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Inleiding  
Kunst en cultuur geven glans aan het bestaan. Zij laten mensen anders naar elkaar kijken en 
zetten aan tot dialoog. Kortom: kunst en cultuur inspireren! Dat zegt de gemeente Velsen in 
de richtinggevende notitie voor het kunst- en cultuurbeleid 2009- 2012 ‘Velsen Inspireert’. In 
haar opdracht aan de Stadsschouwburg Velsen geeft het gemeentebestuur aan belang te 
hechten aan het bevorderen van zowel de actieve als de passieve deelname aan kunst- en 
cultuuruitingen. Zij vormen een van de weinige beleidsvelden waarop een gemeente door 
middel van lokaal beleid haar aantrekkingskracht kan vergroten en haar lokale economie kan 
stimuleren.   
 
Schets vol vernieuwing 
In aansluiting op onze Beleidsschets 2008-2011 presenteren wij in deze nota onze visie voor 
de jaren 2012 - 2015. In deze visie omschrijven wij wat wij nu realiseren en wat onze 
ambities zijn voor de komende jaren. Daarnaast brengen wij de voorwaarden in beeld voor 
de realisering van onze ambities en beleidsvoornemens. Op basis daarvan zijn de hoofdlijnen 
voor de toekomst geformuleerd. 
 
In een tijd van economische tegenwind is het goed het oog te richten op de toekomst, 
waarin Velsen zich zal ontwikkelen tot een bloeiende en groeiende gemeente die de 
kennisindustrie van de Metropool Regio Amsterdam zal bevatten. Een gemeente die ook een 
grote aantrekkingskracht zal uitoefenen op studenten, expats en kenniswerkers en door de 
instroom  van nieuwe jonge gezinnen haar opleidings-, huisvestings- en 
uitgaansmogelijkheden zal moeten uitbreiden. Met het oog op die toekomst bevat onze  
Beleidsschets 2012-2015 een aantal vernieuwingsvoorstellen waarmee het culturele klimaat 
van Velsen kan worden versterkt. Als Velsen gaat uitgroeien tot die vitale gemeente met een 
vitale woongemeenschap en een goede sociale cohesie, dan zal ook de culturele 
infrastructuur dienen mee te groeien.   
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Ambities 
 

Nummer 1- kwaliteit en diversiteit in breed aanbod 
 

De Stadsschouwburg Velsen wil een zo groot en divers mogelijk professioneel theater- en 
muziekaanbod aan een zo omvangrijk en breed mogelijk publiek aanbieden. Uitgangspunten 
bij de programmering zijn kwaliteit en diversiteit. Het aanbod wordt samengesteld vanuit 
het besef dat culturele belevingen van onschatbare waarde zijn voor de saamhorigheid van 
de samenleving. De seizoenprogramma’s worden al sinds vele jaren anderhalf jaar vooruit 
geprogrammeerd en jaarlijks o.a. in een seizoensbrochure aan het publiek aangeboden. 
Onderzocht zal worden in hoeverre er meer flexibiliteit in de programmering en de 
presentatie van het aanbod aangebracht kan worden. Ook zal onderzocht worden of het 
huidige aanbod voldoende aansluit bij de wensen en smaken van het publiek in Velsen en de 
regio.  
 
Positionering 
Die regio gaat een steeds grotere rol spelen. Het is belangrijk voor het succes en de 
continuïteit van de podiumkunst in de regio dat de verschillende theaters in de regio zich ten 
opzichte van elkaar nader profileren. Dat zij afzonderlijk weten waar zij staan en waarin zij 
relevant en onderscheidend zijn. Te midden van Haarlem, Beverwijk en Amstelveen neemt 
de SSV een geheel eigen positie in. Een theater voor het Velsense publiek, maar óók een 
theater met een regionale aantrekkingskracht.  
 
doelstelling:  

a. Optimaal gebruik van het gebouw maken door het organiseren van zoveel mogelijk 
activiteiten. 

b. Zo groot mogelijke flexibiliteit in programmering  
c. Zo groot mogelijke flexibiliteit in presentatie 
d. Aanbod in lokale en regionale afstemming (Haarlem en Beverwijk) 
e. Positionering 
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Nummer 2 – maatschappelijk rendement voor groot publiek van 100.000 bezoekers 
 

Waarde podiumkunst drie keer zo hoog als de prijs van het kaartje 
Het aanbod aan professionele podiumkunsten in Nederland is veel groter dan lange tijd 
gedacht. In 2009 telde Nederland 999 podia en theaterzalen, waarop ruim 65.000 
voorstellingen plaatsvinden die gezamenlijk door 21,5 miljoen bezoekers trokken. De eigen 
inkomsten waren in 2009 hoger dan de overheidssubsidies (58% om 42%).  
Het totaal aantal bezoeken aan de podiumkunsten is de laatste jaren relatief constant 
gebleven. De dip van de laatste twee jaar heeft vooral met de economische recessie te 
maken en lijkt niet structureel. Wel daalde landelijk het gemiddeld aantal bezoekers per 
voorstelling van 369 (in 2005) naar 323 (in 2009). Een daling van 12 %.  
De analyse in de Podiumpeiler laat zien dat de waarde die mensen hechten aan een 
uitvoering ongeveer drie keer zo hoog is als de prijs van een kaartje doet vermoeden. De 
podiumkunst in Nederland leverde in 2009 minstens € 900 miljoen aan welvaartswinst op. 
Per saldo léverden de podiumkunsten het land in 2009 meer op dan ze de belastingbetaler 
hebben gekost.  
 
Met haar aanbod richt de SSV zich in de eerste plaats op de inwoners van Velsen. De SSV wil 
haar bezoekers verrassen, vermaken, verbazen, in vuur en vlam zetten, ontroeren, 
ontplooien en met elkaar verbinden. Het maatschappelijk rendement van ons aanbod 
nemen wij óók heel serieus. De samenleving mag veel terugverwachten voor de investering 
die de gemeente in ons bedrijf doet. Maatschappelijk rendement laat zich vertalen in 
bezoek- en gebruikscijfers. Maar daarnaast zijn de kwalitatieve aspecten ook van groot 
belang, juist in deze tijd waarin de concurrentie in de uitgaansmarkt en daarmee ook de 
‘verpretting’ van de culturele ondernemingen sterk is toegenomen. Anno 2011 hebben alle 
schouwburgen te maken met een teruggang in bezoekersaantal van gemiddeld 7%. Onze 
ambitie is dit tij te keren. Door onze doelstellingen nog beter te baseren op marktonderzoek 
willen wij in de komende jaren de bezoekersaantallen stabiliseren. Met nieuwe marketing- 
en communicatiecampagnes willen wij een nieuw publiek bewegen ons theater te bezoeken.  
  
doelstelling:  
a. Laten groeien van bezoekersaantallen  
b. Door middel van marktonderzoek nieuwe marketing- en communicatiecampagnes 
ontwikkelen 
c. Met nieuwe marketingcampagnes nieuwe publieksgroepen aanboren 



 

