tevredenheidonderzoeken bij onze eigen mensen. Het gaat maar over één ding: gastvrijheid par excellente.  

 

Het marketingplan gaat natuurlijk toch om het bereiken van zoveel mogelijk mensen voor de 

voorstellingen die we hebben, en die mensen dan zo goed mogelijk te bereiken. De plannen zijn eigenlijk 

niet meer dan dat je kijkt naar de genres die je hebt en dat je prognosticeert wat we zeker binnen moeten 

halen om te zorgen dat we niet nat gaan. Je hebt dus voorstellingen waarbij je het vuur uit de sloffen moet 

lopen om dat te halen en er zijn voorstellingen die vanzelf binnenlopen. Het merendeel is nu wat 
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moeizamer en daarmee heb je nu nog 280 voorstellingen. Je probeert zoveel als mogelijk de doelstelling 

van de begroting te halen.  

 

Als er iets is in deze rare theaterwereld dat niet georganiseerd is dan zijn het theaters. Theaters zijn niet 

gemeenschappelijk georganiseerd en solistisch bezig, ze hebben wel een koepelvereniging maar die komen 

niet op voor het gemeenschappelijk inkopen. Wij worden weggespeeld door de impresariaten en 

producenten in het kader van wat zij ons bieden.  

De BTW verhoging heeft mee gewerkt aan de verhoging van de kaartjes en aan de vergelijking van 

mensen, ze kiezen sneller voor zekerheid terwijl ze vroeger nog weleens een gok waagden. Nou zullen ze 

zeggen, we gaan wel een keer maar dan moeten we wel zeker weten dat het goed is. Het is maar net of je 

goed hebt gegokt met de keuze van je voorstellingen. In het kader van je marketing betekent dat dus ook 

dat je daar op stuurt dat je zoveel als mogelijk op nul uitkomt, los van het feit dat we mensen zo goed 

mogelijk informeren, los van het feit dat we in het kader van onze marketing ook inleidingen hebben. We 

hebben mensen die verhalen kunnen vertellen over klassieke muziek, toneel, opera en dans. Het 

vervelende daarvan is dat je toch altijd in de bovenste twee segmenten zit. De incidentele bezoekers kun je 

heel moeilijk aan je binden en dan moet je op een gegeven moment een keuze gaan maken, ga ik voor de 

zekerheid en de sterke basis: de heavy users of de light users en schiet ik nu maar in de lucht want waar 

haal ik ze vandaan. Wij doen dat ook wel maar je weet het gewoon niet.  

 

Wij hebben een cursus klassiek luisteren en een cursus opera gehad. We beginnen nu met een cursus de 

wereld van de musicals, waarbij een oud recensent van de krant hier een inleiding geeft, en ze hoeven er 

weinig voor te betalen en het publiek vindt dat erg leuk. Het is op een specifieke doelgroep gericht, 

mensen die er iets meer over willen weten. We zien ook nieuw publiek op de cursussen afkomen.  

Je ziet ook een duidelijke afname van de voorverkoop, dat is ook een lastige. Dus het belang om steeds 

meer op de persoon en de doelgroep te richten en te werken wordt steeds groter. Daar gaat het onderzoek 

ook over dat nu uitgevoerd wordt. Op welke manier en waar moet je ze benaderen.  

 

Op de zakelijke markt zijn absoluut een aantal concurrenten. WTC heeft een hele hoop. De gemeente 

benadert instellingen positief door hen geen kosten in rekening te brengen, zoals Asterix. Ik word dus in 

wezen op mijn eigen terrein, met mijn eigen verplichtingen waaronder 54 % huur aan de gemeente betalen 

verslagen doordat zij daar kleine activiteiten organiseren die wij ook graag zouden willen hebben. Er komt 

een soort scheef groei omdat zulke initiatieven veel leuke dingen organiseren zonder hoge kosten en met 

allemaal vrijwilligers. Als gemeente moeten ze wel oppassen dat we niet op ons eigen veld worden 

verslagen doordat die initiatieven zoveel kansen krijgen van de gemeente terwijl de gevestigde instellingen 

het moeilijk hebben.  

 

 

 



 134 

Inkomstenbronnen 

We zijn voor 30% afhankelijk van commerciële inkomsten en 70 % van de culturele inkomsten. De 

subsidie blijft gehandhaafd, in de stukken staat dat er 2,8 miljoen op jaarbasis betaald wordt aan de 

Schouwburg maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat 54 % ervan de feitelijke huur en onderhoudt betreft, 

en het deel eronder kunnen wij gebruiken voor de exploitatie, daar hebben we dus 1,3 miljoen voor. Dat is 

een hele grote som geld maar het is bizar weinig om de voorstellingen te draaien.  

We hadden in onze totale bedrijfsvoering 36% subsidie en de rest is ons eigen inkomsten. Dat is niet 

fout want er zijn niet zoveel schouwburgen die dat voor elkaar krijgen. We hebben daarvoor een 

systematiek waarbij de schouwburg wordt gefinancierd door de gemeente, en de gemeente mag afromen 

als we winsten hebben of reserves en ze moeten bijpassen als het fout gaat. Dat laatste is er aan de hand 

geweest want we kunnen geen eigen vermogen opbouwen omdat we ook minder bezoekers krijgen. Maar 

we hebben dat ook nooit gekund. We hebben tot 2009 onze eigen broek op kunnen houden en dat was 

moeilijk, maar daarna loopt het gewoon heel snel terug. In 2007 kwamen er al hele kleine barstjes die nog 

konden opvangen, daarna in 2008 wordt het lastiger en daarna in 2009 en 2010 wordt het echt pijnlijk. 

Daar zitten we nu nog midden in. Als het met ons slecht gaat dan gaat het ook slecht met de gemeente, dat 

betekent dat het systeem van aanvullen waar tekorten zijn ineens onder druk komt te staan. Ze zijn ons 

tegemoet gekomen door er niet meer geld af te halen maar het betekent dat we moeten werken naar een 

nul in de begroting en dat krijgen we niet voor elkaar dus we zitten nu nog met een tekort voor 2012 en we 

hopen op een nul situatie uit te komen in 2013. Het is heel vervelend, omdat je door dat hoge bedrag aan 

subsidie toch wordt gezien als de subsidie slurper, maar zo mag je niet rekenen.  

 

De gemeente stuurt er nu wel op aan om te verzelfstandigen. Waar we naar toe moeten is zorgen dat de 

Harmonie anders komt te staan in het totaal beeld van de gemeente en dus ook een andere subsidiëring 

plaats heeft. Als ze de lijn door willen knippen dan betekent dat twee zaken: we moeten een 

weerstandfonds hebben, een portefeuille waar je uit kunt putten in slechte tijden, het tweede is dat we 

vinden dat wij in het teken van onze programmering een risico willen hebben waardoor je de pieken en de 

dalen door de jaren heen op kunt vangen. Onze cyclus van programmeren tot uitvoering die beslaat ten 

maximale 2 jaar maar het zit in de ander half tot half jaar tevoren.  

Wij werken met Theaterseizoenen die lopen tot juni maar we werken met kalenderjaren met de 

gemeentefinanciering, dan krijg je een hele rare situatie waardoor er weinig sturingsmechanisme is om bij 

te sturen, want wat je stuurt heeft zijn effect pas op een later moment. De nieuwe financiering zal ervoor 

moeten zorgen dat we geen pijn meer hebben in de toekomst en we onze eigen zaken kunnen doen.  

We hebben geen eigen vermogen opgebouwd door de scheuren die we hebben opgelopen dus als het 

fout gaat dan gaat het ook echt goed fout.  

 

Samenwerking 

We hebben een uitstekende relatie met het bedrijfsleven in zijn algemeenheid. De drie zalen zijn ook 

ondergebracht bij sponsors, naamgevers. Dit geldt ook voor onze beide foyers, de kaartjes en de horeca, 
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vooral bier. Dat laatste is niet echt sponsoring, ze doen wel wat extra. We hebben een overeenkomst, ze 

betalen een bepaald bedrag maar daar gaan ze overheen als wij een bepaalde hoeveelheid drank hebben 

ingekocht.  

Met de sponsors hebben we langdurige contracten. In 1993 zijn een aantal van deze sponsors 

ingestapt, en die hebben toen een aantal rechten gekregen voor tien jaar. Na tien jaar begonnen de 

besprekingen om te kijken hoe we nu verder gaan. De nieuwe afspraken werden mede bepaald door de 

basis van tien jaar geleden, ze betaalde 25.000 euro, en na die tien jaar bleef het dus bij die 25.000 euro en 

konden we niet naar een hoger bedrag want dat was het recht wat ze hadden gekregen. Ze willen wel door 

met de sponsoring maar niet met meer dan 25.000 euro en dan overigens ook niet langer dan een periode 

van 3 jaar. Het is nog wel de vraag of het zich doorzet want het gaat dan over een periode van drie jaar en 

dan moet je maar zien of dat goed gaat.  

In totaal halen wij een bedrag van 80.000 euro op uit deze sponsors, en een bedrag van 20.000 euro 

facilitair, dus bij elkaar een ton op jaarbasis. Dat klinkt gering maar dat is in deze stad met deze omvang 

heel veel. Er zijn weinig bedrijven, en het zijn allemaal satellietbedrijven, die hebben dus weinig binding 

met de stad. We hebben bovendien heel weinig bedrijven met productiecapaciteit, die dus zelf iets maken 

en die dat dan ook belangrijk vinden. Het zijn allemaal dienstverlenende bedrijven.  

Het sponsorbedrag wordt wel betaald aan de ‘Stichting Surplus’. De Harmonie zit in elkaar als 

Stichting Cultureel Centrum de Harmonie, daaronder zit de eigenaar en daaronder zit de BV en daarin zit 

eigenlijk al het personeel. De mensen die al langer dan 20 jaar werken zitten nog in de stichting, dat zijn de 

oud ambtenaren. We zijn een Anbi stichting, we hebben geen vennootschapsbelasting in die constructie 

en wij doen daar het commerciële en culturele deel in. Het commerciële zit niet in de stichting maar zit in 

de BV, de stichting zit erboven als moeder van de schouwburg. Daarmee heb je en je Anbi en je veiligheid 

met je exploitatie in het kader van de vennootschapsbelasting als het heel goed gaat. De andere kant 

daarvan is dat je ten opzichten daarvan meer geld dan de subsidiënt (de gemeente) geeft, onderbrengt in 

de Stichting Surplus.  

De sponsors wensen niet te betalen aan onze reguliere exploitatie, Ze willen alleen betalen voor meer 

bijzondere dingen, zoals de ondersteuning van opera voorstellingen. Ook als we iets bijzonders doen met 

andere zaken zoals de aankleding van onze foyer dan kunnen we het daar aanvragen en dan krijgen we het 

bedrag wel of niet en dan wordt het in het bedrijf gezet ten behoeve van de financiën.  

 

Dit zijn eigenlijk onze belangrijkste geldstromen. Voor bijzondere dingen kunnen we incidenteel beroep 

doen op verschillende fondsen die er zijn, voor festivals bijvoorbeeld. Dan heb je hier in de omgeving 

verschillende fondsen maar soms ook de provincie als het een provinciaal festival is.  

 

De sponsors van de zalen zijn allemaal benaderd in het kader van de bouw, en voor zover dat niet zo is zijn 

ze door ons aangezocht. Wij zijn daar wel proactief in en ik heb ook elk jaar gesprekken met mijn sponsors 

om door te spreken hoe het gaat en wat de stand van zaken is.  
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Een hele belangrijke tegenprestatie die wij onze sponsors bieden is de voorintekening, namelijk dat zij 

vóór het programmaboekje uitkomt mogen intekenen, ook op populaire voorstellingen. Die gaan als eerste 

keuze naar de sponsor, de medewerkers van deze bedrijven. Dit is zo met AEGON en de Friesland bank, en 

dat wordt als secundaire arbeidsvoorwaarden gezien. We bieden ze natuurlijk de naam van de zaal, en het 

gebruik van de zaal, of een andere zaal mocht dat nodig zijn.  

Het ligt allemaal in de dienstverlenende sfeer wat wij voor hun kunnen doen. Ik probeer de 

tegenprestaties zoveel als mogelijk op maat te maken. Bij de Friesland Zorgverzekeraar was het belangrijk 

dat ze een extra conferentie en trainingsruimte hadden buiten het eigen gebouw, en dan biedt je dat aan. 

Maar zoiets moet wel passen binnen ons reguliere programma.  

 

Een direct voorbeeld is het aflopen van het contract met de Friesland Zorgverzekeraar, daar hebben we 

met de bestuursvoorzitter een lijn opgezet die er toe zou moeten leiden dat we met name voor educatieve 

programma’s, voor de minder sterke gemeenschappen binnen de stad, we voornamelijk de jongeren 

daarbij betrekken. We krijgen daardoor weer geld wat op een andere wijze besteedt wordt ten behoeve van 

Friesland Zorgverzekeraar en de gezondheid van die kinderen, dat ze ook mentaal gezond zijn omdat ze 

van cultuur kennis kunnen nemen in een omgeving die door ons gestuurd wordt. En door hen erbij te 

betrekken, want zelfstandig zullen ze dat waarschijnlijk niet toe komen. Je moet dat schakelmoment 

vinden tussen beide partijen en dan kijken wat je elkaar kunt gunnen. 

 

Wij hebben hier het DOLCI, maar ik vind dat de samenwerking niet erg groot is. De harmonie is de 

voortrekker geweest op een variant van de Uitmarkt waar alle culturele instellingen zich konden 

presenteren en dat heeft een verschrikkelijke aanloop gehad, heel lang en traag, maar we beginnen nu 

ergens te komen. Het is nu ook een onderdeel van de evenementenagenda aan het worden waar mensen 

ook heel graag naar komen. Op deze manier kun je ook weer mensen verleiden.  

 

Samenwerking hebben wij nadrukkelijk met een aantal instellingen om te komen tot specifieke 

evenementen. Wij proberen bijvoorbeeld aan te haken bij het Fries Museum bij een evenement over Saskia 

van Uylenburg, daardoor krijg je ook weer stadspromotie. Dat is ook goed voor de stad en de provincie en 

de uitstraling van beide. We hebben een samenwerking met het Filmfestival, elk jaar zitten ze hier in huis. 

 

We hebben met poppodium Romein een samenwerking en geïntensiveerd omdat ze hier nu aan de 

overkant komen. Het is heel logisch dat ze hier tegenover komen en dat we de kaartverkoop samen gaan 

doen, net zoals de boekhouding en de BackOffice. Tot het moment dat ze hiernaast zitten zullen we in een 

net tempo de stappen zetten die nodig zijn om het allemaal zo goed mogelijk te laten verlopen.  

 

Wij zijn als schouwburg op vele fronten betrokken in het culturele veld, we zijn adviseur van stichting 

Riks, we zijn nu bezig om de opera die we eigenlijk willen in het Fries. We zijn oprichter van het Fries 



 137 

Uitburo. De gemeente Leeuwarden wil dat koppelen aan een educatie programma, daar zijn we heel druk 

mee bezig.  

 

We zijn de organisator van het Fries Straatfestival, omdat het niveau hoog is en erg populair. Dan moet je 

de samenwerking weten te vinden met de ondernemers, daar toe is de Harmonie mede initiator geweest 

van het Leeuwarder Ondernemers Fonds (LOF), daar heb ik vanaf het begin bij gezeten en ik ben er nu 

uitgestapt. Er moet nog wel wat gewenning komen, want er is nu achter in west nog niet veel duidelijkheid 

bij de ondernemers wat het hen zelf zal opleveren als ze mee gaan betalen aan iets in de stad. Dat is nou 

net waar het overgaat, het wordt er alleen maar beter van. Een direct effect heeft het op sommige 

onderdelen maar niet op allen. Je kunt het voor jezelf doen, voor de gemeenschap waarin je zit, maar je 

kunt het ook doen voor de gehele stad. Het is niet vervangend in het kader van subsidies, want dat is een 

eigen verantwoordelijkheid van de overheid vind ik, maar het is wel iets extra’s.  

 

Vrijdag was er een Ierse band en daarna was er beneden een whisky proeverij, die wordt dan weer 

georganiseerd door een bedrijf. Zaterdag hadden wij Proef Italië waarbij we met een aantal ondernemers 

uit de stad een opzet hebben gemaakt waarmee mensen kennis kunnen maken met Italiaanse producten 

ook uitmondend in eten. Daarnaast was er ook Italiaanse opera en een cursus Italiaanse wijnen proeven. 

Hoe meer mensen hoe liever het mij is.  

 

Het accent is anders gaan liggen doordat de gemeente niet verder komt dan het bedrag dat ze willen 

betalen aan de schouwburg. als ik 220 voorstellingen heb, en ik ben 10 maanden open dan betekent het dat 

ik 22 voorstellingen in een maand heb. Dat betekent dat ik dus heel weinig voorstellingen heb, en dat deze 

prachtige schouwburg voor een groot deel leeg komt te staan. Dat wil ik absoluut niet dus daarmee ga ik 

een hele andere kant op. Ik probeer met de middenstand, en ik ook zelf, dingen te organiseren zoals 

popquizzen, modeshows, een biergarten, en allerlei andere activiteiten die mensen moet trekken naar de 

schouwburg. Of het nou gaat over bloemschikken, of schermen, het kan mij niet gek genoeg zijn als er 

maar leven is en mensen over de drempel komen.  

Ik werk ook graag samen met het WTC maar dat is erg lastig want zij hebben hele grote hallen. Daar 

kunnen wij wel een samenwerking mee willen maar het moet ook bij hen passen. Het is toch altijd kijken 

of het de goede kant op gaat, maar ik ben niet bang voor het overschrijden van een concurrentiegrens.  

Op de zakelijke markt moet je juist kijken waar je elkaar kunt vinden, maar dat is allemaal nog niet zo 

gemakkelijk. We zitten met WTC in een club en kijken voor Leeuwarden en ook voor heel Friesland hoe 

we Internationale congressen hiernaartoe kunnen halen.  

Je ziet dat ze het geld liever in de zak houden en voor wat minder geld ergens anders zitten. Op dat 

front kunnen we ze wel tegemoet komen maar je ziet altijd dezelfde bedrijven heel graag terug- komen 

omdat ze het hier fijn vinden en we hebben veel kennis hier die we kunnen inzetten. Op andere plekken 

locaties is die kennis minder waardoor wij er iets veel mooiers van kunnen maken. Wij proberen dat zoveel 

mogelijk persoonlijk naar die bedrijven te communiceren door naar ze toe te gaan. We zijn ook heel actief 
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met studenten, en we hopen dat we binnenkort een groot studenten- feest hier hebben. Voor hen is het 

echt een activiteit omdat het buiten school plaats vindt. Stendan heeft de afgelopen jaren altijd bij Schaaf 

gezeten, maar wij verslaan ze nu door wat wij kunnen bieden.  

Bijlage XIV: interview Renee Waale , directeur Keunstwurk, Leeuwarden (18 april 2012) 

Duur: 55 minuten 

 

De culturele instelling 

Keunstwurk is een organisatie die voor de gehele provincie Friesland werkt, het is een steuninstelling. Wij 

adviseren, ondersteunen en faciliteren, zodat het kunstklimaat in Friesland versterkt wordt. Wij zijn geen 

bedrijf of organisatie die van alles heel concreet produceert maar we zijn vooral een soort 

verbindingsofficier tussen wat er allemaal aan initiatieven is in de provincie en die proberen we bij elkaar 

te brengen zodat één plus één drie wordt.  

 

Er werken hier ongeveer 35 tot 40 mensen, de meeste mensen parttime. We hebben adviseurs, dat zijn de 

mensen die gespecialiseerd zijn in een discipline en vooral ook een groot netwerk hebben. Zij moeten de 

ontwikkelingen die spelen in de kunst op landelijk niveau naar Friesland halen en de ontwikkelingen die in 

Friesland spelen bijhouden.  

Wij hangen boven de provincie en proberen ontwikkelingen te detecteren om van daaruit projecten of 

programma’s te initiëren. We proberen dan verschillende partijen bij elkaar te krijgen, maatschappelijke 

organisaties op het gebied van zorg en welzijn, organisaties op het gebied van leefbaarheid en platteland, 

maar ook culturele organisaties of opleidingen. We werken veel samen met het HBO en het MBO in deze 

provincie. We zijn vaak penvoerder als het gaat om aanvragen voor subsidie, en als het geld er komt dan 

zijn wij de regisseur van het programma en zorgen we dat partijen het gezamenlijk uitvoeren.  

 

Onze werkterreinen zijn cultuureducatie in het onderwijs, amateurkunst en professionele kunst. Op het 

gebied van amateurkunst richten we ons vooral op de podiumkunsten. Bij de professionele kunst richten 

we ons vooral op de visuele kunst.  

 

Onze doelgroepen zijn per werkterrein eigenlijk verschillend. Als je kijkt naar cultuureducatie dan is de 

doelgroep daar vooral het onderwijs en de culturele organisaties, want die moeten gezamenlijk ervoor 

zorgen dat er een cultureel educatief programma is. Wij brengen beide partijen samen. Een andere 

doelgroep is ook de gemeente, want die zijn toch ook vaak de subsidiënten van de culturele organisaties op 

lokaal niveau. Als je nog iets verder inzoomt dan gaat het heel concreet om de boven- schoolse managers, 

om de docenten in het onderwijs en het gaat om de directeuren en medewerkers van de culturele 

organisaties.  

