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Voorwoord 
 
Met de opstelling van dit bedrijfsplan zet de stichting Cultuurhuis De Klinker de meerjarenkoers uit 
voor de periode 2015-2018. In deze eerste periode van Cultuurhuis De Klinker zorgen we er voor dat 
het cultuurhuis in Oost-Groningen de belangrijkste positie inneemt bij het aanbod van cultuur in de 
breedste zin. Dit op het gebied van theater, muziek en dans, literatuur, film en omroep. De Klinker 
wil gaan uitblinken in het leggen van verbanden tussen deze verschillende disciplines, hun 
organisaties en vooral ook naar de mensen in de regio. Midden in de samenleving zorgt De Klinker 
voor culturele verbanden. Voor het realiseren van de exploitatiedoelstellingen zullen de contacten 
met het bedrijfsleven en de hieruit vloeiende opdrachten een belangrijk onderdeel zijn van de 
bedrijfsvoering. 
 
In dit bedrijfsplan geven we aan welke maatschappelijke ontwikkelingen we zien en hoe we die 
vertalen naar beleid voor het cultuurhuis. We beschrijven welke doelgroepen we onderscheiden en 
welke producten we aanbieden. 
 
Het bedrijfsplan is de basis voor de meerjarenbegroting en de jaarbegroting. Om de bedrijfsvoering 
transparant te maken en te optimaliseren gaan we vanaf de start van de exploitatie verschillende 
onderwerpen en kosten monitoren. Jaarlijks zullen we de prestatie-indicatoren ook gebruiken voor 
de verantwoording naar de Raad van Toezicht, de gemeente Oldambt, de verschillende partners in 
het cultuurhuis en aan de maatschappij. 
 
De stichting Cultuurhuis De Klinker exploiteert met name het theater, de bioscoopfunctie en de 
horeca. Het cultuuraanbod in het nieuwe cultuurhuis wordt verbreed door de vestiging van de 
muziekschool, de bibliotheek, de lokale omroep in het gebouw aan de Mr. D.U. Stikkerlaan 251. Het 
centrum van Winschoten biedt vanaf 2015 dan plaats aan een integraal, modern en geavanceerd 
cultuurhuis. 
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 1 geven wij een inleiding van het bedrijfsplan waarnaar we in hoofdstuk 2, 3 en 4 de 
algemene ontwikkelingen in de maatschappij en de gewenste positie van De Klinker als cultuurhuis in 
Oost-Groningen beschrijven.  
 
In de hoofdstukken 5,6 en 7 geven we aan hoe wij Cultuurhuis De Klinker opstarten en tot een succes 
willen maken. In hoofdstuk 8 geven we de verwachting aan hoe De Klinker zich de komende jaren 
verder kan ontwikkelen. 
 
De vertaling van het voorgenomen beleid naar financiën krijgt vorm in de hoofdstukken 9 en 10. In 
hoofdstuk 11 geven we, met cijfers, aan hoe we de vinger aan de pols houden om de kwaliteit, de 
klantwaardering en de financiën te monitoren. In de bijlagen is een nadere opsomming gegeven van 
de verschillende ontwikkelingen in theaters, kunstencentra, de bibliotheek, de lokale omroep en 
dergelijke. 
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2 Inleiding  
 
Na de sloop van het voormalige theater De Klinker en de muziekschool heeft de gemeenteraad van 
de gemeente Oldambt in 2010 besloten tot het bouwen van een cultuurhuis waar het theater, de 
muziekschool, de bibliotheek en de lokale omroep samen in worden ondergebracht. Het nieuwe 
gebouw zal begin 2015 worden opgeleverd.  
 
Dit nieuwe gebouw beschikt over een grote theaterzaal (650 zitplaatsen), een kleine theater/filmzaal 
(175 zitplaatsen),14 lesruimtes op de 2e verdieping voor kunsteducatie, 2 ruimtes op de begane 
grond en 1e verdieping voor respectievelijk de vestiging van de bibliotheek en studio’s voor de lokale 
omroep. Verder is er in het gebouw een theatercafé op de begane grond en een leescafé op de 1e 
verdieping. Samen met de aanwezige foyers op alle verdiepingen is de nieuwe Klinker een volwaardig 
cultuurhuis anno 2015.  
 
De gemeente Oldambt heeft in 2013 de oprichting van de stichting Cultuurhuis De Klinker geïnitieerd 
en een Raad van Toezicht geselecteerd. De stichting zal de exploitatie van het nieuwe gebouw op 
zich nemen. Met het in gebruik nemen van het nieuwe gebouw breekt er ook een nieuwe tijd aan 
voor bedrijfsvoering en exploitatie.  
Dit bedrijfsplan is de weerslag van het proces van voorbereiding op deze nieuwe situatie en is 
samengesteld op basis van discussies binnen de organisatie, de Raad van Toezicht en de gemeente 
Oldambt. Zij is als eigenaar van het gebouw en als subsidieverstrekker nauw bij dit 
voorbereidingsproces betrokken.  
 
Het bedrijfsplan heeft betrekking op de kalenderjaren 2015 t/m 2018. Er is voor een 
meerjarenbedrijfsplan gekozen omdat er een aantal jaren nodig is om De Klinker stevig in de 
Oldambster samenleving en de regio te verankeren en de interne samenwerking te optimaliseren. 
Want dat er intern samengewerkt moet worden daar zijn de toekomstige gebruikers het van harte 
over eens. Dit is van belang voor de bezoekers, de gemeente, de gemeenschappelijke gebruikers, de 
medewerkers, de scholen, de organisaties en de bedrijven. We formuleren een aantal duidelijke 
uitgangspunten waarop de samenwerking, de artistieke organisatie en de bedrijfsvoering voor de 
komende jaren gericht is. Dit om een optimale culturele, maar ook efficiënte en effectieve, 
bedrijfsvoering te bewerkstelligen. Uiteraard zal op basis van de opgedane ervaringen dit bedrijfsplan 
zo nodig worden bijgesteld. 
 
Relatie met gemeente 
De stichting maakt met de gemeente schriftelijke afspraken over voorwaarden en uitgangspunten die 
zijn verbonden aan de jaarlijkse exploitatiesubsidie. De stichting dient jaarlijks vóór 1 juli een 
subsidieverzoek in bij de gemeente. Verantwoording vindt plaats door middel van het jaarverslag en 
het financieel jaarrapport, vergezeld met een verklaring van een accountant. Deze verantwoording 
vindt plaats vóór 1 mei van ieder jaar. 
In het zogenaamd Bestuurlijke Overleg tussen wethouder/portefeuillehouder cultuur en 
bestuur/directie van De Klinker stemmen we de culturele opgave en de uitvoering af. 
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3 Cultuurnota gemeente Oldambt 2012-2016 
 

Het gemeentelijk cultuurbeleid is vastgelegd in de cultuurnota 2012 – 2016 “Cultuur kleurt en 

verbindt”. Het gemeentelijke cultuurbeleid richt zich in de lopende beleidsperiode op drie 

speerpunten: 
a) Cultuurhuis Oldambt 
b) Samenwerking en afstemming 
c) Cultuurparticipatie en cultuureducatie 

 
Stichting Cultuurhuis De Klinker onderschrijft deze doelstellingen en heeft deze dan ook een plaats 
gegeven in dit bedrijfsplan. Bij de opstelling van de cultuurnota 2012 – 2016 is uitgegaan van een 
ingebruikname van de nieuwe Klinker in 2014.  
 
Voor 2016 is in de cultuurnota ook als doelstelling geformuleerd dat het cultuurhuis dan centraal 
staat in het culturele leven van de gemeente Oldambt en functioneert als aanjager en partner: “het 
cultuurhuis als spin in het web”. Door de latere oplevering, begin 2015, zal deze doelstelling later 
gerealiseerd worden; naar onze inschatting in 2018.  
 

4 Visie en missie 
 
Visie 
Het ervaren van kunst en cultuur in actieve zin en / of reflectieve zin draagt bij aan de ontplooiing en 
ontwikkeling van het individu. Het verrijkt de persoonlijkheid en draagt bij aan het begrijpen van de 
eigen culturele omgeving en verhoogt de cohesie binnen de samenleving. Het cultuurhuis fungeert 
hierin als; aanjager, partner, verbinder, ontmoetingsplek, kenniscentrum en podium. 
 
Missie 
Het cultuurhuis ontwikkelt zich tot het culturele hart van Winschoten, Oldambt en Oost-Groningen. 
Zij biedt een drempelloze toegang voor alle lagen van de bevolking voor velerlei vormen van cultuur. 
We zorgen voor een “huiskamergevoel” waar een natuurlijke aanloop, ook overdag, plaatsvindt. We 
bieden voorstellingen en diensten aan, al dan niet in samenwerking met onze partners in het 
gebouw. Wij werken vraaggericht maar willen ook vooruitlopend zijn, nieuwe ontwikkelingen volgen 
of zelf uitzetten. We zorgen voor een actieve en betrokken bedrijfscultuur die zich kenmerkt door het 
‘samen de klus klaren’.  
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5 Producten en diensten 
 

5.1 Algemeen 
De Klinker biedt een breed, divers, publiekstoegankelijk en betaalbaar aanbod aan van voorstellingen 
uit alle theaterdisciplines: toneel, cabaret en kleinkunst, muziektheater, musical, dans, concerten, 
jeugd- en familievoorstellingen, literatuur en streektaal, filmhuis- en commerciële films. Het aanbod 
is zo veel als mogelijk een afspiegeling van het brede aanbod in de culturele sector én van de vraag 
uit de markt. Daarnaast biedt De Klinker mogelijkheden tot verhuur van zalen aan bedrijfsleven en 
verenigingen en mogelijkheden voor reclame-uitingen via de diverse eigen media en 
gebouwvoorzieningen. 
 
De nieuwe organisatie in het nieuwe gebouw presenteert zich in stad en regio als een prestigieus, 
dynamisch en spraakmakend cultuurhuis.  
 
We werken optimaal samen met de bibliotheek, de muziekschool, de filmliga en de lokale Omroep 
RTV-LOGO. Met de muziekschool onderzoeken we of we tot een verdergaande samenwerking komen 
als kunstencentrum.  
 
We werken met de partners samen op de volgende manieren: 

- de opzet van een gezamenlijke website of een koppeling van de verschillende websites; 
- afstemming en inzet van de marketingmiddelen; 
- de integrale bemensing van de centrale infobalie; 
- afstemming van de programmering op het gebied educatie, film en literatuur/lezingen; 
- het zoveel mogelijke werken volgens één bedrijfscultuur, (we werken gedurende de 

bedrijfsplanperiode aan volledige integratie van de verschillende bedrijfsculturen); 
- samenwerking en verdere afstemming in de bedrijfsvoering om zoveel mogelijk 

optimalisatievoordelen te behalen.  
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5.2 Productgroep theater  
Uitgaande van de verwachte bezoekersaantallen (zie hoofdstuk 9 groeimodel theater) worden in dit 
bedrijfsplan theatervoorstellingen onderscheiden in populair aanbod, gangbaar aanbod en niche-
aanbod. 
 

5.2.1 Populair aanbod van het theater 
Het populaire aanbod van het theater zijn voorstellingen met grote bezoekersaantallen en dermate 
aantrekkelijk of bijzonder dat ook bezoekers vanuit het indirecte verzorgingsgebied (zie bijlage 13.1 
Marktanalyse en Verzorgingsgebied) hiervoor naar De Klinker komen.  
Deze voorstellingen zijn altijd in de grote zaal geprogrammeerd en er wordt uitgegaan van een 
zaalbezetting van minimaal 75%.  
 
De onderstaande tabel geeft voorbeelden van populair aanbod gerubriceerd per genre. 

Genre Populair aanbod 

cabaret Jochem Meyer, Tineke Schouten, Bert Visscher,   

toneel Producties met Thom Hoffman, Huub Stapel, Pierre Bokma 

muziek Danny de Munk, Slagerij van Kampen 

muziektheater Herman van Veen, Jeans 21, Karin Bloemen, Ashton Brothers 

musical Ramses, Toon de Musical,  

jeugd & Familie Kabouter Plop, Piet Piraat,  

entertainment Paul de Leeuw 

circus Wintercircus 

 

5.2.2 Gangbaar aanbod van het theater 
Gangbaar aanbod voor het theater zijn voorstellingen met gemiddelde bezoekersaantallen.  
Deze voorstellingen zijn bij voorkeur in de grote zaal geprogrammeerd, hoewel programmering in de 
kleine zaal zeker niet uit te sluiten valt. Hierbij wordt uitgegaan van een zaalbezetting van 50% tot 
75% in de grote zaal of 80% of meer in de kleine zaal. 
 
De onderstaande tabel geeft voorbeelden van gangbaar aanbod voor gerubriceerd per genre: 

Genre Gangbaar aanbod theater 

cabaret Dolf Jansen, Sjaak Bral, 

toneel Rick Engelkes  

muziek Rapalje, Deep River Quartet, Cor Bakker 

muziektheater Bastiaan Ragas, Wereldband,  

musical De Zangeres, Op Hoop Van Zegen 

jongeren Spuiten & Slikken 

jeugd & Familie Kruimeltje, De Bende van de Korenwolf 

entertainment Arjan Ederveen, Ivo Niehe 

circus Race Horse Company 

 
  



 8 

 

Bedrijfsplan 2015 - 2018 

5.2.3 Niche-aanbod van het theater 
Niche-aanbod voor het theater zijn voorstellingen met lage bezoekersaantallen. 
Deze voorstellingen zullen voornamelijk in de kleine zaal geprogrammeerd worden. De niche-genres: 
dans en opera & klassiek zullen in de grote zaal geprogrammeerd worden. Hierbij wordt uitgegaan 
van een zaalbezetting van 30 tot 50% in de grote zaal of 50 tot 80% of meer in de kleine zaal. 
 
De onderstaande tabel geeft voorbeelden van niche-aanbod gerubriceerd per genre. 

Genre Niche theater 

musical Nieuwe markt voor grotere producties 

jongeren  Popconcerten 

jeugd & familie Peuterfestival 

entertainment  Nieuw onbekend aanbod 

circus  Jeugdcircus 

dans * Nieuw onbekend aanbod 

opera/klassiek * Kamermuziek 

literair Literair is een nieuw genre i.s.m. bibliotheek 

* Programmering waarschijnlijk in grote zaal 
 
 

Aantal voorstellingen per genre           

JAAR 
2015  
1e helft* 

2015  
2e helft 2016 2017 2018 

cabaret, kleinkunst 8 7 20 20 20 

dans, ballet 0 1 3 3 3 

klassieke muziek, opera, operette 0 1 4 4 4 

populaire muziek  10 7 18 18 18 

toneel, komedie 2 2 8 8 8 

jeugd & familie 3 2 12 12 12 

musical, show, amusement 9 7 25 25 25 

Gronings en streektaal 2 2 6 6 6 

Literair 1 1 4 4 4 

Totaal aantal professionele voorstellingen 35 30 100 100 100 

school- en amateurvoorstellingen 5 5 25 30 30 

Totaal aantal voorstellingen  45 35 125 130 130 

*Afhankelijk van in gebruikname van De Klinker, uitgegaan is van 1 maart 2015 
 
N.B. Het ontbreekt de gemeente Oldambt aan een poppodium. De Klinker is voornemens om een 
aantal malen per jaar de kleine zaal hiervoor te gebruiken. Hierover zullen aparte afspraken met de 
lokale popscene worden gemaakt. 
 
Theaterdoelen: Hoe: Realisatie: Meten: 

De Klinker als theater weer 
direct op de kaart zetten 

- Door aansprekende 
programmering  

 
 

- Gerichte inzet van 
beschikbare 
marketingmiddelen 

Maart 2015 
 
 
 
Mrt-dec ‘15 

- 24.500 bezoekers voor 
80 voorstellingen in 
2015 

- Maandelijks via 
bezoeken website en 
facebook 
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5.3 Productgroep filmhuis/bioscoop 
Wij willen het publiek in Winschoten en naaste omgeving de mogelijkheid bieden om weer geregeld 
naar de bioscoop te gaan. Het ontbreken van een goede voorziening in de regio leidde tot het 
initiatief om de kleine zaal van De Klinker geschikt te maken voor zowel theater- als 
filmvoorstellingen.  
Dankzij subsidies van de gemeente Oldambt, de Dienst Landelijk Gebied en bijdragen van de Filmliga, 
de Klinkkast en de Rotary Winschoten is het mogelijk geworden om de kleine zaal uit te rusten met 
professionele film- en audioapparatuur. Hierdoor zijn filmvertoningen van een hoge kwaliteit 
mogelijk geworden die kunnen concurreren met een gewone bioscoop. De tribune van de kleine zaal 
kan in twee standen worden gezet met een actieve ‘zit’ voor de theatervoorstellingen en een 
passieve ‘zit’ voor de filmvoorstellingen.  
 
In de kleine zaal zullen meerdere dagen per week filmvertoningen plaatsvinden in zowel het genre 
filmhuis- als Hollywood producties. Voor wat betreft de filmhuisproducties is er een overeenkomst 
met de Filmliga Winschoten gesloten die voorziet in een vaste filmavond (maandag) voor de leden 
van de Filmliga en andere liefhebbers van dit genre. De leden van de Filmliga betalen een lagere 
toegangsprijs maar zorgen tegelijkertijd voor een vaste kern van bezoekers en praten mee over de te 
programmeren films.  
 
Voor het genre Hollywoodfilms zal een samenwerking worden aangegaan met een commerciële 
partij. 

 
Genre Dagdeel 

Filmhuisfilms wekelijks op dinsdagavond 

Jeugd en familie wekelijks op woensdagmiddag, zondagmiddag* 

Populair genre wekelijks op donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond, zondagmiddag* 

* Het filmaanbod op deze dagdelen worden geprogrammeerd in afwisseling met 
theatervoorstellingen in de kleine zaal.  