7 

 

Nummer 3 – positionering & marketing  
 
Rol en professionaliteit marketing essentiëler 
Op basis van de verschillende publieksbehoeftes moeten wij ons aanbod blijven vernieuwen. 
Niet alleen de voorstellingen, maar ook hoe en wanneer wij ons publiek bereiken en binden. 
De rol en professionaliteit van marketing wordt daarmee essentiëler. Met name door de 
komst van de nieuwe media is het theateraanbod niet alleen tijdens de voorstelling op het 
podium te consumeren, maar kunnen de theaters hun inhoudelijke verhaal ook op andere 
digitale plaatsen en op andere momenten kwijt. In de mediawereld is inmiddels het cross-
mediaal produceren zeer succesvol en wordt er richting verschillende doelgroepen over een 
langere periode slim gebruik gemaakt van een combinatie van fysieke en digitale content-
overdracht. In de theaters zou het daarbij dan niet alleen meer gaan om het eenmalige 
belangrijke bezoek aan een voorstelling, maar buigen wij ons ook over de vraag hoe wij ons 
publiek meer betrokken maken en meer laten participeren door het rondom de voorstelling 
van belangrijke informatie, producten en diensten te voorzien. Wij kunnen bezoekers al veel 
eerder inhoudelijk online bereiken met info over audities, repetities. Ook na de voorstelling 
kunnen wij blijven boeien en binden doordat ons verhaal kan worden herbeleefd. Denk bijv. 
aan het op internet backstage aanwezig zijn. Op deze manier kunnen wij ook slimmer 
omgaan met de prijs, omdat wij niet alleen meer spreken over de prijs van een voorstelling  
maar juist over veel meer.  Als wij slim onderscheid maken tussen de basisvoorstelling en 
aanvullende interessante producten en diensten, dan kunnen wij makkelijker en vaker gaan 
differentiëren in prijs. Een groot deel van het meer traditionele publiek zal gewoon een 
kaartje willen kopen, het meer actiegerichte en nieuwere publiek (light en medium users) zal 
waarschijnlijk veel meer openstaan voor gratis en betaalde (digitale) toegevoegde producten 
en diensten. In het meest extreme geval is de voorstelling zelfs gratis en wordt er verdiend 
aan de aanvullende producten en diensten. 
 
REX Theater & Stadsschouwburg Velsen 75 jaar 
In 2014 vieren wij op feestelijke wijze dat de Stadsschouwburg Velsen in 1939 haar deuren 
opende als het REX theater. Met de viering van het 75-jarig bestaan willen wij stilstaan bij de 
ontwikkeling van de professionele en amateur podiumkunst in Velsen. En het belang van de 
Stadsschouwburg Velsen in de toekomstige ontwikkeling onderstrepen. 
 
Positionering 
Te midden van Haarlem, Beverwijk en Amstelveen neemt de SSV een eigen positie in. In de 
eerste plaats als hét theater voor het Velsense publiek, maar daarnaast óók als theater met 
een regionale aantrekkingskracht. Veel bezoekers van binnen en buiten de gemeente voelen 
zich UIT en THUIS bij ons brede aanbod (van musical, show, cabaret, opera, toneel, dans en 
jeugdtheater) en in ons gebouw. Met diverse specifieke maatregelen willen wij in de 
komende jaren onze eigen presentatie- en marketingmogelijkheden uitbreiden en 
versterken om een nog groter en nieuw publiek aan ons aanbod te binden. Daarbij wordt 
uitdrukkelijk ook gekeken naar de positionering van de theaters om ons heen. In onderlinge 
samenwerking wordt door middel van spreiding en afstemming geprobeerd gezamenlijk een 
zo breed mogelijk aanbod  in de theaterregio neer te zetten en zijn weg te laten vinden naar 
een groot publiek. 
 
Uitbreiding van presentatie en marketing 
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De capaciteit en het organiserend vermogen op marketinggebied zou binnen de organisatie 
moeten worden uitgebreid. Duidelijk is dat er een steeds grotere inspanning gevraagd wordt 
om het theaterkaartje verkocht te krijgen. Er is sprake van een ander koopgedrag, dat ook 
nog eens later op gang komt. Met alle bezuinigingen is het belangrijk dat theaters meer 
eigen geld gaan verdienen, niet alleen door de verkoop van kaartjes maar bijvoorbeeld ook 
door het verkopen van extra’s als programmaboekjes, culinaire arrangementen, inleidingen 
voor voorstellingen, rondleiding of drankjes na afloop.  De kwaliteit van ons aanbod, onze 
service en onze marketing garanderen wij door een systematiek te ontwikkelen waarin wij 
periodiek de klanttevredenheid van onze bezoekers onderzoeken.  
 
Cultuurpromotie centraliseren 
Wij bepleiten dat de cultuurpromotie en cultuurmarketing binnen de gemeente Velsen 
zoveel mogelijk wordt gecentraliseerd. Daarvoor zou een businessplan moeten worden 
opgesteld dat voorziet in een  nauwe samenwerking met andere lokale culturele instellingen. 
Zo’n samenwerking kan een belangrijk instrument zijn voor het interesseren van zoveel 
mogelijk Velsenaren voor cultuur. 
 
Loyaliteitsprogramma 
Een goede relatie met de trouwe bezoeker is heel waardevol. Net als veel andere 
organisaties zijn wij sterk afhankelijk van een groep loyale bezoekers. Een focus op die 
bezoekers is van groot belang. Volgens de zgn. klantpiramide wordt 80% van de omzet 
gegenereerd door 20% van de trouwe bezoekers. Terwijl omgekeerd 80% van de 
marketinginspanningen gaat zitten in de werving van bezoekers die samen goed zijn voor 
20% van de omzet. Een meer evenwichtige verdeling van de aandacht over de trouwe en 
nieuwe bezoekers kan het resultaat sterk verbeteren. Via onderzoek en een segmentering 
van onze bezoekers naar omzet en soorten voorstellingen worden loyaliteitsprogramma’s 
ontwikkeld die effectiever inspelen  op de behoeften van onze bezoekers. De klantwaarde 
onder bestaande bezoekers dient te worden versterkt. De klantrelaties dienen te worden 
gemanaged. De vraag van onze bezoekers dient centraal te worden gesteld.  
 
Pricing 
De 19% btw-verhoging heeft ons gedwongen na te denken over wat de prijs van een 
theaterkaartje zou moeten zijn. Ook het veranderend consumentengedrag vraagt om 
nieuwe manieren van ‘pricing’. Opvallend is dat de prijs van een kaartje nog vaak tot stand 
komt op basis van de werkelijke kostprijs, de prognose van verkochte kaarten en het eigen 
buikgevoel. De prijs staat vast voor een heel seizoen, is dus niet dynamisch en wordt meestal 
niet bepaald op basis van inzicht in de vraag en de verwachtingen van het publiek. Het 
algemeen gevoel bestaat dat de sector hiermee kansen laat liggen. Er zijn juist nu nieuwe 
slimme verdienmodellen nodig. Deze tijd vraagt volgens de kenners om een ‘vraag-gestuurd-
prijskaartje’, dat aansluit bij de vraag en de verwachting van het publiek. Ons publiek gaat 
verschillend om met de prijs. Op dat vlak zou nader onderzoek verricht moeten worden. Wat 
is de prijsperceptie van het theaterpubliek? Wat is de prijselasticiteit? Hoe kun je slim 
differentiëren in de prijs van light, medium en heavy users?  Is de prijs te hoog zolang een 
voorstelling niet uitverkocht is?  
 
