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Voor u ligt het bedrijfsplan van Huis a/d Werf. Een plan waarin het pand aan de 
Boorstraat in Utrecht omgevormd wordt van productiehuis tot een huis voor makers.

Toen in mei 2011 duidelijk werd dat het productiehuis na 2013 geen bestaansrecht 
meer zou hebben – binnen het nieuwe cultuurbeleid verliezen alle productiehuizen 
de landelijke subsidie en wordt de functie ‘talentontwikkeling binnen productie
huizen’ geschrapt –, heeft Huis a/d Werf onderzocht hoe het Huis overeind kan  
blijven als een plek voor makers met cultureel ondernemer schap en commit
ment uit de stad (gemeente en partners in de podiumkunsten). Hieruit is dit plan 
ontstaan, een bedrijfsplan waarin het Huis belangrijke Nederlandse makers,  
jong talent, de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) en podiumkunst
instellingen uit de stad een onderkomen geeft en waar ook creatieve zelfstandigen 
werken en ruimtes huren, en het bedrijfsleven en culturele partijen hun  
evenementen organiseren.

Huis a/d Werf werkt vanuit een visie: de organisatie wil talentontwikkeling en de 
makers binnenshuis ondersteunen en verbindingen leggen tussen de kunsten 
en het bedrijfsleven én tussen de makers en de stad. Om dit te realiseren moet 
de organisatie driekwart van haar inkomsten terugverdienen uit verhuur en inzet 
van haar expertise. Dit vraagt om een zakelijke benadering van de bedrijfsvoering. 
Huis a/d Werf verzoekt ter ondersteuning van haar plannen de Gemeente Utrecht 
een gemiddelde subsidie van 100.000 euro per jaar toe te kennen over de periode 
20132016. 

Huis a/d Werf heeft dit plan opgesteld in samenspraak met een groot aantal  
partners in het Utrechtse veld: de afdeling Cultuur van de Gemeente Utrecht,  
Lucia Claus (Stadsschouwburg Utrecht), Harm Lambers (Theater Kikker),  
Jos Thie (De Utrechtse Spelen), Katelijn de Vreede en Thera Jonker (HKU),  
Hans Blik en Dennis Meijer (Het Lab Utrecht) en makers uit het veld. Dank allemaal  
voor jullie input, enthousiasme en kritische opmerkingen.

Ondertekend door,

Raad van Toezicht
Huis a/d Werf

voorwoorD
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Huis a/d Werf is tot eind 2012 een productiehuis voor de podiumkunsten,  
een goed geoliede machine met professionele mensen en middelen. De organisatie 
heeft een grote en jarenlange expertise op het gebied van artistieke en productio
nele begeleiding van (podium)kunstenaars, het produceren van complexe maar  
ook kleine voorstellingen en een groot (inter)nationaal netwerk. Het is ingericht om 
makers te ontvangen en te begeleiden. Die makers vinden onderdak in het prachtige 
pand, met verschillende kantoren, studio’s en theaterzalen, aan de Boorstraat.  
Het Huis heeft zich de laatste tijd opengesteld voor een bredere doelgroep;  
naast de kunstenaars zijn ook andere organisaties, opleidingen en zelfstandig 
professionals – ook uit de nietcreatieve hoek – welkom. Op de Werkplek in de 
benedenfoyer ontmoeten zij elkaar, wisselen ideeën uit en doen er kennis op. 

Daar waar de productiehuizen de theatermakers voorheen ondersteunden,  
moeten deze kunstenaars vanaf 2013 zelf hun weg vinden. Dit geldt ook voor  
makers die al een aantal jaren aan het werk zijn. De beschikbare middelen bij  
het Fonds Podiumkunsten (FPK) zijn gering en ook hier moeten harde keuzes 
gemaakt worden. Daarbij komt dat de eisen hoog zijn en het beschikbare budget 
gebaseerd wordt op het aantal te behalen speelbeurten en het genereren van  
eigen inkomsten. De tijd dat makers enkel autonoom iets opbouwen lijkt voorbij;  
ze willen weer samenwerken en elkaar versterken en goede gedeelde expertise 
binnenhalen. Huis a/d Werf speelt hierop in. En is met verschillende makers in 
gesprek gegaan over vestiging in Utrecht en het Huis voor de komende jaren.  
Boukje Schweigman, Dries Verhoeven, Edit Kaldor en Lotte van den Berg hebben 
besloten dit avontuur aan te gaan en zich vanaf het seizoen 20122013 gezamen
lijk in Huis a/d Werf te vestigen. Ook theatermakers die op ad hoc basis gast zijn 
in huis – zoals Floris van Delft, Keren Levi en Sanja Mitrović – hebben hun wensen 
aangegeven. Sommigen willen kantoor en repetitieruimte huren, sommigen zijn op 
zoek naar efficiency slagen en het uitwisselen van netwerken en kennis, anderen 
wensen verbinding te maken met de HKU en andere instellingen in het pand.  
Een aantal makers, zoals Greg Notrott en Thibaud Delpeut, zoekt veel meer de  
expertise op gebied van locaties, hun mogelijkheden in Utrecht en organisatie 
ondersteuning. Dit geldt ook voor het productiehuis Het Lab Utrecht dat in af
geslankte vorm in september 2012 verhuist naar Huis a/d Werf. Het profiel van  
het huis voor makers wordt gevormd door de ‘bewoners’ en kan dus ook gedurende 
de jaren veranderen.