 

 
 

  

Film/bioscoopdoelen: Hoe: Realisatie: Meten: 

De Klinker als 
filmhuis/bioscoop op de 
kaart zetten 

- Door aansprekende 
programmering  

 
- Gerichte inzet van 

beschikbare 
marketingmiddelen 

Maart 2015 
 
Mrt-dec ‘15 

- 3.750 bezoekers voor 
72 films in 2015 

- Maandelijks via 
bezoeken website en 
Facebook 

Filmhuis/bioscoop wordt 
goed bezocht 

- Samenwerking met 
Filmliga voor wekelijkse 
filmhuis producties i.s.m. 
Forum Images 

- Aansprekende filmtitels 
in het genre populair  

- Gerichte inzet 
marketingmiddelen  

In 2015 
 
In 2015 
 
In 2015 

- monitoren op 
maandelijkse basis  

 
- monitoren op 

maandelijkse basis 
- via 

publiekonderzoek, 
website en social 
media 
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5.4 Productgroep kunstencentrum 
 
De muziekschool zal in de loop van 2015 afspraken maken met de stichting over het aanbod via het 
nieuwe kunstencentrum in De Klinker. De muziekschool levert vooral individueel muziekonderwijs 
aan kinderen en jongeren en leerlingen uit Oldambt en Bellingwedde. Daarnaast biedt de 
muziekschool danslessen en cursussen voor diezelfde doelgroep.  
 
Gedurende bedrijfsplanperiode wordt er naar gestreefd om de diensten van de muziekschool 
volledig af te stemmen met de stichting Cultuurhuis De Klinker. Aan deze plannen wordt momenteel 
gewerkt. Met het kunstencentrum wil De Klinker een breed aanbod bieden op het gebied van 
kunsteducatie in de genres muziek, dans en theater. Educatie wordt verzorgd in de vorm van lessen, 
cursussen, workshops en bijzondere evenementen. 
 
Het kunstencentrum wil dit aanbod gaan uitbreiden met groep gebonden muzieklessen en lessen en 
cursussen op gebied van theater. Ook de doelgroep wordt dan uitgebreid met volwassenen en 
senioren waarvoor bijvoorbeeld cursussen als luisteren naar muziek, dansen en bewegen voor 
senioren en volwassenentheater worden gegeven.  
 
Educatiedoelen: Hoe: Realisatie: Meten: 

De Klinker is het culturele 
kenniscentrum van 
Winschoten 

- Het ontsluiten van de 
aanwezige kennis door deze 
actief aan te bieden via de 
marketingmiddelen 

- Door interne samenwerking 
- Het aanbod is bekend bij 

scholen en maatschappelijke 
organisaties 

2015-2018 - Na inzet van 
marketingmiddelen 
neemt de vraag toe 

- Aanbod en 
samenwerking is 
vastgelegd   

- 50% van de scholen 
en organisaties 
maken gebruik van 
het aanbod  

 

De Klinker is een bekende 
en erkende stage- en 
leerorganisatie voor het 
middelbare en hoger 
beroepsonderwijs 

- Stage- en leerplekken zijn 
gecreëerd  

- De onderwijsinstellingen zijn 
op de hoogte van de 
mogelijkheden door hen 
hierover mondeling en 
schriftelijk te informeren 

 

2015-2016 In het jaarverslag staan het 
aantal leer- en stageplekken 
De Klinker beschikt over het 
certificaat erkend leerbedrijf 

De Klinker is een bekende 
en erkende stage- en 
leerorganisatie voor het 
middelbare en hoger 
beroepsonderwijs 

- Stage- en leerplekken zijn 
gecreëerd  

- De onderwijsinstellingen zijn 
op de hoogte van de 
mogelijkheden door hen 
hierover mondeling en 
schriftelijk te informeren 

 

2015-2016 In het jaarverslag zijn het 
aantal leer- en stageplekken 
opgenomen 
De Klinker beschikt over het 
certificaat erkend leerbedrijf 

Uitbreiding van het aantal 
cursussen en workshops  

- Het aanbieden van een 
vraaggericht cursus- en 
lesaanbod  

- De integratie van de 
muziekschool in De Klinker is 
verkend en afgestemd 

 

2015-2016 - Het aanbod wordt 
conform de 
begrootte 
verwachtingen 
afgenomen en de 
contractafspraken 
met de gemeenten 
zijn gemaakt 
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5.5 Productgroep verhuur en horeca 
 
Binnen De Klinker bundelen we zowel de commerciële als culturele verhuur en horeca in één 
productgroep. Hiermee realiseren we een deel van de benodigde omzet in de verhuur van 
gebouwonderdelen en in de horeca. De inzet van de horeca is in eerste instantie gericht op het 
creëren van een aangenaam verblijf voor alle doelgroepen: de bedrijven of organisaties of de 
bezoekers van deze activiteiten. We geven de klanten het gevoel dat ze op een aangename plek zijn 
en waar men graag terug wil komen.  
 
We willen dit bereiken door een sterke klantgerichtheid. Hiervoor is nodig een goede organisatie van 
de activiteiten, een goede kwaliteit van het eindproduct en de voortreffelijke service en houding van 
de medewerkers. Dit leggen we vast in de gewenste bedrijfscultuur.  
 
De productgroep onderscheidt de volgende deelproducten: 

- verhuur van zalen aan het bedrijfsleven (commerciële verhuur, bijvoorbeeld t.b.v. 
relatiebeheer en personeelsevenementen); 

- verhuur van zalen/lokalen aan verenigingen en culturele instanties die niet op risico van De 
Klinker worden geprogrammeerd (culturele verhuur); 

- verhuur van ruimte aan bedrijven voor reclame-uitingen via diverse media in het gebouw 
van De Klinker; 

- verzorging van de horeca.  
 
In de meerjarenbegroting gaan we uit van een stijging van de jaarlijkse opbrengsten uit commerciële 
activiteiten en horeca verhuur. Daarbovenop zullen ook inkomsten worden gegenereerd uit reclame-
uitingen en horeca. Deze productgroep zal op termijn een substantieel onderdeel van de 
exploitatiebegroting gaan uitmaken.  
 

5.5.1 Product verhuur 
De Klinker beschikt straks over een prestigieus nieuw gebouw. Naast het theaterprogramma en het 
cursus- en lesaanbod in de kunsteducatie zijn er ruime verhuurmogelijkheden van beide theaterzalen 
en de leslokalen van het kunstencentrum. Het gebouw is hiermee aantrekkelijk voor zowel 
commerciële als culturele verhuur.  
 
Commerciële verhuur, is verhuur tegen marktprijs. Dit is interessant voor bedrijven omdat zij zich 
kunnen afficheren aan een creatieve en kunstzinnige identiteit. De Klinker is bij uitstek geschikt voor 
evenementen in het kader van relatiebeheer. Businesspartners kunnen hun zakelijke relaties en hun 
eigen personeel ontvangen en entertainen in een bijzondere locatie en zich daarmee onderscheiden. 
Ook kan De Klinker faciliteren in het aanbieden van theater- en cursusproducten aan het personeel 
van toekomstige business partners.  
 
Tevens is verhuur interessant voor theaterproducenten: repetitie- en bouwdagen voor 
theaterproducenten met zeer adequate podiumfaciliteiten. Hierbij zal een marktconform, 
commercieel tarief gehanteerd worden. 
 
Culturele verhuur is verhuur tegen een gereduceerd tarief. Dit is interessant voor deelnemers die 
zich willen spiegelen aan de theatrale omgeving. Culturele verhuur speelt in op de behoefte aan 
kwalitatief goede en betaalbare culturele ruimten en faciliteiten bij amateurkunst en semi- 
commerciële markt ten behoeve van repetities en (podium)presentaties of –producties en 
voorstellingen en uitvoeringen.  
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We richten ons voornamelijk op verenigingen en instellingen in Oldambt en haar randgemeenten.  
Voor de culturele verhuur zullen niet-commerciële verhuurprijzen, die wel ruimschoots de directe 
kosten dekken, gehanteerd worden om lokale amateurkunst en culturele verenigingen uit de regio 
mogelijkheden voor presentaties te verschaffen. Dit past in de gemeentelijke taakstelling en de 
geformuleerde uitgangspunten in de Cultuurnota 2012-2016 
 
De lokalen van het kunstencentrum kunnen als oefenruimte voor bands verhuurd worden. Hierbij zal 
een marktconform, cultureel tarief gehanteerd worden. 
 
Los van het aantal zelf geprogrammeerde voorstellingen, reserveren we voldoende verhuurbare 
capaciteit. Zo is er, naast de theaterprogrammering en de culturele verhuur, voldoende ruimte voor 
acquisitie op de zakelijke markt. 

5.5.2 Product reclame-uitingen 
Het imago dat De Klinker uitstraalt is: prestigieus / creatief / kunstzinnig. Dit schept ruimte om 
overeenkomsten aan te gaan met business partners voor langlopende samenwerking op het gebied 
van reclame-uitingen en productpresentaties. Hiervoor kunnen verschillende media worden 
gebruikt, zoals reclameborden, flatscreens, vitrines, projecties e.d. 

5.5.3 Product horeca 
Een goede naam, service en klantgerichte houding van de horeca en haar medewerkers is van groot 
belang. Zij ondersteunen de kwaliteit van De Klinker als een goed toegankelijk cultuurhuis.  
De Klinker kan zelf alle nodige zaken regelen ten behoeve van horeca en catering. Dit geldt zowel 
voor de kernactiviteiten, als voor de op de zakelijke markt gerichte activiteiten. We maken gebruik 
van de buffetten in de foyers en (externe) cateringmogelijkheden. De Klinker beschikt over een eigen 
horecavergunning en gekwalificeerd personeel dat voldoet aan de in de horecavergunning gestelde 
eisen.  
  
Verder is in overleg met een lokale horecaondernemer een concept ontwikkeld dat voorziet in de 
navolgende exploitatiemogelijkheden:  

- Café, daghoreca; 
Geopend van maandag tot en met zaterdag vanaf 11.00 tot 17.00 uur als brasserie, espressobar, 
lunchroom. De daghoreca moet minimaal kostendekkend opereren. 

- Café, avond openstelling; 
Geopend vooraf, tijdens en na voorstellingen en commerciële en culturele verhuuractiviteiten. 
Eventuele maaltijdvoorziening in combinatie met een entreekaartje op basis van reserveringen en in 
samenwerking met een externe keuken. De winst van deze openstelling dient te zitten in een 
gezellige ambiance na de voorstellingen of activiteit waarbij wordt geprobeerd om de gast zo lang 
mogelijk ‘vast’ te houden. De avondexploitatie dient een positieve bijdrage te leveren aan de 
bedrijfsexploitatie. 

- Filmhuis/bioscoop 
Rondom filmvoorstellingen wordt een actieve horeca gevoerd die past bij de sfeer van de film. 
Filmhuispubliek kan daarbij rekenen op een andere benadering dan commercieel bioscooppubliek. 
Vooral het commerciële bioscooppubliek zal naar verwachting een positieve financiële bijdrage 
leveren aan de exploitatie door de verkoop van versnaperingen;  

- Catering 
De locatie leent zich door de diversiteit uitstekend voor diverse cateringactiviteiten. In het café 
kunnen borrels voor het bedrijfsleven worden georganiseerd. De kleine zaal kan voor verschillende 
doeleinden worden verhuurd. Feesten en partijen tot 500 personen of vergaderarrangementen in 
combinatie met lunch en / of buffet tot 200 personen. De activiteiten dienen via een goed netwerk 
en verkoopkanaal in de markt te worden gezet.  
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Voor de ontwikkeling van de horeca zal in de aanloop naar en in het eerste jaar na de opening 
gebruik worden gemaakt van een externe horecaondernemer. Een jaar na de opening zal worden 
bezien of deze samenwerking moet worden voortgezet.  
 
De horeca ondersteunt de producten van het theater, de bibliotheek, de film, het kunstencentrum en 
de commerciële activiteiten.  
 
Horecadoelen: Hoe: Realisatie: Meten: 

Na theatervoorstellingen 
blijft een deel van het 
publiek nazitten  

- Sfeervol en gezellige horeca 
in het gebouw 

- De horecamedewerkers 
weten wat de bezoeker wil 

- Klant- en servicegerichte 
houding  

- Bediening aan tafel 

2015-2018 Minimaal 15% de 
theaterbezoekers 
wordt bereikt in het 
eerste uur na de 
voorstelling; te meten 
via de omzet  

De bezoekers weten de 
weg naar het dagcafé te 
vinden 

- Sfeervol en gezellig café 
- Goed assortiment 
- De horecamedewerkers 

weten wat de bezoeker wil 
- Klant- en servicegerichte 

houding  
- Bediening aan tafel 

2015-2018 De geraamde 
dagomzet wordt 
gehaald 
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6 Bedrijfscultuur 
 
Het Cultuurhuis De Klinker bundelt de krachten van een aantal organisaties. Wij zetten in op een 
goede samenwerking om de producten en diensten van deze organisaties optimaal in te zetten voor 
de bevolking van Oost-Groningen. Een goede samenwerking tussen het Cultuurhuis De Klinker, de 
muziekschool, de Filmliga, de bibliotheek en de lokale Omroep RTV LOGO is bepalend voor het 
succes van De Klinker.  
 
Voor een optimaal functioneren van De Klinker is een klantgerichte bedrijfscultuur nodig in alle lagen 
van onze organisatie. Een andere belangrijke voorwaarde voor succes is ook de interne 
samenwerking tussen de verschillende gebruikers. In het reguliere gebruikersoverleg zoals dat in 
2013 en 2014 is gevoerd is gebleken dat de “neuzen dezelfde kant opstaan”. De gebruikers vinden 
allen dat onderstaande kenmerken daarbij leidend zijn, ongeacht voor wie men werkt of met welk 
dienstverband: 

- open en informeel; 
- medewerkers vinden het prettig om bij De Klinker te werken; 
- de medewerkers vinden De Klinker hét regionale centrum voor kunst en cultuur en een 

ontmoetingsplek bij uitstek; 
- men helpt elkaar want samenwerking is een gegeven; 
- klant- en servicegerichtheid zijn optimaal ontwikkeld, men kan de klant of bezoekers altijd 

verder helpen; 
- men kent elkaar en nieuwe collega’s worden snel geaccepteerd; 
- nieuwe ideeën zijn altijd welkom; 
- bezoekers van De Klinker voelen zich welkom door een proactieve houding van de 

medewerkers; 
- bedrijven voelen zich uitgenodigd om gebruik te maken van De Klinker; 
- het management kent de wensen en problemen van de medewerker; 
- er is aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. 

 
Aan de implementatie van de bedrijfscultuur besteden we in de bedrijfsplanperiode de nodige 
aandacht d.m.v. personeels- en managementbijeenkomsten, aandacht en training op de werkvloer 
en de reacties en ervaringen van bezoekers, bedrijven en organisaties. De leidinggevenden spelen 
hierin een sleutelrol.  
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Organisatie- en 
samenwerkingsdoelen: 

Hoe: Realisati
e: 

Meten: 

Het cultuurhuis optimaal 
voorbereiden om het 
publiek te kunnen 
ontvangen. 

- Door het neerzetten van 
een professionele 
organisatie op de 
bepalende sectoren 
binnen de organisatie: 
management, 
programmering, 
marketing, commerciële 
acquisitie, horeca, 
educatie en techniek en 
gebouwbeheer. 

- Gebruikers zijn tevreden 
over de interne 
samenwerking. 

- De gezamenlijke 
bedrijfscultuur is 
gerealiseerd. 

Maart 
2015 
 
 
 
 
Sept. 
2015 
 
Sept. 
2015 

D.m.v. een gezamenlijke 
evaluatie na afloop van de 
realisatie. Toetsing door RvT in 
gezamenlijke 
personeelsbijeenkomst. 
 