Bij amateurkunst is het weer anders, dan gaat het vooral om de besturen van de amateurkunst- 

verenigingen en het gaat om de gemeente, en om docenten en directeuren van centra voor de kunsten en 

muziekscholen.  
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Marketingdoelstellingen 

We zijn nu bezig om het beleid voor de komende beleidsperiode te ontwikkelen en één benadering daarin 

zal zijn dat we veel meer regionaal willen gaan werken. Dat betekent dat je Friesland opdeelt in een aantal 

regio’s. We proberen dan om de verschillende partijen in die verschillende regio’s veel meer bij elkaar te 

brengen, en dingen op elkaar af te stemmen.  

Het zelf benaderen van bedrijven staat bij ons nog zeer in de kinderschoenen. Wij hebben in deze 

beleidsperiode gezegd, we moeten minder afhankelijk worden van subsidies, we moeten meer eigen 

inkomsten zien te genereren, en we hebben ook gezegd dat we gaan proberen opdrachten te verwerven in 

de markt. Dat is om twee redenen lastig voor ons: ten eerste omdat het hier in huis een cultuuromslag 

betekent, dat krijg je niet van de ene op de andere dag voor elkaar. Je ziet ook dat mensen gewoon niet 

weten hoe het moet, dus we moeten ook gewoon kennis en vaardigheden opdoen. Ten tweede is het de 

buiten kant, je merkt dat men het niet van ons gewend is dat we in opdracht werken. Daardoor komen ze 

ook niet als vanzelfsprekend met die vraag bij ons. In het verleden werd alles wat we deden gesubsidieerd, 

dus als je nu plotseling zegt dat ze ervoor moeten betalen dan zie je dat mensen gaan twijfelen. Het 

betekent dat je toegevoegde waarde nog niet zo duidelijk is dat mensen bereid zijn om ervoor te betalen.  

 

Alle adviseurs hebben hier het afgelopen jaar een opleiding gevolgd, en dan zie je ook dat een aantal 

mensen het gewoon in zich hebben en die pikken dat op. Ze vinden het ook echt leuk en zien het als en 

sport om zo’n opdracht te verwerven. Er zijn er ook bij die zich daar doodongelukkig onder voelen. 

Generatie speelt daar ook wel in mee.  

 

Er zijn zeker concurrenten, je hebt hier natuurlijk net als overal kunstenaars, of een collectieven die dit 

soort dingen ook heel goed kunnen of veel beter kunnen. Waar je het ook aan merkt, we hebben relatief 

veel mensen die in de vijftig zijn, dat zijn dure mensen. Op een gegeven moment hebben we ook tarieven 

vastgesteld, dat zijn vrij hoge tarieven omdat het ook gebaseerd is op het salaris, iemand in de twintig en 

hier net de opleiding drama heeft gedaan kan het voor 20 euro per uur en die krijgt dan de opdracht.  

 

Onderscheidend aan deze organisatie is dat er hier heel veel kennis rondloopt en wij hebben heel groot 

netwerk in deze provincie zodat je weet wat er speelt en mensen ook kent en mensen aan elkaar kunt 

verbinden. Ik denk dat als je 25 bent en net klaar bent, dat niet kan. 

 

Ons netwerk bestaat voor een groot deel uit culturele instellingen, kunstenaars etc. Het netwerk bestaat 

minder uit het bedrijfsleven. Maar er is hier veel platteland en er zijn veel dorpen, al die dorpen zijn op een 

bepaalde manier georganiseerd met dorpsbelangen en besturen en clubs en daar zitten wij heel diep en 

goed in. Als het gaat om contacten leggen en opdrachten verwerven is dat wel goed. Maar het zijn wel 

allemaal partijen die niet veel geld hebben.  
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Als je het bedrijfsleven ziet als de gehele profit sector dan zie je dat het bedrijfsleven hier bestaat uit veel 

midden en kleinbedrijven. Er zijn veel minder middelen dan bij de grote concerns.  

 

We hebben nu als resultaat van die opleiding ook, drie producten benoemt waar we ons op willen 

concentreren om in de komende tijd daarmee die markt te bestormen. Dat is een soort kant-en-klaar 

programma als het gaat om cultuureducatie, dat klinkt heel aanbod gericht maar dat is het niet. Het is een 

heel flexibel programma, dus afhankelijk van de vragen vanuit het onderwijs zal het er anders uitzien.  

Er is ook een product waarbij we tussen kunstenaars en opdrachtgevers veel meer willen bemiddelen 

zodat er veel meer concrete opdrachten voor kunstenaars ontstaan, maar dat hele proces dat ondersteunen 

wij en daar vragen we dan ook geld voor.  

En daarnaast hebben we een product op het gebied van ouderen en cultuurparticipatie en 

welzijnsorganisaties. Die drie groepen producten gaan we in de komende tijd finetunen en meer in de 

markt zetten. En er komen denk ik nog wel meer producten, er zijn al wel ideeën maar dat komt de 

komende periodes wel.  

 

Het eerste product is nu het meest ver ontwikkeld, en daar hebben we 25 april een bijeenkomst voor 

waarbij we het onderwijs en de docenten hebben uitgenodigd en waarbij dit nieuwe plan gepresenteerd 

wordt. Dat zal bij de kunstbemiddeling weer op een andere manier gebeuren. Het moet dan meer 

aansluiten bij die markt.  

 

We hebben een marketingplan maar dat is al van even geleden. Dat moet in de komende tijd geüpdate 

worden. De lijn die we in de vorige cultuurnota periode hebben uitgezet zetten we in die zin voort dat we 

zeggen dat we een organisatie zijn die in deze provincie verbind en versterkt. Wat anders wordt is dat we 

ervoor willen zorgen dat het verbinden en versterken ten diensten staat van de culturele levensloop van de 

mensen die hier in Friesland wonen. Wij onderscheiden daarin drie fase: verkennen, verdiepen en 

professionaliseren. Het kennismaken is een traject dat vooral in het onder- wijs plaatsvindt, dus dat is wat 

we faciliteren en ondersteunen. Het verdiepen is vooral wat speelt in de kunstbeoefening in de vrije tijd, en 

professionaliseren is wat speelt als het gaat om de professionals, of de mensen die een opleiding volgen 

binnen het kunstvakonderwijs. We willen proberen de verbinding tussen het kennismaken, verdiepen en 

professionaliseren te versterken, je zou kunnen zeggen een culturele carrière, loopbaan. Dat betekent dat 

je er wat meer integraal en wat breder naar kijkt. Maar dat je ook de verbindingen probeert te leggen met 

allemaal maatschappelijke ontwikkelingen. Wat bijvoorbeeld hier in Friesland speelt is het platteland en 

krimp, veroudering, vergrijzing, maar ook aandacht voor ruimte, voor de kwaliteit van de ruimte, voor de 

werk- gelegenheid. Daar zijn dus steeds allemaal haakjes naar die culturele levensloop.  

 

Inkomstenbronnen 

We krijgen een basissubsidie, die is bedoeld voor de organisatiekosten, de huisvesting en de automatisering. 

Daarnaast zijn er incidentele landelijke, Friese en gemeentelijke subsidies. Daarnaast hebben we verhuur aan 
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het huis Amateurkunst en deelnemersbijdragen als we cursussen organiseren. En dus met enige regelmaat, 

het groeit maar dan wel heel langzaam, dat we opdrachten verwerken voor de markt.  

 

De huidige coalitie van de provincie heeft gezegd dat ze cultuur als taak zien en dat ze het belangrijk 

vinden waardoor de bezuinigingen op cultuur beperkt zijn. Er is ook de ambitie om culturele hoofdstad te 

worden, dat maakt ook dat er op cultuur niet zo stevig bezuinigd wordt. Alle culturele instellingen hebben 

afgelopen jaar te maken gekregen met 5% efficiency korting, en ze zeggen dat het daarbij blijft, maar dat 

moeten we afwachten. Aan de andere kant merk je bij de gemeente dat daar wel op bepaalde punten wordt 

bezuinigd. Als het gaat om bezuinigingen op amateurkunst en cultuureducatie. Dat gaat niet zo direct 

maar dat merk je indirect wel.  

 

Als wij subsidieaanvragen doen voor projecten dan gaat het altijd om kosten, anders dan personeelskosten, 

huisvesting en automatisering. In het ergste geval gaat het project niet door als je de subsidie niet krijgt 

maar de basisfinanciering is er gewoon. Wat je ook merkt is dat als je bij fondsen aanvraagt, landelijk of in 

Friesland, dat de spoeling wel dunner wordt. Ze hebben minder geld te verdelen en de aanvragen zijn in 

aantallen meer, om er tussen te komen is dus lastig.  

 

Het Huis voor Amateurkunst dat wij exploiteren verhuren we veel en dat begint goed te lopen. We 

verhuren het aan docenten, amateurverenigingen die een productie hebben en een voorstelling willen 

geven, startende kunstenaars, een projectorkest etc. Tegenwoordig verhuren we het ook aan ZZP’ers die 

ruimte nodig hebben om trainingen te geven.  

 

Eind 2008 hebben wij van de provincie te horen gekregen dat we per 2010 veel minder subsidie zouden 

krijgen. Wij hebben dus ook een organisatie verandering doorgemaakt gericht op het feit dat we het vanaf 

2010 met minder geld zouden moeten doen. We hebben bij de provincie ook heel duidelijk gezegd, de 

verandering die we hebben gemaakt heeft, behalve nogal wat aandacht en energie, ook veel geld gekost. 

We kunnen nu goed functioneren met het afgeslankte budget maar op het moment dat er opnieuw een 

stevige bezuiniging zou zijn, veel meer dan die 5% efficiency korting, dan betekent het dat we dusdanig 

moeten ingrijpen dat we niet door kunnen gaan op de manier waarop we hebben ingezet. De kaasschaaf is 

niet meer te hanteren, er is nu alleen nog een korst zichtbaar. Met de pogingen om uit de markt geld te 

halen kom je een eindje maar niet ver genoeg. Vanuit de kant van de provincie is eigenlijk al het afgelopen 

jaar gezegd dat ze doorgaan met het beleid dat ze hebben ingezet en wij zijn niet van plan om stevige 

ingrepen te doen. Daarom zetten wij die lijn nu ook voort.  

 

De provincie stimuleert wel en niet cultureel ondernemerschap. Het wordt wel steeds gezegd en het wordt 

ook geëntameerd maar ik vind door de manier waarop de provincie subsidieert, met de voorwaarden die 

daar bijzitten en de manier waarop ze ook afrekenen, het ook weer helemaal niet. Het is geen criterium en 

het is ook geen eis maar als je ondernemerschap wil stimuleren dan moet je in mijn ogen ook zeggen bij 
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subsidie, jullie krijgen een subsidie, dat is een bepaald deel van de kosten, als het je lukt om het zaakje 

rond te krijgen door inkomsten of andere subsidies, en je houdt er een beetje geld aan over dan mag je het 

geld houden, als je te kort komt dan moet je, je schuld nemen. Hoe het nu gaat is dat als je te kort komt 

dan moet je, je verlies nemen en als je overhoudt dan moet je het teruggeven. Dat vind ik niet stimuleren 

van ondernemerschap. Het is dus ook niet mogelijk als je een subsidie voor een jaar hebt, je het 

overgebleven bedrag aan het einde van het jaar terug moet geven. Terwijl het vaak gaat om projecten die 

niet zo precies in zo’n kalender jaar passen. Ik denk dat als je ondernemerschap wilt stimuleren dan moet 

je als overheid niet van dit soort neuzelige maatregelen nemen, maar dan moet je daar wat meer 

ruimdenkend mee omgaan en het ook hebben over langere periodes waardoor je als ondernemer wat meer 

ruimte hebt om te schuiven.  

 

Van de provincie weten we nog niet wat de financiële kaders zullen zijn. Een van de doelen zal zeker zijn 

dat we doorgaan met het werken in de markt en dat we proberen om er voldoende inkomsten uit te halen, 

vooral ook omdat we niet die super afhankelijkheid van die subsidies willen hebben.  

Onze subsidie is 1.4 miljoen, onze omzet is 2.2 miljoen, dus het verschil is 800.000 dat is wat we 

verdienen en met incidentele subsidies bij elkaar halen. Het is ongeveer 70% subsidie en 30% eigen 

inkomsten.  

 

Samenwerking 

Als Keunstwurk hebben we één project, Philips Jongeren Design Prijs, waarbij we heel concreet 

samenwerken met Philips in Drachten. Verder doen we op het gebied van Vormgeving het een en ander en 

organiseren we jaarlijks voorbeeldprojecten. Dat kunnen projecten zijn waarbij het bedrijfsleven ook een 

rol speelt. We voeren ook met enige regelmaat opdrachten uit in de markt, en verdienen op die manier 

geld. Dat doen we ook soms in opdracht van het bedrijfsleven.  

We hebben recentelijk een opdracht gehad van Achmea, de Friese afdeling. Achmea bestond een 

bepaald aantal jaren en die wilden dat op een bijzondere manier vieren en via - via kwam bij ons de vraag 

binnen of wij een theatrale productie wilden ondersteunen en begeleiden en zorgen dat het er komt ter 

gelegenheid van dat jubileum.  

 

Het project met betrekking tot vormgeving dat we hebben gedaan, toen hebben we een aantal kleine 

bedrijven benaderd en ze gevraagd of ze weleens hadden nagedacht over het belang van vormgeving voor 

hun product. Dat hadden de meeste niet en toen hebben we een aantal vormgevers geplakt aan bedrijven 

die een specifiek product produceerde, dat ging allemaal niet vanzelf. Het project stuitte toch op enige 

weerstand en ze zagen niet direct de noodzaak van vormgeving. Uiteindelijk is het bij één bedrijf heel goed 

gegaan. Ze hadden een goed product maar het was niet goed vormgegeven. Nadat het goed was 

vormgegeven verkocht het product ook veel beter, daar heeft het bedrijfsleven dus echt wat aan gehad. 

Daarna was hij ook overtuigd van het belang van vormgeving en dat is voor de toekomst, voor beide 

partijen belangrijk. Aan dat project hebben wij niets verdiend, dat hebben we gedaan met extra subsidie 
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van de provincie. Bij de keuze voor bedrijven is wel gekeken naar de maat- schappelijke relevantie van die 

bedrijven.  

 

Bij de samenwerking met Philips in Drachten, ging het vooral om een samenwerking met de afdeling 

Research & Development. De prijs is een stimuleringsprijs voor jonge ontwerpers in opleiding die 

gestimuleerd worden om iets te bedenken wat nog niet ontworpen is. Op een gegeven moment heeft 

iemand de prijs gewonnen en die krijgt iets van Philips. Wat voor Philips interessant is, is dat er soms 

ideeën zijn van die jongeren die weleens wat kunnen zijn voor Philips. Het bedrijf haalt er creativiteit en 

inspiratie uit voor eigen ontwikkeling. Het is nog niet zo dat er meteen één van die ontwerpers bij Philips 

gaat werken maar er komen wel contacten uit voort. Het is voor Philips een manier om aan nieuwe 

creatieve mensen en ideeën te komen en wij hebben die prijs ontwikkeld en dat initiatief in die tijd 

genomen omdat wij vormgeving willen stimuleren.  

Het contact met jongeren hebben zij bijvoorbeeld heel moeilijk, dat contact met jongeren hebben wij 

wel, dat is ons netwerk, die opleidingen. Wij kunnen die hele groep benaderen, wij organiseren dat en we 

trekken en duwen en zij verlenen hun naam eraan. Marketing technisch zal het misschien niet zo 

interessant zijn maar zij krijgen dus op die manier dat contact met die jongeren.  

We zijn begonnen met Philips gewoon te vragen als sponsor, dat was de eerste keer en dat was dus een 

simpele samenwerking. Dat ging toen goed, en over en weer raakten we enthousiast, en inmiddels doen we 

het nu vier jaar. Nu zie je dat Philips ook echt wat ziet in de samenwerking en dat het meer is dan alleen 

die platte sponsoring.  

De hele directe contacten met Philips lopen via de adviseur die het allemaal verder organiseert. De 

adviseurs moeten het netwerk hebben in de provincie en onderhouden dat ook.  

 

We hebben laatst een project gedaan met een aantal gemeenten in noord oost Friesland en met een 

provinciale organisatie, Plattelands projecten en een andere organisatie Landschapsbeheer. Dat is een 

samenwerking tussen van alles en nog wat en met Europees geld, ik ken de directeuren dus dan verdeel je 

het een beetje en dan zeg je op directieniveau gaat het contact zo maar meer op het werkniveau dan gaat 

het via de adviseurs die met ambtenaren van de gemeente gaan praten.  

We zijn op dit moment nauw betrokken bij het opzetten van een nieuwe organisatie, Het centrum van 

de kunsten wordt gesloten en in plaats daarvan komt er een slanke, ranken netwerk organisatie waar een 

aantal partners als een soort cirkel omheen hangen. Daar is Keunstwurk er eentje van en bij het 

ontwikkelen van die netwerkorganisatie zijn we ook betrokken.  

We hebben ook in opdracht van de gemeente Leeuwarden de afgelopen jaren, De Dag voor de 

Amateurkunst georganiseerd. Dat is dan ook een project waarvoor we geld vragen en krijgen. Dan hebben 

contact met alle amateurverenigingen in de stad en het andere dat er omheen bungelt.  

 

Alle culturele organisaties zijn verenigd in een vereniging DOLCI, daar ben ik de voorzitter van. Als DOLCI 

hebben we het initiatief genomen voor een Uitmarkt en dat begint langzamerhand iets te worden. 
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Daarvoor krijgen we van de gemeente subsidie en we krijgen subsidie van LOF. In dat LOF zijn de 

ondernemers in Leeuwarden gebundeld en die beschikken over budgetten die enerzijds op wijkniveau en 

anderzijds boven stedelijk worden uitgegeven. Op beide niveaus krijgen we voor iets als de Uitmarkt 

subsidie. Het is nu een vrij substantieel deel. De culturele instellingen, verenigd in dat DOLCI, stoppen er 

zelf ook geld in, in uren als materiële kosten.  

Als voorzitter van DOLCI zit ik ook in de Raad van Advies van LOF. Er komen daar twee keer per jaar 

subsidieaanvragen binnen, en dat is dan voor het boven stedelijke budget. Ik zie dat er veel aanvragen zijn 

van culturele initiatieven en dat zijn niet alleen van de professionele organisaties maar ook van burgers. In 

het eerste jaar was het helemaal niet bekend, toen kwamen we met het budget dat er was aardig uit, nu is 

de aanvraag aanzienlijk hoger dan het beschikbare budget.  

Het LOF is ontwikkeld naar een model dat in Leiden is bedacht een aantal jaar geleden, daar schijnt 

het ook zo te werken. Iemand die dat in Leiden heeft opgezet die had contacten met de gemeente 

Leeuwarden en zo is het hier ontwikkeld. Op een gegeven moment is ook de vraag bij het DOLCI gekomen 

of wij het zagen zitten en of wij daaraan mee wilde doen. Er zijn dus mogelijkheden op wijk en boven 

stedelijk niveau. Je kunt het ook per branche doen. Alle culturele instellingen gezamenlijk zijn één 

vereniging en daarmee zijn we een lid van deze club. Wij hebben daarmee willen zeggen, we zien die 

samenwerking tussen ondernemers en culturele instellingen in Leeuwarden zitten. Wij wilden er meer 

energie in steken door de deelname en ook zo onze betrokkenheid tonen, ook de financiële betrokkenheid.  

Wat wel de discussie regelmatig is, en dat merk ik in de Raad van Advies, er liggen heel veel aanvragen 

en dat varieert van een ondersteuning van de Sinterklaasoptocht tot een serieus evenement. Bij de keuze 

die dan gemaakt moet worden zie je dat ondernemers anders denken, en er anders tegen aankijken dan de 

culturele mensen. Ik, als vertegenwoordiger van de culturele sector denk dan dat het artistiek gezien niet 

zo interessant is of het kan beter, terwijl een ondernemer er naar kijkt en dan denkt hoeveel mensen levert 

het op en hoeveel heb ik eraan. Je ziet dus wel verschillende belangen.  

Je hoeft het niet helemaal dicht te timmeren maar je moet toch een paar criteria ontwikkelen of 

bedenken en daar heb ik aan meegedaan om dat voor elkaar te krijgen zodat je toch wat sneller kan 

beoordelen maar ook omdat het gewoon helder moet zijn waarom je iets kiest. Anders is het wel heel erg 

alleen op de emoties. Een van de criteria zijn dat het niet alleen afhankelijk moet zijn van zo’n subsidie van 

LOF, er moeten nog meer financiers zijn, en het moet organisatorisch kloppen, professioneel zijn, niet 

teveel risico’s, de begroting moet kloppen en een deel van het geheel moet besteed worden aan marketing. 