Door onderdak te geven aan deze makers en aan Utrechtse partners die werken aan 
de ontwikkeling van de podiumkunsten verbindt het Huis zich ook met de belang rijke 
podia en hun bespelers in de stad en haalt landelijk belangrijke podiumspelers naar 
Utrecht toe. Huis a/d Werf wil hierdoor zorg blijven dragen voor een goed kunstkli
maat in een stad waarin ontwikkeling, verbinding en innovatie sleutelwoorden zijn. 
Dit past helemaal in de lijn van de Gemeente Utrecht, die met haar nota Open 
Ruimte het belang onderschrijft dat Utrecht blijft beschikken over voldoende facili
teiten om de groei van talent te stimuleren. En de komende tien jaar blijft investeren 
in talentontwikkeling binnen de podiumkunsten. 

1: verTrekPuNT Naar  
eeN huis voor makers
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Huis a/d Werf pakt de uitdaging aan om bovenstaande ontwikkelingen in de stad te  
faciliteren en aan te jagen. Het nieuwe huis voor makers ziet het als haar taak  
het Huis levend te houden, verbindingen te zoeken en te maken tussen haar  
‘bewoners’, tussen de podiumkunsten en de creatieve sector (die ook door de  
Werkplek aanwezig is) én steeds op zoek te gaan naar nieuwe ontwikkelingen  
die er een plek kunnen krijgen. Ze gaat dit doen als onafhankelijke organisatie met 
een nieuw bestuur. Op dit moment zijn Huis en Festival a/d Werf ondergebracht 
in één stichting. Gezien de subsidie ontwikkelingen heeft de Raad van Toezicht 
besloten de twee functies uit elkaar te halen. Festival a/d Werf ontwikkelt samen 
met Springdance een nieuw podiumkunstenfestival voor innovatie binnen de theater 
en danswereld. Huis a/d Werf ontwikkelt zich tot een inspirerend en innovatief 
centrum voor de podiumkunsten in Utrecht.
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Huis a/d Werf is een huis voor makers in Utrecht. Het vormt een onmisbare schakel 
in de keten van de podiumkunsten - van kunstvakopleiding naar podia -. Door  
theatermakers en kunstenaars een plek te bieden en te begeleiden, activiteiten  
te ontplooien en verbindingen te leggen met de podia in de stad en daarbuiten.  
Ze gaat bovendien relaties aan met de creatieve industrie en het bedrijfsleven. 
Hiermee draagt Huis a/d Werf bij aan een verdere professionalisering en vernieuwing 
van de podiumkunsten. (missie huis voor makers)

Om haar missie te bewerkstelligen zet Huis a/d Werf de exploitatie van het  
gebouw aan de Boorstraat en de daar aanwezige middelen in: verhuur en  
aanbieden van diensten en expertise. Het pand – een oude school uit de 19de 
eeuw – is eigendom van de Gemeente Utrecht en 12 jaar geleden geheel verbouwd 
tot theaterfunctie met twee technisch goed uitgeruste theaterzalen (een zaal met  
170 stoelen en een zaal met 70 stoelen), drie studio’s, een professionele keuken, 
foyer en werkplaats. Het gebouw bevindt zich tien minuten lopen van het centraal 
station en is mede daardoor ook geliefd als locatie voor commerciële verhuur.  
Huis a/d Werf bedient in de nabije toekomst verschillende doelgroepen: podium
kunstinstellingen, makers, gebruikers van de Werkplek, gezelschappen en commer
ciële huurders.