Doelstelling: 

a. spreiding en afstemming in de theaterregio 
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b. uitbreiding van inzet en organiserend vermogen  van marketing  
c. periodieke meting van klanttevredenheid 
d. cultuurpromotie en cultuurmarketing centraliseren binnen UITbureau Velsen 
e. via onderzoek en segmentering worden loyaliteitsprogramma’s ontwikkeld 
f. beleid dat inspeelt op de vergrijzing 
g. ontwikkeling van ‘vraag gestuurd prijskaartje’/ onderzoek naar prijsperceptie bij 

het publiek 
h. onderzoek naar prijsdifferentiatie onder light, medium en heavy users 
i. viering 75-jarig jubileum REXtheater/Stadsschouwburg Velsen 
j. extra aandacht voor het substantieel betrekken van jongeren bij kunst en cultuur, 

zowel actief als consumptief. 
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Nummer 4 -  via educatie en participatie investeren in nieuw publiek 
 

Wanneer kinderen vroeg met kunst en cultuur in aanraking komen, levert dat een slimmere en creatievere 
bevolking op. En waar creatieve mensen wonen neemt de werkgelegenheid over het algemeen méér toe, 
groeien bedrijven en vestigen zich nieuwe bedrijven. Aldus G.A. Marlet in zijn rapport ‘De aantrekkelijke stad’ uit 
2009 VOC Uitgevers).  
 

Groot deel bevolking actief in creatieve sector  
Een groot deel van de Nederlandse, en dus ook de Velsense bevolking, doet aan kunst: als 
bezoeker, koper en beoefenaar. De (lokale) overheid financiert daarvan een beperkt maar 
cruciaal onderdeel. Dat is belangrijk omdat de kunsten daarmee mooier, indrukwekkender, 
breder toegankelijk en diverser zijn dan zonder overheidsfinanciering.  
 
Bloeiend amateurleven 
In dit licht is het ook goed om te realiseren hoe omvangrijk de amateurkunstwereld is. 
Volgens het Centraal Plan Bureau is ruim 50% van de bevolking in zijn vrije tijd actief binnen 
een kunstdiscipline. De overheidsfinanciering die zorgt voor een uitgebreid netwerk van o.a. 
docenten, dirigenten, regisseurs en voorzieningen is dus goed besteed. Zij zorgt voor een 
bloeiend amateurleven waarin een grote groep actieve deelnemers participeren. Wie nog 
steeds denkt dat de amateurkunst het onvolgroeide broertje van de kunst met een grote K 
is, zit er goed naast. Voor de meer dan 134 duizend voorstellingen die amateurgroepen in 
2010 op 16000 verschillende locaties gaven, werden in totaal 20 miljoen kaarten verkocht. 
Slechts 40% daarvan bestaat uit familie/vrienden. Dit blijkt uit een onderzoek in opdracht 
van Kunstfactor en het Fonds voor Cultuurparticipatie (uitgevoerd door het Adviesbureau 
Cultuurtoerisme). De belangen van de amateurkunst in Velsen worden behartigd door de 
overkoepelende stichting De Velser Gemeenschap. In samenwerking met De Velser 
Gemeenschap zal onderzocht worden hoe de schouwburg als uitvoeringsplek de 
ontwikkeling van de lokale amateurwereld meer kan ondersteunen.  
 
Prioriteit voor jongeren 
Een groot deel van het lokale publiekspotentieel wordt gevormd door de jonge bevolking 
van Velsen. Die grote groep kinderen, scholieren en jongeren willen wij in de komende vier 
jaar nog meer aan ons binden. Een belangrijke weg om met die groep in contact te komen 
loopt via het onderwijs. In de afgelopen jaren is bij veel scholen in het primair en voortgezet 
onderwijs met succes de ommezwaai van ‘aanbodgericht’ naar ‘vraaggericht’ gerealiseerd. 
Veel scholen wachten niet meer af tot zij een aanbod krijgen, maar gaan actief op pad om 
culturele activiteiten te realiseren. In eigen huis, maar ook in de theaters. Die ontwikkeling 
kan worden versterkt dankzij: 

 de combinatiefunctieregeling, waarin sport, cultuur en onderwijs met elkaar worden 
verbonden.   

 de verdere ontwikkeling van netwerken in het Primair en Voortgezet Onderwijs (o.a. 
Cobas) 

 de invoering van een nieuwe vorm van kunstmenu: de Culturele Maandagen voor 
Primair en Voortgezet Onderwijs. 

 de verdere uitbouw van de theatrale rondleidingen 

 de start van een voorbereidende jeugdtheateropleiding (15 t/m/ 21 jaar) ism het 
Kunstencentrum Velsen 

 de talentenjacht Velsense Inter Scholaire (VIS) voor Voortgezet Onderwijs 
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 grote themafestivals als Let’s Dance Velsen! waarin schouwburg, Kunstencentrum en 
Witte Theater gezamenlijk een breed aanbod doen, ook aan een jongerenpubliek.  

 Gerichte campagnes als de Kids Gids 

 De opzet van gezamenlijke educatieve activiteiten met het Kunstencentrum Velsen 
waardoor de kruisbestuiving tussen amateurkunst en professionele kunst tot stand 
kan komen.    

 
Bedreigingen voor jeugdtheatersector 
De ingrepen van de landelijke overheid op het gebied van het cultuurbeleid dreigen de 
jeugdtheatersector meer te treffen dan andere podiumkunstproducenten. De btw-verhoging 
heeft een direct effect op scholen (waarvoor de btw niet aftrekbaar is) en in het verlengde 
daarvan op de jeugdtheaterproducenten. Daarnaast zijn de afschaffing van de financiering 
van de Cultuurkaart, het wegvallen van de steunfuncties en het omzetten van het 
geoormerkte cultuurgeld voor het primair onderwijs naar lumpsum-gelden bedreigende 
maatregelen voor de sector. 
 