Er zijn dus wel een aantal niet artistieke criteria waar je elkaar kunt vinden. Het zijn allemaal belangrijke 

onderdelen waarop je zo’n aanvraag beoordeeld. Spreiding is bijvoorbeeld ook heel belangrijk, niet alleen 

geografisch maar ook in de variëteit. Als het boven stedelijk budget wordt aangesproken dan moet het ook 

bijdragen aan de positionering van Leeuwarden, niet een bepaalde wijk maar binnen de provincie en in 

Nederland. In die zin moet het project enige uitstraling hebben. De ondernemers in de binnenstad en de 

culturele instellingen in de binnenstad dat zijn korte lijntjes geworden, en dat vind ik ook een goede 

ontwikkeling.  
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Bijlage XV: interview Vincent van Waal, directeur Poppodium Romein, Leeuwarden  

(12 april 2012) 

Duur: 52 minuten 

 

De culturele instelling 

Wij zijn een poppodium sinds 2006, daarvoor was het een theater, een vlakke loer theater. Er was al 20 jaar 

geen poppodium en geen actief popbeleid, alleen incidentele subsidie. Dat wij een poppodium zijn 

geworden is simultaan aan de eis van de gemeente om een samenwerking aan te gaan met opleidingen. Je 

hebt hier de academie voor popcultuur, een hbo opleiding. Je hebt ook D - Drive, die hebben opleidingen 

die voorbereiden op de HBO. Dat is wel een mooie infrastructuur die ze hier hebben op het gebied van 

popmuziek. De uiteindelijke opleiding die concreet daarmee van start ging is D - drive dus sindsdien zijn 

wij ook een leerbedrijf, dat houdt in dat we relatief een kleine staf hebben en veel stagiaires, 25 gemiddeld. 

Voornamelijk MBO stagiaires en soms een enkele van het HBO. Dat betekent dat het uitvoerend werk 

gedaan wordt door de stagiaires. Daar krijgen wij geld voor van de school, 25.000 euro. Dit betekent wel 

dat wij exclusief zaken doen met hun en dus niet met de andere MBO. Wij hebben een afnameplicht van 

25, zij hebben een leverplicht van 25 stagiaires. We zijn nu zes jaar verder, en we zitten nu in een oud 

gebouw. In 2006 zijn we gelijk begonnen om te kijken op welke manier we er een poppodium van konden 

maken. Op dat moment zijn er meteen verbouwplannen gemaakt. Toen de plannen klaar waren bleek 

hiernaast een oud pand verbouwd te zijn tot luxe appartementencomplex en toen hebben ze een 

geluidsmeting gedaan waarvan de uitslag niet in ons voordeel was. Wij moeten hier vertrekken, vanaf 

november zijn we nu bezig met het zoeken naar een nieuw pand. Er zijn al panden aangekocht en er zit 

Rijksgeld en provincie geld in, maar we weten pas in juni naar welk pand we zullen gaan. Daarna duurt het 

nog 2/3 jaar voor we daadwerkelijk gaan verhuizen. Als we er eenmaal zitten dan zal de samenwerking met 

dat MBO nog intensiever worden doordat zij met de hele opleiding bij ons in het pand zullen trekken.  

 

Wij doen hier ongeveer 100 concerten per jaar, 20/25 verhuringen per jaar en we verhuren aan het 

Friesland college voor licht- en geluidlessen. De organisatie bestaat uit 7 personen, 5,8 fte.  

Wij mogen maar tot 1 uur open, en heel soms tot 2 uur. Dit betekent dat we het publiek voor de 

alternatieve Dance mislopen. Desondanks zijn we in staat om met een redelijke programmering quitte te 

draaien.  

 

De doelgroep die wij bereiken bestaat voornamelijk uit jongeren van 16 tot 35 ongeveer. Geografisch gezien 

zijn we vooral gericht op de stad Leeuwarden en de dorpen daar omheen. Muziek kent veel stromingen en 

wij hebben een hele goede metal programmering op internationaal niveau dus komen er mensen uit 

andere Europese landen deze richting op. 

 

We hebben een bestuur op afstand, het zijn drie advocaten en ze bemoeien zich niet met de inhoud en de 

programmering. Het bestuur wil alleen weten wat de bedrijfsresultaten zijn, is het een gezonde 
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bedrijfsvoering en of het goed loopt. De samenstelling van het bestuur is niet echt bewust gekozen. In 

Leeuwarden geldt ook de cultural governance code maar het probleem is dat het moeilijk is om goede 

mensen bij je bestuur te krijgen. In 2005 zijn we begonnen en toen moest het bestuur gevormd worden en 

er waren een paar gegadigde die wilden. Het probleem van dit zit hem in het kwetsbare van de organisatie. 

Met de aansprakelijkheid van bestuur deinzen de gewone mensen toch wel heel hard terug om daar in te 

springen. We draaien per jaar 6.5 / 7 ton en dat zijn wel de bedragen dat je van goede huizen moet komen 

wil je dat risico dragen. De vraag vanuit de gemeente is om een goed bestuur samen te stellen, maar 

praktisch gezien zijn we te klein om dat te doen. Althans dat is de reactie van het bestuur, ik denk daar 

persoonlijk iets anders over.  

 

Marketingdoelstellingen 

Wij proberen nieuwe doelgroepen aan te trekken. Sinds anderhalf jaar is er de blokhuispoort, de oude 

gevangenis. Deze wordt nu gebruikt als creatief centrum, je kunt daar bijvoorbeeld een cel huren. Er zit 

ook een theaterzaaltje in, en in dat zaaltje zit nu een popinitiatief Asterix. Asterix mag op vrijdagavonden 

hun ding doen. Dat betekent dat je daar rekening mee te houden hebt in je programmering. Zij bereiken 

een bepaalde doelgroep en dat kost ons dat segment publiek. Wij kunnen ons daardoor richten op andere 

nieuwe doelgroepen. We zijn op dit moment de hiphop wat meer uit aan het diepen, we proberen dub step 

te programmeren en dat gaat eigenlijk wel aardig. En daarbij heb je alle andere stromingen waar we 

evenredig aandacht aan proberen te geven.  

Elk jaar wordt er publieksonderzoek gedaan door een stagiaire. Het ene jaar wordt dat beter gedaan 

dan het andere. Het gaat dan voornamelijk om klanttevredenheid onderzoeken. Het is altijd heel 

afhankelijk van de stagiaire die op zo’ n onderzoek afstudeert. Zelf hebben wij er niet veel tijd voor omdat 

we producties moeten draaien.  

 

Onderscheidend aan deze instelling is het popaanbod en het feit dat het een leerbedrijf is. Bovendien 

hebben wij een heel karakteristiek pand. Het gebouw is wel een ‘unique sellingpoint’.  

 

Asterix kan voor een klein stukje wel als concurrent worden gezien. In Drachten heb je Duna, het 

poppodium van Drachten en het oudste poppodium van Friesland is het Bolwerk in Sneek. Die draaien 

ook met een iets hoger budget maar die hebben minder bereik dan wij. Daarnaast hebben wij van speciale 

soorten programmering last uit Groningen. Je hebt bijvoorbeeld grote bands die we in samenwerking met 

de Harmonie in de grote zaal kwijt konden, maar als wij dat gaan doen dan heb je heel erg last van het 

aanbod van de Oosterpoort en Vera in Groningen omdat zij van zichzelf een grote zaal hebben en die 

bands meer kunnen boeken.  

Als het om metal gaat dan pakken we de grote bands uit alle stromingen en nu komen de Groningers 

deze kant op voor deze bands. Wij houden er met de programmering wel rekening mee dat de band klaar 

is voor de laatste trein gaat naar Groningen.  
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Een speerpunt van ons marketingplan is om de doelgroep zo goed mogelijk te benaderen, dat is eigenlijk 

iets waar we altijd mee bezig zijn. Dit betekent dat je mensen aan je weet te binden. Voor ons is het 

belangrijk dat de programmaboekjes er zijn en dat de social media wordt bijgehouden. Daarnaast is er 

natuurlijk ook het zakelijke aspect. Het is voor ons lastig om al je concerten te ver- kopen en daarnaast ook 

nog alles rond te breien. 

We bereiken ons publiek door middel van programma boekjes en de social media. We hebben een 

twee maandelijkse ladder voor het programma, een postercampagne langs de rondweg, pers- berichten in 

lokale en regionale media natuurlijk en daar waar mogelijk benaderen we clubjes die er aandacht aan 

willen geven. De grote van het publiek dat je trekt ligt ook heel erg aan de activiteiten die er verder in de 

stad zijn op dat moment. 

In een kleine formatie kun je maar één ding tegelijk doen uiteindelijk. We doen het broodnodige om je 

programmering te verkopen, of deze nou commercieel is of niet. Ik vind dat het al vrij commercieel is ten 

opzichten van anderen podia. Het betekent uiteindelijk dat we al zoveel tijd kwijt zijn met dat stukje alleen 

al. Je Facebook en je Twitter bijhouden en je evenementen organiseren en communiceren. Je zou eigenlijk 

iemand moeten hebben die dat zakelijke stuk oppakt en ermee aan de slag gaat. Het begint nu langzaam te 

komen dat we erover na gaan denken hoe we dat moeten vormgeven en waar de prioriteiten moeten 

liggen om het zo effectief mogelijk te doen.  

 

Inkomstenbronnen 

Onze inkomsten bestaan uit horeca, recettes, verhuur maar ook de bijdrage van de school voor de 

begeleiding van studenten. Onze subsidie beslaat 40% van de gehele inkomsten.  

We gaan naar een groter pand en meer programmering doen, dit betekent dat we naast de toegewezen 

hoeveelheid die we nu krijgen er ook een paar speciale potten zijn waar we uit kunnen putten. Incidenteel 

krijgen we ook subsidie van de provincie, maar dat is projectmatig. We hebben hier wel een regionale 

functie ten opzichten van andere steden en dat merken wij ook wel in de publiekstoeloop, de provincie 

investeert daar niet in, die profiteert er wel van. 

Landelijk is die BTW verhoging wel een redelijke ramp. Dat kost ons 10/15/20 duizend euro per jaar. 

Het betekent dat je kaartje duurder wordt en dat betekent dat mensen uiteindelijk minder besteden aan 

bier. Je horeca verkoop gaat gewoon achteruit. Maar mensen die zijn wel bewuster aan het uitgeven, en dat 

is wel vooral bij de duurdere evenementen die bij de harmonie plaatsvinden dus wij merken dat nog niet 

heel erg. Het is niet zoals zes jaar geleden.  

De gemeente stimuleert cultureel ondernemerschap eigenlijk helemaal niet, ons bestuur echter wel 

heel erg. Ons bestuur stimuleert erg om te proberen steeds minder subsidie afhankelijk te zijn. Er is 

namelijk een grote kans dat je binnen nu en 10 jaar nog maar een 10
de

 krijgt van wat je nu krijgt en dat je 

alleen een gebouw gesubsidieerd krijgt en dat je daarnaast je eigen broek moet ophouden. Dus het is wel 

iets waar we meebezig zijn en we worden ook gestimuleerd door het bestuur maar het is een sprong in het 

duister. Je moet prioriteiten stellen, wil je veel bezoekers naar die concerten trekken omdat het je core 

business is nu en omdat je daar ook subsidie voor krijgt of wil je alleen nog maar commerciële dingen doen 
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en de programmering commercieel doen en je kring zakelijke contacten zo groot hebben dat je geen 

subsidie meer nodig hebt.  

 

Samenwerking 

In principe werken we met alle culturele instellingen samen in Leeuwarden. We hebben directeuren- overleg 

met de directies van alle culturele instellingen. Echt samen werken zit er echter nog niet bij maar dat wordt 

wel door de gemeente gestimuleerd. De gemeente is bezig met een hele culturele omvorming, de 

muziekschool is bijvoorbeeld afgeschoten en gaat in juli dicht. Ze willen het verder nog efficiënter maken 

door de twee podia te laten samenwerken. We hebben nu zelf het initiatief genomen om eens te gaan kijken 

wat er dan allemaal mogelijk is. Deze gesprekken lopen nu een maand of drie en dat wordt steeds concreter 

op de gebieden van marketing, kaartverkoop, systemen die zij hanteren en vraagstukken met betrekking tot 

salaris administratie bijvoorbeeld. Bij de Harmonie hebben ze eigenlijk alles intern en wij hebben dat soort 

dingen houtje touwtje of extern. De kaartverkoop hebben wij via Paylogic waardoor wij alle primera’s als 

voorverkoop adres hebben. De Harmonie heeft een heel nieuw systeem waar zij weer veel meer 

klantgegevens uit kunnen halen en wat dus voor de marketing weer heel interessant is. Ik gok dat als wij 

verhuizen en we dus tegenover hun komen te zitten, dat de gemeente zich ermee zal gaan bemoeien en dat 

beide organisaties misschien wel samen zullen worden gevoegd qua bestuur en BackOffice. Ze hebben bij de 

Harmonie één programmeur die alles programmeert, en onze programmeur heeft van theater ballen 

verstand maar wel veel verstand van popmuziek en bij hun is dat andersom dus dat kan weleens goed 

werken. We kunnen wel zorgen voor een sterkere concurrentiepositie ten opzichten van Groningen 

misschien. We werken dus niet alleen samen met culturele instellingen maar ook met opleidingen, en dat is 

ook meteen wel een hele belangrijke.  

 

Als het gaat om sponsoring proberen we het vorm te geven. Door de advertenties verdienen we geld met 

het programmaboekje. We halen soms ook kleine beetjes sponsoring binnen voor hele specifieke 

programmering. Sponsoring en het bedrijfsleven verdienen wel meer aandacht maar het is een vak apart 

zijn we achter gekomen.  

 

Het bestuur speelt wel een rol bij de benadering van samenwerkingspartners maar wij vinden dat het wel 

meer zou kunnen. Het bestuur heeft een groot netwerk maar dat zijn niet de personen die vallen binnen 

onze doelgroep. In de bovenlaag van bedrijven zitten 40/50 plussers die meer met een stadsschouwburg 

hebben dan met een poppodium.  

 

De samenwerking die er nu is met bedrijven is voornamelijk in de vorm van advertenties, voor wat hoort 

wat. We zijn aan het experimenteren met een vriendenvereniging, dat is wel iets wat we willen 

ontwikkelen. Maar het probleem is dat als je het goed wilt doen dat het je veel moeite kost. Het zal zich 

uiteindelijk wel uitbetalen maar dat duurt lang. We zijn nu aan het nadenken op welke manier we dat dan 

kunnen neerzetten.  
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Jack Daniels sponsort onze grote zaal en we hebben beeldschermen van een bedrijf dat advertenties werft 

en die sturen ons filmpjes op. Tussen ons eigen aanbod komen de reclames langs. Voor evenementen 

zoeken wij ook gericht naar sponsoren. Afgelopen september hebben we ons vijfjarig jubileum gehad. Bij 

dit evenement was er vrije toegang maar dit kost ons veel geld. Voor elke dag hebben wij sponsors weten 

te vinden die tenminste een deel van dat bedrag wilden ophoesten. De avonden werden dan ook naar de 

bedrijven vernoemd. Ons Oud en nieuw feest duurde voor het eerst tot 6 uur ochtends en voor deze avond 

hadden we een kaartsponsor. We hebben geen structurele sponsoren dus we hebben ook niet echt vaste 

acties of tegenprestaties voor sponsoren.  

 

De Stendan Hogeschool moet altijd één module een evenement organiseren en wij hebben toen bedacht 

dat het een bedrijvencontact dag zou moeten worden. De popkoepel Friesland Pop hebben dat vorig jaar 

georganiseerd maar die waren vergeten om de bedrijven uit te nodigen. Het blijkt dat het heel moeilijk is 

om bedrijven te interesseren naar zoiets te komen. We maken stands, de culturele instellingen pitchen 

eigenlijk hun organisatie en kunnen daardoor raakvlakken zoeken met bedrijven. Dit hoeft niet te gaan om 

geld maar kan ook gaan om samenwerking of producten. Vanuit het bedrijfsleven zelf is daar eigenlijk nul 

animo voor. Je moet zelf gaan nadenken wat je een specifiek bedrijf zou kunnen bieden en waar de 

raakvlakken liggen en ze dan pas benaderen. Dat kost heel veel tijd en uitzoek werk.  

 

De onderscheidende factor die wij hebben is het pand en het culturele aanbod. Een grote groep mensen 

die bij die bedrijven komt hierheen. Wij kunnen de bedrijven kaartjes geven voor concerten die ze 

aanspreken. Maar om het over te brengen en ze te overtuigen heb je een bepaalde verkooptechniek nodig, 

en dat is lastig. Wat wij wel vrij regelmatig doen is verhuur van de ruimte. We hebben vrij vaak feesten van 

bedrijven. Maar het is nog te weinig om het succesvol te laten zijn.  

 

Een autoshop adverteert weleens bij ons, omdat werkende jongens en metal publiek weleens een nieuwe 

auto of een nieuwe spoiler nodig hebben. Op het moment dat ze die naam zien dan blijft het wel hangen. 

Gamewinkels, de grotere zaken zoals HEMA, V&D, dat zijn de winkels waar ook onze vrijwilligers zelf 

werken. Heel soms zorgen die vrijwilligers ook weleens voor contacten met die bedrijven. Maar dat is wel 

een erg onderbelicht stukje.  

 

Ik deel het onderhouden van de contacten met een collega. Wij merken nu dat er weer meer bedrijven bij 

ons hun feesten en bijeenkomsten willen. Het werk blijft in feiten hetzelfde, behalve dan dat je een 

heleboel geregel uit de handen van die organisaties kan nemen. Wij doen 80% van het regelen voor die 

bedrijven en de productie dingen, in de laatste drie maanden zit er een stijgende lijn in van organisaties die 

daar wel geïnteresseerd in zijn.  
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Bijlage XVI: interview Rob Kleuskens, directeur Loxodrome Architects & Planners, Venlo  

(3 april 2012) 

Duur: 55 minuten 

 

Het bedrijf 

Loxodrome biedt naast architectenbouw ook stedenbouw en architectuurinterieur. Door de crisis is het 

bedrijf wat kleiner geworden dan dat eigenlijk de bedoeling was. Wij hebben de afgelopen jaren wel goed 

kunnen anticiperen op de economische ontwikkelingen in Nederland door als organisatie te krimpen. 

 

Wij pretenderen dat we een jong en dynamisch architectenbureau zijn, voor ons betekent dat we niet altijd 

op een traditionele of op een bekende manier kijken naar een opgave, maar door verdieping en verbreding 

te kijken naar een vraag van een klant, wij ontwerpen geen architectuur die, laat ik zeggen, in 

verschijningsvorm met het verleden te maken heeft. Wij proberen echt innovatieve en duurzame objecten 

te ontwerpen met de kijk op de toekomst en niet naar het verleden. 

 

Wij zijn geen architectenbureau dat maakt wat de klant vraagt. Wij willen dus hedendaagse architectuur 

maken, en daarvoor zoeken we klanten die geïnteresseerd zijn, klanten die bereid zijn om meer risico te 

nemen met ons dan dat wellicht de doorsnee klant zou willen. Dat betekent dus dat wij graag klanten 

willen die op avontuur willen met ons.  

 

We werken voor overheden, voor privé partijen, voor projectontwikkelaars, grote aannemers in Nederland, 

Afrika, China. Nog niet heel veel in het buitenland maar dat begint te komen. Heel af en toe geven wij ook 

ongevraagd advies. Dan kan het zijn dat wij een product presenteren aan bijvoorbeeld de gemeente Venlo 

voor een bepaalde probleemstelling. 

 

Bij architecten is het altijd een beetje een ingewikkelde wisselwerking tussen het zakelijke aspect en het 

creatieve aspect. We zitten toch wat meer op het creatieve aspect en praten eigenlijk nooit over 

concurrenten. Maar er zijn hier in de regio eigenlijk geen bedrijven die een soort zelfde filosofie hebben.  

Op dit moment bestaat de organisatie uit tien medewerkers. En dat is voor deze regio best veel. Er 

werkt bij ons één mevrouw die verantwoordelijk is voor de administratie en de financiële administratie. 

We hebben architecten in dienst waarvan ik er dan één ben. We hebben mensen die op de computer 

technisch uitwerken wat samen met de architect en de projectcoördinator bedacht wordt. Het bedrijf is 53 

procent gekrompen sinds we gestart zijn. Ik ben er van overtuigd dat het gewoon te maken heeft met 

keuzes die we gemaakt hebben ten aanzien van onze doelgroep, wie is onze doelgroep en wat willen we 

zelf. Waar denken wij dat in de markt vraag naar is.  

 

Wij willen graag vooruitstrevende, innovatieve, hedendaagse gebouwen maken voor klanten die het zelfde 

idee hebben en naar hetzelfde opzoek zijn. Wat betreft ons vakgebied betreft en de bouw is het 
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daadwerkelijk een tweede crisis na 2008. En die naar mijn mening dubbel zo hard aankomt. Denken wij, 

en zijn wij er nog meer van overtuigd dat we op een andere manier moeten gaan kijken naar wonen, 

werken, onderwijs, dus eigenlijk al dat betrekking heeft op wat wij doen, gebouwen, omdat de enorme 

productie die wij ooit gekend hebben aan honderden woningen ontwerpen en in fenikswijken neergezet 

worden en kantoren die, het ene kantoor nog groter dan het andere die tijd is voorbij en komt volgens ons 

ook nooit terug.  