Verhuurpartijen
Podiumkunstinstellingen
Huis a/d Werf heeft nu vooral kortlopende huurovereenkomsten voor haar ruimtes 
en gaat vanaf het seizoen 20122013 ook (semi)permanente ‘bewoners’ ver
welkomen. In eerste instantie zijn dit podiumkunstinstellingen en theater en  
dansmakers uit Utrecht. De organisatie maakt op dit moment afspraken met de  
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU), zelfstandige theatermakers, het nieuwe 
podium kunstenfestival (Springdance + Festival a/d Werf) en het productiehuis voor 
jeugdtheater Het Lab Utrecht. Deze organisaties hebben aangegeven zich in het 
Huis te willen vestigen vanaf het seizoen 20122013 en ruimtes en/of kantoren 
en/of expertise te willen huren. De expertise bevindt zich vooral in kennis van het 
produceren van complexe producties, financiering en zakelijk beleid.

makers
Huis a/d Werf biedt kantoor én repetitieruimtes én de aanwezige faciliteiten  
(diensten en expertise) te huur aan aan zelfstandige kunstenaars. Maar belang
rijker nog: aansluiting met collega’s en organisaties die zich daar vestigen. Met het 
nieuwe festival (met een groot internationaal netwerk) in huis is de verwachting dat 
meer makers zich aanmelden die in het festival een gesprekspartner en podium 
zien. Doordat het festival de disciplines theater en dans verenigt, is de kans groot 
dat in de loop van tijd ook makers uit andere disciplines zich aandienen, zoals cho
reografen. Uit de gesprekken met makers wordt duidelijk dat het samenzijn in een 
pand – en dus het automatisch leggen van deze verbinding – gezien wordt als een 

2: vaN ProDuCTiehuis  
Naar huis voor makers
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belangrijke reden om zich in Utrecht te vestigen. Voor de diverse podia in de stad – 
Theater Kikker, Stadsschouwburg Utrecht, de festivals en de buitenlocaties – is  
het nieuwe huis voor makers één van de plekken waar zij de aanwezige gezelschap
pen en makers kunnen volgen. Met de HKU als ‘medebewoner’ wordt in huis op 
natuurlijke wijze een koppeling gemaakt tussen onderwijs, onderzoek en de praktijk.  
De aanwezige bedrijvigheid die de Werkplek met zich meebrengt is een andere 
belangrijke meerwaarde.

Zelfstandig Professionals
Huis a/d Werf zette met de Werkplek (sinds oktober 2011) de deuren open voor 
zelfstandigen om in de foyer van het gebouw te werken en elkaar te ontmoeten. 
De beoogde doelgroep bestaat uit mensen met innovatieve ideeën die hun kennis 
willen delen en sparren met andere deelnemers in huis. In de directe omgeving, in de 
wijk Pijlsweerd, wonen veel creatieve zelfstandigen. Behalve een – in aanloop – gratis 
werkplek met WIFI, krijgen zij ook een breed (kennis)netwerk op cultureel gebied. 
Het Huis brengt zichzelf en haar ‘bewoners’ direct in contact met deze groep (vaak 
creatieve) ondernemers. De Werkplek genereert ook inkomsten uit verhuur van 
ruimtes voor workshops en lezingen. Momenteel werken er al gemiddeld 20 mensen 
per dag, die ook deelnemen aan de activiteiten zoals lunchlezingen, netwerkbi
jeenkomsten en workshops. 

instellingen en bedrijven
Een laatste belangrijke doelgroep voor het gebruik van het pand is de nietcom
merciële en commerciële verhuur. Huis a/d Werf is in gesprek met het jeugd
theatergezelschap het Filiaal over het onderbrengen van de schoolvoorstellingen  
en workshops. Festivals als Tweetakt, het nieuwe podiumkunstenfestival en  
Gaudeamus zijn vaste gasten. De commerciële verhuur bestaat voornamelijk  
uit seminars en werksessies van overheidsdiensten en grote bedrijven als de  
Rabobank en Post NL. Door goede voorlichting vooraf wil Huis a/d Werf ook  
deze groep meer betrekken bij het creatieve proces in huis en kijken waar  
creatieve en commerciële clubs elkaar kunnen versterken.

Expertise en diensten
Een deel van het vaste personeel van Huis a/d Werf is inzetbaar voor derden. Het 
Huis biedt in haar basisorganisatie expertise aan op het gebied van zakelijk beleid, 
financiën, productie en marketing. Huis a/d Werf heeft binnen het productiehuis 
en het festival een grote expertise opgebouwd op zakelijk en productioneel gebied: 
werven van extra gelden, opbouwen van netwerken en werken met complexe, vaak 
onzekere begrotingen door de grote projecten. Hetzelfde geldt voor de marketing en 
publiciteit. Deze afdeling heeft geleerd zeer diverse, uiteenlopende voorstellingen en 
installaties te promoten voor zowel het productiehuis als het festival. Hierin is altijd 
gezocht naar netwerken, nieuwe ontwikkelingen en degelijk onderzoek onder klanten.
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De expertise die het Huis niet direct in haar vaste organisatie kan onderbrengen 
zijn gewaarborgd in een groot netwerk dat ze heeft op het gebied van technische en 
uitvoerende producenten en artistiek inhoudelijke kennis. In dit netwerk zit ook een  
database aan freelance productieleiders, technici en marketingmedewerkers.

