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VOORWOORD

Toen de gemeenteraad in 2011 definitief koos voor de realisatie van een nieuw poppodium in de             
binnenstad van Venlo veranderde er iets in mijn beeldvorming over de stad waarin ik geboren en getogen 
ben. Voor het eerst had ik het gevoel dat we als Venlo echt aan het groeien waren naar een daadwerkelijk 
‘Centrum van de Euregio’. 

Als in tijden van economische tegenspoed een gemeente haar nek uitsteekt en bewust kiest voor een 
duidelijke visie omtrent een onderscheidend aanbod van culturele voorzieningen, dan voeg je de daad bij 
het woord wat betreft die toekomstige centrumfunctie. Een gedegen en eigentijdse culturele infrastructuur 
levert immers een belangrijke bijdrage aan de aantrekkelijkheid van een stad.

Nu zijn wij aan de beurt! Aan de beurt om het in ons gestelde vertrouwen waar te maken. Aan de beurt 
om als aanjager van popcultuur in de regio een centrale rol te vervullen. Aan de beurt om ons als podium 
definitief te vestigen binnen de Venlose samenleving. Aan de beurt om ons als podium neer te zetten als de 
culturele samenwerkingspartner. Aan de beurt om lokaal talent een podium te bieden waar ze hun dromen 
waar kunnen maken.

Het beleidsplan zal natuurlijk dieper ingaan op hoe we bovenstaande willen verwezenlijken. U wordt         
bijgepraat over ontwikkelingen en trends in de popsector. Hoe het programma de komende jaren wordt 
vormgegeven en hoe onze PR en marketing hierop moet gaan aansluiten. Mede door het in ons gestelde 
vertrouwen wil ik tevens verduidelijken hoe we als podium invulling geven aan het cultuurbeleid van de 
gemeente Venlo, beschreven in de beleidsnota ‘Kansen voor Cultuur!’.

Graag ontvang ik u vanaf oktober 2014 op onze nieuwe locatie om samen te genieten van het vele moois 
dat de popcultuur te bieden heeft. 

Namens het bestuur, team en de vele vrijwilligers veel leesplezier gewenst.

Dustin van Rhienen
Directeur Poppodium Grenswerk
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1. TRENDS & ONTWIKKELINGEN
    EN KANSEN & BEDREIGINGEN

Nu langzamerhand de voortekenen van een economisch herstel zichtbaar worden kan de conclusie 
getrokken worden dat cultureel ondernemerschap binnen de popsector belangrijker is dan ooit tevoren. 
Ondanks aanhoudende bezuinigingen weten de meeste podia zich staande te houden door een nieuw 
soort realisme dat hen dwingt om slim te programmeren en meer uit hun exploitatie te halen. Deloitte 
omschrijven in een onderzoek voor Stichting Kunst & Zaken cultureel ondernemerschap als volgt:

“Cultureel ondernemerschap is ondernemerschap met een extra dimensie. Een ondernemer op cultureel 
gebied streeft ook culturele, ofwel artistieke doelstellingen na, niet in plaats van maar naast de gebruikelijke 
zakelijke doelstellingen. Cultureel ondernemerschap is dus: ondernemerschap waarbij gestreefd wordt naar 
een optimale balans tussen zakelijke en artistieke doelstellingen.” 
Ook als Grenswerk willen wij cultureel ondernemend zijn. Het gevaar dat op de loer ligt is dat er onbalans 
ontstaat tussen de zakelijke en artistieke doelstellingen.  Diepgang en vernieuwing in de programmering 
en tevens talentontwikkeling zijn bijvoorbeeld artistieke doelstellingen die niet moeten lijden onder een 
sterkere zakelijke profilering. Voor het team van Grenswerk zal het zaak worden om bovenstaand 
spanningsveld niet uit het oog te verliezen. 

Bovenstaande constatering was voor ons team de opmaat naar een inventarisatie van trends & 
ontwikkelingen en tevens kansen & bedreigingen, die alle van invloed zijn op de kaders waarbinnen we 
willen opereren en hoe we uiteindelijk ons beleid concreet gaan uitvoeren. 

We hebben het volgende gesignaleerd:

• Grote toegankelijkheid van muziek online
• Mensen hechten steeds meer waarde aan beleving (experience economy)
• Culturele manifestatie ‘drang’ van gemeentes
• Groeiende behoefte om weer offline te gaan
• Participatie en co-creatie
• Festivalseizoen wordt langer en er ontstaan steeds meer niche festivals 
• Toegenomen profilering en branding van artiesten
• Toenemend aantal locaties dat popmuziek programmeert

TRENDS & ONTWIKKELINGEN

KANSEN
• Omarmen van de Venlonaar
• Sponsoring en participatie van het bedrijfsleven
• Aantrekken van studenten als nieuwe doelgroep
• Ondersteunen van de HaFaBra cultuur (Harmonie, Fanfare, Brassband)
• Babyboomers een podium en plek geven. Opwekken van nostalgie
• Publieksopbouw van onderop d.m.v. cultuureducatie en talentontwikkeling
• Nieuwe horecatak
• Ontwikkelingen (beste) binnenstad en wijk Q4
• Benutten van mogelijkheden podiumkwartier
• Samenwerkingen met partner instellingen, andere organisaties en stakeholders
• Grensoverschrijdende samenwerkingen
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BEDREIGINGEN
• Veel aanbieders van popmuziek
• Een overvolle festivalagenda 
• Bereikbaarheid OV
• Onzekerheid over de garantie van de exploitatiesubsidie
• In de regio nog veel mensen met de hand op de knip
• De grootte van de vrijwilligersschare
• Onbalans tussen artistieke en zakelijke doelstellingen



2. MISSIE, VISIE, AMBITIE
    & KERNWAARDEN

Grenswerk is het nieuwe poppodium van Venlo en omstreken. Activiteiten in alle aspecten van de 
popcultuur komen aan bod bij Grenswerk. Concerten, dancefeesten, repeteer- en opnamefaciliteiten, een 
popcafé, vrijwilligerswerk, opleidingsmogelijkheden en nog veel meer zullen zowel hun onderkomen vinden 
in het nieuwe pand alsook in een samenwerkingsvorm op locatie in de regio.