En dat betekend dat we op een hele andere manier naar deze begrippen moeten kijken en wat meer en 

meer een belang gaat spelen zijn de energie prijzen en dat betekent dat onze gebouwen steeds meer 

moeten gaan anticiperen op ontwikkelingen die korte termijn zijn. Als je er vanuit gaat dat het 

investerende object gebeurt meestal voor een tijd van 30 tot 50 jaar, misschien is 50 wat conservatief en 30 

wat optimistisch. Maar zeg is voor 40 jaar en als je ziet hoe onze maatschappij zich in de laatste veertig jaar 

heeft ontwikkeld, en als je ziet hoe die zich de laatste vijf jaar heeft ontwikkeld denk ik dat we ons allemaal 

kunnen voorstellen dat in de komende veertig jaar, dus de levensduur van een gebouw dat we nu zouden 

ontwerpen, dat daar enorm veel in de maatschappij en in de manier van werken veranderd. Elk gebouw zal 

mee moeten ontwikkelen met veranderingen, ook wel flexibiliteit genoemd, een aspect van duurzaamheid, 

en dat is dus wat wij al jaren doen. En denk wij dat wij best een goede fundering hebben om de toekomst 

in te gaan.  

 

Motieven voor sponsoring 

Wij denken dat als ambitieus jong bedrijf in deze regio dat je iets terug moet doen voor de regio. Nou dat 

kan op heel veel manieren, door geld te geven, maar daar zijn wij niet een hele grote voorstander van, 

omdat je nooit echt helemaal het idee hebt wat er gebeurt met het geld. In het verleden hebben we toch 

redelijke gedeeltes van ons, zullen we maar zeggen reclamebudget, uitgegeven aan sponsoring.  

Eén ding bijvoorbeeld, Venlo heeft één van de grootste gratis festivals in Nederland, Zomerpark- feest, 

en daar hebben wij, omdat we dat heel interessant vinden voor Venlo, en niet dat daar nou een stuk van de 

doelgroep van ons naar toegaat maar het is wel iets dat ons na aan het hart ligt dus wij hebben heel vaak 

een band die daar optreed gesponsord, dan wordt je sponsor van een band.  

Maar wat we misschien nog wel belangrijker vinden is dat je ziet met een terugtredende overheid en 

een budget voor cultuur dat steeds minder en minder wordt zie je dat of het nou een voetbalclub is of een 

harmonie of weet ik wat, alles wat maar enigszins met de maatschappij te maken heeft die kloppen 

weleens bij ons aan en zo hebben we al voor een aantal organisaties die maatschappelijk en cultureel actief 

zijn een gratis ontwerp gemaakt voor iets. Daar kunnen we dan onze expertise en kennis in steken, en dat 

is misschien indirecte sponsoring.  

Ik zou er eigenlijk nog iets aan toe willen voegen, aan dat sponsoren, het is misschien wel niet direct 

sponsoren maar wat je in de ontwikkelingen in de maatschappij toch wel erg ziet is dat, het is bijna 

allemaal groter groots grootst, en dat betekend dat jonge mensen heel moeilijk nog kansen krijgen om zich 

als klein bedrijfje of kleine organisatie te ontwikkelen en wij hebben de afgelopen 15 jaar toch heel veel 

energie en tijd gespendeerd, gesponsord om altijd plekken in onze organisatie beschikbaar te hebben voor 
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jonge mensen die nog op school zitten en die een stuk van de praktijk willen meemaken. Wij vinden dat 

het ook een verantwoordelijkheid is en ook een soort van sponsoring is. Dat kan soms zijn op 

cultuurgebied maar de andere keer is het ook gewoon een stage plaats voor iemand die de HTS te volgen 

is. Het is een hele gevarieerde groep van mensen.  

Je zou natuurlijk kunnen zeggen dat architectuur één van de pijlers is onze cultuur. Dus vanuit die 

redenering ligt ons hart natuurlijk altijd dichtbij zaken die met cultuur te maken hebben. En als we daar 

een bijdrage aan kunnen leveren dan proberen we dat ook altijd wel te doen. Ik denk dat wij ook als 

creatief relatief jong bedrijf midden in de culturele ontwikkeling van onze omgeving willen staan of onze 

maatschappij willen staan, dat doen we niet alleen met onze producten maar ook met daar waar we 

geïnteresseerd in zijn. Het is toch vooral het motief om iets terug te doen voor de gemeenschap en die 

culturele sector te ondersteunen in de tijd dat het voor culturele instellingen lastiger is omdat alle 

overheden zich terug trekken. 

Ik denk dat je als architect in ieder geval van nature veel associaties met cultuur hebt en met de musea 

die in je omgeving zijn en de activiteiten op het gebied van cultuur die in de gemeenten zijn. Dat je daar 

van nature altijd een interesse voor hebt. Maar ook van nature laten we zeggen, gevonden zult worden, en 

dat je van nature daar affectie mee hebt. En als iemand dan een keer komt vragen voor een bepaalde vorm 

van een bijdrage dat je dat wel naar het hart zal liggen.  

 

Keuzeproces 

We hebben geen sponsorplan. We doen dat veel meer ad hoc en er zijn een aantal vaste waardes de 

afgelopen jaren in gekomen die elk jaar weer terugkeren. Als je midden in de cultuur hier in de regio staat 

dan komen ze vanzelf wel vragen, of niet vragen, je ontmoet mensen waar je gezamenlijk iets mee hebt en 

waar je bij wijze van spreke een bijdrage aan levert.  

Een voorbeeld is dat hier in Venlo al heel lang de discussie speelt dat er een nieuw poppodium moet 

komen. Uiteindelijk vond ik dat er wel een interessante naam voor gevonden was ‘made in Venlo’. Wij 

hebben in september 2009 besloten wij hebben toen ongevraagd een idee gemaakt voor made in Venlo in 

de Nedinsco fabriek die ook een herbestemming moest krijgen. Het is onderdeel geworden van de 

coalitievorming in Venlo, maar ook weer door allemaal onderlinge vetes zullen we maar zeggen is dat 

object er nooit gekomen en zullen ze jou dadelijk bij perron 55 vertellen dat ze gister een Amsterdamse 

architect hebben aangewezen die ze een ontwerp laten maken voor het nieuwe poppodium. En dus in de 

afgeslankte vorm, het is heel goed dat het er komt maar in een afgeslankte vorm tot onze ergernis weer 

ontworpen door een bureau dat niets met Venlo te maken heeft, en zo goed zijn ze ook niet. Dus zo zie je 

dat we vaak ons beentje goed voorzetten als zijnde een soort van sponsoring maar dat het niet altijd 

gehonoreerd wordt.  

Het ligt natuurlijk voor de hand dat daar waar je hart dichterbij ligt dat je daar ook wat meer gedegen 

zou zijn om te anticiperen op vragen die er komen, maar ik moet zeggen dat we ook weleens keuzes 

maken waar je op het eerste gezicht zou zeggen nou dat lijkt me helemaal niks. Maar het moet wel een 

beetje iets zijn dat we zelf ook zien zitten.  
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Extreme voorbeelden die helpen meestal het beste. Stel dat de lokale kant klos vereniging die zich 

bezighouden met historische motieven van het kantklossen, als die bij ons zouden bellen zou ik daar toch 

hard over na moeten denken. Omdat we als bedrijf graag naar voren willen kijken, naar de toekomst, wij 

vinden zaken die ook naar voren gericht zijn, wij vinden het wel interessanter als het iets heeft met 

uitdagend en innovatief en toekomst gericht. 

Je wilt op een gegeven moment natuurlijk wel als je jezelf ergens voor inzet of geld investeert dat het 

gebeurt in iets dat wel redelijk professioneel in elkaar zit. Als we ergens in investeren op cultuur gebied, 

dan mag het natuurlijk ook weleens een experiment zijn, en het hoeft niet het degelijke Rolls Royce 

initiatief te zijn, maar je hoopt natuurlijk wel dat er een bepaalde professionaliteit van uitgaat. 

Het is voor het imago van onze organisatie natuurlijk ook interessant om dingen te doen met 

organisaties die ook een bepaald imago hebben. Stel voor dat, professionaliteit is toch iets dat wij hoog in 

het vaandel hebben, als je je dan associeert met een culturele instelling die zo amateuristisch en 

hippieachtig is als de pest dan is dat misschien niet helemaal goed voor je imago. Van de andere kant 

bekeken willen wij ook weleens een gokje wagen, en denk ik dat je ook wel eens een gokje moet wagen. 

Maar gevoelsmatig wil je toch wel het idee hebben dat je er iets voor terug krijgt. En dat voor 

terugkrijgen kan natuurlijk heel veel zijn. Dat kan een stukje goodwill zijn in de maatschappij, maar het 

kan ook zijn dat iemand die je tegenkomt zegt wat leuk dat jullie dat en dat gesponsord of gedaan hebben, 

of dankzij jullie etc.  

Het is soms ook verbazingwekkend wat je er soms niet voor terug krijgt. In Venlo waren een aantal 

jaren geleden helemaal geen bioscopen meer, toch wel belangrijk film, belangrijk onderdeel van onze 

cultuur denk ik altijd maar. Er was het initiatief om het filmhuis dat gehuisvest was bij perron 55, dat ging 

verder onder leiding van ons Theater de Maaspoort in de Nieuwe Scene. De toenmalige directeur van de 

Maaspoort Marcel het Sas die kreeg onder zijn hoede de Nieuwe Scene, die is toen bij mij gekomen en hij 

zegt Rob kun je mij niet helpen, wij hebben helemaal geen budget we hebben een pand van een bekende 

Venloose familie daar gaan we ons met twee kleine zaaltjes in huisvesten. Kun jij niet eens met wat ideeën 

komen. Toen hebben wij gezegd als wij de komende jaren altijd met onze naam in jullie programma blad 

staan en op de website dan zullen wij ervoor zorgen, zonder daar een honorarium voor te vragen, dat wij 

een idee maken voor jullie nieuwe theater. Dat is zelfs door de toenmalige wethouder van cultuur 

geopend, we hebben van de gemeente Venlo nooit iets gehoord van wat aardig, of geweldig, omdat jullie 

dat toch bij aantal initiatieven al gedaan hebben, dan laten we jullie eens een gymzaal ontwerpen.  

 

Een bedrijfsplan is belangrijk, vooral als je de wat grotere en professionelere bedrijven wil benaderen, die 

zullen vragen naar een gedegen In het plan moet niet alleen aandacht zijn voor dit jaar maar ook voor de 

toekomst. Ik denk dat het belangrijk is dat een gedeelte van het budget er komt door middel van subsidies 

van de overheid, want subsidie aanvragen moeten ook op een professionele manier gebeuren. Het is voor 

bedrijven een indicatie dat, en ik denk dat de Zomerparkfeest daar een heel mooi voorbeeld van zijn, dat 

veel bedrijven werkelijk het idee hebben dat er een professionele organisatie achter zit. En professioneel 
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hoeft niet te betekenen dat er 3 of 4 mensen het gehele jaar full time werken maar gewoon dat men goed 

nagedacht heeft over wie zijn we wat zijn we welke risico’s nemen we hoe kunnen we kwaliteit verzekeren.  

 

Samenwerking 

Het Zomerparkfeest hebben we vaak en langdurig gesponsord. Dus dan gaat het om sponsoring van 

financiële middelen, je krijgt dan een bandje aangewezen die je dan sponsort. En dan hoop je maar dat ze 

bij je imago passen.  

 

Met onze expertise, kennis en energie kunnen we ook faciliteren. Een heel aantal keer per jaar maken de 

instellingen gebruik van onze huisvesting als ze op zaterdag een vergadering hebben. Wat we natuurlijk 

hebben is allemaal technische apparaten waar we van alles mee kunnen, en we hebben weleens een 

website ontworpen voor een culturele instelling. Met onze software kunnen we vaak dingen visualiseren 

die dan belangrijk zijn. In september van afgelopen jaar hebben we nog een amateurtheater en 

dansinitiatief geholpen aan een gebouw van ons dat leeg stond zodat ze daar uitvoeringen konden geven.  

 

De culturele instellingen bieden voornamelijk naamsbekendheid als tegenprestatie. Maar naar mijn 

inschatting daar over nadenkend is dat veel van deze culturele instellingen eigenlijk ook weer door heel 

veel vrijwilligers gedragen worden. Veel culturele instellingen hebben 1,2 of 4 professionals in dienst en 

daarom hebben ze heel veel vrijwilligers wat toch een beetje tegen het amateuristische aanleunt. En dan 

heb ik toch het idee dat wij toch vaker de expertise aandragen als dat het omgekeerd is.  

In een grote stad, neem Amsterdam of nog een stap groter New York, daar is veel meer culturele 

activiteit die stevig verankerd zijn in een commerciële basis ook al hebben ze een wat, een redelijk 

experimenteel karakter, als dat je in Venlo vindt. Natuurlijk is daar de markt ook groter. Het is zeker zo dat 

het daar professioneler georganiseerd is.  

 

In Venlo is cultuur toch vooral carnaval. Dat is wel een heel belangrijk geworteld aspect van onze cultuur. 

En het is maar de vraag of dat goed is voor het volk maar dat wordt vaak geassocieerd met cultuur. Terwijl, 

de echte culturele dingen, dat is hier wel moeilijk hoor. Venlo kent niet zo heelveel hogeropgeleiden, dat 

wil niet zeggen dat mensen in Venlo dommer zijn maar die zitten allemaal in de Randstad en Amsterdam 

en over de hele wereld. Het Nederlands Danstheater komt twee keer per jaar naar Venlo toe en de half 

gevulde zaal bestaat uit Duitsers, is niets mis mee, maar het geeft wel aan dat iets wat toch een beetje 

anders cultureel is, en toch wat experimentele als het danstheater daar heb je hier gewoon heel weinig 

mensen voor. 

 

In de ondersteuning van culturele instelling lag ligt de focus niet op financiële middelen maar meer in het 

op een andere manier faciliteren. Uiteindelijk in geld uitgedrukt zou dat misschien wel voor ons financieel 

onmogelijk zijn geweest zoals bij het ontwerp voor de Nieuwe Scene, als je dat in geld moet uitdrukken 
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praat je over tienduizenden euro’s, in tijd op commerciële basis. Faciliteren is dat veel makkelijk dan in 

daadwerkelijk geld.  
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Bijlage XVII: interview Tom Ebus, eigenaar Nizza Bloembinders, Venlo (3 april 2012) 

Duur: 33 minuten 

 

Het bedrijf 

Nizza is een hele traditionele bloemenzaak met bloemen, planten, potten en vazen. Wij blijven we heel erg 

dicht bij ons eigen product. Wij hebben producten voor zowel particulieren als het bedrijfsleven. Wij 

verzorgen bijvoorbeeld de bloemen en planten voor beurzen.  

 

Wij hebben 15 medewerkers, het bedrijfsoppervlak is ongeveer 1000 m2. Gezamenlijk met mijn vrouw run 

ik de zaak, en we zijn een te klein bedrijf om een bestuur te hebben.  

Onze belangrijkste klant is het bedrijfsleven, dat heeft ook te maken met de locatie van ons bedrijf. 

Daarnaast is de consument die wat meer te besteden heeft een belangrijke doelgroep voor ons.  

 

We zijn vooral gericht op bloemen en planten voor binnen. Onze bloemen zijn qua prijs ook nog wel 

toegankelijk voor de gemiddelde consument maar deze doelgroep is niet bereid om de stap te zetten en 

hier naar toe te komen. Vooral de bijproducten zijn iets hoger geprijsd. Dit is misleidend voor mensen 

omdat ze daardoor denken dat alles duur is. Wij werken met luxe producten dus we bereiken wel een 

doelgroep die dit nergens anders vindt. Ik denk dat er tussen Maastricht en Eindhoven geen bedrijf is dat 

dezelfde producten en diensten levert. We werken in een relatief klein gebied dat ongeveer een ring van 50 

km beslaat. 

 

Als het gaat over marketing dan doen wij niets met betrekking tot actieve benadering. Onze marketing is 

zeer beroerd. We zijn al vrij groot en ik wil niet in de categorie tuincentra vallen, dus wij hebben van 

oudsher nooit reclame gemaakt maar we zijn gedurende de jaren toch gegroeid tot dit formaat. Wij 

vertrouwen dus vol op mond tot mond reclame.  

Wij zijn de enige die in deze omgeving een eigen fulltime bezorger in dienst heeft. Dit is niet in directe 

zin rendabel omdat de bezorger ook geld kost. We vragen wel bezorgkosten maar doordat hij niet zoveel 

rijdt verdienen we dat daarmee niet terug. Aan de anderen kant kunnen we daarmee wel een service 

leveren die andere niet kunnen leveren. We profileren ons er alleen niet mee.  

Wat bij ons de laatste tijd het meeste groeit, zijn de grotere projecten. Voor grote projecten werken we 

wel buiten de ring van 50 km.  

 

Motieven voor sponsoring 

Wij hebben als bedrijf en als personen wel een bepaalde culturele betrokkenheid al zou je niet meteen 

kunnen zeggen dat het een uitgesproken voorkeur is. Wij houden van activiteiten die plaatsvinden in de 

gemeenten. Ik vind het belangrijk dat Theater De Maaspoort bestaat ook al hoef ik niet altijd op de eerste 

rij te zitten. Een tweede is dat we veel particulieren klanten hebben die allemaal wel ergens bij zitten. Van 

deze klanten worden we dus ook vaak benaderd.  
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Het is naar mijn mening maatschappelijke betrokkenheid in het algemeen, we sponsoren ook de 

carnavals vereniging in Venlo bijvoorbeeld omdat dat ook een wezenlijk onderdeel van onze cultuur en in 

onze gemeente is. 

We hebben hier een boerenbruiloftgezelschap gehad en die kwamen met hele uitgebreide 

sponsorpakketten. Het is een eendaags evenement waar naar mijn mening niemand geïnteresseerd is in de 

sponsors. Je kunt dan wel van alles aanbieden aan de sponsors maar daar geloof ik niet zo in. Dit 

gezelschap geven we gewoon elk jaar een vast bedrag.  

 

Keuzeproces 

Wij doen, gezien de grootte van het bedrijf, erg veel. We krijgen namelijk ook veel aanvragen binnen voor 

kleine dingen. Maar wij zijn niet heel consistent in wat we sponsoren en wat niet. We laten het gevoel van 

het moment een grote rol spelen bij de keuzes die we maken. We proberen op dit moment eigenlijk 

tegelijkertijd de rem erop te gooien en dan komen maar dan komen er toch weer aanvragen. Ik geef 

eigenlijk liever korting op bloemen dan dat ik altijd maar alles weggeef. 

Meestal sponsoren we wel in financiële middelen maar ook soms bloemen. Ik heb er wel moeite mee 

om bloemen te sponsoren omdat ik dan eigenlijk mijn eigen product, waar ik van moet leven, weggeef. Ik 

probeer het zoveel mogelijk uit elkaar te houden. Ik probeer dan te regelen dat zij de factuur van de 

bloemen betalen en dat ik dan een sponsorbedrag geef.  

 

Als ik aanvragen binnenkrijg dan let op het algemene Venloose belang, al helemaal als het om grote 

bedragen gaat. Het moet dan een toevoeging zijn voor de hele stad. Bij de kleine bedragen hangt het af van 

het moment en is het ook afhankelijk van de persoon die het je vraagt. Als je daar toevallig een goede band 

mee hebt dan zal het eerder positief uitpakken, dus dat kan wel doorslaggevend zijn.  

 

Ik neem de keuzes altijd in overleg met mijn vrouw. Ik wil nooit tegen iemand direct nee zeggen maar ik 

zeg ook nooit direct ja. Ik spreek het altijd eerst door. Voor mij is het van belang dat het heel erg 

gerelateerd is aan het Venloose belang, en het bereiken van een grote groep mensen. Het moet een 

aanvulling zijn voor de stad. We hebben geen sponsorplan, maar als het om veel geld gaat dan moet het 

echt een toevoeging zijn voor de stad. Als het om kleine bedragen gaat dan gaan we meer op ons gevoel af.  

 

Samenwerking 

We sponsoren sportverenigingen, muziekverenigingen, De Maaspoort, Zomerparkfeest, De Venloop en De 

jongerenkerk. De culturele instellingen bieden meestal vormen van reclame als tegenprestatie maar ik 

vraag me af of dat echt werkt omdat er naar mijn mening niemand naar kijkt. Voor mij hoeft die reclame 

eigenlijk niet zo. Van De Maaspoort krijgen we echt een speciaal programma. We geven een redelijk fors 

bedrag maar we krijgen wel twintig kaartjes en een diner. De kaartjes mag je naar eigen wens gebruiken. 