Ook prioriteit voor ouderen - de kracht van de vergrijzing 
De samenleving vergrijst. Er zijn steeds meer ouderen en zij zijn beter opgeleid dan de 
ouderen van vorige generaties. Zij hebben gemiddeld meer geld te besteden, zij blijven 
langer jong en actief, zij beschikken over tijd en ze zijn mobiel. Zij zijn ook kritisch, het 
aanbod moet goed zijn, maar het moet ook bij hen passen. Het is een uitdaging voor 
culturele instellingen om hierop in te spelen.  
De vergrijzing zal volgens de deskundigen gunstig uitpakken voor de traditionele culturele 
instellingen. En ook popconcerten en cabaretvoorstellingen lijken straks meer senioren te 
mogen verwachten. Maar culturele instellingen moeten niet denken dat de vitale senioren 
‘toch wel komen’. Er moet een actief beleid ontwikkeld worden en de deuren moeten extra 
gastvrij open gezet worden voor de cultuurminnende babyboomers die de komende jaren 
massaal met pensioen gaan. Hierin ligt een grote uitdaging.  
Hebben culturele instellingen wel het juiste beeld van ouderen? Hoe kunnen culturele 
instellingen meer toegankelijk en zichtbaar zijn voor de diverse doelgroep van de 50-plusser? 
 
 
Doelstelling:  

 Meer publiek onder de 18 jaar aan ons aanbod binden 

 Educatief programma incl. talentontwikkelingsprogramma 

 Bloeiend amateurleven waarin ism De Velser Gemeenschap veel deelnemers 
participeren. 

 Meer publiek uit de diverse doelgroep 50-plus / actief beleid ontwikkelen om 
cultuurminnende babyboomers te werven 
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Nummer 5 – financiën en economisch rendement 
 
Culturele instellingen moeten meer doen aan ondernemerschap en zelffinanciering. Dat verbreedt hun 
maatschappelijk draagvlak. Als creatieve culturele onderneming laat de Stadsschouwburg Velsen al jaren zien 
dat zij met een vastgesteld budget creatief uit de voeten kan. De door de gemeente verleende subsidie wordt 
beschouwd als een investering met een economisch en sociaal rendement. Ter dekking van de jaarlijkse 
exploitatielasten ontvangt de schouwburg een subsidie. Deze bedroeg in het boekjaar 2011 € 840.740,- en is per 
2012 met 5% bezuinigd naar € 779.790. De gemeentelijke bijdrage aan de podiumkunst (schouwburg en Witte 
Theater) per inwoner van Velsen ligt op € 17,29. Landelijk (gemeten onder de steden die een VSCD-theater 
binnen hun grenzen hebben) ligt deze bijdrage gemiddeld op € 23,04. 
De verhouding tussen de hoogte van het subsidiebedrag en de hoogte van de vaste lasten op het gebied van 
huur en organisatie is in de afgelopen jaren alleen maar kritischer geworden. De eerdere bezuiniging in 2006 
(20% over de subsidie) en de nieuwe bezuiniging in 2012 (5% over de subsidie) hebben een dubbeleffect gehad 
omdat de in de totale subsidie verwerkte ‘huursubsidie’ in percentage is mee bezuinigd, terwijl de huursom die 
de schouwburg aan de gemeente dient te voldoen jaarlijks (ook in bezuinigingsjaren) is verhoogd.  
 
Tabel 1. Subsidie, verdeeld in huur- en personeelslasten incl. werkelijk gemaakte personeelskosten 

 

 
Boekjaar Ontvangen 

subsidie 

 
Huur Resteert voor 

salariskosten 
Werkelijk gemaakte 

salariskosten 

 
Verschil 

2005  €    922.181,00   €    245.841,00   €    676.340,00   €            674.802,00   €         1.538,00  

2006  €    810.825,00   €    243.329,00   €    567.496,00   €            589.495,00   €      21.999,00- 

2007  €    767.726,00   €    247.486,00   €    520.240,00   €            603.647,00   €      83.407,00- 

2008  €    779.242,00   €    254.811,00   €    524.431,00   €            658.599,00   €    134.168,00- 

2009  €    796.775,00   €    254.361,00   €    542.414,00   €            685.448,00   €    143.034,00- 

2010  €    804.740,00   €    260.695,00   €    544.045,00   €            672.305,00   €    128.260,00- 

 

Financiële middelen verruimen 
Er zijn inmiddels voldoende rapporten geschreven die het belang van cultuur als 
vestigingsfactor aantonen. De SSV ziet de overheid als een klant die betaalt voor wat wordt 
geleverd en wij stellen het op prijs dat in onze subsidieovereenkomst, als onderdeel van de 
beleidsgestuurde contractfinanciering, zo helder en zakelijk mogelijk wordt vastgelegd hoe 
onze prestaties er in kwaliteit en kwantiteit uit zien. 
Om onze positie als vooraanstaand podium te behouden dienen wij onze financiële 
middelen te verruimen danwel onze subsidiegever te steunen in de ideevorming rond een zo 
efficiënt mogelijke inzet van de voor cultuur beschikbare budgetten. De afhankelijkheid van 
de gemeentelijke subsidie zou daarmee wellicht kunnen worden verkleind.  Er zal, ondanks 
de economisch moeilijke tijden, voortdurende aandacht zijn voor mogelijkheden om de 
sponsoractiviteiten uit te breiden. Vanuit die benadering wordt een samenwerking 
aangegaan met de door de schouwburg opgerichte REX Foundation.  
 
Cultureel ondernemerschap - richt je op meerdere geldstromen 
In de culturele sector zullen instellingen ondernemender moeten worden. Volgens kenners 
van bijvoorbeeld adviesbureau LAgroup heeft de jarenlange subsidierelatie de culturele 
instellingen in Nederland in de afgelopen jaren onvoldoende geprikkeld om de ogen, naast 
op de eigen inhoud, óók op de markt te richten. Subsidies zijn te lang verdeeld op basis van 
artistieke prestaties en niet op basis van de prestaties als ondernemer. In haar relatie met de 
subsidiegever, de gemeente Velsen, voelen wij ons in ons cultureel ondernemerschap wel  
erkend. Onze ondernemende houding en het besef dat wij de markt dienen te bespelen om 
onze theaterproducten aan de man te brengen is gezien. In de komende jaren willen wij ons, 
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juist met het oog op de kwaliteit en de continuïteit van ons bedrijf, nog meer richten op 
nieuwe initiatieven die het ondernemerschap zullen versterken. Wij dienen ons te beraden 
over de cruciale financieringsvragen: voor de korte, de middellange en de lange termijn. Wij 
zullen ons meer moeten bezinnen op slimme investeringen en het buffervermogen. En 
moeten kijken naar welke geldbronnen matchen met welke financieringsvraag. Het 
belangrijkste gevolg daarvan zou moeten zijn dat wij minder afhankelijk worden van één 
specifieke geldstroom, de gemeentelijke subsidie. Andere geldbronnen zijn o.a. 
kaartverkoop, sponsoring en merchandising. De culturele sector heeft de neiging bij 
bezuinigingen een stap achteruit te doen, en met minder middelen hetzelfde te blijven doen, 
in plaats van te kijken naar nieuwe producten en markten. Doorgaan met hetzelfde maakt je 
juist kwetsbaar.  
 