Het is belangrijk om een goed beeld te hebben van waar we met Grenswerk de komende jaren naartoe 
willen werken en wat we willen bereiken. Om goed voorbereid aan de slag te gaan en de juiste weg te 
bewandelen hebben we onze missie bepaald met iedereen die bij ons betrokken is.

MISSIE
Een bijdrage leveren aan de stad Venlo en haar regio, door mensen in aanraking te laten komen met, en 
plezier te laten beleven aan alle aspecten van popmuziek.

Onze visie is ons framework om de weg naar een succesvolle toekomst op de juiste wijze te bewandelen.

VISIE
Poppodium Grenswerk wordt een plek waar mensen op een laagdrempelige manier in aanraking komen 
met muziek en met elkaar. Het programma is aansprekend en voor een brede doelgroep: populariteit, 
kwaliteit, vernieuwing en verdieping gaan hand in hand. Onze organisatie, bestaande uit beroepskrachten 
en vrijwilligers, is de aanjager van popcultuur in de regio en wij stellen ons ten allen tijden op als een zeer 
betrouwbare samenwerkingspartner. Met het oog op cultureel ondernemerschap willen we 
samenwerkingsverbanden aangaan zowel inpandig als op locaties buiten ons poppodium.

We willen als organisatie een ambitieniveau uitspreken om zo een plek aan de horizon te hebben waar we 
naar toe willen werken de komende jaren. 

AMBITIE
Het meest gerenommeerde en vernieuwende poppodium van Limburg, een poppodium met landelijke 
allure en bezoekers uit het hele land.

KERNWAARDEN
Alle projecten die we aanpakken en alle contacten die we onderhouden benaderen wij vanuit een uniforme 
gedachte: we zoeken altijd naar verbanden om op een zinvolle manier samen te werken. Wij vinden het 
belangrijk om onze waardering ook daadwerkelijk uit te spreken naar een ieder die op een plezierige 
manier met ons samenwerkt. Wij laten ons niet leiden over gebaande paden, maar houden van uitdagingen 
en innovatie. Wij zijn open over wie we zijn, wat we doen, hoe we dat doen en vooral waarom we dat 
doen. Verder zijn: professionaliteit en betrouwbaarheid, een voorwaarde van al ons handelen. Dit zijn 
onze kernwaarden. 
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3. SUCCESFACTOREN 
    & DOELSTELLINGEN
Het is van belang om vast te stellen wat voor de komende jaren onze kritische succesfactoren gaan zijn. 
Deze succesfactoren staan aan de basis van het behalen van onze strategische doelstellingen.

SUCCESFACTOREN
• Kwaliteit in alle disciplines van de organisatie. N.b. programma, licht & geluid, horeca, 
 medewerkers en vrijwilligers
• Cultureel ondernemerschap
• Breed manifesteren en ook zodanig zichtbaar zijn in de regio
• Deel uitmaken van de Venlose samenleving. Omarmd worden door de Venlonaar.

STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN 2014-2017
Om onze missie en visie mogelijk te maken hebben we meerdere inhoudelijke doelstellingen 
geformuleerd waar we ons de komende jaren op willen richten. In de volgende hoofdstukken zullen we 
dieper ingaan op deze doelstellingen.
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INHOUDELIJK
• Het poppodium wil een aanjager van de keten van popmuziek zijn
• We willen grote (inter)nationale artiesten naar Venlo halen
• Een onderscheidend programma aanbieden
• Artiesten boeken die op doorbreken staan
• Concepten ontwikkelen op gebied van pop & dance
• Samenwerken met programma ambassadeurs
• Lokale en regionale talenten een podium bieden
• Met de marketing inzetten op een brede middelen mix 
• Verbindingen aangaan met onze bezoekers
• Vernieuwend zijn in media gebruik en crossmediale concepten 
• Uitblinken met een sterk horeca concept voor het popcafé
• Nastreven van een hoge gastvrijheidsstandaard
• Aanbieden van verschillende verhuur mogelijkheden
• Het poppodium is de broedplaats voor (jong) talent op het gebied van pop en dance
• Het faciliteren van popeducatie op scholen en tevens buitenschoolse popeducatie

Om goed te kunnen bepalen of ons inhoudelijk beleid het gewenste resultaat heeft opgeleverd, en dit ook 
tussentijds en aan het einde van deze beleidsperiode te kunnen meten, hebben we de volgende 
bezoekers- en financiële doelstellingen geformuleerd.

BEZOEKERS
• Een geleidelijke stijging naar 30.000 bezoekers per jaar op onze locatie
• Door middel van samenwerkingen groeien naar een totaal van 60.000 bezoekers per jaar zowel op 
 locatie als buitenshuis  
• Een geleidelijke stijging van 110 naar 150 publieksactiviteiten per jaar
• 90%  van alle Venlonaren is bekend met Grenswerk
• 50% van alle Venlonaren heeft weleens een bezoek gebracht aan ons podium
• Een toename in het aantal bezoeken door niet Venlonaren van minimaal 40% 

FINANCIEEL 
• Binnen de exploitatiebegroting zijn we voor maximaal 40% afhankelijk van gemeentelijke subsidie 
• Minimaal 65% van de exploitatie subsidie is bedoeld voor kosten van artiesten
• Minimaal 3% van de exploitatie subsidie is bedoeld voor talentontwikkeling en cultuureducatie
• Lokale popmuziekevenementen en nieuwe initiatieven ondersteunen met een financiële en/of 
 facilitaire bijdrage. 