Aquisitie, activiteiten en publiek
Huis a/d Werf gaat acquisitie plegen om (commerciële) huurders binnen te krijgen. 
Het gaat er hierbij om eerdere huurders opnieuw kennis te laten maken de diens
ten, om als verhuurlocatie te boek te staan bij bemiddelingsbureaus (gemeentelijke 
‘makelaars’ van ruimtes) en om actief te zijn binnen social media netwerken van 
kennisuitwisseling. De nieuwe organisatie neemt het initiatief tot een werkplek  
en broedplaats overleg in Utrecht om meer uitwisseling van expertise tot stand te 
brengen en om naar andere (o.a. gemeentelijke) partners een belangrijke gespreks
partner te kunnen zijn.

Huis a/d Werf ziet het aantrekken van nieuwe huurders en ‘bewoners’ (maar ook 
bezoekers), zowel commercieel als niet commercieel, als een van haar taken om het 
Huis levend te houden en steeds op zoek te gaan naar actuele ont wikkelingen. Het 
faciliteert, verbindt en jaagt het gesprek aan tussen haar bewoners maar haalt ook 
mensen en organisatie naar binnen die dit gesprek kunnen voeden. Het Huis heeft 
verschillende ontmoetingsplekken waar het gesprek en de ontmoeting ‘van zelf’ zal 
plaatsvinden, zoals een bar, een grote gezamenlijke lunchtafel en een openbare 
Werkplek. Met de komst van die laatste organiseert het Huis wekelijks lezingen en/
of debatten voor ZZP’ers. Vanaf 2012 worden deze activiteiten gekoppeld aan de aan
wezige kunstenaars en wordt gekeken waar men elkaar kan versterken en voeden. Zo 
geeft de HKU Theatrale maakprocessen een rondleiding voor geïnteres seerden, zijn 
de openbare repetities van makers gedurende de dag ook toegankelijk voor Werkplek
bezoekers en geven een aantal ZZP’ers lezingen aan makers en zakelijk leiders op 
het gebied van nieuwe marketingontwikkelingen en presentatievormen.

Het Huis moet een inspirerende, motiverende plek zijn voor makers, creatieve 
partners en het publiek. Dit kan alleen als het steeds actuele ontwikkelingen bin
nenhaalt, alert is en inspeelt op vragen van haar ‘bewoners’ en daarbuiten. In de 
begroting heeft het Huis daarom ook een activiteitenbudget opgenomen waarmee 
lezingen en debatten georganiseerd kunnen worden, proeven van makers gefacili
teerd worden maar ook de kans gegeven wordt aan innovatieve ontwikkelingen en 
samenwerkingen met onder andere Cultdealer (bijzondere ontmoetingen van en voor 
creatieve geesten), creative mornings (ontbijtsessies met lezingen) en stadsboeren. 
Hiermee willen we het Huis openstellen voor het publiek, dat zo deel genoot wordt 
van de ontwikkelingen en de bewoners. Het pand is op werkdagen open van half 
tien tot zes voor een kop koffie, een lunch en in de toekomst ook voor een versna
pering in de tuin tijdens de zomermaanden. De activiteiten lezingen/debatten en 
proeven zijn ook voor publiek toegankelijk.
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Door de grote hoeveelheid aan taken kan de situatie ontstaan dat er voor ‘bewoners’ 
even geen ruimte beschikbaar is om te repeteren. Ook kan het zijn dat de ruimtes 
voor bepaalde projecten niet geschikt zijn. Huis a/d Werf gaat hiervoor allianties 
aan met o.a. Aluin, Theater EA, Stroom, Zijdebalen, Nutrecht en de Berenkuil om op 
flexibele basis gebruik te kunnen maken van hun ruimtes en te onderzoeken hoe er 
verder samengewerkt en afgestemd kan worden.

Communicatie
Huis a/d Werf vaart een nieuwe koers, met een bestaande crew en infrastructuur, 
maar ook met nieuwe mensen en middelen. Zeker in de beginperiode is het zaak 
dat zoveel mogelijk partijen hiervan op de hoogte zijn. Een belangrijke activiteit  
van de nieuwe stichting is dan ook het op kaart zetten van Huis a/d Werf en  
haar activiteiten en bewoners. Het professionele adressenbestand Adrez is  
daarbij belangrijke tool. Dat vormt een enorme database van contacten in de  
(inter)nationale kunstenwereld. Daarnaast staan er diverse middelen als website,  
(e)nieuwsbrieven en social media ter beschikking. Bovendien gaat Huis a/d Werf 
met tal van activiteiten ook mensen persoonlijk op de hoogte brengen en betrekken 
bij de omvorming van de organisatie. Huis a/d Werf zet zich ook in de kijker met de 
publicitaire uitingen van haar partners. In 2012 wordt verder onderzoek gedaan naar 
de positionering van de nieuwe organisatie en een marketingstrategie ontwikkeld.