Meerjarenovereenkomst 
Het is voor de continuïteit van ons theater van belang dat de gemeente met ons een 
meerjarenovereenkomst aangaat, die wordt vertaald in een vierjarig BCF-contract en in 
meerjarige onderhoudsafspraken. De cyclus daarvan wordt gekoppeld aan de gelijklopende 
cyclus van het beleidsplan. Daarmee worden de mogelijkheden geschapen om de 
doelstellingen en het financiële beleid zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Veel van 
onze partners, o.a. (buitenlandse) theaterproducenten, theatergezelschappen en andere 
culturele ondernemingen, werken immers ook jaren vooruit. De afspraken tussen gemeente 
en SSV dienen helderheid te verschaffen over een adequate indexering, bevoorschotting én 
de hoogte van de huur. Een huurverhoging zou gecompenseerd moeten worden met een 
subsidieaanpassing teneinde het voor de kerntaak beschikbare subsidiebudget niet te laten 
slinken.   
 
Theaterbezoek moet weer in de lift 
Het bezoek aan de theaters en concertzalen is in 2010 opnieuw gedaald. In 2010 kwam er 
6% minder publiek naar de podia, aldus de cijfers van de VSCD (Vereniging van Schouwburg 
en Concertgebouw Directies). In 2009 nam het bezoek af met 7%. Na de verhoging van de 
btw van 6% naar 19% per 1 juli 2011 verwachten de podia dat zij nog eens 10% minder 
publiek trekken. In drie jaar tijd zijn de theaters dus een kwart van hun publiek kwijt geraakt.  
De podiumsector lijkt daarmee zwaar getroffen door de economische crisis. Net als de bouw 
en de horeca is de podiumsector geheel afhankelijk van de binnenlandse vraag en die is fors 
gekrompen. Mensen gaan minder vaak of kiezen goedkopere alternatieven. In 2010 trokken 
de 160 VSCD-theaters en concertzalen 11,3 miljoen bezoekers. Dat waren er 750 duizend 
minder dan in 2009. In dat jaar was het bezoek ten opzichte van 2008 al afgenomen met 1,1 
miljoen verkochte kaartjes. De krimp vindt vooral plaats bij musical, populaire muziek, 
klassieke muziek en opera. De combinatie van de afname van de bezoekersaantallen en de 
opdracht van de overheid om in te krimpen kan een aantal theaters bedreigen. Het is van 
het grootste belang om het tij te keren en het theaterbezoek weer in de lift te krijgen.  
 
Strategisch prijsbeleid 
De 19% btw-verhoging heeft ons in de afgelopen tijd opnieuw gedwongen om na te denken 
over wat de prijs van een theaterkaartje zou moeten zijn. Ook het veranderend 
consumentengedrag vraagt om nieuwe manieren van ‘pricing’. In het hoofdstuk ‘marketing’ 
gaan wij uitgebreid in op de zienswijze op de prijs van een toegangskaartje. Als wij kijken 
naar de toekomst van een strategisch prijsbeleid binnen de podiumkunsten, dan zien wij 
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diverse richtingen met bijbehorende prijsmodellen, gekoppeld aan verschillende 
publieksgroepen. Er moeten basisprijzen komen die gebaseerd zijn op inzicht in de 
prijsperceptie van het publiek. Er moet een Prijs Monitor per genre komen en de 
toegangsprijs zou gekoppeld moeten worden aan de actuele vraag.  
Aangezien een steeds groter deel van het publiek niet bij aanvang van het seizoen kaartjes 
bestelt, maar vaak ook impulsiever op het laatste moment, moeten wij nadenken over 
passende last-minute-prijzen. Last-minute-prijzen en voordeelprijzen zijn met name geschikt 
voor het actiegerichte, bredere publiek, dat vooral vermaakt wil worden. Voor het meer 
bedachtzame, trouwere publiek van heavy users moeten wij intelligente vroegboek-prijs-
modellen ontwikkelen. Hierbij is het van groot belang om ook meerwaarde te bieden dankzij 
extra producten en diensten.   
  
  Doelstelling: 
a. Verruiming financiële middelen 
b. Verkleining afhankelijkheid van de gemeentelijke subsidie 
c. Meer efficiency van gemeentelijke cultuurbudget door samenwerking met Kunstencentrum 
Velsen 
d. Meer aandacht voor sponsoractiviteiten    
e. Meerjarige financiële afspraken met gemeente 
f. Streven naar eigen inkomsten van 17,5 % 
g. Nieuwe manieren van pricing. 
h. Basisprijzen die gebaseerd zijn op inzicht in de prijsperceptie van het publiek 
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Nummer 6  – Stadsschouwburg Velsen heeft sponsors veel te bieden 
 

Voor de Stadsschouwburg Velsen is het tijd om op het gebied van de sponsoring een volgende stap te zetten. 
Onze missie ten aanzien van sponsoring is: “Met lokale en regionale ondernemers werken aan een positief en 
inspirerend theaterklimaat in Velsen”. Sponsors zijn waardevolle relaties die door persoonlijke contacten nauw 
aan ons bedrijf zijn verbonden. Uitgangspunt bij het sponsorbeleid is het besef dat de SSV binnen die relatie 
aan de betreffende bedrijven iets te bieden heeft. Iets dat schaars, mooi en waardevol is. En dat getuigt van 
maatwerk. Een partnership met een culturele onderneming als de onze biedt een ondernemer de mogelijkheid 
om externe relaties en medewerkers te onthalen op culturele activiteiten van niveau. Tegelijkertijd kan een 
ondernemer door middel van zijn sponsorschap zijn betrokkenheid bij het culturele leven tonen.  

 
Afspraken met gemeente 
Over de uitgangspunten en mogelijkheden op het gebied van sponsoring, zoals vastgelegd in 
onze sponsornotitie, worden met de gemeente heldere afspraken gemaakt die in de 
jaarlijkse budgetovereenkomst worden vastgelegd. Uitgangspunt is dat het in standhouden 
van de culturele infrastructuur in eerste instantie een taak van de overheid is. Private 
financiers schuiven vaak pas aan als de overheid voor de basisvoorziening zorgt (het 
gebouw, het personeel, de infrastructuur). De politiek lijkt er van uit te gaan dat theaters 
veel meer geld uit de markt kunnen halen door bijv. het binnenhalen van sponsors en 
donateurs. Jammergenoeg is het daar nu niet de beste tijd voor. Duidelijk is wel dat er voor 
een écht goede aanpak van de sponsoring een gunstiger belastingklimaat gecreëerd moet 
worden én dat theaters binnen hun organisatie personeel moeten opleiden om sponsors 
binnen te halen. De sponsoring moet geprofessionaliseerd worden.   
 
Fondsenwerving 
De omvang van de sponsoring van podiumkunsten was (landelijk gezien) vrijwel constant 
tussen 2005 en 2009. De economische recessie in 2009 vertaalde zich in een forse daling van 
9% van de sponsorgelden. Door de toenemende druk op nog beschikbare fondsen vraagt de 
fondsenwerving voor specifieke (lokale)  zaken om een toenemende professionaliteit. 
 