Op het moment dat het om grote bedragen gaat dan wil ik er toch wel wat aan hebben.  
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Op dit moment is het probleem dat je eigenlijk nog meer aanvragen krijgt dan voorheen. Ik denk niet 

dat wij minder sponsoren maar ik zou wel graag minder willen sponsoren. De meeste sponsorrelaties die 

wij hebben zijn doorlopend en soms zijn er kleine die weleens wisselen. Qua saldo zal het wel gelijk 

blijven, maar ik zou het wel graag iets omlaag brengen. Sponsoring heeft ook een menselijke kant en dan is 

het moeilijk om het zomaar stop te zetten. Ik vind het weleens een gevaar bij culturele instellingen dat ze 

niet gewend zijn om hun eigen broek op te houden. Je voelt je als bedrijf toch ook wel iets vrijer om een 

keer nee te zeggen omdat wij het met die financiële crisis ook gewoon moeilijker hebben.  

 

Ik denk dat we dezelfde organisaties wel blijven ondersteunen. De Maaspoort wil ik niet aan tornen, 

Venloop gaat gewoon door, en de meeste anderen zullen gewoon door blijven lopen. Ik denk wel dat het 

dan voornamelijk gaat om de grote, maar bij de kleine zullen ook niet veel wijzigingen plaatsvinden. Na dit 

jaar valt de Floriade weg, en dat hebben we toch 6 jaar lang gesponsord, dus dat is in theorie weer 

beschikbaar. Maar misschien houd ik het een jaartje voor mezelf.  
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Bijlage XVIII: interview Helene van der Veur, hoofd marketing Rabobank Salland, Deventer (15 

april 2012) 

Duur: 51 minuten 

 

Het bedrijf 

Rabobank Salland is een financiële dienstverlener. We hebben alle financiële producten: sparen, belleggen, 

pensioenen, hypotheken etc. We werken zowel voor de particuliere als voor de zakelijke markt. De bank 

heeft te maken met een stad en een platteland, omdat het de gemeenten Deventer, Olst-Wije en Raalte 

beslaat. We hebben een behoorlijk gebied.  

Het is een organisatie met 275 medewerkers. We zitten nu nog erg verspreidt over verschillende 

locaties. Intern zitten we in een hele dynamische periode omdat we een nieuw hoofdkantoor krijgen waar 

we eind dit jaar heen gaan en waar ook zowel directie als alle staf en ondersteunende diensten bij elkaar 

komen.  

Het doel van deze coöperatie is niet zozeer het maken van winst, maar het is het streven van de 

Rabobank om bij te dragen aan en te helpen bij het realiseren van ambities. Dat kan op individueel, 

zakelijk of gemeentelijk niveau. Wij zijn niet vies van het verkopen van producten maar het is niet ons 

grootste doel om winst te maken, de winst gaat voor een heel groot deel terug naar de maatschappij 

middels het coöperatief dividend, door middel van sponsoring en donaties etc. Op deze manier proberen 

we op verschillende manieren bij te dragen aan een hele mooie woon- , werk- en leefomgeving via het 

verlenen van financiele steun, het leveren van capaciteit, kennis en vaardig- heden, maar ook via het 

verbindingen leggen tussen bepaalde doelgroepen. Rabobank hanteert het devies: samen bereik je meer 

dan alleen. Het is vooral het helpen bij het realiseren van ambities op verschillende niveaus en het leggen 

van verbindingen tussen particulieren en zakelijke mensen maar ook tussen jong en oud en tussen allerlei 

instellingen / verenigingen. De Rabobank Salland maakt grotendeels zijn eigen beleid en bepaalt zelf op 

welke wijze wij onze lokale positie invullen.  

 

We zijn een all finance dienstverlener maar voor ons ligt de focus heel erg op hypotheken voor de 

particulierenmarkt en voor de zakelijke markt ligt vanuit het commerciële vaak de focus op MKB en 

starters. Daar zetten we op dit moment heel erg op in door het organiseren van startercafés waardoor we 

ook echt proberen starters bij elkaar te krijgen. Dit organiseren wij één keer in het kwartaal en dan is er 

een spreker en er is de mogelijkheid om te netwerken. Het gaat altijd over een onderwerp dat de starters 

interesseert en wat ertoe doet. Op die manier proberen we een goede positie te krijgen. Op het gebied van 

het MKB zijn we ook sterk. We zijn niet echt een bank die de hele grote ondernemers heeft, dat komt deels 

misschien ook wel omdat die hier niet zo heel veel zitten in Deventer en omstreken. Dan moet je meer 

richting de Randstad en het midden van het land. We hebben hier een hele stevige positie bij het MKB en 

bij de starters steeds meer denk ik. Er worden hieromheen ook campagnes neergezet. Voor een groot deel 

wordt dat aangeleverd door Rabobank Nederland maar wij proberen deze campagnes wel altijd heel lokaal 

te maken middels de visuals zodat je wel zorgt dat het een heel lokaal karakter krijgt.  
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Motieven voor sponsoring 

Sponsoring past eigenlijk bij ons doel om bij te dragen aan een mooie woon- , werk- en leefomgeving. Er 

zijn eigenlijk drie sectoren die we sponsoren maar die zijn heel breed: sport, kunst en cultuur en 

maatschappij en welzijn. Eigenlijk hebben alle drie deze gebieden te maken met de betrokkenheid bij de 

samenleving. Een deel hiervan wordt op Rabobank Nederland niveau ingegeven maar wat je wel merkt bij 

alle lokale Rabobanken, en ook bij ons, dat er steeds meer naar het eigen werkgebied gekeken wordt. We 

gaan wel heel sterk kijken of bijvoorbeeld hockey, Rabobank Nederland is sponsor van de Hockeybond, 

hier echt de sport is in deze gemeente. Op welk vlak je elkaar kunt vinden en meerwaarde kunt leveren en 

daarvan is wel onlangs gezegd dat hockey in mindere mate hier aanwezig is. We sponsoren hockey wel 

maar we zijn geen hoofdsponsor. Op dat gebied komt een stukje lokaal beleid kijken en we dus heel 

duidelijk kijken waar hier de partijen zijn waar je de samenwerking mee kunt zoeken waardoor je elkaar 

kunt versterken. We kijken op welke gebieden dat zich bevindt en dat kan binnen de sport een heel ander 

gebied zijn dan dat wat Rabobank Nederland voorstelt. Binnen de sport hebben we toch wel een 

behoorlijke focus op de hippische sport, we doen wel wat sponsoren in de hockey maar we zijn geen 

hoofdsponsor. We sponsoren ook het wielrennen.  

Eigenlijk zijn we nu nog voornamelijk reactief, al zou ik dat graag anders zien. In de markt ben je 

gewoon, heel algemeen gezegd, als Rabobank wel bekent als een bedrijf dat heel stevig verbonden is met 

de lokale samenleving en heel veel steunt en ondersteunt middels mensen, middelen of munten. We 

hebben wel te maken met een stabiel budget ten aanzien van sponsoring, dus moeten we keuzes maken. 

Het coöperatief dividend (Rabo Foundation, Donaties, coöperatief dividend en het maat- schappelijk 

projectenfonds) is gekoppeld aan de winst middels een percentage.  

 

Keuzeproces 

Wat we nu hebben is dat wat als aanvraag via de website binnenkomt. We hebben daar informatie en 

criteria staan en vervolgens kan iemand die aanvraag zo indienen. Vervolgens is het aan ons. Voor een deel 

gaan we daar zelf over. We zijn nu bezig om het sponsorbeleid iets aan te scherpen. Er zijn een aantal 

criteria waaronder dat het ten goede moet komen aan een grote groep mensen. Daarnaast moet er ook wel 

een stichting of organisatie achter zitten. Ondanks dat het hele goede initiatieven kunnen doen wij 

meestal geen individuele initiatieven. Wat we ook in mindere mate doen is het ondersteunen van het 

uitgeven van boeken of lesmateriaal. We hebben een aantal criteria waar wij als afdeling zelf naar kijken. 

Aanvragen boven 5.000 euro worden voorgelegd aan het Directieteam. Ik vul dan een adviesaanvraag in en 

leg dat voor aan het directieteam. Als er daarnaast een paar hele grote aanvragen zijn dan vul ik een 

formulier in, dat heb ik zelf ontwikkeld, en daar moet je een aantal algemene gegevens van de aanvrager 

noteren en er is een gedeelte waar je moet beargumenteren bij welk strategisch thema de aanvraag zou 

passen. Het gaat er dan voornamelijk om dat je aangeeft hoe we dit zouden kunnen invullen en hoe we 

elkaar zouden kunnen versterken. Uiteraard geef ik op dit gebied ook een advies en welk bedrag het zou 

moeten zijn. Het formulier wordt dan besproken in het DT, dat gaat dan om contracten vanaf 5000 euro. 
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Onder de 5000 euro bespreken we zelf de aanvragen of we leggen een lijntje met één van de directeuren als 

het echt heel zakelijk is.  

Vervolgens gaan we een gesprek aan als zij daar dan een klap op geven. Wat we nu ook hebben 

afgesproken is dat we bij sponsoring vanaf 5000 euro er een DT lid aan koppelen. Het wordt dan een 

combinatie van de adviseur en het DT lid in gesprek met de aanvrager omdat het ook gaat om een stuk 

relatie beheer. Ik zit er gewoon bij als adviseur en mede toehoorder. Ik vertaal het dan ook allemaal naar 

mijn medewerkers.  

De activiteit waar sponsoring wordt gevraagd moet in ons eigen werkgebied plaatsvinden. Wat je 

namelijk met sponsoring wil is een win - win situatie. De vereniging of instelling moet er wat aan hebben 

en wij moeten er wat aan hebben. Met uitzondering van de Floriade, waar de Rabobank dan weer 

hoofdsponsor is, maar normaliter zeggen we wel dat het ten goede moet komen aan een grote groep 

mensen.  

Wij hebben ook een paar speerpunten geformuleerd zoals jongeren. We willen kijken of we op een 

manier verbinding kunnen maken met de jongerenmarkt, maar het is een hele lastige doelgroep en zeker 

met de social media. We kijken dus wel of aansluit bij een bepaald speerpunt van ons bedrijf. Dit doen we 

op dezelfde manier als het gaat om starters. We kijken dan op welke manier een samenwerking bijdraagt 

aan het speerpunt of onze positie versterkt.  

Ten aanzien van de aanvraag an sich is er een standaard formulier bij ons opgesteld en als ze dat goed 

invullen dan moet het goed komen. Soms bellen we nog weleens voor verduidelijking of toelichting. We 

kijken altijd bij aanvragen op welke manieren het verder wordt gefinancierd, welke partijen er bij 

betrokken zijn. Dit is voor ons ook belangrijk omdat wij echt een organisatie zijn die graag verbindingen 

legt en de samenwerking opzoekt. Het is voor ons niet van belang of de gemeente één van deze partijen is. 

Witteveen en Bos is bijvoorbeeld een grote en belangrijke sponsor. Zo heb je er meer, en dat zijn partijen 

waar wij ook heel graag aan gekoppeld willen worden en daar kunnen we elkaar ook in versterken. Het zijn 

hele mooie organisaties, met een goede en bekende naam. Natuurlijk is het wel heel mooi als we iets met 

de gemeente kunnen doen maar die trekt zich nu ook steeds verder terug. Je krijgt steeds meer de 

verschuiving naar het commerciële bedrijfsleven die gevraagd worden om te ondersteunen. We merken 

wel echt dat de gemeente zich terugtrekt.  

 

Samenwerking 

We hebben afgelopen dinsdag een bijeenkomst gehad over maatschappelijk verantwoord ondernemen, dat 

hebben we met bureau MBO gedaan en de VCD. De gemeente heeft bij dit evenement alleen een 

inhoudelijke rol. In de hele financiering van het evenement is de gemeente niet aanwezig en daarom komen 

ze ook niet voor op de uitnodiging. Maar de gemeente hoeft niet in financiële zin verbonden te zijn aan de 

aanvraag.  

Als je het hebt over het helpen bij het realiseren van ambities dan moet je soms ook nieuwe 

initiatieven een kans geven. En daar zit in negen van de tien keer geen gemeente financiering bij, maar het 

kunnen uiteindelijk wel hele mooie evenementen zijn. Ik kijk dus wel of het nieuw is, of iets waarmee je 
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weer een nieuwe doelgroep aan kunt boren waardoor je weer meer zichtbaar bent en vanuit onze eigen 

organisatie weer lijnen kunt leggen.  

De aanvragen gaan heel weinig in op wat zij ons te bieden hebben. Die slag moet nog gemaakt 

worden. Maar er zijn er een aantal dat het wel al doen. We zijn hoofdsponsor bij de Stoppelhaenen, dat is 

een oogstfeest in Raalte. We hebben daar al best een lange relatie mee en die belden laatst omdat ze 

nieuwe ideeën hadden en daarom met ons om de tafel wilden. Dit ging over ideeën die voor ons 

interessant zouden kunnen zijn. Natuurlijk ook ideeën waar ze zelf ook voordelen uit behalen maar dat is 

ook niet erg. Daar moeten we gewoon heel zakelijk in zijn. Zij zijn heel erg bezig met het vervolg van de 

relatie met de Rabobank omdat dit jaar het contract afloopt. Ze zijn aan het nadenken wat ze nog meer 

zouden kunnen aanbieden aan de Rabobank om het voor ons aantrekkelijk te maken. Maar er zijn er een 

heleboel die stoppen bij een bedrag opschrijven en vragen.  

Het zijn hele algemene dingen die de aanvragers bieden als wederdienst zoals het vermelden van het 

logo op de website of in de flyer of brochure (publiciteit). Ook wordt er wel geregeld een stukje over de 

Rabobank geschreven in een magazine bijvoorbeeld. Je merkt daarin wel welke organisatie er al redelijk 

professioneel mee omgaat. We hebben hier met de heemruiters een contract voor één jaar, en ze willen nu 

iets gaan starten. Er zit een hele professionele organisatie en een adviesbureau achter die ook heel erg 

nadenken over wat we elkaar te bieden hebben. Zij komen ook met een groot aanbod van activiteiten 

gedurende die dagen wat wij weer aan onze relaties kunnen aanbieden. Een vip box, een meet and greet, 

een ruiter die zijn verhaal komt vertellen en we doen een rondleiding door de stallen. Het is nu echt heel 

sporadisch maar daar merk je wel direct aan wie er heel professioneel mee bezig zijn en wie het houden op 

de naamsbekendheid en een logo vermelding op de website. Er is niet heel veel verschil maar bij de één 

heb je zelf gewoon veel meer werk dan bij de ander. Je moet zelf nog proberen om er meer uit te halen, en 

dat is heel lastig. Het zijn wel heel vaak organisaties die draaien op vrijwilligers en die het geld echt nodig 

hebben voor de activiteiten, en als we dan ook nog gaan beknibbelen dat we een stukje relatie marketing 

willen en met klanten willen komen en dat het allemaal gratis moet dan wordt het wel een hele lastige 

zaak.  

Wat we natuurlijk sponsoren zijn de schouwburgen in ons hele werkgebied, daar hebben we allemaal 

contracten mee maar die verschillen wel van elkaar. We hebben bij de Deventer Schouwburg de Rabobank 

Foyer en wat we nu proberen te doen is om daar een stukje relatiemarketing mee in te zetten. We hadden 

tot en met dit theaterseizoen een contract dat we naast een aantal malen per jaar beschikking hebben over 

de zalen van de schouwburg, ook voor onze leden vier aanbiedingen waar ze met korting naar toe konden 

gaan. Deze voorstellingen kozen wij uit in overleg met de directeur van de schouwburg en die zetten we 

dan in het ledenmagazine. Dat was een 8 euro korting, en in de catalogus werd deze gelabeld met een 

Rabobank logo en er stond een stukje in de catalogus over de Rabobank. Dat was één van de uitvoeringen 

van het contract. Nu hebben we gezegd dat we eigenlijk relatief weinig zichtbaar zijn. Dus dan is de 

meerwaarde er voor ons bijna niet. We hebben nu gezegd dat we daar mee stoppen, we gaan twee avonden 

neerzetten waarin we voor onze klanten en zakenrelaties twee voorstellingen pakken waar we met een 50 

tal relaties heen gaan met ontvangst vooraf. Het wordt dan echt een relatiemarketing event. Uiteraard 
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gaan we wel mee in het blad van de Deventer Schouwburg. We mogen een aantal keren per jaar de grote 

en de kleine zaal huren. We hebben wel een heel goed contact met hun want we hebben laatst ook een 

aftrap gedaan voor ‘world = U’ van de Rabobank. We zijn nu aan het kijken of we samen op kunnen 

trekken voor de jongerenmarkt want zij hebben een jongerenprogrammeur in dienst. Op het gebied van 

educatie en cultuur willen we misschien wat doen. Ik denk dat Alex Kühne de juiste persoon is, hij heeft 

een creatieve en een zakelijke geest. Hij is ontzettend doelgroep gericht.  
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Bijlage XVIV: interview Gerard van Groenewoud, adjunct directeur BAM Woningbouw, Deventer 

(18 april 2012) 

Duur: 51 minuten 

 

Het Bedrijf  

We zijn BAM Woningbouw Deventer en we zijn onderdeel van BAM Woningbouw Nederland. Wij zijn 

één van de tien regio’s. Ons werkgebied is Overijssel en Gelderland en we hebben 185 mensen in dienst. 

We hebben een jaar omzet van 60.000.000 euro, dit is verdeeld in 40.000.000 euro nieuw- bouw en 

20.000.000 renovatie en onderhoud. We ontwikkelen, bouwen, renoveren en onderhouden woningen.  

Een aantal jaar geleden zijn wij meer na gaan denken over hoe de wereld eruit ziet en hoe gaat het er 

in de toekomst uitzien en wat zou voor ons handig zijn. Het antwoord was niet moeilijk: alles wat je doet, 

doe je voor klanten. We hebben jaren lang gedacht dat wij wel wisten wat de klant wilde kopen maar daar 

zijn we een aantal jaar geleden vanaf gestapt. De woonconsument centraal is één van de dingen die wij in 

onze doelstellingen lijstje hebben staan. Wat wil de klant en neem de klant mee vanaf het begin dat je iets 

gaat doen en probeer een op maat gesneden oplossing te vinden voor de klant. Ook het verrassen van de 

klant is belangrijk, om het net anders te doen dan anderen. Een tweede is het verlagen van de integrale 

kostprijs. Als je naar woningbouw kijkt dan zie je dat woningen eigenlijk te duur zijn geworden en dat zit 

hem in de grond en de bouwprijs. Grondprijzen proberen we zelf omlaag te krijgen en de bouwprijzen 

proberen we te beïnvloeden door nieuwe slimme concepten te bedenken waardoor je goedkoper zou 

kunnen bouwen en flexibeler uit te denken. Een derde is financial engineering omdat we er ook achter 

komen dat heel veel klanten eigenlijk wel willen maar door de financiële middelen beperkt zijn in wat ze 

kunnen. We zijn geen bankier en hebben ook niet heel veel verstand van geld maar vanuit het feit dat 

vanuit de Koninklijke bankgroep een afdeling treasury is, is dat eigenlijk doorgerold naar de divisies. En 

daarom hebben we een afdeling financial engineering die met de klant kan bekijken wat te doen om 

projecten mogelijk te maken.  

Mijn rol in dit bedrijf is dat ik adjunct directeur planontwikkeling en ik ben vanuit deze functie ook 

verantwoordelijk voor onze positionering van het bedrijf in de markt. De acquisitie laten we doen, de 

nieuwe producten die we hebben. Ik vind het leuk om met nieuwe dingen bezig te zijn, ik ben graag bezig 

met mensen, en maatschappelijk verantwoord ondernemen vind ik ook heel belangrijk en daar zijn we een 

aantal jaar geleden aan begonnen. We proberen de kennis, kunde en middelen die we hebben ook in te 

zetten voor andere maatschappelijke instellingen. We proberen werkplekken te creëren voor een grote 

achterstand op de arbeidsmarkt. Dit is momenteel wel heel moeilijk omdat we alles uit de kast moeten 

halen om onze eigen mensen aan de gang te houden.  

Verder proberen we als we de bestaande wijk in gaan om te renoveren, bewoners te laten participeren 

in alles wat we doen. Ik ben van het doen, en niet van moeilijke verhalen en dat heeft er in geresulteerd dat 

we wel opvallen in de regio. Toen we hier in 2005 mee zijn begonnen zei iedereen tegen mij dat ik bij het 

verkeerde bedrijf werkte omdat bouwbedrijven dat niet doen. Maar nu zie je dat we heel veel navolging 

hebben. We hebben vorig jaar de prijs gewonnen voor meest maat- schappelijk betrokken ondernemer.  
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Wij zijn een heel gedegen bedrijf en we willen alles altijd eerst helemaal voor elkaar hebben voordat 

we het mensen gaan vertellen. De belangrijkste les van marketing is, zorg dat je de eerste bent met iets 

nieuws dat niemand anders heeft. En dan hoeft het helemaal niet voor 100% klaar te zijn maar zorg dat je 

nummer 1 bent. Soms vergeten we dat weleens omdat we graag alles tot op de laatste millimeter klaar 

willen hebben, vanuit de techneut in ons. Soms gaat een ander er dan met de poet van door, en misschien 

wel bij ons af gekeken heeft. Dat prikkelt me wel om te kijken hoe we dat anders kunnen doen. Dan zijn 

we in de grote BAM natuurlijk maar een klein stukje.  