Bedrijfscultuur - De bedrijfscultuur is 
vastgelegd in een intern 
document 

- Interne scholing van 
medewerkers en 
vrijwilligers 

- De voorgeschreven 
bedrijfskleding wordt 
gedragen 

2015 Jaarlijkse personeelsevaluatie in 
aanwezigheid van leden van de 
RvT 

Er is een intensieve 
samenwerking tussen de 
verschillende gebruikers 

- De integratie van 
muziekschool is 
gerealiseerd 

- Er is met elkaar 
afgesproken hoe er wordt 
samengewerkt op het 
gebied van bedrijfsvoering 
en productaanbod en dit 
is schriftelijk vastgelegd 

2015 In het inhoudelijk jaarverslag van 
2015 is het resultaat van de 
samenwerking opgenomen 

Amateurverenigingen en 
maatschappelijke 
instellingen weten de weg 
naar De Klinker te vinden 
voor hun activiteiten 

- Amateurverenigingen en 
maatschappelijke 
instellingen worden, voor 
de start van het nieuwe 
seizoen, jaarlijks via email 
benaderd om hun wensen 
kenbaar te maken voor 
het nieuwe seizoen 

2015-
2018 

- Een jaarlijkse toename 
van het gebruik 

- Verenigingen en 
maatschappelijke 
instellingen komen 
jaarlijks terug 

De Klinker voldoet aan de 
status om particuliere 
donaties te kunnen 
ontvangen (Geefwet) 

- ANBI-status aanvragen via 
landelijk bureau van de 
VSCD 

1e 
kwartaal 
2015 

ANBI-status is door 
belastingdienst toegekend 
uiterlijk 1 juli 2015 
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7 SWOT-analyse 
 
STERKTES ZWAKTES 

 nieuw gebouw met goed geoutilleerde zalen 
en onderscheidende ruimtes 

 positie in de regio: enig in zijn soort 
 synergie theater-kunstencentrum en 

bibliotheek: programmatisch en 
organisatorische afstemming 

 synergie met theatercafé, overdag al veel 
aanloop van (potentiële) bezoekers 

 professionele organisatie: staf met kennis 
van zaken op cultureel gebied 

 breed kunst- en cultuuraanbod 
 goed zichtbaar dankzij centrale ligging na 

revitalisering centrumgebied Winschoten 
 theater technische voorzieningen zijn de 

modernste in de regio 
 podium voor vrije producenten in 

agglomeratie stad Groningen 
 klantcentrale benadering 
 volwasseneneducatie 
 maatwerkprojecten scholen 

 kwetsbaar door kleine staf voor grote 
diversiteit van culturele en zakelijke taken 

 subsidieafhankelijk in exploitatie 
 brede programmering maakt minder 

spectaculair aanbod moeilijker zichtbaar 
 onvoldoende zicht op de zakelijke 

verhuurmarkt 
 nog geen tot weinig bekendheid bij 

potentiële huurders 
 onbekendheid over het draagvlak van de 

nieuwe Klinker in de samenleving 
 

 theaterbezoek neemt toe naarmate men 
ouder wordt; 

 vergrijzing gemeente Oldambt 
 theaterbezoekers zijn bereid te reizen voor 

aansprekende voorstellingen; 
 vanuit de kunsteducatie is er vraag naar 

samenwerking; 
 verhuurpotentie voor culturele en 

commerciële bedrijven; 
 er is op dit moment geen bioscoop / filmhuis 

in de regio; 
 samenwerking met Stichting Marketing 

Oldambt 
 
 

 regionaal een dunbevolkt gebied; 
 alleenstaanden gaan niet of nauwelijks naar 

het theater; 
 meerdere kunstaanbieders en theaters in 

directe en indirecte regio; 
 meerdere zakelijke aanbieders voor zakelijke 

doeleinden; 
 krimp bestedingsruimte van singles en 

gezinnen (laagconjunctuur); 
 krimp subsidie op lokaal niveau, met 

doorwerking daarvan op aanbod van 
voorstellingen en producties van 
gezelschappen; 

 mobiliteit publiek en cursisten: afnemende 
trouw aan één organisatie; 

 afnemende budgetten voor podiumkunsten 
en kunsteducatie van scholen; 

 positionering Tramwerkplaats en de 
Toekomst. 

KANSEN BEDREIGINGEN 
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In de zowel intern als extern uitgevoerde analyses zijn bovenstaande sterke en zwakke punten, 
kansen en bedreigingen naar voren gekomen. De analyse is uitgevoerd op basis van de huidige 
situatie per augustus 2014.  
 
De daarin gevonden conclusies zijn in dit bedrijfsplan zo veel mogelijk omgezet naar beleid en 
uitgangspunten voor de toekomst. Zo is voor wat betreft de sterke punten de te verwachten synergie 
tussen de verschillende gebruikers aanleiding geweest om de bedrijfscultuur te definiëren. De te 
verwachte interesse van het bedrijfsleven is opgenomen in het product commerciële activiteiten. De 
theater technische faciliteiten zijn meegenomen in de onderhandelingen met de impresariaten voor 
het seizoen 2015-2016.  
 
Ten aanzien van de zwakke punten zijn in het bedrijfsplan eveneens een aantal maatregelen 
opgenomen. Zo is er bijvoorbeeld voor de inzet van de beroepskrachten gekozen voor een klein maar 
professioneel team. Dit team is uitstekend in staat om de in te zetten flexibele medewerkers en 
vrijwilligers goed te ondersteunen.  
 
Om de zakelijke verhuurmarkt beter en sneller in beeld te krijgen neemt De Klinker deel aan de 
Promotiedagen voor het bedrijfsleven Noord-Nederland, in Martiniplaza. Ook in 2013 en 2014 was 
De Klinker al met een eigen stand aanwezig en dat zal ook in 2015 het geval zijn. We zetten in op 
meer bekendheid van de nieuwe Klinker, dit zal vooral worden meegenomen door de gerichte inzet 
van de marketingmiddelen en ‘namedropping’ via de sociale media. Voor de groep alleenstaanden 
wordt een concept ontwikkeld dat er in voorziet dat alleenstaanden via de website van De Klinker 
elkaar kunnen vinden voor een gezamenlijk bezoek aan het theater of de film. Dergelijke methodes 
zijn al elders in het land uitgerold, met overigens wisselend succes.  
 
Gedurende de bedrijfsplanperiode zal De Klinker voortdurend de SWOT-analyse bijstellen en de 
resultaten daarvan opnemen in de jaarplannen.  
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8 Marketing en communicatie 
 
 
We zetten in op een goede marketing van het Cultuurhuis De Klinker als uniek gebouw in een 
bijzondere omgeving, met prima faciliteiten, met betrouwbare partners en met uitstekende 
producten. We gebruiken daarvoor o.a. een goede communicatie om De Klinker een uitstekende 
positie in de regio te geven. 
 

8.1 Online marketing 
De online marketing is leidend. Daarvoor is inmiddels de website www.indeklinker.nl operationeel. 
Via deze website wordt er informatie gegeven over de verschillende productgroepen van De Klinker 
(theater, kunstencentrum, film, horeca en verhuur) en kunnen er theaterkaarten worden 
gereserveerd, gekocht en afgerekend. Voor zowel professionele als amateurvoorstellingen. Vanaf het 
lesjaar 2015-2016 kan er via de website worden ingeschreven voor cursussen en lessen van het 
kunstencentrum. We maken teven een koppeling met de websites van Biblionet en Omroep RTV-
LOGO. 
 
De combinatie van een nieuw ticketsoftwaresysteem (Ticketmatic) en het eventplanningssysteem 
(Yesplan) zorgt er voor dat, na ongeveer twee jaar, er ruim voldoende marktinformatie beschikbaar 
is. Met name op het gebied van ticketverkoop, cursusadministratie, marketing, (CRM) 
managementinformatie, voorraadbeheer, financiën en ruimtereservering. Ook de koppeling van 
klantgegevens is mogelijk waardoor bezoek, gebruik en afname van producten van De Klinker 
optimaal geregistreerd worden. De inzet van marketingmiddelen zal hierop worden aangepast.  
 
De inzet van marketinginstrumenten kan worden gespecificeerd per klantgroep. Hiervoor zetten we 
deze softwarepakketten in, in combinatie met de website en social media. Zo sturen wij op relevante 
communicatie. Dit voorkomt onnodige verspilling van marketinginstrumenten (we sturen geen flyer 
op als we niet denken dat het relevant is voor de ontvanger). Zo streven we naar een grote mate van 
tevredenheid (bezoekers worden alleen maar benaderd met informatie die passend is).  
We kunnen registreren op basis van bezoekhistorie, op basis van bezoekfrequentie (mensen die 1 of 
10 keer per jaar komen), bezoekmotief (gezelligheid of programma-inhoudelijk), etc. Alles met het 
doel om de relevantie en efficiency van de marketinginstrumenten en de klanttevredenheid te 
optimaliseren. 

8.2 Marketing rondom start, officiële opening  
In de aanloop naar de opening van het nieuwe gebouw en rondom de start doen we extra werk. 
Naast de reguliere marketingmiddelen zetten we ook een aantal additionele marketingmiddelen in, 
gericht op het bereiken van grote groepen inwoners, bedrijven en organisaties. We werken hierbij 
nauw samen met de afdeling communicatie van de gemeente Oldambt.  
 
Voor een overzicht van de in te zetten marketingmiddelen, zie bijlage 13.7 

 

  

http://www.indeklinker.nl/
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9 Strategie en implementatie 
 
 

9.1 Bedrijfsplan periode 2015-2018: gefaseerde groei 
In het voorjaar van 2015 starten we met een geheel nieuwe Klinker en samenwerking met nieuwe 
partners aan een goede en uitdagende opstartfase. Op basis van de geformuleerde doelen werken 
we voor de komende jaren aan een gefaseerde groei. Dit is nodig om vooral de markten voor theater 
en verhuur af te tasten en anderzijds om de aanlooprisico’s in de aanvangsfase van de nieuwe 
situatie zo veel mogelijk te beperken. 
 
De huidige theatermarkt maant bovendien tot behoedzaamheid door het afnemende theaterbezoek. 
Dit blijkt uit de, sinds 2009 jaarlijks door de Vereniging van Schouwburgen en Concertgebouw 
Directies geregistreerde, verkoopcijfers zoals die worden aangeleverd door de landelijke theaters. De 
hoofdoorzaak is waarschijnlijk de economische recessie waardoor de kaartverkoop voor grote, dure 
podiumproducties in de afgelopen vier jaren met circa 10% is teruggelopen. Dit geldt in alle genres: 
musicals, shows, popconcerten en andere grote dure theaterproducties. 
 
De markt voor zakelijke zaalverhuur is nieuw. Zowel voor de nieuwe organisatie als voor de 
mogelijkheden die het nieuwe gebouw De Klinker biedt. Dus ook hier geldt dat de markt eerst 
afgetast en benaderd zal moeten worden.  
 
Eén en ander leidt tot een model waarin we kiezen voor een ‘voorzichtige start’ in het seizoen 2015-
2016, met gecontroleerde groei in de seizoenen daarna. 
 
De financiële consequenties van de hieronder genoemde groeimodellen zijn opgenomen in 
hoofdstuk 10 Financiën.  
 

9.2 Groeimodel theater 
Marktbenadering: breed aanbod en focus op doelgroepen. 
 
Het hoofd-marketingdoel voor de productgroep theater is het realiseren van een groei van het aantal 
bezoekers vanaf de start tot het einde van de bedrijfsplanperiode, bij een gelijk blijvend aantal 
voorstellingen.  
 
In de marktbenadering wordt onderscheid gemaakt tussen een standaard en een specifieke 
marktbenadering. Een ‘standaard marktbenadering’ geldt voor een breed aanbod van producten 
gericht op een breed publiek. Een ‘specifieke marktbenadering’ voor ‘focus doelgroepen’ hanteren 
we voor doelgroepen die tot op heden wellicht geen of minder specifieke marketing aandacht 
hebben gekregen maar waar kansen voor De Klinker worden verondersteld. Te denken valt daarbij 
aan lokale en regionale amateurgezelschappen die doorgaans veel ‘eigen’ publiek met zich mee 
brengen.  
 
Het groeimodel start in eerste instantie met het programmeren voor een breed publiek, met 
daarbinnen specifieke focus op het populair aanbod en de bovenkant van het gangbaar aanbod. 
Hierdoor worden grote groepen bezoekers aangetrokken en wordt de naam van De Klinker 
gevestigd. In de seizoenen daarna zullen, naast populaire voorstellingen, ook voorstellingen gericht 
op specifieke focus doelgroepen worden geprogrammeerd.  
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De programmering start in 2015 met 80 professionele producties en 25 tot 35 amateur- en 
schoolvoorstellingen. Dit aantal zal de komende jaren maatgevend zijn tenzij blijkt dat de vraag 
toeneemt, bijvoorbeeld door een toenemende vraag voor bespeling door amateurgezelschappen.  
 
Meerjaren prognose professionele theatervoorstellingen en bezoekers 

 2015 
1e helft* 

2015 
2e helft 

2016 2017 2018 

Voorstellingen 37 43 100 100 100 

Aantal bezoekers 11.500 13.000 35.000 37.500 40.000 

*Afhankelijk per wanneer het theater in gebruik kan worden genomen. De in deze kolom opgenomen 
cijfers hebben betrekking op 1 maart 2015 en zijn gebaseerd op de reeds geboekte voorstellingen.  
 

9.3 Groeimodel kunstencentrum 
Het hoofd-marketingdoel voor de productgroep kunstencentrum is het handhaven van het huidige 
aantal cursisten: 630 in 2015. Daarnaast zijn de volgende drie ambitieuze doelen geformuleerd: 
- het verhogen van het aantal cursisten door het aanbieden van meer vraaggerichte cursussen; 
- het aanbieden van kostendekkende cursussen voor specifieke doelgroepen zoals volwassenen en 
senioren. We maken deze kostendekkend met het klassikale aanbod, waardoor de docent- en 
organisatiekosten beter kunnen worden opgevangen; 
- een toename van het aantal maatwerkprojecten, veelal schoolprojecten. In goed overleg met de 
scholen en de afdeling cultuur / de cultuurcoach van de gemeente Oldambt.  
  
De hier geformuleerde marketingdoelen hebben betrekking op de cursussen die De Klinker zelf 
ontwikkelt en aanbiedt. Zij hebben geen betrekking op de muziekschool maar zullen wel in 
samenwerking met de muziekschool worden gerealiseerd. Afhankelijk van de afspraken die hierover 
met het bestuur van de muziekschool kunnen worden gemaakt. Voor wat betreft de promotie van de 
cursussen van het kunstencentrum wordt het volledige aanbod van de muziekschool meegenomen in 
de online en offline communicatie van De Klinker.  
 
Meerjarenprognose cursisten  

 2015 2016 2017 2018 

Jongeren* 630 675 700 750 

Volwassenen en senioren ** 32 50 70 100 

*Het aantal hier vermelde cursisten betreft het huidige leerlingenbestand van de muziekschool, door 
de ontwikkeling van groep gebonden lessen neemt dit de komende jaren, naar verwachting, toe.  
**De groei van het aantal volwassenen en senioren hangt samen met een uitbreiding van het 
cursusaanbod speciaal op deze doelgroep gericht. 
 

9.4 Groeimodel film/bioscoop 
Het filmhuis / bioscoop is nieuw in De Klinker. We hadden overleg met andere theaters die deze 
formule al toepassen en we hebben gekeken naar de regio. We verhogen het aantal filmvertoningen 
van de oorspronkelijke doelstelling van tweewekelijks naar drie- à viermaal per week. We voorzien 
dat de filmvertoningen een positieve bijdrage zullen leveren aan de exploitatie. We zien positieve 
resultaten bij andere theaters die om dezelfde reden gekozen hebben voor meer filmvertoningen. 
Vooral in plaatsen waar een bioscoop ontbreekt, is het financieel resultaat van het theater 
aanzienlijk verbeterd.  
 
De wekelijkse film van de Filmliga is in dit aanbod opgenomen. Het aanbod voor familie- en 
kinderfilms is afhankelijk van de belangstelling maar zal vooralsnog wisselend op de woensdag- en 
zondagmiddag worden geprogrammeerd.  
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Meerjarenprognose aantal films en bezoekers 

 2015 
1e helft* 

2015 
2e helft 

2016 2017 2018 

Voorstellingen 24 48 96 96 96 

Bezoekers 1.250 2.500 6.000 7.000 8.000 

*Afhankelijk per wanneer het theater in gebruik kan worden genomen. De in deze kolom opgenomen 
cijfers hebben betrekking op 2 maart 2015.  
 

9.5 Groeimodel verhuur en horeca 
Het hoofd-marketingdoel voor de productgroep verhuur en horeca is ten eerste het binden van 
klanten aan het cultuurhuis door het leveren van “gezelligheid, comfort en service”. Het tweede doel 
is het leveren van een substantiële bijdrage aan de exploitatie van De Klinker.  
 
Deze nieuwe poot van De Klinker zal zichzelf moeten bewijzen vanaf de start van de exploitatie. Dit 
vergt tijd en inzet van de directie en de horeca bedrijfsleiding. Omdat het profiel van deze laatste 
functie commercieel en zakelijk dient te zijn kiezen we voor een daartoe speciaal aangestelde 
functionaris. Pas nadat De Klinker een plaats veroverd heeft kan er worden gedacht aan groei. De 
marktbenadering die we daarom kiezen is: aftasten, plaats veroveren, groeien. 
 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantallen verhuringen. De verwachtingen t.a.v. 
reclame-uitingen zijn nog niet gedefinieerd. 
 