Poppodium Grenswerk is een stichting en streeft geen winst na. De commerciële inkomsten worden 
gebruikt voor het realiseren van onze inhoudelijk doelstellingen.



4. PROGRAMMA & PUBLIEK

Onze visie vermeldt het volgende over programma en publiek:

Het programma is aansprekend voor een brede doelgroep: populariteit, kwaliteit, vernieuwing en 
verdieping gaan hand in hand. 

Om een goed beeld te krijgen binnen welke kaders we met ons programma willen gaan opereren zullen we 
dieper ingaan op bovenstaande kernwoorden. 

Programma
Een keur aan stijlen zal structureel aan bod komen in poppodium Grenswerk. Hieronder vallen onder 
andere: pop, rock, blues, funk, soul, jazz, singer-songwriter, metal, techno, house, hip hop etc. Ook 
besteedt het poppodium veel aandacht aan regionale artiesten en aan dialectmuziek.

Brede doelgroep
Poppodium Grenswerk richt zich niet op een specifieke doelgroep. Popmuziek is voor alle leeftijden, van 
jong tot oud, van 0 tot 95 en voor mensen uit alle lagen van de samenleving. Grenswerk is daarmee het 
poppodium ‘van’ Venlo en haar inwoners. 

Populariteit
Binnen het programma van Grenswerk zal veel ruimte zijn voor populaire acts. Hiermee bedoelen we het 
populaire middensegment van Nederlandse bands en artiesten die bekend zijn bij het brede publiek. 
Binnen de dance gaat het dan over het semi-topsegment van (inter)nationale dj’s. Nationale topartiesten en 
de internationale subtop kunnen in samenwerking met de Maaspoort geprogrammeerd worden in de Frans 
Boermans zaal. Met name de eerste 2 jaar zal er binnen het programma van Grenswerk een grotere focus 
zijn op commerciëlere populaire acts, om zo de inwoners van onze stad en regio bekend te laten worden 
met het poppodium. 

Kwaliteit
Kwaliteit wordt door velen vaak als een subjectief begrip gezien. Hoewel er veel discussie over mogelijk is 
presenteren wij het wel als een van onze onderscheidende vermogens binnen het totale programma 
aanbod. Hierbij staat ‘kwaliteit’ voor het voldoen aan de perceptie van ons publiek, waarbij voor ons de 
relevantie van het programma tevens een andere belangrijk criterium is.  

Vernieuwing
Vanaf het begin zal Grenswerk ook veel aandacht houden voor kleinere en vernieuwende acts. Op dit vlak 
is een langdurigere investering nodig om het potentiële publiek (de ‘early adopters’, liefhebbers en puristen) 
te kunnen binden aan ons poppodium. Deze investering kenmerkt zich met name door het voorzien in een 
structureel aanbod van een voor deze doelgroep interessant programma. Binnen 2 jaar willen we tot een 
programma aanbod komen waarbij een goede balans is tussen commercieel programma en inhoudelijk 
vernieuwend programma.

Verdieping
Grenswerk wil de grenzen opzoeken en overschrijden, verdieping en verbreding is hiervoor noodzakelijk. 
Dit zal vorm krijgen door het creëren van een rand-programma dat thematisch aansluit op het 
kernprogramma. Seminars, workshops, lezingen, expo, literatuur, film en  een cross-cultureel programma 
rondom popcultuur behoren tot de mogelijkheden.  
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Om bovenstaande visie te realiseren hebben we zeven doelstellingen geformuleerd waar we ons de ko-
mende jaren op willen richten. De eerste 2 doelstellingen komen nadrukkelijk overeen met een belangrijk 
beleidsvoornemen uit Kansen voor Cultuur! (Cultuurbeleid gemeente Venlo 2011 - 2015). 
Over het beleidsvoornemen, Invulling Podium kwartier wordt het volgende geschreven: 

“Een eigentijdse culturele infrastructuur levert een belangrijke bijdrage aan de aantrekkelijkheid van de 
stad. Om de vitaliteit van de stad te bevorderen wil Venlo jongeren en hoger opgeleiden aantrekken.”

1. AANJAGER VAN DE KETEN VAN POPMUZIEK
Door de reeds aanwezige samenwerkingen met het Kunstencentrum en het Zomerparkfeest en de 
aanstaande samenwerking met Theater de Maaspoort is er in Venlo een ‘keten van popmuziek’ aan het 
ontstaan. De stad herbergt nu verschillende podia van klein tot heel groot waar zowel lokaal als nationaal 
aanstormend poptalent terecht kan. Hierdoor krijgt talent niet alleen een kans om op te treden maar 
mogelijk ook door te breken en door te groeien binnen de Venlose popketen. De keten van popmuziek ziet 
er als volgt uit:

- Popcafé Grenswerk (capaciteit 50 - 150)
- Café’s met podiumfunctie in de binnenstad (capaciteit 50 - 250)
- Zaal Grenswerk (100 - 550)
- Theater de Maaspoort (900 en 1500)
- Zomerparkfeest (10.000+)

De eerste podiumstappen kunnen gezet worden op het podium van het popcafé of in de lokale café’s met 
podiumfunctie. Grenswerk en Theater de Maaspoort zoeken actief de samenwerking met elkaar op. 
Grotere popconcerten kunnen in overleg geprogrammeerd worden in de Frans Boermanszaal of de grote 
zaal. Hierdoor ontstaat een interessant podiumkwartier, waarbij poppodium en theater elkaar op allerlei 
vlakken kunnen versterken. Deze lijn kan ook doorgetrokken worden met het Zomerparkfeest: acts (zowel 
talent, aanstormend of gevestigd) kunnen gefaseerd gepresenteerd worden op elkaars podia, om zo de 
interesse voor de act bij het publiek te bevorderen.