 

In deze regio hebben we veel concurrentie. Als je de A1 verder afrijdt dan kom je bijna alle grote 

bouwbedrijven tegen. Ook merk je dat BAM voor veel mensen gelijk staat aan heel groot. Wat je nu ziet 

omdat de woningbouwmarkt echt onder druk staat, dat regionale en lokale partijen vaak de voorkeur 

hebben om kleine bedrijven te ondersteunen. Daar hebben we soms wel nadeel van.  

 

Als je naar woningbouw kijkt dan is de doelgroep eigenlijk iedereen in Nederland die een huis huurt of een 

huis in bezit heeft. Je zou eigenlijk niet meer kunnen zeggen dat er een specifieke doelgroep is. We werken 

uiteindelijk voor woningbouwcorporaties en voor ontwikkelaars en beleggers. Zij moeten ook opnieuw 

gaan uitzoeken wat er voor de woonconsument belangrijk is. Ik denk dat betaalbaarheid heel belangrijk is 

en dan kom je al heel snel bij stijgende olieprijzen en energiebelasting. Je moet de woningen aanpakken en 

isoleren zodat je dat inperkt.  

We moesten laatst ons profileren bij een coöperatie in Raalte en die heel erg van de lokale partijen is. 

Toen bleek dat 27 mensen die bij BAM werken in Raalte wonen. Terwijl er een ander bouwbedrijf maar 10 

mensen had. Waar wij ons natuurlijk mee profileren is dat we onderdeel zijn van een groter geheel en 

daardoor ook meer energie en tijd in renovatie stoppen. Doordat we landelijk opereren veel meer ervaring 

hebben van andere plekken waar we ook dingen doen. Wij kunnen wel het verschil maken, dat wil niet 

zeggen dat wij het altijd beter weten, maar bij ons heb je wel de kans dat wij het al eens ergens gedaan 

hebben en er ervaring mee hebben. Plus dat als je een groter bedrijf bent dan kun je ook meer dingen 

doen, het renovatie budget is groter, marketing budget is groter en ik denk qua kennis en kunde zeker in 

een tijd waarin iedereen de portemonnee dicht gaat doen en niet meer in dat soort dingen investeert wij 

daar nog steeds wel doen. Dat is wel het verschil, met daarbij nog dat wij ook gewoon hier op de fiets naar 

het werk komen omdat wij hier ook gewoon wonen.  

 

Onze meerwaarde zit in het feit dat we innovatie kracht hebben, nieuwe dingen ontwikkelen en bereidt 

zijn om dingen te delen, dat doet ook niet iedereen. Daar zit wel een groot gedeelte van onze meerwaarde 

in.  

 

Motieven voor sponsoring 

De motieven om culturele instellingen te ondersteunen hangen eigenlijk samen met maatschappelijk 

verantwoord ondernemen en die rusten op die belangrijke punten: één is dat het vanuit je hart moet 
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komen en je moet graag in je hebben om iets verder te kijken dan je neus lang is en mensen te willen 

helpen. Twee is dat iedereen het kan. Heel veel mensen denken dat het heel moeilijk is maar het kan al in 

hele kleine dingen zitten. Drie is dat we nu met 7 miljard mensen op de aardbol zijn, en we al anderhalve 

aardbol gebruiken terwijl we er maar één hebben en in 2050 zitten we op 9 miljard mensen en dan 

gebruiken we twee en een halve aardbol, dat hebben we niet. In die zien moeten we het gewoon anders 

gaan doen. Ik denk dat het heel sterk te maken heeft met wie je zelf bent en hoe je in het leven staat. Dat 

heeft ook relatie tot bedrijven en hoe zij dat doen, maar ook de opperhoofden van bedrijven en hoe zij daar 

in staan. Ik denk dat het heel erg aan de leiders van bedrijven hangt, hoe zij dat uiteindelijk uitstralen. 

Omdat hier een paar leiders zitten die het wel belangrijk vinden, heb je hier wel geluk en dat dan ook 

gewoon maar gaan doen.  

 

Keuzeproces 

Ik mag vanuit mijn functie ons sponsorbudget beheren en mij bezig houden met alles wat maatschappelijk 

gezien belangrijk is. Het staat geweldig onder druk, wij zitten ook te kijken waar al dat geld heen gaat en of 

dat niet anders kan. We kijken naar wat het oplevert en of het wel wat op zou moeten leveren. Dat wil niet 

zeggen dat we het niet meer doen maar daar heb je wel mee te maken. Je zoekt dan ook naar middelen 

waardoor je het nog wel kan doen maar dan op een andere manier. Ik denk dat heel Nederland daar last 

van heeft. ER zijn heel veel maatschappelijke dingen die hier gebeuren die gedeeltelijk gedragen worden 

door geld van het bedrijfsleven en het bedrijfsleven heeft het allemaal moeilijk en die gaan zeggen we doen 

wat minder geld die kant op.  

Het platte geld vragen is voorbij, dat geld voor ons ook. Het is ook voor ons de kunst als wij een klant 

willen om aan de die klant te laten zien welke meerwaarde er zou zijn als hij met ons in zee gaat. En dat is 

niet dat je bij ons de laagste prijs krijgt maar dat is wel dat we langer garantie geven of dat we meedenken. 

De gebouwen zijn meer flexibel of duurzamer. Het is de kunst om iets te bedenken waarvan de klant 

denkt: jeetje dat hij dat wist en dan heb je meteen een goed antwoord. Soms staat er onder aanvragen: 

mocht u belangstelling hebben dan kunt u ons bellen. Ze denken toch zelf niet dat ik dan ga bellen.  

Wij leggen de aanvragen in het MT langs onze meetlat om te kijken of dat bij ons past en hoe wij in de 

wereld willen staan. We hebben dat nog wel gesplitst want je hebt eigenlijk maatschappelijk verantwoord 

ondernemen en dat is alles wat je hier in je bedrijfsvoering doet, daarnaast heb je maatschappelijk 

betrokken ondernemen dus hoe betrokken ben je bij de omgeving, wat stop je erin en hoe geef je daar 

invulling aan. We zijn één van de 10 vestigingen van BAM Woningbouw dus er zijn nog negen andere en 

daar zal iedereen jou een ander verhaal vertellen. Wel de punten van maatschappelijk verantwoord 

ondernemen zullen aan de orde komen omdat er een aantal van die punten in BAM zitten geborgd want 

BAM doet is voor mobiliteit en werk veilig of werk niet. Maar als je kijkt naar maatschappelijke 

betrokkenheid dan zul je wel verschillen zien, en naar mijn mening hangt dat gewoon heel erg van mensen 

af.  
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Ik denk dat cultuur niet meer of niet minder positief is voor het bedrijf om mee geassocieerd te worden, 

maar wel dat het belangrijk is om te doen. Cultuur heeft niet een speciaal plekje. Dat komt denk ik doordat 

als je naar maatschappelijk betrokken ondernemen kijkt, wij nog wel wat meer kijken naar die groepen die 

het ook echt nodig hebben. Met alle respect, iemand die naar de schouwburg gaat en een kaartje kan 

kopen heeft het minder hard nodig dan iemand die naar voedselbank komt en die sponsoren we dan ook 

bijvoorbeeld. Wij vinden wel, als je naar Deventer kijkt, dat we dan een beetje mede verantwoordelijk zijn 

en daarom doen we wat met de schouwburg, iets met evenementen in Deventer en zitten we ook wel in 

wat netwerk clubs die ook weer wat dingen ondersteunen. Maar cultuur is niet een aparte pijler van ons 

maatschappelijk ondernemen. Meer dat het er gewoon ook bij hoort.  

Ik denk dat het sponsorbudget ten eerste minder is geworden, en ik denk dat er ook anders wordt 

gekeken. Ik denk dat wij nog scherper kijken wat het is, sluit het goed aan bij het bedrijf en er wordt ook 

wel meer gekeken naar wat we er voor terug krijgen. Het hoeft helemaal niet zo te zijn dat we er geld voor 

terug krijgen maar wel dat we meerwaarde hebben om iets terug te krijgen. Een voorbeeld is Olst waar 23 

aarde huizen gebouwd worden. Dat is overgekomen uit Amerika, het zijn woningen die gebouwd worden 

van rest materiaal. Een groep enthousiaste mensen zijn 5/6 jaar geleden in Den Haag begonnen en die 

wilden wel in zo’n aarde huis wonen, die hebben een vereniging opgericht en die zijn nu zo ver dat ze in 

mei gaan heien voor die huizen te bouwen. Wij zijn hier twee jaar geleden mee in aanraking gekomen 

omdat ik ook wel naar beursvloeren ga waar bedrijven maatschappelijke instellingen ontmoeten en kijken 

of we kennis, kunde en middelen kunnen delen om hen te helpen. Het is voor mij een bewuste keuze 

geweest om daar energie in te stoppen omdat ik van mening ben dat het een uniek project is en al 

helemaal niet collectief particulier opdrachtgever schap maar ook nog door de koper zelf want je bent zelf 

bouwer maar ook zelf koper. Wij hebben ons daar aan verbonden en de tegenprestatie voor mij is dat wij 

14 en 21 juni al onze klanten uit hebben genodigd om op de bouwplaats een presentatie te houden en 

waarom zou je er gaan wonen en wat zijn de voordelen voor het milieu. En vervolgens krijgen ze een 

overall en laarzen aan, een helm op en mogen ze twee uur meebouwen aan een aarde huis. Ik denk dat 

niemand dat doet, ik denk dat we ons daar dus mee onderscheiden. Ik denk ook dat we de vereniging 

aarde huis daarmee helpen, want het zijn allemaal potentiële corporaties en mensen die misschien wel op 

een andere manier mee willen helpen en ik denk dat het voor de woningbouw op zich goed is omdat daar 

misschien weer dingen in zitten die we over vijf of tien jaar in ons eigen huis hebben. Ik heb er heel bewust 

voor gekozen om er wel energie in te stoppen. Ik denk dat we meer kijken van waarom dit wel en waarom 

dat niet. Het omgekeerde probeer ik natuurlijk ook bij mijn klanten te doen. Ik denk ook voor 

maatschappelijk en culturele instellingen dat daar ook de sleutel ligt, want als je iemand warm wil maken 

voor jouw idee, wil verleiden om dat met jou te gaan doen dan moet je iets hebben wat een ander niet 

heeft. Daar heb je wel één ding voor nodig en dat is dat je energie wil stoppen in je potentiële klant omdat 

je moet weten waar hij woont, wat hij doet en wat hij belangrijk vindt. Dat vindt lang niet iedereen leuk. 

Een culturele instelling zou eigenlijk een soort accountmanager moeten hebben, of gezamenlijk met 

andere culturele instellingen, die daar heel goed in is en dat gedeelte onderhoudt en regelt. Je zou nog 

kunnen denken dat in het kader van maatschappelijk betrokken ondernemen dat er bijvoorbeeld creatieve 
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bureaus zijn of reclamebureaus die zeggen ik ga je wel hebben en daar hoef ik niets voor te hebben. Maar 

ik bedenk iets fantastisch. Ik denk dat je veel meer naar dat soort dingen zou moeten. Maar dan kom ik 

wel weer bij mijn stok paardje, het gaat er wel over wat voor mensen zijn dat dan. Ze moeten het wel leuk 

vinden om te doen.  

 

Als je hier naar de Deventer Schouwburg kijkt, die heeft twee geweldige impulsen gehad: één is dat hij 

verbouwd is en twee dat ze een geweldig goede nieuwe directeur hebben gekregen. Hij doet het allemaal 

net even anders. Hij heeft bijvoorbeeld met het burgerweeshuis een samenwerkingsverband gezocht 

terwijl alle andere directeuren dachten dat burgerweeshuis dat is gewoon waardeloos dat het er is want al 

ons publiek gaat erheen. Hij heeft juist heel slim gedacht we doen samen programmering en dat is gewoon 

super. Het bevestigd ook weer dat het succes van de Deventer Schouwburg is mede veroorzaakt door hem 

dus als je daar een andere directeur neerzet die alleen op de winkel past dan glijd je zo af naar beneden.  

Wat je vaak ziet is dat de mensen in de top een visie hebben, terwijl ze in de rest van de organisatie die 

hele visie niet meekrijgen. Dan is de transparantie en communicatie niet goed. Maar het ligt ook aan de 

betrokkenheid van de medewerkers.  

 

Samenwerking  

Maatschappelijke instellingen ondersteunen en maatschappelijke betrokkenheid dat doen we wel door 

geld te geven. Zo geven wij geld aan stichting leergeld en voedselbanken en stichting present. Wat kleinere 

geldbedragen, ik werk met cheques van 250 euro, dus als mensen hier komen met een goed idee en het is 

van zeer groot maatschappelijk belang dan beoordeel ik dat. Als ik het een goed idee vind dan krijg je van 

mij 250 euro. Daar zit ook de link in naar de Schouwburg in Deventer, we zijn daar een kleine sponsor van, 

5000 euro per jaar, daar hebben we onze naam aan verbonden. Dit zie je in uitingen en als tegenprestatie 

hebben we elk jaar een relatieavond en dan hebben we wat gereduceerde prijzen. Dat staat nu een beetje 

onder druk dus dat bedrag is terug geschroefd naar 2500 euro, maar we blijven het wel doen en we gaan nu 

samen zoeken naar een andere tegen- prestatie. We sponsoren ook de evenementen in Deventer voor 2500 

euro per jaar. We proberen wel uit het feit dat we een Deventer bedrijf zijn van oorsprong. We zijn nu 

BAM maar we waren Vermeulen, een familie bedrijf uit Deventer dat in 1956 is opgericht. We proberen wel 

mee te helpen in de maatschappij om ons heen.  

Er is meer sprake van samenwerking met maatschappelijke instellingen. Je hebt hier één keer per jaar 

een Deventer beursvloer, dat is een beursvloer waar bedrijven maatschappelijke instellingen ontmoeten. Je 

hebt dat ook in Raalte en in Apeldoorn. De maatschappelijke instellingen komen daar met een vraag. Ook 

in Olst Wije heb je een beursvloer en daar ben ik geweest in januari en er was iemand van een basisschool 

en zij wilden een project doen met tuintjes op het schoolplein. Ze wilden die tuintjes maken door 

bloembakken te metselen en toen heb ik gezegd wij hebben heel veel projecten waar stenen over blijven 

dan krijg je die. Een ander bedrijf zei dat ze een metselaar hadden dus toen hebben we bloembakken 

metselen. Uiteindelijk bleek dat toch te duur en te omvangrijk maar het project moest wel doorgaan. 

Uiteindelijk hebben we dat veranderd in steigerdelen, daar zijn bloembakken van getimmerd en de 
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tuintjes zijn er gekomen. Dat is een voorbeeld van hoe we samenwerken. Zo is er ook iemand die een 

stichting heeft, en hij helpt mensen die niets meer hebben en opnieuw moeten beginnen. Hij verzameld 

allemaal oude meubels en als jij opnieuw wilt beginnen maar je hebt niets meer dan kun je daar iets 

krijgen. Die man had een opslagruimte nodig en die hebben ze gevonden maar daar moeten rekken 

getimmerd worden. Daar gaan een paar jongens van ons heen met wat hout en die timmeren dat erin. Iets 

anders is dat er mensen van hier naar het bejaarden tehuis gaan waar heel veel bejaarden in een rolstoel 

zitten om met ze naar de markt te gaan en koffie te drinken. Dan hebben die mensen ook een geweldige 

middag, en dat soort dingen probeer ik wel zoveel mogelijk te doen. Ik probeer onze mensen ook te 

enthousiasmeren. Twee jaar geleden hebben we een woning, waar een gescheiden vrouw woonde met 

kleine kinderen, die heel vies was opgeruimd en geverfd en de tuin ook. Het gaat niet om e grootte van wat 

je doet maar dat je een verschil kan maken. Bij het cultureel centrum hebben we de bovenverdieping 

geverfd toen het vroor dus onze mannen zaten toch thuis. Die hebben opgeroepen en gezegd je gaat maar 

een hele week lang daar verven. Op die manier proberen we dat wel te doen.  

 

Wij zitten in een netwerk van stichtingen en partijen die ons bellen als ze mensen nodig hebben voor 

bepaalde activiteiten of klussen zoals tuinen en huizen schoonmaken. Wij zetten die aanvraag intern uit 

en dan komen er mensen die zich aanmelden. Het is niet zo dat we het zelf uitzoeken, maar we worden 

opgezocht en er dan invulling aan geven.  

Als het puur om ordinair geld gaat dan hebben culturele instellingen hier niet heel veel kans. Maar als 

ze bijvoorbeeld eigen huisvesting hebben en er zou iets moeten gebeuren dan zou dat natuurlijk wel weer 

kunnen. We hebben met de Deventer Jeugd Operette Vereniging, Jeugd Musical Vereniging daar doen we 

al 3 jaar heen en weer iets mee. Dat is begonnen omdat zij ons vroegen of zij het restafval van de 

bouwplaatsen mochten hebben om decors te maken. Het waren allemaal kleine latjes dus daar hadden ze 

niets aan. Het jaar daarna belde ze dat ze dit jaar weer een voorstelling hadden en ze wilden allemaal 

borden door Deventer verspreiden op lantaarnpalen. Toen hebben we al die plaatjes gezaagd en die 

hebben ze van ons gekregen. Een andere keer was toen zij een steiger op moesten bouwen, ze hadden geen 

steiger materiaal en wij hadden hier toen een werkende dus toen konden ze een steiger en planken van ons 

krijgen. Toen is onze uitvoerder op zaterdag mee geweest en hebben ze het decor in elkaar getimmerd. 

Het jaar erop hebben ze mij weer gebeld en toen hadden ze zelf geld voor steiger materiaal maar kan jullie 

hoofd uitvoerder met ons meegaan om ons te adviseren. Op die manier hebben we het dus wel gedaan. Ik 

ben zelf ook niet echt van het gewoon geld geven. Ik vind het allemaal zo makkelijk. Het gaat echt om 

maatwerk eigenlijk.  

 

We gaan dit jaar een beetje geld verdienen als het goed is, en dan moeten we zorgen dat de portefeuille 

van volgend jaar ook gevuld wordt. Volgend jaar wordt wel echt een onzeker jaar, en de val van het kabinet 

helpt ook niet mee. In die zin is het gewoon afwachten wat het ons gaat opleveren. Ik ben altijd van gas 

geven en vooruitgaan dus er zullen ongetwijfeld wel weer kansen zijn. Maar we zullen nog meer ons best 

ervoor moeten doen om dat goed te kunnen doen. 
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Bijlage XX: interview Harry Webers, directeur Witteveen en Bos, Deventer (24 april 2012) 

Duur: 55 minuten  

 

Het Bedrijf 

Witteveen en Bos is een ingenieursbureau, wij geven adviezen en we leveren ingenieursdiensten. Ons 

bureau maakt ontwerpen voor infrastructuur, waterprojecten, gebouwen, milieuprojecten. Dit doen wij als 

een adviesbureau met ongeveer 950 man verdeeld over een aantal plekken in het land en acht locaties in 

het buitenland.  

Het bedrijf bestaat al sinds 1946. Eén van de twee oprichters van Witteveen en Bos, Witteveen, was 

stedenbouwer van Rotterdam. Hij was directeur gemeentewerken en stedenbouwer. Het laatste project 

van Witteveen in Rotterdam was het wederopbouwplan. Over dat plan kwam een geweldige discussie los 

want het moest modernistisch. Het was niet de stijl van Witteveen, hij was traditioneel en klassiek 

geschoold. Toen hij wegging is ook het eerste signaal gekomen van waar wij nu meebezig zijn. Ik leg 

meteen een stelling neer: als bedrijf moet je kunst en cultuur een beetje in de genen hebben.  

 De schrijfster van het boek over de projecten van Witteveen schrijft in het boek dat vanaf het 

moment dat Witteveen vertrok uit Rotterdam er een einde kwam aan het huwelijk tussen techniek en 

kunst. Het wonderlijke is dat wij als ingenieursbureau door zijn gegaan op dit thema. Wij hebben nu een 

kunst en techniek prijs.  

 

De klanten zijn bij ons voor ongeveer 60 % overheden, en 40% bedrijven. Daarmee behalen we ongeveer 

bij elkaar 100.000.000 miljoen euro omzet per jaar.  

 

Onderscheidend aan Witteveen en Bos is bijvoorbeeld dat het eigendom is van het personeel. Bij ons heeft 

drie kwart van de mensen 100% van de aandelen, dat maakt ook dat het je eigen bedrijf is waar je zelf voor 

gaat en door gemotiveerd bent. Het maakt ook dat je financieel gezien onderscheidend presteert. Sinds 

1992 zetten we al hele goede financiële cijfers neer en de aandelenparticipatie en werknemersparticipatie is 

daar een verklaring voor. Er is een hele grote mate van betrokkenheid binnen het bedrijf, het begint ermee 

dat we kritisch zijn aan de poort. Mensen die we aannemen worden kritisch bevraagd door ons en 

omgekeerd hopen wij dat wij ook kritische vragen van mensen krijgen. Wat we zoeken is toptalent en we 

proberen zelf ook talentvol te zijn op meerdere fronten. Dat maakt dat je een winnend team krijgt.  