 2015 2016 2017 2018 

Verhuringen  10 25 35 40 

* Verhuringen zijn in de exploitatieprognose niet uitgesplitst in commercieel / cultureel 
 
 
Totale bezoekersaantallen per jaar 
Op basis van de prognoses en de nu al bekende cijfers van de Algemene Muziekschool Oost-
Groningen en de bibliotheek zullen naar verwachting jaarlijks 130.000 tot 160.000 mensen een 
bezoek aan de Klinker brengen. Daarbij is rekening gehouden met vakanties en zomersluiting. De 
opbouw van deze cijfers is cumulatief en als volgt tot stand gekomen: 

- theater, 30.000 tot 40.000 bezoekers;  
- bibliotheek, gemiddeld 75.000 bezoekers;  
- kunstencentrum 22.000 tot 25.000 bezoekers; 
- film / bioscoop 5.000 tot 8.000 bezoekers; 
- verhuringen 5.000 tot 10.000 bezoekers. 
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Commerciële doelen: Hoe: Realisatie Meten: 

Aan het eind van het 
seizoen 2017-2018 is de 
beoogde groei 
gerealiseerd  

- Aansprekende 
programmering op 
basis van vraag en 
aanbod gericht 

- Inzet van de 
marketingmiddelen 

- Inzet van 
verschillende 
verkoopkanalen 

- Het publiek wordt 
gevraagd wat ze 
willen zien; 
referentiegroep 

2016-2018 - Via interactie social 
media en website en 
tweejaarlijks 
marktonderzoek 

- De inzet van 
marketingmiddelen 
geeft inzicht in de 
toename van de 
kaartverkoop 

- Op basis van 100 
professionele 
voorstellingen per 
seizoen is het aantal 
verkochte kaarten per 
eind 2018 gestegen 
naar 40.000 
bezoekers; te meten 
via de 
verkoopsystemen 

- Via google analytics 
zijn de beoogde 
doelgroepen bekend 

Aantal bezoekers 
filmhuis/bioscoop neemt 
jaarlijks met 15% toe 

- Zorgen voor 
naamsbekendheid 

- Aansprekend 
filmaanbod 

2015-2018 Maandelijks via 
kassaverkoopsystemen is het 
aantal bezoekers geregistreerd 

Het aantal zakelijke 
verhuringen neemt steeds 
toe 

- Gerichte acquisitie 
d.m.v. bellen 
bedrijven 

- Portfolio gericht op 
de zakelijke markt 

2015  
Jan. 2015 

Maandelijks  

Samenwerking met 
sponsorclub De Klinkkast 
is opnieuw geformuleerd 
en vastgelegd en leidt tot 
een structurele 
sponsorbijdrage zoals 
opgenomen in 
begrotingen 

- Nieuwe 
sponsorafspraken 
met De Klinkkast 
maken en deze 
richten op de 
gezamenlijke 
noodzaak van 
inspanning 

1e kwartaal 
2015 

Monitoring 1e kwartaal; 
resultaat begroting is gehaald 

Individuele business 
partners voor De Klinker 
zijn gevonden 

- Gerichte acquisitie 
door directie 

- Maatwerk voor 
bedrijven 

In 2015 Monitoring per kwartaal 
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10 Financiën 

10.1 Aannames en uitgangspunten 
Bij de exploitatie zijn de onderstaande uitgangspunten en aannames gehanteerd: 

- De begroting 2015 is opgebouwd rondom de 4 bedrijfsonderdelen zoals die in 2015 
onder de directe verantwoording van de Stichting Cultuurhuis De Klinker vallen, hierna 
stichting te noemen. Deze bedrijfsonderdelen zijn: 

o Overhead en gebouw 
o Theater 
o Filmhuis/bioscoop 
o Horeca 

- Voor wat betreft de bibliotheek en de muziekschool is rekening gehouden met 
inkomsten uit huur conform de huur in hun huidige gebouw en doorbelasting van de 
schoonmaakkosten en de energielasten op basis van de offerte (schoonmaak Synergon) 
en aanname (energie) voor het nieuwe gebouw.  

- Voor 2015 wordt er naar gestreefd om de Algemene Muziekschool Oost-Groningen te 
integreren in de stichting. Behoudens de personeelskosten zal in dat geval de begroting 
van de muziekschool dan als 5e bedrijfsonderdeel worden ondergebracht in de begroting 
van de stichting. In deze begroting is hiermee nog geen rekening gehouden.  

- Aan RTV Logo zal alleen huur in rekening worden gebracht conform de gemaakte 
afspraken met RTV Logo bij de ontwikkeling van De Klinker. Deze huur is gebaseerd op de 
huidige huur van de oude ruimtes vermeerderd met 20% en jaarlijks geïndexeerd met 2% 
vanaf 2008 tot en met 2015. * 

- Alle nieuwbouwinvesteringen en kosten met betrekking tot groot onderhoud van het 
gebouw zijn voor rekening van de verhuurder (gemeente Oldambt), tenzij anders 
contractueel overeengekomen. 

- Alle kosten voor gebouwbeheersystemen zijn voor rekening van verhuurder (gemeente 
Oldambt), tenzij anders contractueel overeengekomen. 

- De gemeente Oldambt zal gedurende de periode van dit bedrijfsplan dezelfde 
basissubsidie verstrekken. Een indexering van dit bedrag is nodig om de stijging van 
kosten te dekken, anders leidt dit tot een toename van het dekkingstekort voor De 
Klinker. 

- Op basis van overeenkomsten met business partners / sponsors wordt jaarlijks een netto 
bedrag van € 50.000 aan sponsorgeld verwacht; 

- Loonkosten, organisatiekosten en huisvestingskosten worden jaarlijks geïndexeerd met 
2%. 

- De personeelskosten zijn conform de cao Podiumkunsten en zijn uit oogpunt van 
kostenbeheersing en flexibiliteit zo laag mogelijk gehouden. Dat houdt in dat op de 
sleutelposities wordt gewerkt met vaste beroepskrachten en alle op andere posities met 
flexwerkers en vrijwilligers. Dit laatste vooral voor medewerkers theatertechniek en 
horeca voor flexwerk en gastheren/vrouwen rondom theatervoorstellingen als 
vrijwilligers. 

- Na overeenstemming met de gemeente over bedrijfsplan 2015-2018 en begroting 2015 
wordt de meerjarenbegroting voor de overige jaren van de bedrijfsplanperiode 
opgesteld.  

- Er is rekening gehouden met aanloopkosten in dit eerste jaar van exploitatie.  
- Op basis van de kwartaalcijfers worden de uitgangspunten bijgesteld.  

 
* De huurpenningen van de toekomstige huurders is nooit vooraf gesproken met de exploitant en 
zijn gebaseerd op oude prijzen.  
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10.2 Opbrengsten 

10.2.1 Vaste opbrengsten 
Vaste opbrengsten voor de stichting bestaan uit huuropbrengsten andere gebruikers, de 
gemeentelijke subsidie en meerjarige sponsorafspraken.  

10.2.2 Gemeentelijke subsidie 
De stichting ontvangt van de gemeente Oldambt jaarlijks subsidie ten behoeve van de exploitatie en 
de huur van het gebouw aan de Mr. D.U. Stikkerlaan. Jaarlijks wordt vóór 1 juli een subsidieverzoek 
voor het volgend kalenderjaar ingediend bij de gemeente. Op grond van de gemeentelijke begroting 
en de beleidskaders wordt het subsidieverzoek gehonoreerd en vastgelegd in een 
subsidieverleningsbeschikking. De verstrekte subsidie betreft steeds een periode van 1 kalenderjaar. 
 
Vanaf het jaar 2015 is door de gemeente Oldambt € 730.000 gereserveerd behoeve van exploitatie 
van het theater en € 200.000 voor de huurkosten.  

10.2.3 Sponsorgelden 
Met business partners worden afspraken gemaakt over sponsorbedragen. De bedragen worden 
veelal vastgelegd voor periodes van een jaar, met stilzwijgende verlenging van de overeenkomsten 
per 1 mei en een opzegtermijn van drie maanden.  

10.2.4 Variabele opbrengsten 
Variabele opbrengsten voor De Klinker bestaan uit kaartverkopen van theater- en filmvoorstellingen,  
opbrengsten van cursussen en maatwerkprojecten van het kunstencentrum, culturele en 
commerciële huuropbrengsten, reclameopbrengsten en horeca-opbrengsten. 

10.3 Kosten 
Kosten voor de Klinker worden onderscheiden in vaste en variabele kosten.  

10.3.1 Vaste kosten 
Vaste kosten bestaan uit de kosten voor personeel, gebouw en office.  

10.3.2 Variabele kosten 
Variabele kosten bestaan uit flexibel ingehuurd personeel, marketing en specifieke marketingacties. 
Daarnaast zijn variabele kosten verbonden aan theatervoorstellingen, zoals productiekosten en 
gages en afkoopsommen van artiesten. 
 
Financiële doelen: Hoe: Realisatie: Meten: 

Realiseren van 
ingebruikname en 
exploitatie binnen de 
begroting 2015. 

- Een budget neutrale 
programmering voor het 
theater (de kosten en 
opbrengsten van 
voorstellingen zijn gelijk) 

- Lage kosten, hoge baten 
d.m.v. een: 

o klein beroepskader; 
o inzet 

oproepkrachten voor 
uitvoerende 
werkzaamheden 
(theatertechniek & 
horeca); 

o vrijwilligers 
(gastvrouwen/heren 
voor kaartcontrole 
en garderobe); 

Dec. 2015 
 
 
 
Maart 2015 
Maart 2015 
 
Maart 2015 
 
Sept. 2015 
 
 
 
 

Maandelijkse toetsing op 
resultaat. 
 
 
 
Meting op basis van begroting 
Meting op basis van begroting 
 
 
 
 
Minimaal 15 vrijwilligers  
 
 
 
Benchmark met theaters die 
niet hebben deelgenomen 
aan de gezamenlijke inkoop 
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o gezamenlijke inkoop 
theatervoorstellinge
n via de Inkoop en 
Marketing 
Combinatie (I&MC). 
Dit bureau maakt 
collectieve 
prijsafspraken met 
de impresariaten 
voor meerdere 
theaters tegelijk. 

De begrootte omzet 
van het dagcafé wordt 
gehaald 

- Klant- en servicegerichte 
houding zoals vastgelegd in 
de bedrijfscultuur 

- Kwaliteit van de producten is 
goed en flexibel 
(vraaggericht) 
 

- Actieve benadering 
bezoekers door 
horecamedewerkers 

- Het aanbod is vraaggericht 
en wordt o.b.v. 
verkoopresultaten aangepast 

2015-2016 - Weekomzet wordt 
gemeten 

- De begrootte omzet 
wordt gehaald 

- Mystery guest 
- Wordt 

meegenomen in 
tweejaarlijks 
marktonderzoek  

Realiseren van de in 
de begroting 
opgenomen verhuur- 
en horecaomzet  

- Actieve acquisitie naar 
bedrijven door directie 
d.m.v. bellen en portfolio 

- Maatwerk op basis van 
klantwensen 

- Actieve acquisitie door 
directie en horeca 
bedrijfsleider 

2015-2018 - Via 
kwartaalrapportages 
wordt dit getoetst 
aan begrootte 
omzet  

- Klanten komen 
terug  

- Er is een jaarlijkse 
groei van 10% op 
het aantal 
verhuringen 

 

Filmhoreca haalt de 
geprognosticeerde 
omzet 

- Assortiment sluit aan bij het 
filmgenre filmhuis of 
commercieel 

- De aangeboden producten 
zijn op voorraad 

2015 - Via kassaomzet 
wekelijks te meten 

- Afzet van de 
populairste 
producten wordt 
gemeten 
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11 Begroting 2015 
 
 
BEGROTING 2015 STICHTING CULTUURHUIS DE KLINKER LASTEN 

    
Begroting 

    
2015 

     OVERHEAD 
  

  
Gebouw en Huisvestingskosten 

 
546.100 

  
Salaris en personeelskosten 

 
239.700 

  
Algemene kosten 

 
92.500 

  
Financiële lasten 

 
3.500 

     

  
Totaal kosten overhead 

 
881.800 

     THEATER 
   

  
Directe kosten voorstellingen 

 
430.000 

  
Totaal kosten  Marketing en Verkoop 

 
102.500 

  
Salaris en personeelskosten 

 
299.800 

  
Overige kosten theater 

 
38.000 

     

  
Totaal Kosten Theater 

 
870.300 

     
     
     FILMHUIS/BIOSCOOP 

   
  

Film huur 
 

25.000 

  
Personeelskosten 

 
6.500 

  
Schoonmaakkosten 

 
3.500 

     

  
Totaal Kosten Filmhuis/Bioscoop 

 
35.000 

     HORECA 
   

  
Inkoop 

 
110.600 

  
Totaal kosten Marketing en Verkoop 

 
7.500 

  
Inhuur personeel en personeelskosten 

 
169.700 

  
Overige kosten Horeca 

 
4.500 

     

  
Totaal Kosten Horeca 

 
292.300 

     
     

  
TOTAAL KOSTEN 

 
2.079.400 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

  
TELLING 

 
2.079.400 

 
  



 27 

 

Bedrijfsplan 2015 - 2018 

 
BEGROTING 2015 STICHTING CULTUURHUIS DE KLINKER BATEN 

    
Begroting 

    
2015 

     OVERHEAD 
  

  
Opbrengst verhuur LOGO 

 
10.800 

  
Opbrengst verhuur Bibliotheek 

 
131.500 

  
Opbrengst verhuur Muziekschool 

 
52.300 

  
Financiële Baten 

 
0 

     

  
Totaal Baten Overhead 

 
194.600 

     THEATER 
   

  
Recettes voorstellingen 

 
432.500 

  
Verhuur theaterzalen 

 
9.900 

  
Opbrengst sponsoring 

 
80.500 

  
Overige opbrengsten 

 
5.000 

     

  
Totaal Baten Theater 

 
527.900 

     
     
     FILMHUIS/BIOSCOOP 

   
  

Recettes 
 

58.300 

     
     
     

  
Totaal Baten Filmhuis/Bioscoop 

 
58.300 

     HORECA 
   

  
Totaal Omzet Horeca 

 
368.600 

     
     
     
     

  
Totaal 

 
368.600 

     
     

  
TOTAAL BATEN 

 
1.149.400 

     
     
  

Negatief resultaat Overhead en gebouw 
 

-687.200 

  
Negatief resultaat Theater 

 
-342.400 

  
Positief resultaat Filmhuis 

 
23.300 

  
Positief resultaat Horeca 

 
76.300 

     

  
TOTAAL NEGATIEF RESULTAAT 

 
930.000 

     
  

exploitatiesubsidie 
 

730.000 

  
subsidie huurkosten 

 
200.000 

    
  

  
TOTAAL RESULTAAT 

 
0 

     

  
TELLING 

 
2.079.400 
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12 Monitoren van resultaat 
 

Meten is weten.  
Het definiëren van doelstellingen in het bedrijfsplan dient om de koers van De Klinker uit te zetten. 
Het bedrijfsplan is de leidraad voor de lange termijn, de uitwerking vindt plaats in de jaarbegroting / 
jaarlijkse prestatieafspraken met de gemeente. In die begroting vertalen we de doelen naar concrete 
opgaven, aantallen en geld.  
 
Tijdens het jaar volgen we de realisatie van de uitvoering. We registreren de gegevens van 
voorstellingen, bezoekersaantallen en dergelijke gericht op de doelen van het bedrijfsplan / de 
jaarbegroting. In de tussentijdse rapportages leggen we de verbinding tussen de lange termijn visie, 
de concrete (jaarlijkse) doelstellingen, de resultaten en eventueel noodzakelijke bijstellingen.  
 
De doelen en uitwerking (per product) van de voorgaande hoofdstukken zijn samengevat in 
onderstaande doelenmatrix. 
 

Theaterdoelen: Hoe: Realisatie: Meten: 

De Klinker als theater 
weer direct op de kaart 
zetten 

- Door aansprekende 
programmering  

 
- Gerichte inzet van 

beschikbare 
marketingmiddelen 

Maart 2015 
 
 
Mrt-dec ‘15 

- 24.500 bezoekers 
voor 80 
voorstellingen in 
2015 

- Maandelijks via 
bezoeken website en 
facebook 

Film/bioscoopdoelen: Hoe: Realisatie: Meten: 

De Klinker als 
filmhuis/bioscoop op 
de kaart zetten 

- Door aansprekende 
programmering  

 
- Gerichte inzet van 

beschikbare 
marketingmiddelen 

Maart 2015 
 
Mrt-dec ‘15 

- 3.750 bezoekers voor 
72 films in 2015 

- Maandelijks via 
bezoeken website en 
facebook 

Filmhuis/bioscoop  
wordt goed bezocht 

- Samenwerking met Filmliga 
voor wekelijkse filmhuis 
producties i.s.m. Forum 
Images 

- Aansprekende filmtitels in 
het genre populair i.s.m. 
Wolf bioscopen 

- Gerichte inzet 
marketingmiddelen  

In 2015 
 
In 2015 
 
In 2015 

- monitoren op 
maandelijkse basis  

 
- monitoren op 

maandelijkse basis 
- via publiekonderzoek, 

website en social 
media 

Educatiedoelen: Hoe: Realisatie: Meten: 

De Klinker is het 
culturele 
kenniscentrum van 
Winschoten 

- Het ontsluiten van de 
aanwezige kennis door deze 
actief aan te bieden via de 
marketingmiddelen 

- Door interne samenwerking 
- Het aanbod is bekend bij 

scholen en maatschappelijke 
organisaties 

2015-2018 - Na inzet van 
marketingmiddelen 
neemt de vraag toe 

- Aanbod en 
samenwerking is 
vastgelegd   

- 50% van de scholen 
en organisaties 
maken gebruik van 
het aanbod  

De Klinker is een - Stage- en leerplekken zijn 2015-2016 In het jaarverslag staan  het 
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bekende en erkende 
stage- en 
leerorganisatie voor 
het middelbare en 
hoger 
beroepsonderwijs 

gecreëerd  
- De onderwijsinstellingen zijn 

op de hoogte van de 
mogelijkheden door hen 
hierover mondeling en 
schriftelijk te informeren 

aantal leer- en stageplekken 
De Klinker beschikt over het 
certificaat erkend leerbedrijf 

Uitbreiding van het 
aantal cursussen en 
workshops binnen het 
kunstencentrum op het 
gebied van dans en 
theater 

- Het aanbieden van een 
vraaggericht cursus- en 
lesaanbod  

 
- De integratie van de 

muziekschool in De Klinker is 
gerealiseerd 

2015-2016 - Het aanbod wordt 
conform de 
begrootte 
verwachtingen 
afgenomen 

- De contractafspraken 
met gemeenten zijn 
gemaakt 

De Klinker is een 
bekende en erkende 
stage- en 
leerorganisatie voor 
het middelbare en 
hoger 
beroepsonderwijs 

- Stage- en leerplekken zijn 
gecreëerd  

- De onderwijsinstellingen zijn 
op de hoogte van de 
mogelijkheden door hen 
hierover mondeling en 
schriftelijk te informeren 

2015-2016 In het jaarverslag zijn het 
aantal leer- en stageplekken 
opgenomen 
De Klinker beschikt over het 
certificaat erkend leerbedrijf 

Uitbreiding van het 
aantal cursussen en 
workshops binnen het 
kunstencentrum op het 
gebied van dans en 
theater 