2. GROTE (INTER)NATIONALE ARTIESTEN NAAR VENLO HALEN
Grootschalige optredens van grote (inter)nationale artiesten zorgen voor een bovenregionale uitstraling. 
Dit zal er aan bijdragen dat Venlo haar rol als culturele Euregionale centrumstad kan waarmaken. Theater 
de Maaspoort heeft twee zalen die dergelijke acts kunnen faciliteren. Tevens willen we door middel van 
samenwerkingsverbanden grote artiesten programmeren op andere evenementen/festivals in de regio.

3. EEN ONDERSCHEIDEND PROGRAMMA
Het onderscheidene vermogen t.o.v. andere lokale en regionale podia is dat Grenswerk beschikt over 
moderne faciliteiten, professioneel personeel en een pand dat een grootstedelijke uitstraling heeft. 
Zodoende zal Grenswerk voor populaire bands, artiesten en DJ’s een zeer interessante presentatieplek 
zijn. Dit neemt niet weg dat er door de programma afdeling voortdurend inspanningen verricht dienen te 
worden om dit onderscheidende programma binnen te halen. Aan de programma aanbod zijde heerst 
immers schaarste: er zijn meer podia die in dezelfde vijver vissen, zowel lokaal als landelijk.

6



4. BOEKEN VAN ARTIESTEN DIE OP DOORBREKEN STAAN
We hebben als poppodium de taak om nieuwe trends binnen de pop- en dancemuziek op te pikken en in 
Venlo te presenteren. Uiteindelijk moet dit wel tot zoveel mogelijk publiek leiden. De uitdaging van de 
programma afdeling is om op het juiste moment de juiste opkomende acts vast te leggen.  

5. CONCEPTEN ONTWIKKELEN OP HET GEBIED VAN POP & DANCE
Om mooie inhoudelijke programma’s te kunnen verkopen aan het publiek wordt het steeds belangrijker om 
dit in een goed concept te verpakken. Een duidelijk en aansprekend concept verkoopt zich makkelijker, 
waardoor je met een relatief onbekend programma (denk bijvoorbeeld aan de Zomerparkfeest 
Winteredities) eenvoudiger een groot publiek kunt aanspreken. Binnen de dance wordt al langer 
voornamelijk op conceptbasis gewerkt, en deze methode heeft zich de afgelopen jaren ook dubbel en 
dwars bewezen. 

6. INZETTEN VAN PROGRAMMA AMBASSADEURS 
Niets is zo effectief als mond-tot-mond reclame, zeker op het moment dat deze overgebracht wordt door 
een ambassadeur van het poppodium. In feite zijn alle medewerkers en vrijwilligers van het poppodium 
ambassadeurs. Een speciale rol is echter weggelegd voor programma ambassadeurs; mensen die 
betrokken zijn bij het organiseren van een programmaonderdeel als zijnde promoter, DJ, medeorganisator 
of super-fan. De programma en marketing afdeling heeft al deze ambassadeurs onder haar hoede, 
onderhoudt nauw contact, geeft kaders en richting, spreekt waardering uit en zoekt daar waar nodig naar 
uitbreiding en versterking binnen het ambassadeurslegioen.  
Het inzetten van ambassadeurs sluit feilloos aan op de wens van het poppodium om ‘van’ Venlo en haar 
inwoners te zijn.
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7. LOKALE EN REGIONALE TALENTEN EEN PODIUM BIEDEN
Voor de ontwikkeling van talentvolle artiesten is het van belang dat ze zich kunnen presenteren aan een 
publiek en zo ook ervaring op kunnen doen. De hiervoor genoemde keten van popmuziek zorgt voor de 
infrastructuur. Het poppodium wil actief bijdragen aan de ontwikkeling van talent. Dit wordt onder andere 
gedaan door i.s.m. het Kunstencentrum het plan Pop Shop aan te bieden (zie hoofdstuk 7. 
Talentontwikkeling), 2-maandelijks het Sell!t concept te organiseren (waarbij talentvolle lokale bands de 
mogelijkheid krijgen om zich op het podium van Grenswerk te presenteren), en zoveel mogelijk lokale 
artiesten te programmeren als support show bij grotere acts. In het popcafé zullen daarnaast op 
regelmatige basis gratis programma activiteiten zijn, waarbij we lokaal talent de boventoon willen laten 
voeren. 



5. MARKETING & PR

Onze marketing richt zich erop dat elke popliefhebber weet dat er voor hem of haar een plek is in 
Grenswerk en dat ze zodoende ook de weg naar het poppodium weten te vinden. Plezier, 
laagdrempeligheid en kwaliteit zijn de associaties die wij met het merk Grenswerk willen creëren.  

SDP
Om een goed beeld te schetsen over hoe Grenswerk met de marketing omgaat en wat onze visie hierop is, 
beschrijven we hier allereerst onze kijk op SDP. SDP staat voor segmentatie, doelgroep en positionering. 
Voor vele organisaties is het strategisch beleid op deze drie onderdelen vaak een theoretische 
aangelegenheid. Grenswerk wil de theorie vertalen naar nuttige praktijk.

Segmentatie kan op veel verschillende manieren en meestal gebeurt dit op basis van demografische en 
of economische gegevens. Om onze brede en grote doelgroep beter te kunnen opdelen en zo te bereiken 
vinden wij het noodzakelijk om tevens te segmenteren op basis van waardes, waardes die traditioneel, 
modern en post-modern kunnen zijn. Elke waarde-groep heeft namelijk zijn eigen kenmerken zoals media 
gebruik, vervoer, genrevoorkeuren en levensstandaarden.