Uiteindelijk willen we met ons bedrijf natuurlijk continuïteit voor het bedrijf. Witteveen en Bos is 

eigenlijk een wederopbouw bureau van na de oorlog. Witteveen en Bos heeft in die tijd een belangrijke 

bijdrage geleverd aan de wederopbouw van het land. We doen dit nog steeds, we bouwen voortdurend aan 

de omgeving. We proberen oplossingen te bieden voor de grote vraagstukken. Wij zijn er eigenlijk om de 

wereld goede, duurzame oplossingen te bieden voor grote maatschappelijke problemen. Er is vooral een 

focus op techniek, maar er komen steeds meer gebieden bij zoals politiek - bestuurlijk, economisch, 

financieel en juridisch.  
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Als het gaat over sponsoring dan hebben we het accent op twee thema’s liggen: ons hoofdthema is 

arbeidsmarkt en opleidingen en de tweede is kunst en cultuur. Wij richten ons echt op Deventer wat 

betreft het tweede thema. Alles wat er buiten valt heeft het moeilijk bij het aanvragen, het kan 

gehonoreerd worden maar dat is een kleine kans.  

 

Motieven voor sponsoring 

De focus op kunst en cultuur komt aan de ene kant door de grondlegger van dit bedrijf. Het begint bij een 

constatering dat het al bij Witteveen zat. We zagen het pas door het boek dat in 2007 verscheen, we wisten 

het daarvoor helemaal niet.  

Wat we wel al heel lang doen is dat we kunstobjecten laten maken door kunstenaars. We hebben geen 

spullen met ons logo erop, we vragen een kunstenaar om kunstobjecten te maken. In 1971 hebben we de 

kunstenaar Dirk Staf gevraagd om een object te maken in verschillende vormen. Deze traditie hebben wij 

gehandhaafd en elke vijf jaar laten wij een kunstobject maken. We zoeken elke vijf jaar een kunstenaar, en 

die krijgt dan de opdracht om een kunstobject te maken. Het zijn dan niet speciaal kunstenaars uit 

Deventer, ze komen uit het hele land. Het ligt er aan welk thema we kiezen.  

 

We hebben geen sponsor plan wel een sponsorbeleid namelijk die twee thema’s: Arbeidsmarkt en scholing 

en kunst en cultuur. Ons beleid is eigenlijk dat we gericht zijn op het aangaan van duurzame relaties, dus 

als we een bepaalde sponsorrelatie hebben dan doen we dat voor meerdere jaren. Daarmee heeft dan ook 

de culturele instelling een mate van zekerheid. De instelling kan dan voor een aantal jaren rekenen op 

geld. We kijken natuurlijk altijd wat er dan over en weer te verwachten is. Als wij sponsoren wat is dan de 

tegenprestatie, we proberen daar ook de ander scherp in te houden omdat het weer bijzondere 

verbindingen oplevert. Er zijn ook nog heel veel ad hoc momenten waarop partijen ons benaderen met een 

plan.  

Wat bij ons een traditie is, is de kunst en techniek prijs. De prijs hebben we bedacht toen we 55 jaar 

bestonden. We hebben toen bedacht dat het goed zou zijn om een kunst en techniek prijs te maken. Wat 

die kunst en techniek prijs nou is, is dat het je eigenlijk dwingt om na te denken over wat de verbindende 

factor is tussen ingenieurs en kunstenaars en wat de verschillen zijn. Als je naar hersenen kijkt dan is ze 

linkerkant de helft van de ratio, links staat symbolisch voor de ingenieur. De rechterkant is de verbeelding, 

symbolisch de kant van de kunstenaar. De gedachte is dan dat de linker en de rechter helft enorm van 

elkaar verschillen, en het wonderlijke is dat we ontdekken dat ze eigenlijk helemaal niet zo verschillend 

zijn want ze zijn altijd bezig om iets te scheppen, iets te bedenken. Maar ze hebben wel een andere 

‘mindset’. Kunst en cultuur is voor ons ook die zoektocht naar hoe kunstenaars denken, hoe je anders 

problemen kunt oplossen, hoe je andere combinaties en verbindingen maakt. Naast geld is dat een hele 

interessante zoektocht.  

 Het derde punt, Gerard Marlet heeft het over 50 steden die hij onderzoekt en het interessante is 

dat ik heb gezien dat Deventer zich als stad enorm ontwikkeld heeft. Wat wij nou hebben ontdekt is dat 

als je hier als werkgever in de stad opereert dan heb je belang bij een goede stad, dat wil zeggen een stad 
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met goede vestigingsfactoren om te wonen, werken en leven. Als dat een feit is dan is het ook verstandig 

om te investeren in je stad. Wij hebben hoogopgeleide mensen, dus we moeten heel veel mensen uit Delft 

Amsterdam en Rotterdam aantrekken. Die trek je alleen maar aan als je een concurrerende stad bent. Voor 

ons is het ook nog eens nuttig om te investeren in kunst en cultuur omdat je daarmee de programmering, 

het leefklimaat en alles in deze stad kunt beïnvloeden en daarmee kunt bijdragen aan de 

aantrekkingskracht.  

 

Keuzeproces 

Bij het kiezen van de kunstenaar is het soms een inval maar soms loop je er ook gewoon tegenaan, we 

hebben ook weleens een prijsvraag gedaan. Wat begon bij Witteveen en wat we pas wisten vanaf 2007 

doen we eigenlijk ook al vanaf 1971 met de kunstwerken die we elke vijf jaar laten maken. Daarnaast doen 

we ook heel erg veel met kunst en cultuur op allerlei gebieden.  

 

We zien een paar reacties, aan de ene kant zijn er wel degelijk meer vragen, maar wat je wel ziet is ook dat 

je vragen krijgt uit hoeken waar je vroeger nooit vragen kreeg. Je krijgt niet alleen meer vragen maar ook 

nieuwe vragen. Dat is interessant want dan denk ik al heel snel wat er met ons gebeurt als wij naar mensen 

zoeken. We hebben veel contacten met scholen op alle niveaus, dat doen wij onder anderen omdat als je 

die contacten niet hebt dan ben je onbekend en onzichtbaar en dus vinden mensen je niet als werkgever. 

De parallel is nu dat als je als culturele instelling het verzuimt om contact te houden met het bedrijfsleven, 

dan heb je nu wel een probleem als je om geld vraagt. Het is altijd van belang om goede contacten te 

onderhouden, als je dat doet dan kun je ook op momenten dat het erom gaat aankloppen voor raad, geld 

of om samen projecten te doen.  

Het tweede is, dat we wel zien bij de aanvragen dat er een enorm verschil is tussen de instellingen en 

hun directeuren. Er zijn hele behoudende traditionele directeuren die nog behoorlijk autonoom zijn. Dat 

is prima maar het risico kan zijn dat je zo autonoom bent dat de rest zegt als het moeilijk is dan moet je 

ook maar autonoom zijn.  

 

Samenwerking 

Het gaat eigenlijk juist niet om ondersteuning van cultuur door middel van financiële middelen. Natuurlijk 

ondersteunen we wel een aantal instellingen in Deventer zoals de Deventer Schouwburg, VVV en een 

aantal jonge kunstenaars. Dit omdat we ook iets hebben met jong talent. Maar geld is de makkelijkste 

vorm en de minst inspirerende.  

 Mijn stelling is heel erg dat als je zelf niet iets hebt met kunst en cultuur dan moet je er vooral niet 

aan beginnen. Zo zijn er bedrijven die geweldig druk zijn met voetbalsponsoring, daar heb ik niets mee dus 

Witteveen en Bos is niet met voetbal bezig of sportsponsoring. Ik heb wel veel met kunst en cultuur dus 

doen we aan kunst- en cultuursponsoring.  
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Wij hebben sponsorrelaties, financiële relaties, maar we proberen dat altijd iets verder te zien dan alleen 

maar geld. Vorig jaar bestonden we 65 jaar en toen hebben we een geweldig feest in de schouwburg 

georganiseerd, één van onze sponsorrelaties, Ilse de Lange uitgenodigd, en toen hadden we voor het eerst 

in ons bestaan een enorme opkomst. Meestal hebben we 500/600 mensen op ons jaarfeest. Maar door 

nauwe samenwerking en het goede overleg met Alex Kühne, hebben we ervoor gekozen om een andere 

formule te kiezen, meer een schouwburg formule met een prominente artiest. In plaats van 500 mensen 

hadden we toen 1200 mensen op het feest. Dat is interessant omdat je daardoor de sponsorrelatie hebt 

verbreed in het kader van een Witteveen en Bos project, namelijk een jaarfeest waar dan die instelling een 

belangrijke rol speelt.  

 

Een tweede relatie die we hebben is dat we heel vaak op projectbasis iets doen met een instelling. Dit kan 

een project zijn met jonge kunstenaars, dit kan een project zijn in een wijk, of bepaalde allochtonen 

groepen waar we iets mee doen. Bij een project waar we nu meebezig zijn met betrekking tot een nieuwe 

muziekkoepel hebben wij gratis iemand geleverd die de directie heeft gevoerd zodat het hele proces goed 

zou verlopen. Een derde, en dat is denk ik de belangrijkste, is dat wij op heel veel plekken in besturen 

zitten van kunst- en cultuurinstellingen. Ik heb vijf jaar in het bestuur gezeten van de Leeuwenkuil. Wat 

we dan eigenlijk doen is maatschappelijk corvee. Mensen die hier werken zijn hoog opgeleid en die 

hoogopgeleide mensen moeten iets terug doen voor de stad, dat kan door doneren of door mee te doen 

aan projecten, maar een belangrijke methode om iets terug te doen is maatschappelijk corvee. Het 

betekent dat je in allemaal bestuursfuncties kruipt of vrijwilligerswerk. In de leeuwenkuil heb ik in het 

bestuur gezeten, ik heb bij een museum in het bestuur gezeten, ik ben al heel lang bestuurslid van de VVV, 

en daar ben ik nu voorzitter. Het is een organisatie die zich vooral richt op kunst en cultuur, recreatie en 

toerisme in de binnenstad, en het is een club die veel evenementen organiseert. De vierde route is via die 

evenementen. In veel van de evenementen zitten we heel actief in. Bijvoorbeeld de boekenmarkt, die vindt 

hier plaats en daar zijn we hoofdsponsor van. Het is een combinatie van geld en ook daadwerkelijk 

meedoen aan het programma. Op de zondag organiseren wij het Witteveen en Bos terras, dan staat hier 

een grote tent en dan komen er 1000 mensen voor een hapje en een drankje. Die combinatie is dan weer 

een soort project.  

 

Als ik ergens in een bestuur zit kan ik eigenlijk een paar dingen. Je zit er in als persoon, je hebt kennis en 

ervaring als persoon die je kunt inbrengen. Een bestuur moet ook zo zijn opgesteld dat er een 

verscheidenheid is aan kennis en ervaring. Het tweede is netwerk, ik ben voorzitter van de Deventer kring 

van Werkgevers en die kring bestaat uit 120 werkgevers in Deventer die samen 20.000 mensen in dienst 

hebben. En zo’n netwerk is natuurlijk ook heel interessant voor kunst- en cultuurinstellingen. Want wat 

die iets te weinig doen is naar buiten komen en naar buiten gaan. Ze zijn wat teveel met zichzelf bezig en 

wat teveel opgesloten. Ze hebben nu last van de economische tegenwind en dat is iets om aan te werken.  

Aan de ene kant heb je instellingen met een hele sterke directeur, die eigenlijk alleen maar een soort 

Raad van Toezicht nodig heeft. Je hebt ook instellingen waarbij de directeur misschien wat zwakker is en 
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die eigenlijk een bestuur nodig heeft die wat dichter bij zit. Je hebt allerlei modellen, het hangt erg af van 

de directeur. Je moet in allen gevallen gewoon zorgen dat je een bestuur hebt waar je iets aan hebt. Je kunt 

altijd leren, je kunt altijd van iemand zijn netwerk gebruik maken, je kunt altijd kijken of je via het bestuur 

aan geld kunt komen, nieuwe ideeën, nieuwe combinaties kunt maken. 

Je moet natuurlijk wel mensen in je bestuur hebben die iets met het onderwerp hebben, het heeft geen 

zin om mensen voor Filmhuis de Keizer te zoeken als je niets met films hebt als bestuurslid. Er moet 

minstens een bepaalde passie zijn bij het bestuur, dat hoort erbij. Anders wordt het een soort technisch 

bestuur dat ze dingetje doet en daar heb je helemaal niets aan.  

 

Ik heb met Piet Elenbaas een fonds opgezet in Deventer, het Jeugd Cultuurfonds. Het is een fonds dat 

bestemd is om jongeren die talent hebben maar niet de middelen, om die jongeren kansen te geven en te 

ondersteunen op het gebied van kunst en cultuur. Aan het fonds hebben we een paar jaar gewerkt en we er 

geld voor bij elkaar gekregen, er zit nu 40.000 euro in. De oprichters zijn wij samen, maar we hebben een 

bestuur bij elkaar gezocht en die gaan over de uitwerking en toewijzing van de middelen etc. we hebben 

een motor bedacht waardoor we kunnen investeren in jongeren en daarmee kun je weer bijdragen aan de 

stad want die jongeren gebruiken het talent in de stad.  

 

Er zitten meerdere voordelen aan het goed onderhouden van contacten met bedrijven. Er zijn 

voordelen op het gebied van geld, want als je mensen kent kun je ook ergens aankloppen. Het is het 

voordeel van het netwerk, je kent meteen veel mensen. Het voordeel is ook dat je samen ideeën bedenkt 

voor projecten, zo ook het Jeugd Cultuurfonds. Op meerdere fronten heeft het heel veel voordelen.  

 

Culturele instellingen komen nog te weinig hiernaartoe om hulp te vragen en expertise te gebruiken die 

wij in huis hebben. We zijn ook pas tien jaar bezig met de vraag wat kunnen we leren van de andere kant, 

van de creatieve sector, van kunstenaars, hoe kunnen we ons laten inspireren door mooie beelden en 

dromen en creativiteit. Ik vind het niet vreemd dat er nog veel partijen zijn die nog niet die zoektocht zijn 

gestart, dat is een kwestie van tijd en timing.  

Gelijktijdig is er nog nooit de vraag gesteld bij ons of men van onze deskundigheid gebruik zou mogen 

maken als het gaat om professionalisering, bijvoorbeeld vragen over marketing, acquisitie, 

personeelsmanagement, projectmatig werken. 

 

Je hebt de beursvloer in Deventer, een plek in de stad waar bedrijfsleven en maatschappelijke in- stellingen 

elkaar treffen. De achterliggende gedachte is dat je met elkaar afspraken maakt waarbij de één iets levert 

aan de ander en de ander een tegenprestatie levert. Je maakt een match waarbij je iets voor elkaar doet, 

maatschappelijk betrokken ondernemen, wie daar ontbreken zijn de cultuur instellingen.  

 

Mieke Conijn heeft een prijsvraag ontwikkeld waarbij je een kunstenaar koppelt aan een bedrijf die samen 

dan iets creatiefs bedenken. Als bedrijf wordt je in de gelegenheid gesteld om een kunstenaar te 
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ontmoeten en je kunt ze inhuren. Mieke Conijn probeert dus die aansluiting tussen cultuur en 

bedrijfsleven te maken.  

Er wordt nog te weinig nagedacht over de goede tegenprestaties. Het kunstenlab doet dat toch wel het 

beste vind ik. De laatste uitnodiging van het Kunstenlab over het symposium in Amsterdam kunst en 

innovatie. Dat gaat over het inzetten van creatieve professionals bij bedrijfsinnovatie. Het is eigenlijk wat 

wij met die prijs doen, out of the box.  

 

Je moet interesse in mensen hebben, en als je interesse in mensen hebt dan kom je mensen tegen, ook uit 

het bedrijfsleven, en dan ontstaat er een duurzame relatie en dan kun je ook een keer praten over geld. Het 

lijkt een beetje op een relatie. Als je net verliefd bent ga je ook niet meteen vragen hoeveel die relatie 

uiteindelijk gaat kosten, je bent verliefd en dan ontstaat er iets moois en op een gegeven moment ga je op 

vakantie en dan kost het geld of je koopt een ring en het kost geld. Je begint dus niet met geld, je begint 

met liefde met een klik factor, met chemie, met mensen. Als dat de basis is, als het cement tussen al die 

sectoren de factor mens is dan is het helemaal niet zo moeilijk. Het moet wel in je genen zitten, als je een 

kunstje speelt en alleen iets doet wat niet in je zit dan valt het heel snel op en dan val je door de mand.  

 

Wat altijd van belang is, is de inhoud. Als het een gouden idee is dan raakt het je, als dit het niet doet dan 

merk je al snel dat het over geld gaat. Dan krijg je een mooie tekst, een mooie foto en dan staat er 

onderaan je kunt kiezen uit de volgende drie mogelijkheden.  

Dan ben je ontmoedigd. Het gaat wel heel erg over de goede ‘appitizers’. Waar krijg je goede zin van 

en waar wordt je gelukkig van. De lezer moet je enthousiast maken. Natuurlijk kan er altijd een bedrag aan 

de orde zijn, dan is het bij ons van belang wat de hoogte va het bedrag is. Wij zijn een groot bureau, maar 

we zijn geen ABN Amro. Wij stellen wel paal en perk aan bedragen. We helpen liever meerdere 

instellingen met lagere bedragen dan één met een hoog bedrag. Je onderzoekt ook wat erin zit voor het 

eigen bedrijf. Dan bedoel ik niet in termen van commercieel gewin maar er moet op zijn minst iets 

uitkomen wat ons inspireert. Er moet iets uitkomen wat een relatie oplevert, misschien een project. Dat 

zijn de hoofd thema’s als het gaat om de beoordeling van aanvragen..  

 

Het vierde ding is misschien wel de klik factor. Je moet een klikfactor hebben met de directeur of de 

persoon waarmee je het project doet. Omgekeerd is het ook zo dat we een klikfactor hebben met sommige 

mensen en cultuur instellingen en we zien dat die instelling maar een beetje matig presteert dan kan dat 

juist wel weer leiden tot een relatie. De factor mens is haast nog belangrijker dan de factor instelling.  

 

Ze moeten naar buiten treden, en zichzelf presenteren. Als je onzichtbaar bent heb je het in je 

communicatie heel erg moeilijk, moeilijk met je imago, aantrekken van mensen, aantrekken van geld, het 

werkt allemaal samen.  
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Bijlage XXI: interview Harry Potma, manager accountants, De Friesland bank, Leeuwarden (12 

april 2012) 

Duur: 48 minuten 

 

Het bedrijf 

Dit is een heel groot bedrijf geworden omdat we zijn overgenomen door Rabobank Nederland. De 

Friesland bank is een bank die ontstaan is in 1913, een coöperatieve zuivelbank destijds nog, die heeft een 

heleboel ontwikkelingen doorgemaakt en is van een zakelijke financier geworden tot een algemene bank. 

Het was de 7
e
 algemene bank in Nederland. Wij werken vanuit Leeuwarden, van oorsprong in Friesland 

maar later, vanaf 1992, ook met kantoren buiten Friesland. Het kantorennet is wat uitgebreid, we hebben 

vorig jaar nog het kantoor in Rotterdam geopend.  

Er werken circa 900 tot 1000 mensen bij de bank en die houden zich dus bezig met financiële 

dienstverlening aan particulieren in de vorm van woninghypotheken, betaalproducten, spaar- producten, 

leenproducten en beleggingen. Ook doet de bank dit aan de grotere bedrijven, Corporate Lines, 

middelgrote bedrijven en kleine bedrijven. En daarin wordt ook weer voorzien in betaal- faciliteiten, 

elektronisch bankkieren, kredietverstrekking en verzekeringen.  

Ik ben zelf teamleider van een team van accountmanagers en intern accountmanagers. Ik geef leiding 

aan 19 mensen, 9 accountmanagers die in Friesland allemaal zakelijke bedrijven in hun portefeuille hebben 

en nog 9 hier binnen die alle vragen en diensten die worden gevraagd leveren.  

De bank was onderscheidend doordat wij de eerste crisis door gekomen zijn zonder staatsteun. Het is 

onderscheidend dat het een lokaal gevestigde bank is. Dat het een redelijk kleine bank is die wel een totaal 

productenpakket aanbiedt, dus daarmee is dat wel bijzonder. Er zijn hele duidelijke wortels in de Friese 

identiteit. We hadden een bijzondere structuur waarbij de aandelen van de Friesland bank BV. in handen 

waren van de vereniging. Die vereniging dat is dus nu losgekoppeld en die aandelen van Friesland bank bv 

zijn nu gehangen onder Rabobank Nederland. Dat maakt het een bijzondere bank, anders dan een centraal 

geleidde bank zoals de ABN Amro of de ING. 