REX-foundation 
Voor de versterking en uitbreiding van het sponsorbeleid werkt de Stadsschouwburg Velsen 
in de komende jaren nauw samen met de in 2012 opgerichte Stichting REX-foundation. Deze 
stichting heeft als doel de Stadsschouwburg Velsen te ondersteunen bij het handhaven van 
haar positie als gerenommeerde schouwburg voor alle soorten van podiumkunst. De REX 
Foundation is een zelfstandige (Algemeen Nut Beogende Instelling)-stichting met een eigen 
bestuur en beleidsplan. De REX-foundation speelt een belangrijke rol bij het opbouwen van 
een netwerk van (non)profit-organisaties die affiniteit hebben met cultuur en die in 
samenwerking met de Stadsschouwburg Velsen willen werken aan een positief en 
inspirerend theaterklimaat in Velsen.  
 
Ondernemersclub Stadsschouwburg Velsen 
Het sponsorbeleid wordt in de komende jaren langs twee sporen verder ontwikkeld. Naast 
de samenwerking met de REX-foundation wordt de Ondernemersclub Stadsschouwburg 
Velsen opgericht. In de ondernemersclub worden Velsense ondernemers verzameld die de 
SSV een warm hart toedragen. Door met andere Velsense ondernemers een steentje bij te 
dragen aan de schouwburg, creëren zij hun eigen netwerk binnen de Stadsschouwburg 
Velsen. De Stadsschouwburg Velsen heeft al jaren een goede band met circa twintig 
ondernemers uit het Velsense bedrijfsleven, die op jaarbasis zo’n € 75.000,- inbrengen. Met 
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haar bijdrage draagt de Ondernemersclub Velsen bij aan de realisatie van de jaarlijkse 
theatergids en aan aanvullende financiële middelen voor drukwerk en publiciteit 
Tegenprestaties bestaan o.a. uit het bieden van een netwerk, jaarlijkse aan 
theatervoorstellingen verbonden activiteiten en andere speciale faciliteiten.  
 
 
Doelstelling:  

a. Via de REX-foundation een netwerk van (non)profit-organisaties. 
b. Heldere afspraken over sponsoring met de gemeente Velsen 
c. Vitale Ondernemersclub die financiële bijdragen levert voor o.a. theatergids. 
d. Professionalisering van sponsorbeleid 
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Nummer 7  – UIT zijn en THUIS voelen in het gebouw 
 
De Stichting Stadsschouwburg Velsen huurt de schouwburg van de gemeente Velsen. In samenwerking met de 
gemeente wordt ernaar gestreefd de accommodatie zo optimaal mogelijk te onderhouden. In theatertechnisch 
opzicht dient de accommodatie te blijven voldoen aan nieuwe ontwikkelingen op artistiek gebied maar ook op 
die van de arbeidsomstandigheden en veiligheid.  Hiernaast dient het gebouw in haar faciliteiten en inrichting 
te voldoen aan het gastvrijheidconcept en het gemaksconcept dat wij hanteren en dat de schouwburg heeft 
ondergebracht in een aparte (horeca)stichting, de Stichting Serviceverlening Stadsschouwburg Velsen.  De 
gastvrijheid, de sfeer en de inrichting van het gebouw zijn belangrijke en vaak zelfs doorslaggevende factoren, 
waarmee het publiek veroverd moet worden. Dankzij de afspraken die in de meerjaren-onderhoudsbegroting 
zijn vastgelegd, konden in de afgelopen jaren belangrijke verbeteringen in de accommodatie worden 
gerealiseerd. In de komende jaren dient zich opnieuw een aantal noodzakelijke verbeteringen aan. Zoals de 
vervanging van de theaterstoelen, de uitbreiding van de toiletgroep op de begane grond ten behoeve van 
minder valide bezoekers en het multifunctioneel maken van de REX-foyer zodat daar ook in een theatersfeer 
kleine performances en presentaties kunnen worden gegeven.  
 

Stoelenplan 
In de normale onderhoudscyclus is voorzien in de vervanging van het huidige stoelenplan in 
het seizoen 2014/2015. Met de vervanging van de stoelen wordt ook geprobeerd een 
verbetering in de totale comfortwaarde van het stoelenplan te realiseren. Daarvoor wordt in 
samenwerking met de gemeente al onderzoek verricht zodat de keuze straks zo goed 
mogelijk gemaakt kan worden. De eisen op het gebied van veiligheid (o.a. vluchtwegen), 
comfort (o.a. beenlengte, zicht op toneel) en service (o.a. voldoende rolstoelplaatsen) zijn 
anders dan twintig jaar geleden toen de huidige stoelen in hun huidige setting werden 
geplaatst. Rekening houdend met de nieuwe eisen zal geprobeerd i.v.m. de exploitatie de 
zaalcapaciteit min mogelijk te laten afnemen.    
 
Publiekscomfort in een stijlvolle accommodatie 
De kwaliteit en de sfeer van de inrichting van het voorgebouw zijn in de afgelopen jaren 
sterk verbeterd en echte smaakmakende factoren geworden in de verovering van het 
publiek. Qua service aan de bezoekers (400) die op begane grond verblijven zou het aantal 
toiletten op de begane grond (2 stuks) dienen te worden uitgebreid. Er is een ontwerp 
ontwikkeld voor de aanpassing van de huidige entree. Het ontwerp voorziet in een nieuwe 
voorbouw die het gebouw niet alleen een nieuwe allure zal geven, maar ook veel ongemak 
op het gebied van tocht en koude in de ontvangsthal zal oplossen.   
  
REX-foyer multi-functioneel 
De REX-foyer wordt in hoofdzaak gebruikt als pauzefoyer voor de balkonbezoekers. Er is een 
bescheiden gebruik voor besloten ontvangsten en kleine presentaties en lezingen. Een 
optimaler gebruik van de REX-foyer kan worden bereikt wanneer er door het inbrengen van 
beperkte theaterfaciliteiten naast presentaties ook kleine concerten en performances 
kunnen plaatsvinden.   
 
Doelstellingen: 

a. Nieuw en verbeterd stoelenplan 
b. REX-foyer multifunctioneel maken: ook als kleine theaterlocatie 
c. Aanpassing entree 
d. Uitbreiding aantal kleedkamers 
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Nummer 8  – Cultural Governance, transparant bestuur 
 
De Stadsschouwburg Velsen onderschrijft de van rijkswege geïntroduceerde gedragscode Cultural Governance. 
Deze  is bedoeld om de culturele sector te ondersteunen en te stimuleren en legt de rechten en plichten van 
bestuurders en directieleden van culturele instellingen vast. Het toepassen van de code bevordert goed bestuur, 
adequaat toezicht en transparante verantwoording.  

 
Binnen de SSV is gekozen voor een ‘bestuur op afstand’ waarmee de dagelijkse leiding van 
de organisatie bij de directeur als cultureel ondernemer is neergelegd. Het bestuur is voor 
een belangrijk deel een sparringpartner en klankbord voor de directie. Bij de samenstelling, 
de zittingsduur en de werving van bestuursleden worden de richtlijnen uit de Code Cultural 
Governance gehanteerd. Dus bestuursleden worden geselecteerd op basis van bij hun 
portefeuille aansluitende profielen. De relatie tussen bestuur en directie is vastgelegd in een 
directiestatuut.  
 