- Het aanbieden van een 
vraaggericht cursus- en 
lesaanbod  

- De integratie van de 
muziekschool in De Klinker is 
gerealiseerd 

2015-2016 - Het aanbod wordt 
cfm de begrootte 
verwachtingen 
afgenomen 

- De contractafspraken 
met gemeenten zijn 
gemaakt 

Horecadoelen: Hoe: Realisatie: Meten: 

Na 
theatervoorstellingen 
blijft een deel van het 
publiek nazitten  

- Sfeervol en gezellige horeca 
in het gebouw 

- De horecamedewerkers 
weten wat de bezoeker wil 

- Klant- en servicegerichte 
houding  

- Bediening aan tafel 

2015-2018 Minimaal 15% de 
theaterbezoekers wordt 
bereikt in het eerste uur na de 
voorstelling; te meten via de 
omzet  

De bezoekers weten de 
weg naar het dagcafé 
te vinden 

- Sfeervol en gezellig café 
- Goed assortiment 
- De horecamedewerkers 

weten wat de bezoeker wil 
- Klant- en servicegerichte 

houding  
- Bediening aan tafel 

2015-2018 De geraamde dagomzet wordt 
gehaald 

Marketingdoelen: Hoe: Realisatie: Meten: 

Openingsweek is een 
succes  

- Samenwerking met de 
gemeente 

- Gezamenlijke inspanning van 
gebruikers 

- I.s.m. scholen en andere 
culturele verenigingen 

- Officieel 
openingsprogramma met 
Koninklijke deelname 

- Aansprekend programma 

18 sept. 
2015 

- Resultaat 
persberichten 

- Interne evaluatie 
- Evaluatie RvT 
- Evaluatie met 

gemeente 

Communicatie met het 
publiek is geregeld 

- Optimalisering website en 
social media  

- Gedrukte media zijn ingezet  

Jan. 2015 - Aantal hits op 
website en resultaten 
via google analytics 
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- Verkoopcijfers 
nemen toe na inzet 
gedrukte media 

Beschikbare 
marketingmiddelen zijn 
efficiënt ingezet  

Marketingmiddelen zijn gekoppeld aan 
de doelgroepen  

In 2015 - Via marktonderzoek  
- Resultaten op de 

kaartverkoop 

Er is een vast publiek 
voor De Klinker  

De Klinker is als merk bij 80% van de 
inwoners bekend  

2015-2018 Via tweejaarlijks 
marktonderzoek 

Genereren van 
voldoende 
naamsbekendheid voor 
het filmhuis/bioscoop 

- Creëren van 
60% 
naamsbeken
dheid in de 
directie regio  

- Creëren van 
40% 
naamsbeken
dheid in de 
indirecte 
regio 

 
 

 
- Via marketingmiddelen  

 
 

- Via marketingmiddelen 

 
 
 
2015-2016 
 
 
2016-2017 

D.m.v. tweejaarlijks 
marktonderzoek  

Particuliere sponsoring 
via de vrienden van 
club (medeklinkers) a € 
17,50 per jaar 

- Er is een aanbod ontwikkeld 
om particulieren te 
interesseren om lid te 
worden 

- communicatief loopt via de 
jaarbrochure de website en 
facebook.  

1e helft 2015 Minimaal 300 leden op 1 
oktober 2015 

Het verhuren van 
reclameruimte in 
jaarbrochure, interne 
tv-screens (narrow 
casting) en website  

- Actieve benadering bedrijven  
- Het samenstellen van een 

portfolio van mogelijkheden 
en de inzet van de begrootte 
marketingmiddelen 

2015-2018 - Begrootte inkomsten 
voor 2015 zijn 
gerealiseerd  

- Een toename van 
verkochte 
reclameruimte met 
10% per jaar 

 

Organisatie- en 
samenwerkingsdoelen: 

Hoe: Realisatie: Meten: 

Het cultuurhuis 
optimaal voorbereiden 
om het publiek te 
kunnen ontvangen. 

- Door het neerzetten van een 
professionele organisatie op 
de bepalende sectoren 
binnen de organisatie: 
management, 
programmering, marketing, 
commerciële acquisitie, 
horeca, educatie en techniek 
en gebouwbeheer.  

- Gebruikers zijn tevreden 
over de interne 
samenwerking. 

- De gezamenlijke 
bedrijfscultuur is 
gerealiseerd. 

Maart 2015  
 
 
 
 
Sept. 2015 
 
Sept. 2015 

D.m.v. een gezamenlijke 
evaluatie na afloop van de 
realisatie. Toetsing door RvT in 
gezamenlijke 
personeelsbijeenkomst.  
 

Bedrijfscultuur - De bedrijfscultuur is 
vastgelegd in een intern 

2015 Jaarlijkse personeelsevaluatie 
in aanwezigheid van leden van 
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document 
- Interne scholing van 

medewerkers en vrijwilligers 
- De voorgeschreven 

bedrijfskleding wordt 
gedragen 

de RvT 

Er is een intensieve 
samenwerking tussen 
de verschillende 
gebruikers  

- De integratie van 
muziekschool is gerealiseerd 

- Er is met elkaar afgesproken 
hoe er wordt samengewerkt 
op het gebied van 
bedrijfsvoering en 
productaanbod en dit is 
schriftelijk vastgelegd  

2015 In het inhoudelijk jaarverslag 
van 2015 is het resultaat van 
de samenwerking opgenomen 

Amateurverenigingen 
en maatschappelijke 
instellingen weten de 
weg naar De Klinker te 
vinden voor hun 
activiteiten 

- Amateurverenigingen en 
maatschappelijke 
instellingen worden, voor de 
start van het nieuwe seizoen, 
jaarlijks via email benaderd 
om hun wensen kenbaar te 
maken voor het nieuwe 
seizoen 

2015-2018 - Een jaarlijkse 
toename van het 
gebruik  

- Verenigingen en 
maatschappelijke 
instellingen komen 
jaarlijks terug 

De Klinker voldoet aan 
de status om 
particuliere donaties te 
kunnen ontvangen 
(Geefwet) 

- ANBI-status aanvragen via 
landelijk bureau van de VSCD 

1e kwartaal 
2015 

ANBI-status is door 
belastingdienst toegekend 
uiterlijk 1 juli 2015 

Commerciële doelen: Hoe: Realisatie Meten: 

Aan het eind van de 
seizoen 2017-2018 is 
de beoogde groei 
gerealiseerd  

- Aansprekende 
programmering op basis van 
vraag en aanbod gericht 

- Inzet van de 
marketingmiddelen 

- Inzet van verschillende 
verkoopkanalen 

- Het publiek wordt gevraagd 
wat ze willen zien; 
referentiegroep 

2016-2018 - Via interactie social 
media en website en 
tweejaarlijks 
marktonderzoek 

- De inzet van 
marketingmiddelen 
geeft inzicht in de 
toename van de 
kaartverkoop 

- Op basis van 100 
professionele 
voorstellingen per 
seizoen is het aantal 
verkochte kaarten 
per eind 2018 
gestegen naar 40.000 
bezoekers; te meten 
via de 
verkoopsystemen 

- Via google analytics 
zijn de beoogde 
doelgroepen bekend 

Aantal bezoekers 
filmhuis/bioscoop 
neemt jaarlijks met 
15% toe 

- Zorgen voor 
naamsbekendheid 

- Aansprekend filmaanbod 

2015-2018 Maandelijks via 
kassaverkoopsystemen is het 
aantal bezoekers geregistreerd 

Het aantal zakelijke 
verhuringen neemt 
steeds toe 

- Gerichte acquisitie d.m.v. 
bellen bedrijven 

- Portfolio gericht op de 
zakelijke markt 

2015  
Jan. 2015 

Maandelijks  
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Samenwerking met 
sponsorclub De 
Klinkkast is opnieuw 
geformuleerd en 
vastgelegd en leidt tot 
een structurele 
sponsorbijdrage zoals 
opgenomen in 
begrotingen 

- Nieuwe sponsorafspraken 
met De Klinkkast maken en 
deze richten op de 
gezamenlijke noodzaak van 
inspanning 

1e kwartaal 
2015 

Monitoring 1e kwartaal; 
resultaat begroting is gehaald 

Individuele 
businesspartners voor 
De Klinker zijn 
gevonden 

- Gerichte acquisitie door 
directie 

- Maatwerk voor bedrijven 

In 2015 Monitoring per kwartaal 

Financiële doelen: Hoe: Realisatie: Meten: 

Realiseren van 
ingebruikname en 
exploitatie binnen de 
begroting 2015. 

- Een budget neutrale 
programmering voor het 
theater (de kosten en 
opbrengsten van 
voorstellingen zijn gelijk) 

- Lage kosten, hoge baten 
d.m.v. 

o klein beroepskader; 
o inzet 

oproepkrachten voor 
uitvoerende 
werkzaamheden 
(theatertechniek & 
horeca); 

o vrijwilligers 
(gastvrouwen/heren 
voor kaartcontrole 
en garderobe); 

o gezamenlijke inkoop 
theatervoorstellinge
n via de Inkoop en 
Marketing 
Combinatie (I&MC). 
Dit bureau maakt 
collectieve 
prijsafspraken met 
de impresariaten 
voor meerdere 
theaters tegelijk. 

Dec. 2015 
 
 
 
Maart 2015 
Maart 2015 
 
Maart 2015 
 
Sept. 2015 
 
 
 
 

Maandelijkse toetsing op 
resultaat. 
 
 
 
Meting o.b.v.begroting 
Meting o.b.v.begroting 
 
 
 
 
Minimaal 15 vrijwilligers  
 
 
 
Bechmark met theaters die niet 
hebben deelgenomen aan de 
gezamenlijke inkoop 

De begrootte omzet 
van het dagcafé wordt 
gehaald 

- Klant- en servicegerichte 
houding zoals vastgelegd in 
de bedrijfscultuur 

- Kwaliteit van de producten is 
goed en flexibel 
(vraaggericht) 

- Actieve benadering 
bezoekers door 
horecamedewerkers 

- Het aanbod is vraaggericht 
en wordt o.b.v. 
verkoopresultaten aangepast 

2015-2016 - Weekomzet wordt 
gemeten 

 
- De begrootte omzet 

wordt gehaald 
- Mystery guest 

 
- Wordt meegenomen 

in tweejaarlijks 
marktonderzoek  

Realiseren van de in de 
begroting opgenomen 
verhuur- en 

- Actieve acquisitie naar 
bedrijven door directie 
d.m.v. bellen en portfolio 

2015-2018 - Via 
kwartaalrapportages 
wordt dit getoetst 
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horecaomzet  - Maatwerk op basis van 
klantwensen 

- Actieve acquisitie door 
directie en horeca 
bedrijfsleider 

aan begrootte omzet  
- Klanten komen terug  

 
- Er is een jaarlijkse 

groei van 10% op het 
aantal verhuringen 

 

Filmhoreca haalt de 
geprognosticeerde 
omzet 

- Assortiment sluit aan bij het 
filmgenre filmhuis of 
commercieel 

- De aangeboden producten 
zijn op voorraad 

2015 - Via kassaomzet 
wekelijks te meten 

 
- Afzet van de 

populairste 
producten wordt 
gemeten 

12.1 Key Performance Indicatoren (KPI) 
Indicatoren voor het succes van De Klinker zijn: 

- bezoekersaantallen van voorstellingen en activiteiten; 
- analyse verwachting en realisatie per voorstelling; 
- verkochte aantal theaterabonnementen; 
- kortingsacties, o.a. CJP, Vrienden van De Klinker, groepskorting; 
- cursistenaantal in relatie tot totaal aantal lesuren;   
- resultaat horecaomzet en winst daarop; 
- resultaat aantal verhuringen en resultaat; 
- financieel resultaat; 
- tevredenheidscijfers; 
- integrale activiteiten met partners. 

12.2 Mijlpalen 
De volgende rapportages geven gedurende het jaar inzicht in de stand van zaken: 
- maandelijks: standen van de KPI’s worden vastgesteld en besproken middels een 

managementrapportage door het managementteam (MT) 
- primo juli: terugblik op de resultaten van het eerste half jaar door MT, RvT; 
- september: aantallen verkochte abonnementen en inschrijvingen van cursisten zijn bekend door 

MT, RvT; 
- ultimo jaar: terugblik tweede half jaar; dit is tevens het uitgangspunt voor de jaarrekening door 

MT, RvT; 
- jaarrekening (gereed april) door MT, RvT, gemeente. 
 

12.3 Meetmethodieken 
De gehanteerde KPI’s worden bijgehouden en gemonitord middels onderstaande systemen: 

- ticketsysteem waaraan zijn gekoppeld de marketing- en managementsystemen; 
- cursistenadministratie; 
- financiële administratie; 
- klanttevredenheidsonderzoeken (tussentijds als daar aanleiding voor is maar in ieder geval 

tweejaarlijks). 
 

12.4 Bijsturingsmogelijkheden 
Indien op de mijlpaalmomenten juli, september en ultimo december wordt geconstateerd dat de 
KPI’s achterblijven bij de gewenste aantallen, dan kan besloten worden tot speciale marketingacties 
zoals extra reclame of prijskortingen, of bezuinigingen. Wijzigingen in de theaterprogrammering zijn 
niet of slechts beperkt mogelijk aangezien dit reeds een jaar vooruit wordt vastgelegd. 
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13 Bijlagen 
 

13.1 Marktanalyse & verzorgingsgebied 
Verzorgingsgebied en concurrentiepositie 
 
Voor wat betreft het verzorgingsgebied wordt onderscheid gemaakt tussen het directe 
verzorgingsgebied, het indirecte verzorgingsgebied en de overige regio: 

1. het directe verzorgingsgebied betreft Oldambt en de direct aan de gemeente Oldambt 
grenzende gemeenten: Bellingwedde, Pekela en Menterwolde. Ook Delfzijl en Veendam 
worden daartoe gerekend maar deze gemeenten hebben wel een eigen kleinere 
theatervoorziening; 

2. het indirecte verzorgingsgebied wordt gevormd door de gemeenten: Vlagtwedde, 
Loppersum, Appingedam, Slochteren, Hoogezand-Sappemeer en Stadskanaal;  

3. het overige verzorgingsgebied betreft de gemeenten Eemsmond, Winsum en Bedum en de 
gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn en het Duitse grensgebied rondom Bunde, 
Papenburg en Leer. 

 
Inwonersaantallen: 
Ad. 1. directe verzorgingsgebied:  125.922* 
Ad. 2. indirecte verzorgingsgebied:  120.790* 
Ad. 3. overige verzorgingsgebied:  91.194* 
     77.079** (Duitse grensgebied) 
(* Cijfers CBS-statline per 18 april 2014) 
(** Cijfers  Wikipedia per 1 januari 2014) 
 
Verzorgingsgebied 
Het gebied waaruit de Klinker bezoekers kan aantrekken bedraagt ca. 415.000 inwoners. De 
herkomst is opgenomen in de hieronder opgenomen tabellen.  

- Tabel 1 betreft de gemeente Oldambt en de daaraan grenzende gemeenten.  
- Tabel 2 heeft betrekking op de daaromheen liggende gemeenten.  
- Tabel 3 zijn gemeenten die buiten het directe en indirecte verzorgingsgebied liggen maar wel 

op minder dan 45 minuten autorijden van Winschoten liggen. 
 
Tabel 3 is in dit overzicht opgenomen omdat uit een landelijk onderzoek van de Vereniging voor 
Schouwburgen en Concertgebouw Directies (VSCD, 2010) is gebleken dat mensen bereid zijn om tot 
45 minuten te reizen voor een voorstelling die zij graag willen zien. Het gaat hierbij dan vooral om 
grote voorstellingen in het populaire genre. Voor wat betreft de in deze tabel opgenomen Duitse 
gemeenten wordt alleen uitgegaan van bezoekers voor internationale- en/of muziekproducties.  
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Tabel 1: aantal inwoners directe verzorgingsgebied in Oldambt en direct aangrenzende gemeenten. 
Totaal is ca. 126.000 inwoners 

 
Cijfers afkomstig Centraal Bureau voor de Statistiek per juli 2014.   
*Deze gemeente beschikt over een eigen theater 
 
Tabel 2: aantal inwoners indirecte verzorgingsgebied in die gemeenten die niet direct grenzen aan de 
gemeente Oldambt. Totaal is ca. 121.000 inwoners.

 

Cijfers afkomstig Centraal Bureau voor de Statistiek per juli 2014.  *Deze gemeente beschikt 
over een eigen theater 
 
Tabel 3: aantal inwoners overige gemeenten in de regio binnen 45 minuten autoafstand. Totaal is ca. 
168.000 inwoners. 

 
Cijfers afkomstig Centraal Bureau voor de Statistiek per juli 2014.   

38.560

8.920

12.706
12.258

34.304

27.792 Oldambt

Bellingwedde

Pekela

Menterwolde

Delfzijl*

Veendam*

15.905

10.181

12.049

15.548
34.304

32.803 Vlagtwedde

Loppersum

Appingedam

Slochteren

Hoogezand*

Stadskanaal*

15.910
13.843

10.475

25.633

25.333

7.509

33.851

35.719

Eemsmond

Winsum

Bedum

Borger-Odoorn

Aa en Hunze

Bunde

Leer

Papenburg
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*Deze gemeente beschikt over een eigen theater. 
Stad Groningen 
De stad Groningen is niet meegenomen in het totaal van de verzorgingsgebieden omdat deze 
gemeente beschikt over eigen grote theaters en podia voor verschillende genres. Uit het eerder 
aangehaalde onderzoek van de VSCD bleek eveneens dat mensen in steden doorgaans niet of 
nauwelijks theaters of podia buiten hun eigen stadsgrenzen bezoeken.  
 