Het opdelen van onze brede doelgroep zal ten gunste komen van de positionering van Grenswerk. 
Grenswerk is er voor de pop, hiphop, rock, singersongwriter, jazz en ga zo maar door- liefhebber. Elke 
heeft zo zijn eigen idee over een geslaagd poppodium en het bijhorende merk. Gericht inspelen op deze 
doelgroepen helpt ons in de positionering van Grenswerk bij alle mogelijke liefhebbers. Daarnaast zal 
Grenswerk via haar PR kanalen het grote publiek aanspreken zodat we iedereen die zich kan identificeren 
met popmuziek bereiken. Want dat is waar wij willen zijn, bij de popliefhebber.

Binnen ons marketingbeleid willen we ons vervolgens focussen op de volgende pijlers.  

MIDDELEN MIX
Om een zo breed mogelijke doelgroep te bereiken willen met onze marketing en pr gebruik maken van de 
volgende middelen:

• Website
• Mobiel
• Active tickets als online ticketplatform
• Social media met focus op Facebook, Twitter, Instagram en Youtube
• Muziek platforms zoals Spotify, Last fm en Soundcloud
• Magazines zoals OOR, DJ Broadcast, Uit-In Noord-Limburg
• Programmaboekjes
• Drukwerk zoals posters en flyers
• Per activiteit gerelateerde blogs en online platforms, zoals het lokale Krag.nu
• Pers (lokaal partnerschap aangaan met Omroep Venlo)
• Nieuwsbrieven
• Guerrilla acties

Op de voorgrond zullen de website en social media van Grenswerk de hoofdkanalen zijn waarin Grenswerk 
haar programma en merk communiceert. Aan de achterkant zal het systeem ‘Active Tickets’ de spin in het 
web zijn. Active Tickets is een ticketing systeem dat met alle poppodia in Limburg is aangekocht. Middels 
dit systeem wordt een gezamenlijke database opgebouwd en krijgt Grenswerk een goed inzicht in de 
gegevens en gedragingen van haar bezoekers. Meten is weten en daar zal het poppodium goed gebruik 
van gaan maken. Door de gezamenlijke aankoop kan marketing ook op provinciaal gebied worden 
opgepakt en creëert dit zo een gezonde samenwerking in het Limburgse poplandschap.
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HET MERK GRENSWERK
Bezoekers, gasten, overheden, artiesten, leveranciers en alle overige stakeholders moeten bij het horen 
en/of zien van Grenswerk de associatie krijgen dat Grenswerk een laagdrempelig, plezierig en tof 
poppodium is. Een podium dat staat voor kwaliteit en naar de voorgrond treedt als een prettige 
samenwerkingspartner. Tevens is het doel om in 2014 het merk Grenswerk extra te belichten door het 
podium heel groots en vol allure neer te zetten. Vervolgens zal het zaak worden om elke positieve 
ervaring uit te dragen en dit vooral ook te blijven herhalen. Op deze manier gaat het merk Grenswerk zijn 
eigen positieve leven leiden.

BINDING EN BELEVING
Natuurlijk willen wij ons ook verbinden aan onze doelgroep. Als mensen ons willen omarmen dan knuffelen 
wij terug. Voor die popliefhebbers willen we gaan werken met een zeer voordelige Grenswerk jaarpas. 
Deze pas kan niet alleen gekocht worden door onze bezoekers maar is bijvoorbeeld ook in te zetten voor 
zakelijke contacten, sponsoren en andere stakeholders.

De pas brengt de volgende voordelen met zich mee:

- een aantal gratis shows per jaar
- korting op andere activiteiten
- voorrang op voorverkoop
- exclusief op de hoogte worden gebracht van nieuwe shows
- extra service
- klankbord

Naast deze jaarpas zet Grenswerk in op binding met haar bezoeker door middel van open en eerlijke 
communicatie, reageren op en luisteren naar hun stem en vervolgens hierop actie ondernemen. Co-creatie 
is hierbij ook een kernwoord. Popmuziek is iets wat samen wordt beleefd, samen als popliefhebbers 
werken we aan een sterk poppodium.

De beleving houdt niet op na een concert. Door in te zetten op ‘aftersales’ via de website en social media 
wil Grenswerk de beleving voortzetten. Bezoekers keren hierdoor sneller terug naar de 
communicatiekanalen van Grenswerk waardoor wij ons verhaal vaker kunnen vertellen. Beleving en 
binding kan ook zonder fysieke aanwezigheid, door shows te streamen op internet en met de lokale media 
wordt ons aanbod nog verder verspreid.

INNOVATIE / CROSS MEDIAAL
Zoals Grenswerk vernieuwend wil zijn met haar programma wil zij dat ook in haar media gebruik. Anno 
2014 zijn de verschillende media kanalen en mogelijkheden eindeloos. Het benutten van doordachte 
crossmediale concepten en toepassingen is een pré in de marketing van Grenswerk. Met cross mediaal 
wordt het doorvoeren van een rode lijn in de communicatie tussen verschillende media kanalen bedoeld. 
Hierbij kan worden gedacht aan 1 concept doorgevoerd in audio visueel, print, online, offline en guerilla 
uitingen. Trendwatching en de implementatie ervan is een belangrijke taak voor de marketing medewerker.
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6. HORECA & VERHUUR

Onze horeca inkomsten zullen van groot belang zijn voor onze exploitatiebegroting. De verhuizing naar een 
nieuw goed geoutilleerd pand in de binnenstad maakt het ook mogelijk om enorme stappen, in vergelijk met 
Perron55, in de horeca bedrijfsvoering te maken. Ons popcafé, een professionele keuken, betaalde 
horecakrachten, een geautomatiseerd horeca systeem en verschillende verhuur mogelijkheden worden 
onze ingrediënten voor een hopelijk succesvolle horecatak.