Het nieuwe Huis a/d Werf biedt concreet:

    Ruimte en theaterfaciliteiten: theaterzalen, repetitieruimtes, kantoren,  
horecafaciliteiten (bar, keuken en restaurant), werkplaats, tuin.

     Kennis en service: antwoorden op organisatorische en technische vragen,  
mogelijkheid om diensten in te huren. 

    Ontmoeting en verbinding: fysieke mogelijkheid tot ontmoeting en een  
actieve verbindende rol tussen de ‘bewoners’ van het huis en tussen de  
‘bewoners’ en de buitenwereld (podia, festivals, de stad en de wijk). 

   Presentatieplek: voor makers, studenten.

   Visie: op de laatste trends en ontwikkelingen binnen de podiumkunsten.

De doelgroepen en faciliteiten staan in een overzicht in hoofdstuk 4 Bouwstenen.
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Utrecht ziet zich als dé bron van authentiek talent op het gebied van kennis en 
cultuur en draagt dat zowel (inter)nationaal als regionaal uit. Op de langere termijn 
levert dat sociaal, cultureel en ook economisch voordeel op voor de hele stad.1   
Het is dus logisch dat het nieuwe huis voor makers zich in Utrecht bevindt. En het 
wil graag een partner zijn voor de gemeente binnen economisch, sociaal, cultureel 
beleid, door te blijven bouwen aan een sterk kunstklimaat.

Huis a/d Werf is het platform voor het aanwezig jonge talent op gebied van podium
kunsten, maar ook de plek waar makers kennis kunnen maken met de stad Utrecht. 
De Gemeente Utrecht spreekt in haar nota ‘Open Ruimte’ de intentie uit om in de 
periode 20122022 te investeren in talentontwikkeling. In de nota onderschrijft  
de wethouder van Cultuur het belang ‘dat Utrecht blijft beschikken over voldoende 
faciliteiten (accommodatie, artistieke en organisatorische ondersteuning) om de 
groei van talent  amateur en prof  te stimuleren’.2 Daarbij heeft Utrecht een  
Hogeschool voor de Kunsten, de eerste schakel van de keten, een ander speer
punt in de nota van de Gemeente Utrecht: ‘de ketengedachte... (educatietalent
ontwikkelinginnovatieproductiepresentatie’.3 Dit is een gedurfde opgave omdat 
ook de bezuinigingen bij het Fonds Podiumkunsten (FPK) en een terugtrekkende 
Provincie Utrecht de ontwikkelingsmogelijkheden voor jonge makers beperken. 

De Gemeente Utrecht gaat met haar visie tegen de stroom in en blijft zich verant
woordelijk voelen voor het in stand houden van de keten binnen de podiumkunsten 
in de stad. Huis a/d Werf deelt deze opdracht en is partner voor realiseren van 
gemeentelijk cultuurbeleid. Utrecht heeft de afgelopen jaren een aantal beeld
bepalende gezelschappen verloren, zoals Growing up in Public en wil nieuwe makers 
naar de stad trekken. Huis a/d Werf ziet zichzelf als belangrijke aanjager in het 
bouwen aan een nieuw middensegment. Het nieuwe huis voor makers ziet, gesterkt 
door de gemeente, een belangrijke taak weggelegd om makers te ondersteunen, 
een brug te slaan tussen hen en de rest van de keten en een rol te spelen in het 
zorg dragen voor een gezond theaterklimaat en het koesteren van talent. Maar 
is zich ook bewust van het feit dat ze geld moet verdienen om het beleid mede 
mogelijk te maken.

Huis a/d Werf is een sterke schakel in de keten van opleiding naar theaterpraktijk 
op elk van de gebieden in die keten:

    educatie 
Utrecht is een van de vier steden in Nederland met een Hogeschool voor de  
Kunsten. De HKU is in Utrecht de belangrijke eerste schakel in de keten van 
opleiding naar theaterpraktijk. Huis a/d Werf is partner van de HKU MA  
Performance Design en verleent regelmatig onderdak aan het Lectoraat theatrale 
maakprocessen. De HKU gaat de komende jaren gebruik maken van de zalen in 
Huis a/d Werf. Studenten en makers komen elkaar tegen in het gebouw. Ze tref
fen elkaar daar aan de bar of aan de lunchtafel en nemen deel aan de activiteiten 
die door het Huis georganiseerd worden. Dit brengt school en beroepspraktijk op 

3: reLaTie GemeeNTeLiJk  
CuLTuurBeLeiD 

1 nieuwsbrief citymarketing Utrecht nummer 1
2 cultuurvisie 2012-2022 pagina 11
3 cultuurvisie 2012-2022 pagina 9
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een natuurlijke wijze bij elkaar. Hierdoor zijn gezamelijke projecten en uitwisseling 
tussen studenten en makers vanzelfsprekend. Maar zij worden ook aangejaagd 
door de inhoudelijke samenwerking tussen het Huis en de HKU. Met de onder
wijsinstelling wordt ondermeer gekeken vanuit welke studierichtingen studenten 
stage kunnen lopen in het Huis (bijv. vanuit theatermanagement) en bij de gezels
chappen en instellingen.