Concurrentiepositie theater 
 
Binnen het directie verzorgingsgebied van de Klinker kunnen als concurrenten worden aangemerkt: 

- Delfzijl, theater de Molenberg, 525 stoelen, vergelijkbaar aanbod als de Klinker met 
uitzondering van voorstellingen die theatertechnisch moeilijk in Delfzijl kunnen spelen zoals 
musicals, toneel, circus en groot entertainment.  

- Veendam, theater van Beresteijn, 350 stoelen met klein landelijk aanbod op het gebied van 
cabaret en muziek. Grote voorstellingen theatertechnisch niet mogelijk.  
 

Binnen het indirecte verzorgingsgebied zijn onderstaande theaters als concurrentie aan te merken: 
- Stadskanaal, Theater Geert Teis, uitstekend bekent staat theater bij zowel artiesten, 

impresariaten als het publiek. De theaterzaal is een volwaardige theaterzaal met alle 
moderne technische faciliteiten.  

Met de directeur van Geert Teis zijn er daarom afspraken gemaakt om jaarlijks de concept 
programmering te vergelijken en geen concurrerende voorstellingen in hetzelfde seizoen te 
programmeren. Wij zijn het er over eens dat samenwerking hierin meer rendement kan opleveren 
voor zowel de Klinker als voor Geert Teis.  

- Hoogezand, theater het Kielzog, 450 stoelen maar vrijwel geen theatertechnische 
voorzieningen waardoor het Kielzog voornamelijk programmeert binnen het genre familie en 
jeugdvoorstellingen, cabaret en muziek.  
 

Binnen alle drie de verzorgingsgebieden neemt de Klinker onderstaande positie: 
- in het directe verzorgingsgebied is er sprake van een unieke positie vanwege uitstraling, 

schaal, faciliteiten, combinatie culturele instellingen, ligging en bereikbaarheid. Directe 
concurrentie voor de kleinere voorstellingen van Veendam en de middelgrote voorstellingen 
van Delfzijl; 

- in het indirecte verzorgingsgebied is er sprake van directe concurrentie met Theater Geert 
Teis in Stadskanaal;  

- de Klinker beschikt over de unieke combinatie van kunsteducatie, literatuur, theater en 
omroep waardoor veel mogelijkheden aanwezig zijn voor interdisciplinaire samenwerking, 
samenspel en podiumpresentaties; 

- het gebouw van de Klinker heeft een moderne uitstraling met theater- en podiumfaciliteiten 
en is daarom een aantrekkelijke verhuurlocatie voor zakelijke doeleinden. 

- Er is geen moderne theatervoorziening in het Duitse deel wat onder dit verzorgingsgebied 
valt.  

 
Profiel theaterbezoeker 
De Klinker zal in potentie voornamelijk bezoekers aantrekken uit het directe verzorgingsgebied. Voor 
aansprekende populaire voorstellingen geldt dit ook voor inwoners uit het indirecte en overige 
verzorgingsgebied. Dit zal vooral het geval zijn als voorstellingen in dichterbij liggende theaters zijn 
uitverkocht of daar niet in het programma zijn opgenomen omdat de theatertechnische faciliteiten 
daarvoor ontbreken (Veendam, Hoogezand, Delfzijl).  
Helaas zijn er geen gegevens bewaard gebleven van de oude Klinker. Maar uit de contacten met de 
toenmalige programmeur is gebleken dat er veel bezoekers afkomstig waren uit de gemeenten van 
het directe verzorgingsgebied.  
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De kenmerken van de potentiële theaterbezoekers van de Klinker zullen op een aantal punten 
afwijken van het gemiddelde landelijke profiel van de theaterbezoeker, bijvoorbeeld daar waar het 
gaat om: 

- leeftijd (gemiddelde leeftijd ligt hoger); 
- opleiding (gemiddeld opleidingsniveau ligt lager); 
- gezinssamenstelling (gelijk); 
- inkomen (gemiddelde inkomen ligt lager); 
- politieke voorkeur (meer stemmers links van het midden).  

 
In het programma-aanbod wordt het brede spectrum van voorstellingen aangeboden binnen de 
gangbare genres van cabaret, toneel, entertainment, jeugd en familie, jongeren, dans, muziek, 
muziektheater, musical en klassieke muziek. Binnen dit spectrum wordt tweejaarlijks onderzocht of 
het aanbod ook aansluit bij de wensen van de inwoners en bezoekers (vraaggericht programmeren). 
Zo nodig wordt de programmering hierop aangepast in het daarop volgende seizoen.  
 
Omdat het gemiddelde inkomen in deze regio onder het landelijk gemiddelde ligt, kunnen met 
impresariaten afspraken worden gemaakt over lagere toegangsprijzen.  
 
Marktanalyse productgroep kunstencentrum 
 
De Klinker wil het educatieve aanbod van de muziekschool graag uitbreiden met cursussen en lessen 
voor volwassenen en senioren. Omdat de vraag van deze doelgroepen niet duidelijk is en ook 
nergens is geregistreerd binnen de muziekschool of de Klinker zal, voor de ontwikkeling hiervan, dan 
ook de samenwerking worden gezocht met sociaal maatschappelijke organisaties, zorginstellingen en 
de woningbouwcoöperatie(s).  
 
De onderstaande tabel geeft inzicht in het huidig aanbod van de muziekschool en de belangstelling 
daarvoor per instrument. Deze tabel betreft het individueel muziekonderwijs zoals dat momenteel 
wordt gegeven door de muziekschool. De huidige muziekschool is een zogenaamde 
Gemeenschappelijke Regeling van de gemeenten Oldambt en Bellingwedde. 

 
Huidig aanbod gelijkblijvende 

belangstelling 
toenemende  
belangstelling 
 

afnemende  
belangstelling 

Slagwerk/drums  X  

Gitaar X   

Basgitaar   X 

Keyboard   X  

Popzang  X X 

Saxofoon   X 

Dwarsfluit   X 

Klarinet    X 

Koper  X X 

Cello   X 

Viool  X  

Piano   X  

Hobo    X 

Orgel    X 

Accordeon   X X 

Blokfluit    X 

Dans klassiek  X  

Dans populair  X X 
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Kansen kunsteducatie  
De afnemende belangstelling voor het individueel muziekonderwijs is ongewenst. We denken deze 
ontwikkeling te keren door meer groep gebonden lessen. Dit bevordert het gevoel van leren 
samenspelen en is ook budgettair interessant omdat de kosten van een docent over meerdere 
leerlingen kunnen worden verdeeld.  
 
Daarnaast is de doelgroep volwassenen interessant. Deze doelgroep kan zeer gericht worden 
benaderd met cursussen zoals: luisteren naar muziek, lunchkoor volwassenen, muziektheorie voor 
volwassenen, e.d. Hiervoor zullen specifieke vraaggerichte cursussen worden ontwikkeld. 
 
Dat geldt ook in toenemende mate voor schoolprojecten op maat. Daarbij valt te denken: spelen in 
een popgroep, bandcoaching van bestaande popgroepen, muziekeducatie docenten. Ook hiervoor 
zullen in samenwerking met de scholen vraaggerichte cursussen worden ontwikkeld. 
 
Om de groeiende groep senioren te bedienen willen we samenwerken met zorginstellingen en 
sociaal maatschappelijke organisaties. Bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van een cursus muziek 
gericht op het trainen van het geheugen of het verbeteren van motorische vaardigheden. Of door 
middel van een buurttheater om een bepaalde problematiek onder de aandacht te brengen.  
 
Door de interne samenwerking van de gebruikers zijn allerlei koppelingen mogelijk van de 
verschillende disciplines.  
 
Verzorgingsgebied  
Het verzorgingsgebied voor de kunsteducatie is kleiner dan voor het theater. We rekenen tot het 
directe verzorgingsgebied alleen het deel, zoals opgenomen in tabel 1 van de productgroep theater. 
De doelgroep die daar bereikt kan worden betreft de doelgroep volwassenen en senioren die over 
voldoende tijd en middelen beschikt en bereidt is om speciaal naar de Klinker te komen.  
 
Concurrerende aanbieders kunsteducatie 
Binnen de gemeente Oldambt en de directe regio zijn er op het gebied van muziek en dans 
verschillende aanbieders. Zowel Delfzijl als Veendam heeft een kunstencentrum. De rijdende 
popschool is opgericht als gevolg van het beëindigen van de lessen Algemene Muzikale Vorming in de 
gemeente Menterwolde. Deze mobiele popschool reist door de provincie en biedt popmuzieklessen 
op locatie aan voor iedereen die daarin geïnteresseerd is. Verder zijn er nogal wat aanbieders op het 
gebied van privé muziekles. Een rondje via google met als trefwoorden muziekles Oldambt leert dat 
er, vooral op het gebied van keyboard / piano, gitaar, drums en saxofoon, meerdere aanbieders 
gevonden kunnen worden. Ook op het gebied van (populaire) dans is dit het geval. Voor wat betreft 
de klassieke dans en klassieke muziekbeoefening is er aanzienlijk minder aanbod in de privésfeer.  
 
 
Positie van de Klinker in het concurrentiespectrum: 

- locatie met een ruim aantal goede nieuwe lesruimtes en studio’s voor muziek, dans 
en theater; 

- veel mogelijkheden aanwezig voor interdisciplinaire samenwerking, samenspel en 
podiumpresentaties; 

- samenwerking met de scholen als betrouwbare partner; 
- samenwerking met LOGO, Bibliotheek en film huis geeft een extra dimensie. 

 
 
Marktanalyse voor productgroep filmhuis/bioscoop 
Verzorgingsgebied 
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In de (indirecte) regio beschikt alleen Stadskanaal over een volwaardige bioscoop waar uitsluitend 
commerciële films worden vertoond. Cultuurcentrum van Beresteyn in Veendam vertoont wekelijks 
op de maandagavond filmhuisfilms en soms commerciële films.  
 
De kleine zaal van de Klinker, uitgerust met een professionele filminstallatie, zal na de opening  het 
gat kunnen opvullen van de sluiting van de voormalige bioscoop in Winschoten. In samenwerking 
met de Filmliga zorgen we voor een wekelijkse filmavond. Daarnaast zullen wekelijks minimaal 2 
films in het commerciële genre worden vertoond en geregeld (op de woensdag- of zondagmiddag) 
een familiefilm.  
 
Marktanalyse voor productgroep verhuur en horeca 
Verzorgingsgebied 
De productgroep kent een gedifferentieerd verzorgingsgebied.  
 
Het gebied waaruit huurders – zowel commercieel als cultureel – worden verwacht bestaat uit het 
directe en het indirecte verzorgingsgebied, tabel 1 en 2 van de productgroep theater.  
N.B. Het inwoneraantal is slechts een grove indicator voor het marktpotentieel. In 2015 zal dit verder 
worden onderzocht, bijvoorbeeld hoeveel bedrijven en verenigingen in het directe en indirecte 
verzorgingsgebied gevestigd zijn.  
 
We onderzoeken of huurders uit een groter verzorgingsgebied een evenement bij De Klinker zullen 
willen organiseren in verband met de specifieke uitstraling en de mogelijkheden van het gebouw. Zo 
mogelijk zetten we in op acquisitie voor deze groep. 
 
We verwachten een deel extra horecaomzet te realiseren door (commerciële) verhuringen. In de 
verschillende overleggen met lokale horeca-exploitanten is gebleken dat vooral de kleine zaal in 
combinatie met de aanwezige foyerruimte ruime mogelijkheden biedt voor commerciële exploitatie 
omdat een dergelijke ruimte met capaciteit voor 200-500 bezoekers in Winschoten ontbreekt. 
Daarvoor zal er, naast de culturele bestemmingen voor theater en film, voldoende ruimte in de 
agenda gevonden moeten worden.  
 
De productgroep verhuringen en horeca zal een substantiële bijdrage moeten leveren aan de 
exploitatie. Daarom zal, in het eerste jaar van de bedrijfsplanperiode, hieraan de nodige aandacht 
worden besteed door directie en commerciële medewerker(s).  
 

13.2 Doelgroepen  
 
In de cultuurnota 2012-2016 van de gemeente Oldambt streeft de gemeente er naar; ‘dat iedereen 
zijn hele leven kan deelnemen aan culturele activiteiten. Of dat nu passief of actief is, als professional 
of amateur, bij een educatieve instelling of zelfstandig. Kinderen, jongeren, jongvolwassenen, 
volwassenen en senioren; de culturele levensloop is bij voorkeur een doorlopende leerlijn’.  
 
Voor wat betreft de functie van de Klinker is in dezelfde nota te lezen: ‘Het is meer dan een theater. 
Het is de plek waar mensen elkaar ontmoeten en kennis vergaren en waar veel activiteiten 
plaatsvinden. Hét cultureel centrum in Oldambt legt verbindingen tussen culturele partners, 
amateurs en professionals’.  
 
Volgens de cultuurnota is de Klinker er voor de inwoners en verenigingen van de gemeente Oldambt 
op het gebied van theater en educatie. Maar de opdracht van de Klinker is breder. Naast deze 
culturele opdracht moet rekening worden gehouden met de exploitatieopdracht. Immers de 
toegekende subsidie zal zeker niet toereikend zijn voor de totale exploitatie van het gebouw en de 
diensten.  
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Naast de culturele en financiële kaders, zijn de verschillende functies in het gebouw ook bepalend 
voor de producten die we kunnen leveren aan de doelgroepen. We maken daarom onderscheid 
tussen de volgende doelgroepen. 
 
Voor het theater, inwoners, organisaties, bedrijven en scholen uit het: 
- directe, indirecte en overige verzorgingsgebied; 
Voor de educatie, inwoners en scholen uit het: 
- directe verzorgingsgebied voor het gesubsidieerde deel zoals vastgelegd in de 
subsidieovereenkomst; 

- indirecte en overige verzorgingsgebied voor het niet-gesubsidieerde deel met name 
volwassenen- en senioren onderwijs; 

Voor de culturele verhuur, inwoners, scholen en verenigingen uit het: 
- directe verzorgingsgebied voor het gesubsidieerde deel zoals vastgelegd in de 

subsidieovereenkomst;  
- indirecte en overige verzorgingsgebied voor het niet-gesubsidieerde deel voor culturele 

verenigingen; 
Voor de commerciële verhuur, inwoners, scholen, organisaties en bedrijven uit het:  

- directe, indirecte en overige verzorgingsgebied. 
 
Om deze doelgroepen nader te specificeren wordt gebruik gemaakt van onderstaande indeling. Deze 
lijst is tot stand gekomen op basis van de in dit bedrijfsplan gebaseerde producten en diensten (1 t/m 
3), de externe factoren (4 en 5) en de interne factoren (6).  
 

1. Potentiële bezoekers:  

 gezinnen 

 jongeren 

 scholieren basis- en voortgezet onderwijs 

 ouders 

 ouderen 

 voormalige vaste bezoekers van de Klinker 

 abonnementhouders 

 losse bezoekers 

 gebruikers / particulieren 

 cursisten / leerlingen jongeren 

 cursisten volwasseneneducatie 

 huurders 

 familie, vrienden, gasten 

 vrienden van de Klinker 

 leden van verenigingen 
 

2. Organisaties en verenigingen: 

 culturele verenigingen 

 welzijnsorganisaties 

 ouderenbonden 

 ziekenhuis / zorginstellingen 

 woningcorporaties  
 

3. Bedrijfsleven / sponsors / business partners: 

 partners van De Klinker (Klinkkast, sponsoren, B2B) 

 bedrijven 

 banken 
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 middenstanders 

 ondernemerskring 

 serviceclubs 
 

4. Pers/media: 

 weekbladen  

 dagbladen 

 magazines 

 radio 

 tv 

 internet 
 

5. Overheden 

 B&W Oldambt 

 gemeenteraadsleden, politieke partijen 

 medewerkers gemeente 

 regionale en provinciale bestuurders,  
 

6. Eigen organisatie 

 directie/bestuur 

 raad van toezicht 

 medewerkers stichting Cultuurhuis de Klinker 

 medewerkers andere gebruikers (Biblionet, LOGO) 

 bestuur/directie andere gebruikers (Biblionet, LOGO) 
 
N.B. De Gemeente Oldambt, als grootste financiële partner, krijgt als doelgroep speciale aandacht. 
Dit vraagt om het creëren en onderhouden van een positieve relatie tussen directie / bestuur en raad 
van toezicht enerzijds en leden van het college, gemeenteraad en relevante gemeentelijke 
medewerkers anderzijds. 
 

13.3 Klantenbinding 
Hoe zorgen we dat klanten blijven terugkomen? 
 
Voor de verschillende productgroepen worden in samenhang allerlei voordelen ontwikkeld voor de 
verschillende klanten en gebruikers van de Klinker: 

- vroegboekkorting; hoe eerder men boekt hoe goedkoper het kaartje; 
- verrassingsvoorstellingen; gratis voorstelling(en) naar keuze voor trouwe klanten; 
- kortingsabonnementen voor ouderen en jongeren i.s.m. scholen, welzijnsorganisatie 

en ouderenorganisaties; 
- sponsormenu’s; op maat gesneden aanbod voor bedrijven en andere sponsoren; 
- combinaties van dineren en voorstelling / film i.s.m. lokale horecaondernemers; 
- korting op voorstellingen / film voor cursisten van het kunstencentrum; 
- meet & greets en workshops voor cursisten van het kunstencentrum; 
- uitvoeringen en optredens voor cursisten van het kunstencentrum; 
- horeca-aanbiedingen; 
- op maat gesneden tarieven voor culturele en commerciële huurders; 
- voordelen voor leden van de bibliotheek voor film en theater;  
- service en een klantgerichte houding van de medewerkers. 