Historisch bepaald richten wij ons tot het noorden en voornamelijk Friesland, maar de doel- groepen 

zijn gewoon particulieren en bedrijven. De focus hebben we op de middengroep en daarboven. Dus niet op 

de retailklanten maar eigenlijk particulier meer op de enigszins vermogende relatie of goedverdienende 

relatie en zakelijk ook wat meer op het middenbedrijf.  

De bank gaat volledig op in Rabobank en verdwijnt daardoor volledig. Binnen nu en twee jaar zul je er 

niets meer van terug zien. We moeten nog kijken hoe het allemaal uitwerkt, het is pas ander halve week 

geleden. Dus er zijn nog wel een heleboel vragen waar wij ook nog niet het antwoord op hebben.  

De doelstelling van de Friesland bank is om een rendabel klantbedrijf te hebben waarbij we dicht bij 

de klanten staan en een kritisch geluid richting de klanten geven waardoor we ons onderscheiden in onze 

dienstverlening. We kregen landelijk goede naamsbekendheid door de campagne met Jort Kelder, dat 

heeft toch wel heel erg goed gewerkt. En verder was en is het onderhouden van je contacten met klanten 

en relaties heel belangrijk. Wij hadden dan, gegeven onze Friese wortels, wel specifiek aandacht voor een 
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aantal culturele Friese sporten of tradities. We zijn bijvoorbeeld hoofdsponsor van de Kaatsbond. Dat is 

wel één van de meest uitgesproken. En Skûtsjesilen steunen we, dus dingen waar heel duidelijk die Friese 

identiteit aan zit zijn we altijd wel betrokken bij geweest.  

Als het gaat om goeden doelen dan weet ik in ieder geval dat wij geen kerstgeschenken krijgen maar 

dat daar geld gereserveerd wordt en aan een goed doel wordt geschonken, en dat wij daar zelf geen inzicht 

in hebben aan welke goede doelen geld wordt geschonken.  

Wij huldigen het standpunt dat als je een goed doel ondersteund, en je zou er één kiezen, dan zou je 

wellicht 99 anderen die ook goed zijn te kort doen en dan wordt dat een beetje moeilijk manoeuvreren. 

Daarom is er voor gekozen om niet publiekelijk specifieke doelen te ondersteunen. Wij hebben zelf in de 

regio wel initiatieven gehad om een goed doel te ondersteunen, maar dan zegt marketing ook, 

klantinitiatieven zijn goed, goede doelen zullen we ook niet tegen houden maar wij willen ons niet 

committeren aan één goed doel. Dn doe je anderen te kort, en dan krijg je de vraag waarom deze wel en 

die andere niet. Je middelen zijn natuurlijk ook beperkt en het houdt op een bepaald moment op.  

 

Motieven voor sponsoring 

Het enige wat ik weet is dat je de budgetten die je hebt niet meer inzet op naamsbekendheid, maar dat er 

nu wordt gekeken hoe je iets terug kunt doen voor je klanten om de klantrelatie te versterken.  

 

Keuzeproces 

Ik weet niet wat ons marketing en reclamebudget is geweest maar het wordt wel minder. Het was al 

minder aan het worden door de crisis. Je ziet toch ook al dat iedereen kritisch kijkt naar waar hij zijn geld 

aan uitgeeft. Het zal voor veel instellingen betekenen dat ze een loket minder hebben om aan te kloppen. 

De culturele instellingen hier weten hun weg wel te bewandelen naar ons toe. En wat je daarbij ziet, en dat 

is eigenlijk een teneur die al veel langer gaande is, is dat op het moment dat je als culturele instellingen 

niet duidelijk maakt wat het de andere partij te bieden heeft en wat het pakket is en wat je ervoor terug 

krijgt en wat je ervan kunt verwachten en het niet goed inkadert en omlijst je gewoon geen ingang vindt bij 

welk bedrijf dan ook. Ook niet bij het midden of klein bedrijf.  

De marketingafdeling heeft een eigen sponsorbudget en er worden sponsorbudgets door- gestoten of 

voor een deel afgesplitst naar regio’s, die hebben daar dan ook nog een eigen bevoegdheid in. Ik werk dan 

voor de regio Friesland en wij hebben ons eigen sponsorbudget en binnen ons directieteam maken we met 

elkaar beslissingen wat we gaan sponsoren.  

Als er een aanvraag komt voor een bijdrage voor een bepaalde actie dan zie je wel een link naar een 

bepaalde medewerker, dan wordt daar wel naar gekeken en dan doen we daar wel of niet aan mee. De 

eigen voorkeur komt altijd terug bij de keuzes voor sponsoring. Dat is tot op het hoogste niveau, en dat is 

altijd al zo geweest. Ik heb voorheen bij ABN Amro gewerkt, als daar de heren van de Raad van Bestuur 

een bepaalde sport fanatiek beoefende dan zag je dat terug. Het zijn wel gefundeerde afwegingen maar de 

keuze berust ook wel op de eigen voorkeur.  
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Die Friese cultuur, de specifieke Friese sporten dat zie je wel terug hier. Er ligt een duidelijke nadruk 

op de Friese identiteit.  

 

Samenwerking 

Het is niet zo dat we één specifieke culturele instelling ondersteunen. Er zijn wel hele nauwe banden met 

Tryater, en daar zijn afspraken meegemaakt dat er speciale voorstellingen en producties gedaan worden 

waarbij wij hoofdsponsor zijn. Je kunt denken aan het 100 jarig bestaan van de 11 steden, daar hebben wij 

een heel substantieel bedrag aan gesponsord voor een speciaal evenement. Wij hebben daar meer lijnen 

lopen in de zin dat marketing en communicatie een aantal voorstellingen inkoopt en bij ons wegzet zodat 

we onze relaties ernaar toe kunnen sturen.  

Er zijn ook nauwe banden met het Fries Museum van oorsprong. Eigenlijk met alles dat Fries is zijn 

wel contacten, het is vaak meer afhankelijk van wat er wordt aangeboden of we sponsoren of niet.  

Afdeling marketing heeft contacten met de Harmonie, daar zijn ook een aantal voorstellingen in het 

jaarprogramma en die worden ingekocht en worden bij ons weer uitgezet. We zijn laatst in de regio met 50 

klanten naar de comedytrain geweest, en daar wordt dan een arrangement om heen gebouwd. Het is een 

zakelijke overeenkomst, voor hen zorgt het voor extra inkomsten en voor ons is het een evenement waar je 

heel specifiek iets mee kunt doen samen met je klanten.  

In de lokale krant stond een heel stuk over waarom men het jammer vond dat de Friesland bank uit 

Friesland verdween. Dat was omdat een groot bedrijf met een autonoom karakter, met een hoofdkantoor 

in Friesland dicht gaat, dat betekent dat er voor de cultuur, maar ook voor verenigingen en stichtingen hier 

in Friesland, een hele grote sponsor wegvalt. En in dat stuk werk ook aangegeven wat dan de consequentie 

zijn.  

Er is een stichting ‘de sterke voor de zwakke’, een jaarlijks voetbaltoernooi dat hier in Leeuwarden 

wordt georganiseerd. Dit evenement wordt al heel lang georganiseerd en daar zie je dat wij voornamelijk 

faciliteren. Hier beneden in het atrium werd een spreekgestoelte neergezet en een podium, en dan 

verzorgde wij als gastheer dat evenement. Wij zorgden voor de catering en de aan- kleding. Dat was 

onderdeel van het sponsorpakket dat wij toen hadden. Wat vaak heel erg voor de hand ligt is dat je in het 

verleden bankdiensten aanbood met gereduceerde kosten bijvoorbeeld.  

Je ziet dat heel veel mensen die bij de bank werken ook in Friesland wonen en erg begaan zijn met hun 

eigen plaats. Je ziet dat een groot deel van de mensen, en het zijn hoogopgeleide mensen, vaak wel een rol 

hebben in veel van die verenigingen en stichtingen en ook bij culturele instellingen. Als je het dan hebt 

over culturele hoofdstad, dan is er één van mijn accountmanagers die daar in de commissie zit. Als je dan 

weer ergens anders kijkt naar de voetbalclub dan zit er iemand in de business club. Je hebt wel dat heel 

veel mensen een rol spelen bij dat soort verenigingen en dus wel hun expertise en knowhow inbrengen.  

 

De sociale cohesie is hier wat groter en wat minder anoniem misschien. Hier weet je heel snel welk pad je 

moet bewandelen en wie je moet hebben. Hier is het redelijk snel helder wie alle notabelen zijn waardoor 

ze de benodigde mensen heel snel gevonden hebben.  
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De dingen die wij als tegenprestatie ontvangen zijn vaak gewoon plaatsbewijzen, advertentie- ruimte, 

soms ook gewoon helemaal niets. Soms iets van vlaggen, of het plaatsen van spandoeken, en dat soort 

algemene dingen. Je kunt ook zeggen je krijgt een bepaald bedrag van ons, vermeld ons maar niet. Ik wil 

wel sponsoren maar niet iedereen hoeft te weten dat ik sponsor. Dat zijn eigenlijk wel de 

hoofdbestanddelen.  

Het gaat er om dat je niet meer alleen gericht moet zijn op je primaire taak en je ook moet kijken hoe 

je met dat wat je doet het bedrijfsleven betrekt. Wat je daarin terug ziet is dat een aantal grotere 

instellingen dat al veel professioneler doen. Het Fries Museum komt in een nieuw gebouw. Je ziet dat 

culturele budgetten kleiner worden, de kosten die ze hebben nemen niet af die nemen alleen maar toe en 

er is een grotere mate van professionalisering. Je ziet dat het museum bij het bepalen van een expositie 

kijken op welke manier ze het bedrijfsleven daarbij kunnen betrekken, dat ze bijvoorbeeld een bepaalde 

exclusiviteit hebben of zich daar kunnen presenteren zodat het ook voor hun interessant kan zijn. Dat zie 

je bij de professionele instellingen al wel gebeuren.  

Je ziet ook bij scholen dat ze eigenlijk het bedrijfsleven meer moeten betrekken bij wat ze doen, maar 

ze vinden het ook eng want ze willen niet afhankelijk worden. Je hebt het bedrijfsleven dat staat voor 

zakelijk en rationeel en je hebt culturele instellingen waarbij voornamelijk de emotionele culturele kant 

naar vorenkomt, dat zijn twee grote contrasten die naar voren komen. Dat wil niet direct goed met elkaar 

praten, die begrijpen elkaar niet altijd. Als je het hebt over die kleine culturele instellingen, zonder 

vrijwilligers kom je er niet. Die vrijwilligers hebben meestal al verschillende taken binnen de instelling 

waardoor het lastig voor ze is om zich ook nog bezig te gaan houden met het bedrijfsleven.  

 

Wat ik zie is dat de Rabobank minimaal zo veel doet aan sponsoring en ondersteuning van instellingen en 

initiatieven. De lokale vestigingen ondersteunen veel lokale projecten. Inmiddels heb je hier het Rabobank 

corporatiefonds, dat zal landelijk zijn en daar kun je gewoon allemaal gefundeerde plannen indienen en dan 

wordt er door de leden gekozen waar het geld naar toegaat. Dat is toch echt invulling geven aan je rol die je 

hebt in de maatschappij. Dat vind ik heel mooi. Zo ver hebben wij dat niet gedaan.  

De bank is nu overgenomen, verkocht aan de Rabobank Nederland maar er is een vereniging van de 

Friesland bank die wordt nu omgevormd tot Stichting Friesland Boppe. In deze stichting komt meer dan 

100 miljoen en dat is ook alleen maar bedoeld om straks het culturele Friese erfgoed en ook de sportieve 

activiteiten in Friesland en Noord Nederland te ondersteunen. Door het feit dat de bank verdwijnt, 

ontstaat er wel een stichting met ongelofelijk veel geld. Dat is speciaal voor Friesland en noord Nederland 

bedoeld dus als dat bekend wordt dan gaan er zo natuurlijk partijen aankloppen.  

Wat mij opvalt in de contacten die ik altijd heb gehad is dat ze heel erg vanuit een vast stramien 

bedrijven benaderen. Hoe creatief ze ook zijn zo weinig creatief zijn ze als ze sponsoren moeten 

benaderen. Ze gaan bovendien ook niet de dialoog aan, maar ze moeten tenminste proberen om goed 

binnen te komen, dat is altijd van belang. Kom om tafel zitten en wees open naar elkaar toe. Wij zijn deze 

stichting en wij doen dit en hoe kunnen wij jullie erbij betrekken zodat wij kunnen blijven bestaan, of een 

kwaliteitsverbetering krijgen of meer budget, en ook iets terug kunnen doen aan jullie zodat jullie. Je vindt 
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bijvoorbeeld geen aansluiting bij de Friesland bank, maar je kunt misschien wel aansluiting vinden bij de 

personeelsvereniging, dat gaat ook over 1000 man personeel. Als je daar een ingang hebt dan kun je 

misschien workshops geven. Je moet wel kijken naar wat je te bieden hebt. Maar je moet er niet vanuit 

gaan dat een bedrijf blij is met een advertentie in een boekje. Dat is ook voor het midden en klein bedrijf 

omdat ze op elke euro moeten letten. Als een bedrijf ets doet bij een vereniging of een stichting en hij 

krijgt daardoor meer handel of hij kan het op een andere manier kwantificeren en ten gelden maken dan 

wil hij het wel doen. Anders geven ze 250 of 500 euro zodat je stopt met zeuren.  

Je zult alleen maar zien dat er veel serieuzer nagedacht gaat worden over het eigen communicatie- plan 

en marketingplan. Daar zou je eigenlijk naar moeten kijken bij sponsoring, of je daar je raakvlakken kunt 

vinden. Als je weet wat een bedrijf wil dan kun je gaan kijken of je daar op in kunt haken met wat jij hebt te 

bieden. Anders heb je de kans dat je iets roept en dat ze zeggen die kant willen we niet op. Dan is het meteen 

klaar. Eigenlijk is dat wat elke consument wil. Je moet vragen wat ze willen. Zo’n bedrijf is dan mijn klant en 

dan moet je erachter komen wat zo’n bedrijf wil in plaats van gewoon iets te maken. Als je ervoor zorgt dat je 

lokaal je bindingen hebt en weet wie je daarin kunt benaderen dan moet je daar iets kunnen vinden.  

Bijlage XXII: interview Adriaan Geense, partner Rotshuizen en Geense Advocaten, Leeuwarden (19 

april 2012) 

Duur: 38 minuten 

 

Het bedrijf 

Rotshuizen en Geense Advocaten is een advocatenkantoor met 16 advocaten, ongeveer evenveel 

ondersteunend personeel. De advocaten werken hier niet allemaal fulltime, omgerekend denk ik dat het 14 

fulltime is. Wij werken voornamelijk in Friesland en Groningen maar voor een aantal bedrijven landelijk. 

We dekken eigenlijk alle rechtsgebieden wel maar we zijn speciaal in de non-profit sector actief. En daarin 

weer meer speciaal de gezondheidsafdeling maar ook culturele instellingen zoals de Harmonie en Tryater. 

We doen ook vrij veel bestuursrecht en bouwrecht. 

 

We werken voornamelijk voor organisaties maar ook voor particulieren als het gaat om strafrecht of 

familierecht. Arbeidsrecht doen we meestal voor organisaties maar ook wel voor particulieren. Er komen 

mensen naar ons toe uit zichzelf maar meestal gaat dat door verwijzing naar ons kantoor. We moeten er 

verder voor zorgen dat we ons presenteren waar mogelijk. We moeten actief proberen klanten te krijgen. 

Dit gaat via netwerken, zelf zitting hebben in besturen, lezingen geven of columns schrijven. We 

organiseren ook weleens symposia.  

 

Motieven voor sponsoring 

Ik denk niet dat we snel voor een andere sector gekozen zouden hebben. De personen die bestuur en 

aandeelhouder zijn hebben meer affiniteit met cultuur dan met sport bijvoorbeeld. Ik zou me kunnen 

voorstellen dat als het op een gegeven moment commercieel gezien verstandiger is om de sponsor- keuze 

te veranderen, dat het een rol zou kunnen spelen.  
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Het is lastig om aan te geven of sponsoring van cultuur effect heeft op het bedrijf, vooral met de bedragen 

waar het bij ons om gaat. Shirt reclame bij een voetbalclub die ook nog hoog staat en het goed doet, dat 

zou misschien meer op kunnen leveren. Tenminste als het gaat om naamsbekendheid, of je er ook meer 

zaken door krijgt weet ik ook niet.  

 

Keuzeproces 

Als je een keuze maakt voor een specifieke sector dan is het ook makkelijker om niet op allerlei andere 

dingen in te hoeven gaan. Dit is ons beleid en daar gaat het budget heen. Het aantal aanvragen voor 

sponsoring neemt aanzienlijk toe en dan is het dus handig als je daar een goede keuze in maakt en dan 

kun je ook de instellingen die je sponsort een beetje continuïteit bieden.  

 

Je moet je van zo’n aanvraag niet al teveel voorstellen hoor, het is meestal zo dat ze aangeven dat er op 

bepaalde punten tekorten zijn en vragen om een bijdrage. We gaan niet kijken of de bedrijfsvoering klopt 

en of ze de middelen wel goed uitgeven. De meeste instellingen die we ondersteunen kennen we 

voldoende. Als het om wat serieuzere bedragen gaat dan is het wel van belang dat een project 

professioneel in elkaar zit. Als het om kleine bedragen gaat dan gaat het meestal om projecten van een 

relatie van één van de aandeelhouders of bestuursleden. We hebben namelijk allemaal ook nog een 

persoonlijk budget dat je mag uitgeven. Het gaat dan bijvoorbeeld om advertenties in een blaadje voor 200 

euro. Als het om serieuze bedragen gaat dan kijken we natuurlijk wel op welke manier het besteed wordt. 

Als het om grote bedragen gaat dan wordt het besproken in het bestuur en dan moet het overeen komen 

met de voorkeuren van het bestuur maar het moet ook een goed plan zijn. We moeten er als bestuurders 

iets in zien en er in geloven en het plan moet ook echt goed zijn.  

 

Alle manieren van benaderen komen voor maar in de regel is het per brief of per email met het aanbod om 

de aanvraag telefonisch toe te lichten of langs te komen. Soms wordt er na gebeld, vooral als we niet snel 

genoeg reageren.  

Ik heb eigenlijk niet veel voorkeuren als het gaat om de manier waarop culturele instellingen ons 

benaderen. Doordat er niet zo heel veel culturele instellingen zijn hier, zijn we er al in grote mate bij 

betrokken. We kennen altijd wel de directeur of de bestuurder, en die benaderen bedrijven voornamelijk. 

Het is niet zo dat ik ze persoonlijk allemaal ken maar gezamenlijk met alle advocaten kennen we ze wel 

allemaal. Zij weten altijd wel in eigen kring met wie ze het beste contact kunnen opnemen bij ons. Meestal 

zijn er dus wel directe lijntjes tussen het bedrijf en culturele instellingen maar soms ook indirect. We 

worden weleens benaderd door musea anders dan Belvedere en dan is het omdat de vrouw van iemand die 

ik ken daar in het bestuur zit bijvoorbeeld.  

 

Door het Belvédère zijn we benaderd om te sponsoren en daar kennen we de directeur ook, dat helpt 

altijd. Bij Tryater weet ik het eigenlijk niet, die is al 20 jaar mijn klant, dat geeft ook wel een band. Als het 
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gaat om de Harmonie dan hebben we twee kantoorgenoten die daar in het bestuur hebben gezeten, dus 

die kennen we uit die hoofden heel goed. Zelf heb ik in het bestuur van Parnas gezeten, het centrum voor 

kunstzinnige vorming. Die hebben we ook weleens gesponsord of expres dingen afgenomen. We hebben 

daar een keer voor alle advocaten een soort toneelcursus gehad en een keer een smartlappen zangsessie.  

 

Samenwerking 

Wij sponsoren zelf alleen cultuur en milieu. Wij sponsoren het museum Belvédère, bij de reorganisatie van 

Tryater zijn we betrokken geweest en de Harmonie sponsoren we.  

Met de culturele instellingen die we sponsoren regelen we wel dat wij in de programmaboekjes 

komen, of in een periodiek verschijnend blad. Het gaat er ook wel om dat we de naamsbekendheid kunnen 

vergroten. Hopelijk zijn het ook beslissers die in een bedrijf werken, die naar culturele instellingen gaan. 

Van het Belvédère krijgen we passe Partouts bijvoorbeeld.  

Er is niet echt sprake van uitwisseling van expertise. Wat we wel doen is dat we onze expertise in de 

vorm van sponsoring aanbieden, zoals het geval was bij de reorganisatie van Tryater. Wij noteren 

bijvoorbeeld hoeveel uur we aan zo’n organisatie wijziging bezig zijn en de tegenwaarde daarvan krijgen 

we terug in sponsoring. het is dienst en uitruil eigenlijk. Culturele instellingen doen op die manier niet iets 

terug. Het komt weleens voor dat culturele instellingen hun pand beschikbaar stellen.  

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 183 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