     talentontwikkeling en innovatie 
Huis a/d Werf is een plek waar jong talent met een subsidiebijdrage vanuit de 
gemeente en/of FPK terecht kan voor ruimte en ondersteuning op productioneel 
en zakelijk gebied. De primaire diensten aan makers zoals ondersteuning bij een 
subsidieaanvraag, productioneel en technisch advies zijn in eerste instantie gratis 
diensten. Het Huis wil talentontwikkeling blijven ondersteunen en jonge makers 
met kleine ad hoc budgetten zo goed mogelijk begeleiden in het opzetten van 
hun projecten. Huis a/d Werf gaat zich nog meer ontwikkelen tot een Utrechtse 
ontmoetingsplaats voor kennisuitwisseling op gebied van (podium)kunsten. Ken
merkend voor het Huis, het nieuwe podiumkunstenfestival en het LAB Utrecht is 
dat ze elkaar vinden in een innovatief en interdisciplinair profiel met een interna
tionale werking. Dit draagt krachtig bij aan het door Utrecht gewenste profiel. Ook 
vanuit de Werkplek komen vragen naar het Huis om projecten te ondersteunen 
en mogelijk te maken. Dit gaat om projecten die het Huis tot een innovatieve 
plek maken en ‘nieuw’ publiek naar de Boorstraat trekken. Zo is de organisatie 
in gesprek met een stadsboer die in de tuinschuur Utrechtse munt wil verbouwen 
en ook de tuin tot kruidentuin wil omvormen. Beide projecten wil hij realiseren 
met behulp van bewoners uit de buurt. Met het bedrijfsleven wil het Huis de band 
verder uitbouwen. Bijvoorbeeld door de commerciele verhuur bij de ontwikkelingen 
binnenshuis te betrekken door aan de start van de verhuur inleidingen te verzor
gen over de visie en het werk. Op deze manier wordt een relatie gelegd die  
verder gaat dat huurder en verhuurder. De Lynnfabrikken in Kopenhagen is hier 
een mooi voorbeeld van (www.lynfabrikken.dk).

   productie 
Gezelschappen en instellingen gaan door de bezuinigen versterking zoeken bij 
elkaar. De kunstenaars hebben op dit moment behoefte aan een voortdurend 
gesprek op artistiek en zakelijk niveau. Een goed voorbeeld hiervan is Edit Kaldor. 
Zij vraagt in Amsterdam subsidie aan maar verdeelt haar werkterrein tussen 
Amsterdam en Utrecht omdat zij in Huis a/d Werf de verbinding zoekt met Dries, 
Boukje en Lotte.Daarnaast zijn er makers die hun organisatie of delen hiervan 
onder willen brengen bij de organisatie van Huis a/d Werf. Zij hebben zich 
artistiek ontwikkeld maar hebben geen stevig back office voor productie, verk
oop en financieel beleid. De makers en instellingen kunnen ruimtes huren voor 
residenties, repetities en voor montage van voorstellingen. Het Huis is technisch 
goed uitgerust, heeft een grote bedrijfskeuken en een werkplaats en is een ideale 
omgeving waar makers ook ’s avonds en in het weekend door kunnen werken. 
Hier worden de producties gemaakt die hun weg moeten vinden naar de podia en 
buitenlocaties in de stad, maar ook daarbuiten! 
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   presentatie 
Het is de bedoeling dat het werk van de makers in het Huis gepresenteerd wordt 
op de podia, de festivals en/of de buitenlocaties in de stad. Voor jonge makers 
gaat het Huis met de podia in gesprek om te kijken waar de verbinding ligt  
en waar het werk gepresenteerd kan worden. Om het publiek ook kennis te 
laten maken met de ontwikkelingen in het huis voor makers organiseert het in 
samenspraak met de makers een aantal keren per jaar presentatie avonden met 
voorproefjes van voorstellingen. Daarnaast blijven sommige gezelschappen en 
festivals de zalen (op verhuurbasis) bespelen. Gaudeamus programmeert sinds 
2011 haar seizoensactiviteiten in het Huis. Deze samenwerking willen beide 
partijen voor de komende jaren graag voortzetten omdat het programmeren van 
nieuwe muziek goed gecombineerd kan worden met toekomstige lezingen en 
presentaties van makers in huis.

hku
Masteropleidingen

hadw
Huis van Makers

ssBu/kikker/FesTivaLs
Podia
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Organisatie 
Huis a/d Werf is een zelfstandige stichting die het pand aan de Boorstraat beheert 
en zorgt draagt voor de samenstelling van haar ‘bewoners’. Daarnaast is de organi
satie verantwoordelijk voor het stimuleren van het gesprek en de samenwerking in 
het pand én de verbinding vanuit daar met de stad. Huis a/d Werf vindt het  
belangrijk dat de input in het Huis zichtbaar wordt (output) in theaters en/of  
festivals in de stad. Daarnaast werkt de organisatie aan een sterke band met  
de creatieve industrie en het bedrijfsleven. Dit kan de podiumsector verstevigen  
en het werken in het Huis extra aantrekkelijk maken.