Vanaf april 2011 kent Nederland ook een Code Culturele Diversiteit. Deze code is een 
aanvulling op de Code Cultural Governance en is bedoeld om de culturele diversiteit zoals 
die zich in de samenleving heeft ontwikkeld, ook binnen culturele organisaties te 
verankeren. De culturele diversiteit in de samenleving raakt keuzes van culturele instellingen 
in de programmering, het beoogde publiek en de samenstelling van het personeel en 
bestuur. Culturele instellingen dienen niet incidenteel en gefragmenteerd met de culturele 
diversiteit aan de slag te gaan, maar juist duurzaam en vanuit een integrale aanpak. De SSV 
respecteert de principes van de code.     
 
Doelstellingen: 

a. versterking netwerk bestuur en directie 
b. invoering code culturele diversiteit 
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Nummer 9  –  organisatie met korte lijnen  
De SSV streeft naar een platte organisatie waarin de lijnen kort zijn. Korte lijnen zijn een 
belangrijke voorwaarde voor een goede interne communicatie. Voor alle medewerkers in 
het bedrijf dienen actuele functieprofielen aanwezig te zijn, waarin wordt aangegeven 
waaraan de organisatie behoefte heeft. Omdat de omstandigheden en daarmee ook de 
eisen van de organisatie voortdurend veranderen, is het niet meer dan logisch dat er voor de 
organisatie ook een opleidingsplan wordt opgesteld.  
 
Medewerkers en de missie 
De medewerkers van de SSV onderschrijven de missie van de schouwburg, UIT zijn en THUIS 
voelen in de  Stadsschouwburg Velsen, en dragen in hun dagelijks werk het 
ambassadeurschap voor deze missie uit.   
 
CAO Nederlandse Podia 
In 2011 heeft de SSV zich aangemeld als kandidaat-lid van de Werkgeversvereniging 
Nederlandse Podia (WNP). De  WNP is verantwoordelijk voor de CAO Nederlandse Podia. De 
SSV onderzoekt in hoeverre deze CAO binnen de SSV kan worden ingevoerd.  
 
 
Doelstellingen: 

a. CAO Nederlandse Podia 
b. Organisatie in omvang afstemmen op te verrichten taken 
c. Actuele functieprofielen  
d. Actueel opleidingsplan 
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Nummer 10  – dynamische samenwerking culturele instellingen 
 
Theaters gedragen zich tot nu toe heel anders dan supermarkten, scholen of zorginstellingen. Die hebben zich in 
de afgelopen tien jaar gegroepeerd. Om ketens te vormen die goedkoper en efficiënter zijn en die beter in 
kunnen spelen op behoeften en ontwikkelingen van de markt. Het lukt de ene keer beter dan de andere keer, 
maar de tendens is onomkeerbaar. Theaters wisten tot op heden stand te houden, met een lifeline naar hun 
eigen gemeente en hun eigen wethouder. De huidige markt noodzaakt tot  andere actie. Door de toename van 
het totale aantal theaterstoelen en door wijzigingen in het consumentengedrag zijn podia in de afgelopen jaren 
in toenemende mate soms zelfs met elkaar (en met andere culturele en/of uitgaansvoorzieningen) in 
concurrentie komen te staan. Beperkingen van de subsidiebudgetten, de stijging van de exploitatielasten 
vanwege verscherpte regelgeving en comforteisen én de btw-verhoging hebben hier in belangrijke mate aan 
bijgedragen Het is tijd voor nieuwe ondernemende coöperaties in theaterland. Ketens van theaters die een stad 
of regio bedienen, misschien wel  vanuit één kantoor met meerdere filialen. Binnen die keten is er indien 
gewenst  ruimte voor eigen specialismen als toneel, cabaret, musical, dans, eigentijdse muziek of noem maar 
op. Theatercoörporaties kunnen voordelige slimme deals maken met horecabedrijven, media en 
theaterproducenten. Om zo samen sterker te staan tegenover de markt, de private financiers en de 
verschillende overheden.  
 

 
Samenwerking Stadsschouwburg en Kunstencentrum 
Het Kunstencentrum Velsen en de Stadsschouwburg Velsen hebben per 1 oktober 2011 een 
samenwerkingsovereenkomst gesloten. Die behelst in eerste instantie  een inhoudelijke 
samenwerking op het gebied van de cultuureducatie en cultuurparticipatie. Op die onderwerpen 
werd in de afgelopen jaren al succesvol samengewerkt.  
In de overeenkomst is ook de personele unie opgenomen van de directiefunctie. Beide 
kunstinstellingen functioneren per 1 oktober 2011 onder een gezamenlijke directie. Met het onder 
één noemer brengen van de directie verwachten schouwburg en kunstencentrum de praktische 
mogelijkheden van de samenwerking in de komende jaren te kunnen vergroten. Onder een 
gezamenlijke directie kan meer rendement uit de samenwerking gehaald worden en kan een steviger 
verbinding gelegd worden tussen de activiteiten op het gebied van de cultuureducatie en 
cultuurparticipatie. De samenwerking zal zowel de bezoekers van de schouwburg als de cursisten van 
het Kunstencentrum ten goede komen. Van de positieve effecten van de kruisbestuiving tussen de 
amateurkunst en de professionele kunst zijn in het land talrijke voorbeelden aanwezig. 

 

 
Overige samenwerkingen  
Marktomstandigheden en bezuinigingen dagen ons uit tot het aangaan van meer 
strategische samenwerkingsverbanden. De kosten van het in stand houden van de 
organisatie en de faciliteiten nemen een steeds groter deel van het uiteindelijke 
exploitatiebudget in beslag. Er zal steeds minder geld overblijven voor het verrichten van de 
inhoudelijke kerntaak. Juist in de huidige tijd van recessie is het dus van belang vooruit te 
kijken en te werken aan nieuwe perspectieven, waarin ombuigingen onze culturele functies 
binnen de gemeente niet aantasten en het culturele prestatieniveau niet verlagen.  
De SSV zal zich inspannen om een lokale en regionale bundeling van culturele krachten tot 
een succes te maken. Alleen op die manier kan een brede culturele programmering met een 
gevarieerd en ook eigentijdse aanbod bereikbaar blijven voor een groot publiek. De SSV 
onderschrijft daarbij van harte een van de motto’s uit Visie op Velsen 2025 dat “een 
creatieve samenleving een sociaal en economisch sterke samenleving is”. 
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Denken in functies – de creatieve keten 
Als het gaat om de culturele agenda van de toekomst is het goed om vooral in termen van 
functies en niet in termen van gebouwen of instellingen te denken. En te kijken in hoeverre 
die functies vergroot, verdiept en versterkt kunnen worden. Binnen de culturele sector 
wordt elders hiervoor het model van de ‘creatieve keten’ gebruikt. Die bevat de schakels 
‘leren’ (cultuureducatie en kunstonderwijs), ‘produceren’ (amateurkunst, professionele 
kunstproductie), ‘presenteren’ (podia) en ‘interesseren’ (draagvlakvorming, marketing, 
verdieping en debat, sponsoring). Langs deze lijnen van de creatieve keten willen wij met 
andere culturele instellingen efficiënter (samen)werken en het publieksbereik en de 
cultuurparticipatie vergroten. Een bloeiend cultureel klimaat kan immers alleen tot stand 
komen en voortduren wanneer zoveel mogelijk mensen er aan deelnemen en wanneer er in 
de lokale samenleving een groot draagvlak voor bestaat.  
 