POPCAFE
Het popcafé gaat waarschijnlijk voor velen de eerste kennismaking met ons poppodium zijn. Het is de 
bedoeling dat gasten op een laagdrempelige manier in contact komen met ons podium. Om deze extra PR 
tool optimaal te benutten is het van belang dat we open zijn op reguliere horecatijden. We willen de hippe 
huiskamer van de stad zijn met op de achtergrond altijd een playlist met de beste nieuwe muziek van dat 
moment, tevens met  narrowcasting om ons programma te kunnen communiceren en regelmatig een 
verrassend gratis optreden op het podium van het café. 

CONCEPT
In het huidige horeca klimaat is het bijna ondenkbaar om alleen te focussen op de natte horeca, voor Venlo 
is dit zeker niet anders. Willen we interessant zijn voor een zo breed mogelijke doelgroep dan zijn goede 
lunch en diner mogelijkheden noodzakelijk. Van belang gaat zijn dat we ons onderscheiden ten opzichte 
van het bestaande horeca aanbod in Venlo, niet alleen wat betreft het drank assortiment maar vooral ook 
wat betreft de menukaart. We willen gaan uitblinken met een onderscheidende ‘signature dish’ in een hele 
informele setting. Het moet passen binnen de popcultuur wereld en de hippe huiskamer die we willen zijn. 
Optredens koppelen aan een avondje eten is wat we willen bereiken.

AUTOMATISERING
We willen in Grenswerk groeien naar zo’n 100 actieve vrijwilligers, waarvan bijna de helft ingezet kan 
worden achter de bars van de grote zaal en het aangrenzende balkon. Mede door dit hoge aantal en 
tevens het verloop dat er plaats vind binnen deze vrijwilligerspool is een horeca automatisering systeem 
onmisbaar. Door de snelle ontwikkeling van deze techniek is het tegenwoordig mogelijk om alles wat vanuit 
de bar geschonken wordt te monitoren. Het systeem zorgt ten alle tijden voor een perfecte maatvoering en 
is tevens zeer gebruiksvriendelijk waardoor fouten bijna niet meer gemaakt kunnen worden en hierdoor ook 
de winstmarges enorm verbeteren. Tevens kan er een online koppeling met ons boekhoudpakket gemaakt 
worden waardoor de administratie en voorraadbeheer altijd up-to-date zijn. 

GASTVRIJHEID
In de popsector wordt er altijd gerefereerd aan bezoekers. In geval van een concert of dance avond 
bezoeken is dit ook de juiste term om te gebruiken. Voor ons popcafé en extra commerciële verhuur 
activiteiten zullen we moeten gaan werken met de term gasten. Door in de basis te praten over gasten 
wordt het begrip gastvrijheid ook beter gedragen binnen de organisatie. Binnen onze organisatie zullen we 
gaan werken met een vaste horeca kracht die vrijwilligers kan trainen en zo ook naar een hoger 
gastvrijheidsniveau kan tillen. Deze horeca medewerker zal de extra verhuur aanvragen in goede banen 
leiden en zal tevens voor zowel de zaal als het popcafé een coördinerende rol hebben. Daarnaast vraagt 
de specifieke horeca benadering van het popcafé om betaalde medewerkers in de bediening om er zo 
zeker van te zijn dat de gastvrijheidstandaard hoog zal komen te liggen. 
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VERHUUR MOGELIJKHEDEN
De prachtige nieuwe locatie zorgt voor extra mogelijkheden binnen de exploitatie. De vele moderne 
faciliteiten en de hoge gastvrijheidstandaard maken verhuur aan de zakelijke markt mogelijk. Vooral het 
balkon met een eigen bar boven de zaal maken het interessant om een programma-activiteit te koppelen 
aan een zakelijke borrel. Als meer bedrijven hun weg weten te vinden naar het podium dan gaat uiteindelijk 
ook sponsoring een belangrijk onderdeel van onze exploitatie worden. Om uiteindelijk zoveel mogelijk 
Venlonaren te bereiken willen we tevens de levendige Venlose HaFaBra cultuur ondersteunen door onze 
grote zaal doordeweeks in te zetten als repetitieruimte.
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7. TALENTONTWIKKELING EN EDUCATIE

Een belangrijk beleidsvoornemen uit Kansen voor Cultuur! (Cultuurbeleid gemeente Venlo 2011 - 2015) 
is: Talentontwikkeling jonge inwoners stimuleren. “Expliciet inzetten op talentontwikkeling van jonge 
inwoners in de verschillende disciplines van kunst en cultuur.” 

Als Grenswerk zijn we zeer content dat de gemeente Venlo talentontwikkeling van dermate groot belang 
vind dat ze het opnemen in hun cultuurbeleid. Het sluit namelijk naadloos aan op onze zienswijze dat we 
een aanjagersrol willen pakken wat betreft investeren in talent en educatie.

We hebben de volgende 3 speerpunten geformuleerd:

1. Het poppodium is de broedplaats voor (jong) talent op het gebied van pop en dance

Het poppodium is, in al haar facetten, bij uitstek de plek waar muzikaal poptalent tot wasdom kan komen. In 
de oefenruimten kunnen artiesten, bands en DJ’s hun eerste muzikale stappen zetten. Het podium van het 
popcafé en/of de zaal zal voor velen een mogelijkheid bieden voor een eerste optreden. In het pand ont-
moeten muzikanten elkaar, leggen ze contacten en zo komen er samenwerkingen tot stand.

Binnen het vrijwilligerswerk is ook veel ruimte voor ontwikkeling. Onder professionele begeleiding kunnen 
geïnteresseerde vrijwilligers zich ontwikkelen als concert-organisator, promoter, resident DJ of marketeer. 