 
In de aanloop naar het seizoen 2015-2016 dient een aantal van deze producten al te zijn ontwikkeld 
en een plaats te hebben gekregen op de website en de jaarbrochure van het theater. 
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13.4 Organisatie en besturing 
Hoe gaan we ons ordenen? 
 
Cultuurhuis de Klinker is een zelfstandige stichting met diverse onderdelen: theater, filmhuis, 
verhuur en horeca en samenwerking met de muziekschool in een kunstencentrum. Wij werken nauw 
samen met de huurders: de muziekschool, Bibliotheek en RTV-LOGO.  
 
De stichting werkt volgens het model van bestuur en raad van toezicht 
 
Raad van toezicht 
De raad van toezicht heeft statutair bepaalde taken: zij benoemd de bestuurder, keurt de begroting 
en belangrijke plannen goed, zij ziet toe op een goede bedrijfsvoering. 
Sinds 2013 hebben de volgende personen zitting in de Raad van Toezicht: 
Annet de Rooy woonachtig in Winschoten, voorzitter  
Hennie Sanders, woonachtig in Blijham 
Johan Dijk, woonachtig in Norg 
René Luinstra woonachtig in Assen 
Marcel Mandos woonachtig in Groningen 
 
Directeur bestuurder  
De bestuurder is verantwoordelijk voor de opstelling van begrotingen, jaarrekeningen en zorgt voor 
de dagelijkse leiding van de organisatie. Sinds 1 januari 2014 is Leo Hegge directeur/bestuurder, 
woonachtig te Tynaarlo.  
 
Organisatie 
De opbouw van de organisatie is gestart in 2014 met 2 medewerkers. In 2015 zal de bezetting van 
het vaste personeel worden uitgebreid tot de volledige sterkte van plm. 9,22 fte. 
 
De samenwerking met andere organisaties 
De Klinker heeft straks meerdere gebruikers en dat vergt het nodige inzicht en afstemming van de 
verschillende organisaties. Het onderstaande organisatieschema is tot stand gekomen tijdens de 
overleggen met de gebruikers. Het organogram laat duidelijk de complexiteit van de totale 
organisatie zien maar geeft ook inzicht in de wijze waarop de toekomstige samenwerking al 
structureel gevonden is en waar deze in de toekomst nog uitgebreid kan worden.  
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13.5 Functionele organisatie 
Functionele eenheden 
De organisatie van de stichting Cultuurhuis de Klinker bestaat uit twee functionele eenheden. 
 
Functionele eenheid ‘Verkoop kernproducten / primaire productie’ 
Deze eenheid omvat de kerneenheden van de Klinker: theater, kunstencentrum, film/bioscoop en 
verhuur & horeca (zakelijk en cultureel). Deze vier pijlers bepalen de exploitatie van de organisatie.  
 
De communicatie en marketingafdeling is dienstbaar aan alle vier de pijlers en onderzoekt 
voortdurend de inzet van de middelen ten behoeve van marktniches en marktaandeel.  
 
De theatertechnische afdeling functioneert ook in dienst van deze vier pijlers. Niet de organisatie 
maar de dienstbaarheid aan de (externe en de interne) klant staat te allen tijde centraal. 
 
Functionele eenheid ‘Zakelijk beheer’ o.lv. directeur/bestuurder 
Deze eenheid levert ondersteuning aan de eenheid ‘Verkoop kernproducten/primaire productie’. In 
deze functionele eenheid vinden de diensten financiële administratie, cursusadministratie, 
secretariaat, kassa en receptie, personeel, theatertechniek, ICT en gebouwbeheer een plaats. 
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Werk gerelateerde functies 
Vooralsnog zal er worden gestart met de volgende functies met een tijdelijk dienstverband bij de 
stichting Cultuurhuis De Klinker: 
Directeur bestuurder      1,0 fte 
Hoofd theatertechnisch, gebouwbeheer & ICT   1,0 fte 
Hoofd kunstencentrum     0,8 fte 
Medewerker theatertechniek    0,8 fte 
Managementassistente     0,6 fte 
Theaterprogrammeur     0,6 fte 
Medewerker marketing en communicatie  0,8 fte 
Medewerker administratie    0,6 fte 
Medewerker verhuur en horeca   0,8 fte 
Medewerkers gebouwbeheer (huismeester)  2,0 fte 
 
Medewerkers in dienst van de Algemene Muziekschool Oost-Groningen die tevens werkzaamheden 
verrichten voor de Stichting Cultuurhuis De Klinker: 
Administrateur      1,0 fte (waarvan 0,11 fte voor de Klinker) 
Medewerker cursusadministratie   0,6 fte (waarvan 0,11 fte voor de Klinker) 
 
Ingehuurde medewerkers: 
Bedrijfsleider verhuur en horeca op basis van facturering. Hiervoor is een contract aangegaan voor 
de duur van een jaar gerekend vanaf de opening. Na dit jaar zal worden bekeken of deze regeling 
moet worden verlengd of dat er een bedrijfsleider in loondienst moet worden aangesteld. Op het 
einde van het 3e jaar van bedrijfsplanperiode besluiten wij of de horecapoot verpacht kan worden of 
in eigen beheer zal worden voortgezet.  
 
Oproepkrachten: 
Voor de inzet rondom voorstellingen, verhuur en horeca zal vooral gebruik worden gemaakt van 
flexibel in te zetten medewerkers voor schoonmaak, theatertechniek en horeca & verhuringen.  
 
Vrijwilligers: 
Daar waar mogelijk zal er gebruik worden gemaakt van de inzet van vrijwilligers. Te denken valt 
daarbij aan kaartcontrole, garderobe en gastvrouw / -heerschap.  
 
Het aantrekken van personeel wordt zorgvuldig afgestemd op actuele noodzaak en 
exploitatiemogelijkheden. Personeels- en gebouwkosten rondom commerciële activiteiten worden 
aangegaan op basis van offertes en nacalculaties.  
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*Managementteam 
 
Kantoorautomatisering 
 
Er wordt gebruik gemaakt van de volgende automatiseringspakketten: 

- Microsoft Office  
- AFAS t.b.v. de financiële administratie  
- Ticketmatic, verkoop theater- en filmkaarten 
- Yesplan, t.b.v. de evenementenplanning  
- Autocad t.b.v. gebouwbeheer en theaterproducties  

 
De gebruikte softwarepakketten (m.u.v. Autocad) zijn onderling aan elkaar gekoppeld en aan de 
website waardoor er goed inzicht ontstaat in de omzet en de voorraden. Tevens wordt er op basis 
van deze koppeling veel informatie verzameld die inzicht geeft over klantgedrag.  
 
De bibliotheek, de muziekschool en RTV-LOGO gebruiken hun eigen organisatie gebonden 
softwarepakketten. Gedurende de bedrijfsplanperiode zal worden bekeken in hoeverre deze 
pakketten verder op elkaar kunnen worden afgestemd ten behoeve van uniformiteit en 
kostenbeheersing.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANOGRAM PERSONEELSORGANISATIE STICHTING CULTUURHUIS DE KLINKER 2014

DIRECTEUR/
BESTUURDER

Leo Hegge

RAAD VAN TOEZICHT

THEATERTECHNIEK 
EN GEBOUWBEHEER

Patrick Binee

MARKETING EN 
COMMUNICATIE

(FIN) ADMINISTRATIE

MANAGEMENTASS.
Lizanne Bosma

KUNSTENCENTRUM
Hans Elbersen

PROGRAMMERING
THEATER

HORECA
Bedrijfsleider

Medewerkers:
- theatertechniek
- huismeesters
- vrijwilligers
- stagiaires

Medewerkers:
- administratie
- docenten
- stagiaires
- vrijwilligers

Medewerkers:
- horeca
- gastheren/dames
- stagiaires
- vrijwilligers

MT*



 48 

 

Bedrijfsplan 2015 - 2018 

13.6 Algemene Beleidskaders 
 
Ontwikkelingen theatersector 

In de afgelopen drie decennia heeft zich in de podiumkunstensector een forse 

professionaliseringsslag en schaalvergroting voorgedaan. Dat heeft zich vooral gemanifesteerd in de 

ontwikkeling van tal van nieuwe of vernieuwde podiumaccommodaties. Daardoor beschikt 

Nederland nu over een uitgebreid circuit van goed tot zeer goed geoutilleerde podia. Deze 

ontwikkeling heeft een enorme kwaliteitsimpuls gegeven aan het aanbod van podiumkunsten en 

daarmee ook aan de kwaliteit en woonaantrekkelijkheid van vooral stedelijke gebieden.  
 

Door de voornoemde ontwikkeling heeft de publieke belangstelling voor podiumkunsten eveneens 
een spectaculaire groei doorgemaakt: de sector groeide in 20 jaar met 20%. Mede onder invloed van 
de economische omstandigheden was echter in 2009 voor het eerst sinds jaren weer een daling van 
aantallen voorstellingen en bezoeken waar te nemen, zeker bij de duurdere genres, zoals musical en 
muziek. Deze daling zet anno 2014 nog steeds door. De daling in aantallen voorstellingen gaat sneller 
dan de daling in bezoekaantallen, hierdoor is de gemiddelde bezetting per voorstelling sinds 2011 
wel weer toegenomen.  

 
In het jaar 2012 bedroeg het totaal aantal voorstellingen in Nederland 35.173. In het jaar 2008 was 
dit nog 38.474. Deze voorstellingen trokken in totaal 11,9 miljoen bezoekers, dit was in 2009 nog 
13,9 en is een daling van 14%.  

 
De toegangsprijzen voor podiumkunstvoorstellingen zijn in de periode 2005 – 2013 nagenoeg gelijk 
gebleven. Omdat de koopkracht sinds 2008 achteruit is gegaan, komen de prijzen meer onder druk te 
staan. 

 
Het aandeel van de gemeentelijke financiering in de totale omzet van de schouwburgen en 
concertzalen is de afgelopen jaren vrij constant: 37%. De gemeentelijke bijdrage per bezoek komt 
daarmee op gemiddeld € 17,97.  

 
Het aantal niet-culturele activiteiten (beurzen congressen, seminars, feesten) is na een forse 
toename in de periode 2000 – 2007 gestabiliseerd, maar in 2012 wat afgenomen. De oorzaak ligt in 
de verslechterde economische omstandigheden. 

 
Bovenstaande gegevens zijn afkomstig uit het theateranalysesysteem van de Vereniging voor 
Schouwburgen en Concertgebouw Directies (VSCD) en zijn de laatst bekende cijfers.  

 
Podia zijn de laatste jaren in toenemende mate met elkaar (en met andere culturele en / of 
uitgaansvoorzieningen) in concurrentie komen te staan. Door de toename van het totale aantal 
theaterstoelen en door wijzigingen in het consumentengedrag. Daarbij komt dat bij veel nieuw 
ontwikkelde podia de aandacht vooral is uitgegaan naar de vastgoedontwikkeling en minder naar de 
daaropvolgende exploitatie (lees: investeren in stenen en niet of onvoldoende in de inhoud en/of 
ondernemerschap).  

 
Dit gegeven en de hiervoor genoemde trend van dalende bezoekaantallen maken met name de 
kleinere en middelgrote podia, die meer en meer afhankelijk zijn geworden van eigen inkomsten, 
kwetsbaar. Landelijk tekent zich een beeld af van een podiumcircuit, waarvan de huidige exploitaties 
steeds verder onder druk komen te staan. Beperkingen van de subsidiebudgetten, vanwege 
gemeentebrede bezuinigingen en de stijging van de exploitatielasten vanwege verscherpte 
regelgeving en comforteisen, dragen hier ook in belangrijke mate aan bij. 
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Enerzijds vragen de voornoemde ontwikkelingen om een heroriëntatie van de gemeentelijke 
overheden op het subsidiebeleid, anderzijds ontstaan hier weer kansen en daagt dit uit tot (nog) 
meer creatief ondernemerschap aan de kant van de podia. Bijvoorbeeld door verbreding van het 
programma, het ontwikkelen van nieuwe inhoudelijke en bedrijfsmatige concepten. Hierbij hoort  
een nog grotere focus op een goed evenwicht tussen het artistieke product en de mogelijkheden 
voor een meer commerciële exploitatie en vooral ook verregaande strategische samenwerking met 
collega podia en/of externe commerciële partijen.  
 
Ontwikkelingen in de cultuureducatie  

 
Cultuureducatie heeft de afgelopen jaren een meer belangrijke plaats veroverd binnen scholen en 
culturele instellingen. Het is een algemeen aanvaard idee dat cultureel bewustzijn een 
kerncompetentie is in de 21e eeuw. Mensen krijgen met steeds meer en  snellere veranderingen te 
maken. Om je te kunnen handhaven in de moderne wereld is het van belang goed om te kunnen 
gaan met die veranderingen. Dat geldt ook voor de (culturele) verschillen ten gevolge van 
internationalisering en migratie. De waarde van historische kennis als onderdeel van een 
gezamenlijke identiteit wordt steeds meer onderkend. 
 
Op de (toekomstige) arbeidsmarkt worden creatieve competenties in toenemende mate gebruikt bij 
het selecteren van werknemers. Dit alles onderstreept het belang van een goede ontwikkeling van 
cultureel bewustzijn bij kinderen en jongeren. 
Sinds 2007 is door het rijk, provincie en gemeenten een lijn ingezet van vergroting van de 
samenwerking tussen scholen en culturele instellingen, en verankering van deze samenwerking op 
het gebied van cultuureducatie. De komende jaren zal dan ook steeds meer worden ingezet op 
kwaliteit, inhoudelijke borging, groepslessen en kortlopende cursussen. Individuele lessen, op basis 
van doorlopende leerlijnen, lijken in toenemende mate steeds meer onder druk van bezuinigingen te 
komen staan. 
De gemeentelijke rol op dit vlak zal steeds belangrijker worden en de rijksoverheid trekt zich steeds 
verder terug. Ook is er beweging gaande naar meer verzakelijking en verzelfstandiging van de 
kunstonderwijsinstellingen. 
 
Het landelijke beeld, en daarin wijkt Oldambt niet af, is dat er (te)veel spelers betrokken zijn bij 
cultuureducatie. De rijksregeling ‘Cultuureducatie met kwaliteit’ is er op gericht een samenhangende 
aanpak van cultuureducatie te bewerkstelligen. 

 
Ontwikkelingen in de bibliotheeksector  
(tekst: Alian Spelde, Algemeen Manager Bibliotheken van Biblionet Groningen, eindredactie Leo 
Hegge) 
 
De afgelopen vijf decennia heeft het instituut openbare bibliotheek een enorme groei doorgemaakt. 
Voor vier miljoen mensen in Nederland is de Bibliotheek een niet meer weg te denken bron van 
informatie, educatie en ontspanning.  
 
Maatschappelijke functie 
De Bibliotheek ziet het als haar taak om alle burgers vrije toegang te bieden tot informatie, cultuur 
en educatie, zodat zij zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in de maatschappij. Vanuit deze 
missie heeft het openbare bibliotheekstelsel vijf kernfuncties geformuleerd, waaraan we, afhankelijk 
van lokale wensen en omstandigheden, zo goed mogelijk invulling geven. Deze kernfuncties 
overlappen elkaar deels en versterken elkaar. De onlangs door de 2e kamer aangenomen 
Bibliotheekwet benoemt ook deze vijf kernfuncties en gaat ervanuit dat elke bibliotheekorganisatie 
al die functies binnen haar bibliotheekvoorziening(en) aanbiedt. Dit sluit ook aan bij de kern van het 
recente adviesrapport van de commissie Cohen, waarin een toekomstvisie op het bibliotheekwerk 
wordt gegeven. Het rapport benoemt de Bibliotheek als een knooppunt van allerlei vormen van 
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kennis en informatie die op uiteenlopende manieren beschikbaar zijn en aan elkaar worden 
verbonden. In het verlengde daarvan speelt de Bibliotheek een belangrijke sociaal-culturele rol. Ze 
ontwikkelt zich tot een moderne sociaal-culturele marktplaats. Een centrale, dynamische 
ontmoetingsplaats, waar mensen komen om in een inspirerende omgeving kennis en vaardigheden 
op te doen. De Bibliotheek onderscheidt zich van andere ontmoetingsplekken door het toegankelijke, 
laagdrempelige en niet-commerciële karakter. Met deze fysieke plaats biedt de Bibliotheek 
meerwaarde op sociaal-cultureel vlak in stad, wijk en dorp en draagt ze wezenlijk bij aan 
gemeenschapsvorming en cohesie. 
 
Bibliotheeknetwerk 
In de provincie Groningen zijn de bibliotheken georganiseerd in één netwerkorganisatie. Door deze 
stevige provinciale structuur kunnen de bibliotheken professionele dienstverlening leveren, 
innovatiekracht bundelen en efficiënt werken. Van de 580.000 inwoners van onze provincie zijn er 
ruim 145.000 lid van de Bibliotheek, een kwart van de bevolking.  
 
Externe ontwikkelingen 
De laatste jaren wordt de Bibliotheek geconfronteerd met een aantal ontwikkelingen: 

- veel gemeenten moeten substantieel bezuinigen. Hierdoor, én door de ontvolking van het 
platteland, zijn bibliotheken genoodzaakt vestigingen te sluiten of verkleinen. Het fijnmazige 
bibliotheeknetwerk, met in elk dorp een volwaardige bibliotheekvestiging of bibliobus, komt 
in het gedrang. Verlies van leners en uitleningen is daarbij onvermijdelijk; 

- consumenten zijn kritischer en hechten steeds meer waarde aan gemak, snelheid en 
uitstraling. De (fysieke) bibliotheken hebben zich tot voor kort hoofdzakelijk gericht op het 
traditionele beschikbaar stellen van boeken en andere media maar hebben wat betreft 
inspiratie, verleiding, beleving en gemak veel mogelijkheden laten liggen; 

- de opkomst van e-books en digitale informatie heeft ervoor gezorgd dat de weg naar de 
Bibliotheek niet altijd meer vanzelfsprekend is als het gaat om lezen en informatie. 