Eigen identiteit blijft een ‘unique selling point’ 
De belangrijkste belemmering bij het tot stand komen van nieuwe strategische 
samenwerkingsverbanden is vaak de angst voor het verlies van de eigen identiteit. Hier ligt 
een zwaarwegend punt omdat de eigen identiteit een ‘unique selling point’ kan zijn. De 
eigen identiteit komt wat de SSV betreft tot uiting in de accenten in de programmering, de 
locatie, de sfeer en kwaliteit van de accommodatie, de service aan het publiek en alle extra’s 
waarmee wij ons onderscheiden. Om die reden dient een strategische samenwerking zich 
primair te richten op de bedrijfsactiviteiten die geen invloed hebben op de identiteit/kleur. 
Uiteraard is voor het slagen van een strategische samenwerking een ‘gemeentegrens 
overstijgende visie’ op het gewenste aanbod aan podiumkunsten in de grotere regio 
onontbeerlijk. Gemeenten zullen ook moeten samenwerken om de inhoudelijke 
doelstellingen en de gevolgen daarvan voor de bedrijfsvoering en de subsidieverlening te 
bepalen. 
 
Kijkend naar de podiumkunst is het denkbaar dat er op korte termijn een ontwikkeling in 
gang wordt gezet om te komen tot één backoffice voor SSV, Witte Theater en 
Kunstencentrum Velsen. Op middellange termijn zal een ontwikkeling in gang worden gezet 
naar één backoffice schouwburgorganisatie in de regio IJmond, die belast wordt met de 
exploitatie van de podiumlocaties in bijvoorbeeld Beverwijk, Velsen, Heemskerk en 
Heemstede. Mogelijk kan die samenwerking aansluiten bij de inhoudelijke samenwerking die 
nu al tot stand is gebracht met de Stadsschouwburg Haarlem en het Witte Theater. Door een 
dergelijke ontwikkeling kan naar verwachting op termijn een substantieel budget worden 
vrijgemaakt en kunnen de aanvullende rollen van trekpleister en trendsetter naast elkaar 
voortbestaan. Uiteraard vergt dit scenario een nadere verkenning van de mogelijkheden en 
van het draagvlak op organisatieniveau en politiek-bestuurlijk niveau.  
De Stadsschouwburg Velsen werkt al samen met de gemeente Velsen, het Kunstencentrum 
Velsen, het Witte Theater en de Openbare Bibliotheek Velsen. Maar ook met scholen voor 
basisonderwijs en voortgezet onderwijs, om invulling te geven aan het Velsense 
cultuurklimaat. De SSV is ervan overtuigd dat een dynamische samenwerking tussen de 
beide theaters, het Kunstencentrum Velsen en de Bibliotheek Velsen garant staat voor 
kwaliteit, productiviteit, flexibiliteit en continuïteit van de podiumkunst en de cultuur in 
Velsen. 
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Een strategische samenwerking op het gebied van taken die niet primair de identiteit van de 
culturele instelling raken, kan bijdragen tot een veel efficiëntere inzet van middelen. Er kan 
samengewerkt worden in de backoffice op het gebied van: 

 Algemene en financiële administratie 

 Uitvoering P&O-beleid 

 Publiciteit en marketing 

 Facilitair beheer en onderhoud 

 Algemene en productietechniek 

 Inkoop 
 
Creatieve klasse trekt innovatieve bedrijvigheid en economische prestaties 
Een goed en divers aanbod aan culturele voorzieningen geeft een gemeente een voordeel 
ten opzichte van andere steden in de strijd om de creatieve en hoger opgeleide burgers. 
‘Werken volgt wonen’. De stad met de grootste creatieve klasse trekt de meeste innovatieve 
bedrijvigheid en heeft zicht op de beste economische prestaties. Er zijn prachtige 
voorbeelden van fysieke cultuurclustering, zoals de Verkadefabriek in Den Bosch. Maar ook 
voorbeelden waar het niet goed ging omdat de kritieke succesfactor: het hebben van 
voldoende potentiële bezoekers in de nabijheid, niet werkte. Juist in veel kleinere 
gemeentes vielen cultuurclusters net een tik te ambitieus uit waardoor te hoge 
programmeringskosten en huisvestingskosten het succes ondermijnden.  
 
Samenwerking is een kwestie van ontmoeting en chemie 
Oók goed om te realiseren: samenwerking is een kwestie van ontmoeting en chemie. Als het 
persoonlijk en inhoudelijk klikt tussen de directies van instellingen, dan maakt het niet uit of 
er een paar kilometer tussen de culturele locaties zit. Het allerbelangrijkste element in de 
ontwikkeling van een cluster is namelijk het inhoudelijk concept: passen de functies bij 
elkaar en zijn ze in staat elkaar te versterken. Ook een sterke inhoudelijke trekker, die als 
eigenaar van het idee in staat is om het te vertalen naar een haalbaar plan en concrete actie, 
is cruciaal. De echt unieke voordelen van fysieke clustering lijken volgens de kenners 
beperkt.   
 
Doelstelling: 

a. samenwerking culturele instellingen binnen lijnen van creatieve keten en afgestemd 
op aanwezig publiekspotentieel 

b. clusteren van backoffice-taken  
c. gezamenlijk gebruik culturele infrastructuur  
d. behoud van afzonderlijke identiteiten 
e. bloeiend cultuurklimaat met aandacht voor succespijlers en trendsetters 
f. efficiencywinst door het ontwikkelen van een regionale theaterorganisatie die past 

binnen een gemeentegrens overschrijdende visie op het gewenste aanbod aan 
podiumkunsten in de grotere regio 

g. cultuuraanbod als zichtbare stimulans voor lokale (economische) aantrekkingskracht 
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Bijlage:  
 
Naast onze vorige beleidsschets hebben wij voor deze beleidsschets 2012-2015 als 
uitgangspunten gebruikt: 
* de richtinggevende notitie voor het kunst- en cultuurbeleid 2009- 2012 ‘Velsen Inspireert’ 
* ‘Jong in Velsen’- gemeentelijke kadernota Jeugd- en Onderwijsbeleid 2008-2011  
* het Collegeakkoord 2010-2014 
* de Visie op Velsen 2025 – ‘Kennisrijk werken in Velsen’ 
* Podiumpeiler, een monitor voor podiumkunsten en muziekindustrie 2011 
* Podia 2010, cijfers en kengetallen van de VSCD 