Bijzonder is bijvoorbeeld ook dat de techniek diensten voor licht en geluid worden uitgevoerd door vrijwil-
ligers, dit in tegenstelling tot vergelijkbare collega podia waar deze diensten vaak volledig worden uit-
gevoerd door betaalde krachten. Dit is alleen realiseerbaar doordat Grenswerk intern een gecoördineerd 
opleidingstraject aanbied. De opleidingen worden gegeven door de Coördinator Techniek, aangevuld door 
enkele ervaren vrijwillige technici. Grenswerk is hiermee een ware kweekvijver voor podium technici.

2. Buitenschoolse popeducatie: Pop Shop 

Een ander belangrijk beleidsvoornemen uit Kansen voor Cultuur! (Cultuurbeleid gemeente Venlo 2011 - 
2015) is: De creatieve keten als richtinggevend concept hanteren voor samenwerking in de kunsten. “De 
creatieve keten bestaat uit de schakels leren, produceren, presenteren en interesseren. Wij willen dat 
binnen elke discipline van kunst en cultuur oog is voor de samenhang tussen deze schakels en dat 
organisaties die op één of meer van deze schakels opereren, met elkaar in verbinding staan.”

Pop Shop speelt nadrukkelijk in op dit beleidsvoornemen. Het is een samenwerking tussen 
Kunstencentrum Venlo en Grenswerk, die begin 2014 samen een Pop Shop beleids- en uitvoeringsplan 
hebben vastgesteld. 
Het beleidsplan beschrijft op welke wijze er samen vorm gegeven wordt aan een goed popklimaat in Venlo. 
Uitgangspunt is dat zoveel mogelijk instellingen, podia en andere potentiële partners wat betreft 
popmuziek met elkaar samenwerken om zo dit goede popklimaat te realiseren. Binnen het uitvoeringsplan 
hebben beide organisaties hun eigen taken, zodat de eigen identiteit gehandhaafd blijft, maar staat 
versterking van en samenwerking met uitvoerig beschreven. 
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Voor de buitenwereld is Pop Shop is een verzamelnaam voor verschillende reguliere muzieklessen en 
additionele cursussen die door het Kunstencentrum worden aangeboden op het gebied van popmuziek. 
Denk hierbij aan bijvoorbeeld (bas)gitaarlessen, drumlessen, zanglessen, band-coaching, dj cursus en 
producer cursus. 

Het centrale punt van Pop Shop is het gebouw van Grenswerk midden in het centrum van Venlo. Het heeft 
hierdoor een centrale ligging en is een ideale uitvalsbasis voor Pop Shop. Het Kunstencentrum gaat enkele 
oefenruimten huren, waarin muzieklessen en cursussen plaats zullen vinden. Uiteraard staan ook andere 
faciliteiten, zoals de zaal en het podium van het popcafé ter beschikking voor uiteindelijke presentaties van 
het eindresultaat. Het hele Pop Shop project fungeert als een netwerk waar leerlingen, cursisten en 
muzikanten zelf informatie en kennis met betrekking tot popmuziek kunnen uitwisselen.

3. Popeducatie voor scholen

Grenswerk heeft de nadrukkelijke wens om een duidelijk connectie met de bovenbouw van diverse lagere 
scholen en middelbare scholen te maken. Medio 2014 zal er door Grenswerk in samenwerking met partijen 
als het Kunstencentrum en Kunst Uit Het Vuistje een plan van aanpak ontwikkeld worden. Er is een 
duidelijke wens om toegespitste lesprogramma’s te ontwikkelen waarbij leerlingen op een speelse manier in 
aanraking komen met het poppodium en de popcultuur. Hierbij dienen ‘prikkelen’, ‘inspireren’ en ‘zelf laten 
doen’ de boventoon te voeren.
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8. ORGANISATIE

Grenswerk is formeel de handelsnaam van Stichting Poppodium Venlo. De stichting kent een 
bestuursmodel waarin het bestuur van de stichting eindverantwoordelijk is voor de gang van zaken. Het 
bestuur heeft de dagelijkse leiding van de organisatie overgedragen aan de directeur van Grenswerk. De 
directeur geeft op zijn beurt leiding aan een professioneel team. Het vaste team van betaalde krachten 
bestaat uit 9,55 fte en is als volgt onderverdeeld op basis van takenverdeling en verantwoordelijkheden:

Directeur (1fte)
• algemene leiding en eindverantwoordelijkheid
• beleid & strategie
• finance & control
• rapportage
• P&O betaalde krachten
• stakeholdermanagement & sponsoring
• commerciële horeca & events
• projectbegeleiding

Teammanager (1fte)
• operationele leiding
• ondersteuning beleid & strategie
• bewaking operationeel budget
• management kernteam (marketing / productie / programma) 
• rapportage
• projectbegeleiding
• onderhouden partnerships 
• hoofdverantwoordelijk stagiaire beleid 
• programmering dance

Coördinator Productie  (1fte)
• leiding en eindverantwoording pre-productie en productie
• bewaking productiebudget
• werving en selectie van vrijwilligers
• ontwikkelen en onderhouden vrijwilligersbeleid
• coördineren deskundigheidsbevordering vrijwilligers
• leiden van vergaderingen met vrijwilligers
• verantwoordelijk voor ARBO beleid en veiligheid
• opstellen van werkroosters
• financiële en administratieve afwikkeling producties
• coördineren productie verhuur activiteiten

Programmeur (0,84fte)
• ontwikkelen en uitvoeren programmabeleid
• bewaking programmabudget
• onderhouden contacten agencies / artiesten
• partnerships
• medeontwikkeling programma-gerelateerde marketing & pr
• verschaffen informatie voor productie & techniek
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Medewerker Marketing (1fte)
• bewaking marketing budget
• uitvoering van promotieprojecten 
• coördinatie van ontwikkeling en distributie publiciteitsmateriaal (on- en offline)
• beheren van ons ticketing systeem
• analyseren van de ticketing database 
• coördinatie van PR vrijwilligers
• coördinatie fotografie 
• klantenservice
• redactionele werkzaamheden 
• bedenken van speciale PR en marketing acties 
• perscontacten (onderhouden en uitbreiden)

Coördinator Techniek (0,84fte)
• verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van theater-technische installaties. 
• kennisbevordering, coaching en opleiding techniek vrijwilligers. 
• beheer en administratie van de oefenruimten en studio
• technische pre-productie van activiteiten.