Huis a/d Werf bedient de volgende doelgroepen:

1.   Hogeschool voor de Kunsten Utrecht: vanuit het partnership tussen Huis en 
de HKU werken de studenten van de MA Performance Design een groot deel 
van hun anderhalf jaar lange opleiding in het Huis. Daarnaast is de HKU een 
regelmatige huurder van de ruimtes voor diverse opleidingen en evenementen 
van verschillende faculteiten. De instelling heeft toegezegd de verhuur van 
ruimtes voor de komende jaren te intensiveren.

2.   Gezelschappen en makers die zich in het Huis willen vestigen met hun  
organisatie. Dit varieert van gezelschappen die een vierjaren subsidie  
ontvangen van FPK en/of Gemeente Utrecht en makers die middels  
ad hoc subsidies en/of buitenlandse coproductiepartners produceren.

3.   Organisaties op het gebied van talentontwikkeling en ondersteuning van  
makers. Hierbij gaat het op dit moment om organisaties als het nieuwe  
festival, en Het Lab Utrecht of podiumproducerende functie (het festival)  
makers ondersteunen in hun ontwikkeling en een (internationaal)  
podium bieden.

4.   Creatieve sector: ZZP’ers die gebruik maken van het Huis als flexibele  
werkplek.

5.   Profit en non-profit organisaties die gebruik willen maken van de ruimtes  
en horecafaciliteiten.

4: BouwsTeNeN 
orGaNisaTie
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Huis a/d Werf biedt de volgende faciliteiten:  

1.   Ruimte en theaterfaciliteiten voor de makers  
Podia, repetitieruimtes en kantoren.

2.   Werkplekken 
Het Huis is vijf dagen per week van half tien tot zes uur open als werkplek voor 
zelfstandig professionals. ZZPorganisaties kunnen ruimtes huren voor  
workshops en bijeenkomsten.

3.   Verhuur door commerciële en niet commerciële partijen  
Het Huis verhuurt haar pand aan commerciële (voor o.a. conferentiedagen) en 
nietcommerciele partijen (festivals, Het Filiaal etc).

4.   Horeca  
De foyer met bar en de professionele keuken kan (ook als productiekeuken)  
ingezet worden bij verhuur van ruimtes. De horeca kan verder uitgebouwd 
worden met een terrasfunctie tijdens de zomermaanden in de tuin. Bij goed
lopende horeca wordt de keuken ook gebruikt om maaltijden aan te bieden.

Medewerkers

Huis a/d Werf heeft een kleine personele kern die zorg draagt voor de  
visieontwikkeling en exploitatie van het pand. Voor de organisatie van het Huis 
(logistiek en kennis) gaat Huis a/d Werf uit van de volgende functieonderdelen:

   Directeur 0.8 FTE 
  Financieel en inhoudelijk verantwoordelijk voor de organisatie met als speerpunt

en acquisitie, relatiebeheer, personeelsbeleid, advisering en visie ontwikkeling. 

    Bedrijfsleider 1.0 FTE
  Verantwoordelijk voor het operationele gedeelte van de bedrijfsvoering met als 

belangrijke taken: coördinatie verhuur en aansturing techniek, onderhoud en 
schoonmaak.

   Technicus/gebouwenonderhoud 0.5 FTE
  Verantwoordelijk voor het concreet vormgeven van technische wensen van  

verhuurders en voor het onderhoud van het gebouw (installatie en klein  
onderhoud).
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 Office management 1.0 FTE
  Verantwoordelijk voor het telefoon en postverkeer, gastvrouw bij binnenkomst  

en verantwoordelijk voor de logistiek op de ZZP werkplek.

   Hoofd productie 0.6 FTE
  Verantwoordelijk voor de begeleiding van jonge makers op financieel en  

productioneel niveau. Met de directeur draagt het Hoofd productie zorg voor  
innovatie (programmering, projecten en samenwerkingen) binnen het Huis.

   Publiciteit & Marketing 0.4 FTE
  Verantwoordelijk voor de marketing en communicatie van het Huis en tevens  

op inhuurbasis beschikbaar voor partners/huurders.

De boekhouding, schoonmaak, extra techniek en horecapersoneel worden  
op freelance basis ingehuurd.