 
Strategie 
Als reactie op deze ontwikkelingen heeft de Bibliotheek de afgelopen periode een grote 
kwaliteitsslag gemaakt. De Bibliotheek wordt een steeds professionelere, klantgerichtere organisatie. 
Dit uit zich onder meer in: 

- verbeterde online services, zoals zoeken, verlengen, reserveren en een provinciale 
bibliotheekpas waarmee klanten kunnen lenen en inleveren in alle bibliotheken. Deze service 
wordt straks ook uitgebreid met de Nationale Bibliotheekpas; 

- een transformatie van traditionele, aanbodgerichte vestigingen naar een eigentijds, 
levensvatbaar bibliotheekconcept. Dit concept gaat uit van de principes van de 
retailmarketing. Een Bibliotheek ingericht volgens dat concept is net als een winkel 
klantgericht, proces gestuurd, verleidelijk en inspirerend. Het concept is meer dan alleen een 
herinrichting of een mooie make-over; het gaat om integratie en synergie van verschillende 
elementen: inrichting, collectie, service en communicatie. Uitleencijfers stijgen daardoor 
gemiddeld met 25%. De komende jaren wordt het bibliotheekconcept verder doorontwikkeld 
op gebied van de ontmoetingsfunctie, digitale toepassingen en de jeugdbibliotheek; 

- wat betreft digitale content en e-books liggen er voor bibliotheken nog verschillende 
uitdagingen. Dat komt door de terughoudendheid van uitgevers in het uit handen geven van 
de rechten. Op landelijk niveau is daar druk aan gewerkt met als resultaat een e-book 
platform met 5000 courante titels, en een bijbehorende app. Het is de bedoeling dat zowel 
dit titelaanbod als de dienstverlening van de bibliotheken op het gebied van e-books de 
komende jaren nog verder wordt uitgebreid. Op die manier kunnen we ook een nieuwe 
markt laten kennismaken met de dienstverlening van de Bibliotheek; 

- kinderen van 0 tot 12 jaar blijven de komende jaren de belangrijkste doelgroep. Kunnen 
lezen is een eerste voorwaarde om mee te kunnen doen in de maatschappij. Om hierbij aan 
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te sluiten ontwikkelen we nieuwe concepten op gebied van de jeugdbibliotheek en de 
‘Bibliotheek op school’. Intensivering van de samenwerking met het onderwijs is hierbij 
essentieel. 

 
Samenwerking en ambitie 
Kortom, volop ambities voor nu en voor de toekomst. De Bibliotheek is voor velen nog altijd een 
levendige en vertrouwde plek, een third place. Deze third places, mits aantrekkelijk, laagdrempelig 
en niet-commercieel, zijn van niet te onderschatten betekenis voor gemeenschapszin en sociale 
cohesie. Klanten bezoeken de Bibliotheek voor inspiratie door lezen, kijken of luisteren en voor het 
bijwonen van activiteiten. De Bibliotheek voorziet veelal in die behoeften in samenwerking met 
lokale culturele of onderwijspartners. Om die reden vestigen bibliotheken zich steeds vaker in 
multifunctionele gebouwen. Er liggen daardoor vele kansen om de effectiviteit van elk van de 
participanten te vergroten. De Bibliotheek heeft een lage drempel en trekt een breed publiek en 
levert daarmee een wezenlijke bijdrage aan de synergie van de partners binnen multifunctionele 
accommodaties. 

 
 
Ontwikkelingen lokale media 
(Tekst: Jan Keitz, hoofdredacteur RTV LOGO, eindredactie Leo Hegge) 
 
Nederland tet 282 publieke lokale omroepen in 287 gemeenten met meer dan 20.000 vrijwilligers en 
500 betaalde krachten die wekelijks ruim 45.000 uur radio en 5.000 uur televisie maken. Zij 
onderhouden ca. 300 websites en publiceren dagelijks tientallen nieuwe video’s op Youtube met 
meer dan een miljoen views per dag. Daardoor is de lokale omroep een belangrijke speler in het 
medialand. 
 
Toekomst 
De ontwikkeling van de lokale omroepen stagneert. Het is steeds moeilijker de financiële eindjes aan 
elkaar te knopen en daarnaast is de aanwas van medewerkers matig. De Organisatie voor Lokale 
Omroepen Nederland (OLON) heeft stappen gezet, in opdracht van de eigen achterban, om het tij te 
keren. De OLON wil lokale omroepen omvormen tot streekomroepen die aansluiten bij de leefwereld 
van de burger, zonder daarbij de lokale verankering te verliezen. Dat betekent in de praktijk dat we in 
Nederland teruggaan van 280 lokale omroepen naar ongeveer 100 streekomroepen die allemaal 
tussen de 100.000 en 500.000 inwoners zullen moeten gaan bedienen. Dat zal dus nog een hele 
opgave zijn in dunbevolkte provincies!  
 
Gelukkig is er een oplossing. De vorming van een streekomroep kent namelijk twee varianten in het 
convenant van de OLON: of er is één omroeporganisatie met één zendmachtiging van het 
Commissariaat voor de Media, of er is een samenwerkingsverband van meerdere lokale omroepen, 
die gezamenlijk (bovenlokaal) invulling geven in de regio. De grootte van die regio bepalen de lokale 
omroepen zelf. Daarbij wordt gekeken naar het gebied waarin de inwoners wonen, werken, sporten, 
winkelen, uitgaan etc. Ook mag men over de provinciegrens heen kijken met een samenwerking. Het 
gaat om de natuurlijke habitat van de burger. Door de vorming van Regionaal Media Centra (RMC) 
kunnen deze samenwerkende omroepen uit kleine gemeenten toch zelfstandig blijven en daarnaast 
samenwerken met bepaalde programma’s en nieuws items. Het zal nog een hele kluif worden om 
het plan van de OLON uit te voeren want er zullen altijd kleine gemeenten blijven bestaan met een 
eigen omroep die hier absoluut niet aan mee wil werken. Dat is hun (goed) recht. Maar of ze dan in 
de toekomst nog voldoende luisteraars / kijkers zullen genereren is de vraag. 
 
 
Tijdslijn 
De derde laag van de publieke omroep is juist nu meer dan ooit van meerwaarde met lokaal en 
bovenlokaal nieuws of met lokale infotainment! Door het nadrukkelijk ‘bovenlokaal’ aanwezig zijn via 
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radio / tv, internet kan de publieke lokale omroep zich nestelen in de lokale samenleving en kan het 
zich onderscheiden. Hiermee ben je als omroep weer interessant voor regionale adverteerders en 
andere partijen. Maar dan moet er wel professioneel bedrijfsvoering en journalistiek bedreven 
worden. Met vrijwilligers is dat best heel moeilijk. Bekwame vrijwilligers liggen nu eenmaal niet voor 
het oprapen. Externe samenwerking is een optie, maar de tijd die de OLON hiervoor wenst uit te 
trekken is veel te kort. In dit hele kader speelt in onze regio ook de herindeling van de gemeenten 
een belangrijke rol. 
 
Positie RTV LOGO 
RTV LOGO wil er alles aan doen een toonaangevende plek te realiseren in het lokale en regionale 
medialandschap. Het feit dat deze omroep niet alleen radio-uitzendingen verzorgt maar ook een TV 
poot heeft, geeft een belangrijke voorsprong. Daarnaast heeft RTV LOGO een zeer goed bekeken “TIF 
poot” (Tekst-tv, Internet en Facebook) 
In 2014 heeft RTV LOGO een belangrijke stap gezet door te kiezen voor een duidelijke primaire 
doelgroep (leeftijd 40 plus) en een upgrading van de programma’s. Daartoe is een aantal belangrijke 
investeringen gedaan. Begin 2015 verhuist RTV LOGO naar de Klinker, waar een zeer moderne radio- 
en TV-studio zal worden ingericht. Deze locatie leent zich uitstekend voor spectaculaire live radio- en 
tv programma’s. 
Er wordt intern gewerkt aan een plan van aanpak, waarbij samenwerking met de medebewoners van 
de Klinker grote aandacht heeft. 
Ook de financiering van RTV LOGO baart, zoals de OLON ook al aangeeft, enige zorgen. Er zal voor de 
jaarlijkse exploitatie een extra dotatie aan het kasgeld moeten plaatsvinden naar de jaarlijkse 
bijdrage per inwoner van de gemeente. RTV Logo denkt door het bieden van de beoogde 
programma’s veel kijkers en luisteraars aan zich te kunnen binden waardoor een secundair en tertiair 
financieringskanaal tot de mogelijkheden gaat behoren. Te denken in dat kader valt aan luisteraars 
die begunstigde kunnen worden, sponsoring van programma’s en reclame. De eerste stappen op dat 
gebied zijn door een speciaal daartoe vrijgemaakte groep mensen al gezet. 
 
Voorlopig zet RTV LOGO in op het ontwikkelen van de eigen omroep, waarbij binnen een aantal jaren 
een acceptabele luister- en kijkdichtheid moet worden gerealiseerd. Daarbij gaat RTV LOGO externe 
samenwerking, vooralsnog op incidentele basis, niet uit de weg, maar dat heeft niet de grootste 
prioriteit. Voor wat betreft de interne samenwerking tussen de verschillende gebruikers is er wat 
LOGO betreft nadrukkelijk  de wens aanwezig om zoveel mogelijk de samenwerking aan te gaan.   
 
Als ambitieuze doelstelling heeft LOGO zeer zeker de ambitie om, binnen de nieuw te vormen 
gemeente na een eventuele herindeling, een voorname rol te vervullen. RTV LOGO is van mening dat 
er mede door de aanwezigheid van een goed functionerende TV sector een logische voorsprong ten 
opzichte van de collega omroepen is opgebouwd. Of dat standpunt daadwerkelijk gerealiseerd kan 
en zal worden hangt mee af van de effecten van de ophanden zijn herstructurering binnen RTV 
LOGO. In dat kader zijn de eerste stappen in het afgelopen jaar gezet en de resultaten zijn 
veelbelovend.  
 
Kunstbeoefening in Nederland, kansen en mogelijkheden 

De Kunstconnectie, de landelijke belangenvereniging voor kunstencentra, heeft in 2010 opdracht 
gegeven voor een landelijk onderzoek naar educatieve kunstbeoefening in Nederland. Daarbij 
werden o.a. de volgende conclusies getrokken: 

- landelijk gezien beoefent circa de helft van de bevolking van 6 jaar en ouder in de vrije tijd 
een kunstdiscipline;  

- meer vrouwen, jongeren, hoger opgeleiden en westerse Nederlanders beoefenen een  
 kunstvorm dan mannen, ouderen, lager opgeleiden en niet-westerse; 

- een belangrijke ontwikkeling is dat steeds meer mensen ook op latere leeftijd een 
kunstdiscipline beoefenen; 
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- het aantrekken van cursisten uit het bestaande cursistenbestand, met andere woorden het 
aanbieden van extra cursussen aan mensen die al een cursus volgen, is makkelijker dan het 
aantrekken van nieuwe cursisten.  

 

13.7 Marketingmiddelen en doelen 
 

 
Marketingmiddel Omschrijving 

Website www.indeklinker.nl  

Programmagids Geeft een fullcolour overzicht van het aanbod van het theater. 

Flyer jeugd- 
theaterprogramma 

Een kleurrijk overzicht aan het begin van het theaterseizoen van 
jeugd- en familievoorstellingen. 

Theaterkrant voor jongeren 
i.s.m. scholen 

Speciale krant met alle voorstellingen van De Klinker die geschikt 
zijn voor jongeren en informatie over CJP en de Cultuurkaart.  

Cultuurabonnementen 
middelbare scholen 
 

Wordt jaarlijks aangeboden aan de middelbare scholen in nauw 
overleg met de cultuurcoördinatoren in combinatie met een folder 
waarin het aanbod voor de betreffende school is opgenomen. 

Agenda’s 
 

Kort overzicht van wat er op korte termijn te doen is in het 
theater, geplaatst in de gratis huis-aan-huis bladen en in Uitloper. 

Affiches driehoek-borden Driehoek borden plaatsen, gericht op potentieel publiek, met 
informatie over de komende voorstellingen of evenementen. 

Affiches overig A0 en A2 posters met aankondigingen van de voorstellingen. 

Flyers Diverse flyers over de voorstellingen. 

Persberichten Wekelijkse persberichten over de voorstellingen in De Klinker. 

Advertenties De Klinker plaatst regelmatig gratis en soms betaalde advertenties 
rondom de verschillende activiteiten. Als merknaam, speciale 
aanbiedingen of kortingsacties. 

Vitrines In de vitrines worden de aankondigingen, foto’s en persberichten 
van voorstellingen opgehangen. 

Direct mail Via de website kunnen geïnteresseerden zich aanmelden voor 
digitale nieuwsbrief met actuele info van De Klinker. 

Website Meest actuele informatie over voorstellingen, aanvangstijden, 
wijzigingen,  algemene en andere informatie. Online kaartverkoop 
en gerichte publieksacties. 

Social media profielen Facebook, You Tube, Twitter. 

Flatscreens 
 

Narrow-casting systeem voor interne communicatie met 
bezoekend publiek; informatie over voorstellingen en andere 
activiteiten. 

Lichtkrant 
 

Digitale vermelding op lichtkrant Oldambt, de digitale 
informatieborden langs de toegangswegen. 

Jaarverslag Jaarlijks een verslaggeving van activiteiten en financiën.  

Toegangskaarten Afhankelijk van het aantal voorstellingen. 

Free publicity Radio, tv, gedrukte pers, opbouwen van zorgvuldige relatie met 
redacties en journalisten 

 
In aanloop naar de opening van het nieuwe gebouw worden de onderstaande additionele 
marketingmiddelen ingezet. 
 

Additionele 
marketingmiddelen 

Omschrijving 
 

Promotiefilmpje Branding van De Klinker via internet. 

http://www.indeklinker.nl/
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Radio en TV Reclame via lokale radio en televisie en RTV Noord. 

Persmomenten 
 

Gedurende de aanloop naar de opening zijn er momenten die 
ingezet kunnen worden om De Klinker lokaal en regionaal voor het 
voetlicht te krijgen als nieuwste, modernste theater in Noord-
Nederland. 

Gadgets, weggeef- en 
kortingsacties 

Gratis verspreid in het kader van branding en promotie van De 
Klinker. 
Speciaal gericht op de opening. 

Merchandising 
 

Te verkopen artikelen met merknaam van De Klinker zoals T-shirts 
in het kader van branding en promotie van De Klinker. 

Bouwlamp- en 
promotievoorstellingen 

In 2015 worden er in aanloop naar de ingebruikname en officiële 
opening bouwlamp- en promotievoorstellingen georganiseerd 
i.s.m. de gemeente.  

 
Voor wat betreft de inzet van de marketingmiddelen zal zoveel mogelijk worden samengewerkt met 
de interne gebruikers om zo efficiënt mogelijk inkoop, aandacht en afzet te genereren.  
 
Marketingdoelen: Hoe: Realisatie: Meten: 

Openingsweek is een 
succes  

- Samenwerking met de 
gemeente 

- Gezamenlijke 
inspanning van 
gebruikers 

- I.s.m. scholen en 
andere culturele 
verenigingen 

- Officieel 
openingsprogramma 
met Koninklijke 
deelname 

- Aansprekend 
programma 

-  

18 sept. 
2015 

- Resultaat 
persberichten 

- Interne evaluatie 
- Evaluatie RvT 
- Evaluatie met 

gemeente 

Communicatie met het 
publiek is geregeld 

- Optimalisering website 
en social media  

- Gedrukte media zijn 
ingezet  

Jan. 2015 - Aantal hits op 
website en 
resultaten via 
google analytics 

- Verkoopcijfers 
nemen toe na inzet 
gedrukte media 

Beschikbare 
marketingmiddelen zijn 
efficiënt ingezet  

Marketingmiddelen zijn 
gekoppeld aan de doelgroepen  

In 2015 - Via marktonderzoek  
- Resultaten op de 

kaartverkoop 

Er is een vast publiek voor 
De Klinker  

De Klinker is als merk bij 80% 
van de inwoners bekend  
 

2015-2018 Via tweejaarlijks 
marktonderzoek 

Genereren van voldoende 
naamsbekendheid voor het 
filmhuis/bioscoop 

Creëren van 60% 
naamsbekendheid 
in de directie 
regio  

- Creëren van 40% 
naamsbekendheid 

 
 

 
- Via marketingmiddelen  

 
 

- Via marketingmiddelen 

 
 
 
2015-2016 
 
 
2016-2017 

D.m.v. tweejaarlijks 
marktonderzoek  
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in de indirecte 
regio 

Particuliere sponsoring via 
de vrienden van club 
(medeklinkers) a € 17,50 
per jaar 

- Er is een aanbod 
ontwikkeld om 
particulieren te 
interesseren om lid te 
worden 

- communicatief loopt 
via de jaarbrochure de 
website en facebook.  

1e helft 2015 Minimaal 300 leden op 1 
oktober 2015 

Het verhuren van 
reclameruimte in 
jaarbrochure, interne tv-
screens (narrow casting) en 
website  

- Actieve benadering 
bedrijven  

- Het samenstellen van 
een portfolio van 
mogelijkheden en de 
inzet van de begrootte 
marketingmiddelen 

2015-2018 - Begrootte 
inkomsten voor 
2015 zijn 
gerealiseerd  

- Een toename van 
verkochte 
reclameruimte met 
10% per jaar 

 
 
 
 
 