Medewerker Horeca & Verhuur (1fte)
• leiding en eindverantwoordelijkheid voor de horeca op productiedagen
• verzorgen van de horeca inkoop 
• bijhouden van de productie-adminstratie
• uitvoeren van verschillende verhuur aanvragen

Popcafé: Koks (1,24fte)
• leiding en eindverantwoordelijke voor de keuken
• inkoop van keuken
• aansturing medewerkers keuken

Popcafé: Medewerkers Keuken (0,39fte)
• ondersteunende kracht tijdens drukke avonden
• verantwoordelijk voor de afwas 

Popcafé: Medewerkers bediening (1,24 fte)
• zelfstandige horeca medewerker
• open en sluit werkzaamheden popcafé
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Ter ondersteuning van enkele disciplines is er vanuit Grenswerk elk jaar de behoefte voor een aantal stagi-
aires en vrijwilligers op vaste plekken binnen de organisatie. Het betreft de volgende functies:

Stagiaire Marketing & PR (0,84fte)                                                                                     
Aansturing door Medewerker Marketing

Stagiaire Grafische Vormgeving & New  Media (0,84fte)                                            
Aansturing door Medewerker Marketing

Stagiaire Vrijwilligers Coördinatie (0,84fte)                                                                   
Aansturing door Coördinator Productie

Stagiaire Productie en Supervisie (0,84fte)                                                                 
Aansturing door Coördinator Productie 

Stagiaire Techniek (0,84fte)                                                                                                
Aansturing door Coördinator Techniek

Vrijwilliger Supervisie (0,50fte)                                                                                           
Aansturing door Coördinator Productie

Vrijwilliger Beheer en Onderhoud (0,50fte)                                                                  
Aansturing door Coördinator Productie

Vrijwilligers zijn het hart van Grenswerk                                                                                 
Voor de uitvoering van producties en activiteiten is Grenswerk in sterke mate afhankelijk van vrijwilligers. 
In 2013 werden bijvoorbeeld circa 11450 uren door vrijwilligers ingevuld. Dit is te kwantificeren als 5,8 fte 
additionele vrijwillige ondersteuning. Grenswerk wil zich blijven profileren als de vrijwilligersorganisatie voor 
jongeren en jongvolwassenen uit Venlo en omgeving en zo de komende jaren groeien naar een pool van 
minimaal 100 actieve vrijwilligers. 

De vrijwilligers zijn werkzaam als bar medewerker, kassa medewerker, muntverkoper, kaartcontrole, 
garderobe medewerker, artiestenbegeleider, licht en geluid technicus, pr medewerker en als fotograaf.
Het werken met vrijwilligers geeft heel veel energie aan een organisatie, maar het kost echter ook veel 
energie. Om de kwaliteiten van vrijwilligers optimaal te kunnen benutten en ze de aandacht te geven die ze 
verdienen is het belangrijk ze inwerktijd, vertrouwen, sturing en scholing te geven. We zien het als een van 
onze voornaamste taken om ervoor te zorgen dat dit aspect klopt binnen onze organisatie. Alleen zo 
kunnen we de eerder vermelde kritische succesfactor van kwaliteit in alle disciplines van de organisatie 
waarmaken. 

De belangrijkste redenen waarom vrijwilligers kiezen om bij Grenswerk aan de slag te gaan zijn:
• andere mensen leren kennen
• werkervaring opdoen in een relaxte en inspirerende omgeving
• talentontwikkeling
• opbouw van CV
• bijdrage aan het culturele leven in Venlo
• inspannende ontspanning
• gratis naar Grenswerk activiteiten

Kortom, met de vele vrijwilligers draagt Grenswerk niet alleen bij aan het culturele klimaat maar zeker ook 
aan het sociale klimaat in Venlo.
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Omzet ticketverkoop      200.000 
Omzet drank bij activiteiten      270.000 
Omzet popcafe incl. keuken      150.000 
Omzet verhuur       30.000 
Omzet garderobe       10.000 
Omzet oefenruimtes       40.000 
Overige Inkomsten       25.000 
Exploitatiesubsidie       383.734 
Huursubsidie        43.400 
Huisvestingssubsidie       53.000 
Subsidie Vervangingsinvestering     61.700 
Sponsoring Vervangingsinvestering     30.000 
 
Totaal Baten        1.296.834 
 
Besteed aan doelstellingen      440.000 
Inkoop horeca        135.000 
Kosten artiesten        305.000 
 
Lonen en salarissen       454.000 
Lonen en salarissen       419.000 
Ziekengeld / verzuim verzekering     5.000 
Overige personeelskosten      30.000 
 
Huisvestingskosten       147.400 
Huur          59.400 
Schoonmaak        30.000 
Gas-water-licht       40.000 
Onderhoud en overige lasten      18.000 
 
Kosten machines en installaties     122.100 
Onderhoud inventaris       25.000 
Klein inventaris       10.000 
Huur inventaris       14.200 
Dotatie voorziening vervangings investering    72.900 
 
Verkoopkosten       80.000 
PR & Marketing       40.000 
Beveiliging / Bewaking      20.000 
Overige verkoopkosten      20.000 
 
Algemene kosten       53.334 
 
Totaal Kosten       1.296.834 
 
Resultaat         -

9. BEGROTING GRENSWERK 2015
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