ProDuCTie

markeTiNG

BeDriJFsLeiDiNG

oFFiCe maNaGemeNT

DireCTie

TeChNiek/
oNDerhouD
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De verhuur van ruimtes is de belangrijkste inkomstenbron van de organisatie.  
De opbrengst van de verhuuractiviteiten is op dit moment 100.000 euro per jaar. 
Dit bedrag moet in de nieuwe situatie groeien naar 350.000 euro. Dit betekent  
dat iedere gebruiker van het pand formeel huurder is bij Huis a/d Werf en betaalt 
voor het gebruik van de benodigde ruimtes en de inzet van de expertise van het 
aanwezige personeel.
 
Vanuit de vele gesprekken die Huis a/d Werf het afgelopen half jaar gevoerd heeft 
met potentiële klanten en de positieve reacties op het initiatief heeft de organisatie 
het volste vertrouwen de exploitatie rond te krijgen. De begroting is gebaseerd op 
een bezettingsgraad van 25% in 2013 oplopend tot 34% in 2016 (de gemiddelde 
bezettingsgraad 2010/2011 is 33%). De belangrijkste bron van inkomsten is de ver
huur van de theaterzaal (148.500 euro). Deze zaal is met de Koepelzaal het meest 
geschikt voor commerciële verhuur. Huis a/d Werf gaat gericht op deze twee zalen 
een specifiek acquisitieplan ontwikkelen voor de commerciële markt. De organisatie 
wil naast verhuur van de ruimtes meedenken over dagformules en juist de creatieve 
omgeving onderdeel laten uitmaken van de beleving. Dit kan door het aanbieden 
van lezingen vanuit medewerkers en ‘bewoners’ van het Huis en/of door het aan
bieden van workshops en voorstellingen.

De organisatie (4.3 FTE) bestaat uit zes medewerkers met een contract, variërend 
van 0.4 FTE tot 1.0 FTE. Met het nieuwe festival en de toekomstige andere  
‘bewoners’ wordt onderzocht hoe medewerkers gedeeld kunnen worden of con
tracten aangevuld kunnen worden tot een volledig dienstverband. De directeur, 
hoofd productie en de marketingmedewerker kunnen binnen hun dienstverband 
ingehuurd worden door derden.
 
Huis a/d Werf ziet voor de toekomst ook mogelijkheden om de horeca uit te breiden 
en daarmee extra inkomsten te genereren. Hiervoor is het echter belangrijk om te 
weten hoe de organisatie zich vanaf 2013 met ‘bewoners’ ontwikkelt en hoe de 
horeca hierin een winstgevende rol kan gaan spelen.
  
De begroting gaat uit van een groeimodel waarin het eerste jaar een subsidie bedrag 
van 150.000 euro begroot staat vanuit de Gemeente Utrecht, afbouwend naar 
75.000 euro in 2016. De totale aanvraag behelst 400.000 euro over vier jaar.4

De begroting is opgesteld naar aanleiding van de jaarrekening 2010 (kostenkant) en 
de concept jaarrekening 2011. De inkomstenkant is berekend aan de hand van een 
haalbaarheids studie in verhuurbare ruimtes (het aantal vierkante meters), behoefte 
ruimtes onder potentiële klanten en veldonderzoek naar prijsbeleid. De commerciële 
verhuur wordt nog verder onderzocht in de komende maanden, aan de hand van 
marktonderzoek en marktpositionering.

5: FiNaNCiËN

4  Dit kan alleen bij gelijkblijvende huur van het pand.
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Het jaar 2012 is voor Huis a/d Werf het overgangsjaar van productiehuis naar  
huis voor makers. Huis a/d Werf gebruikt dit jaar voor:
 
    Presentatie van het plan in februari 2012 aan de commissie Cultuur van de  

Gemeente Utrecht en daaropvolgend aan overkoepelende organisaties als de 
Kamer van Koophandel en aan collega broedplaatsen en werkplekken. 

   Ontwikkeling van de organisatie naar het nieuwe bedrijfsmodel.

  Communicatie van de nieuwe functie naar potentiële huurders en samenwerkings
partners in de stad.

    Verbouwing van de kantoren en opknappen van de studio’s zodat het Huis  
klaar is voor de toekomstige bewoners. 

    Ontwikkeling acquisitieplan voor de verhuur Theaterzaal en Koepelzaal  
(door middel van marktonderzoek en marktpositionering). 

 Onderzoek merkpositionering en ontwikkeling marketingstrategie.

6: vervoLGsTaPPeN
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Colofon
UItgave: Huis a/d Werf, januari 2012
Fotografie: Anna van Kooij, Wiebke Wilting, Sebastiaan Beysen, Ingvild Molenaar,  
Joris Weijdom, Coralie den Adel
Vormgeving: TOMIS grafisch ontwerp, Utrecht
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