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Dit beleidsplan geeft een duidelijke positie en richting aan voor de toekomst op de deel-
terreinen van Podium ‘t Beest. Het is geen handboek dat op alle vragen antwoord geeft, 
maar de leidraad voor het handelen van de staf en het bestuur van Podium ‘t Beest. 

Wij geven onze doelstellingen aan voor de kortere en langere termijn in de periode 
tussen 2017 en 2020. Het beleidsplan wordt jaarlijks geëvalueerd. Zijn wij op de 
juiste weg? Moeten doelstellingen worden bijgesteld? Moeten zaken anders worden 
aan-gepakt? Dat zijn vragen die wij onszelf steeds zullen stellen. 
De staf is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleidsplan, het bestuur houdt 
toezicht en stuurt waar nodig bij. 
Begin 2015 is aan het bestuur gevraagd om een nieuw beleidsplan te schrijven. 
Daarin moesten de renovatie en verbouwing worden meegenomen en de richting 
aangeven die wij willen opgaan.

inhoudsopgave
Onderliggend beleidsplan is een gezamelijke productie van staf en bestuur. 
Een eigentijdse, culturele infrastructuur laat een stad opbloeien. Het is belangrijk voor 
de leefbaarheid van een stad en maakt deze aantrekkelijker. Podium ‘t Beest wil in Goes 
graag haar rol versterken als goed draaiend kernpodium. Als kernpodium voldoen wij 
aan een aantal voorwaarden op het gebied van management, faciliteiten, 
programmering, organisatie, administratie en publieksbereik. ’t Beest wil haar status 
van C-podium opwaarderen naar een B-status en daar de vruchten van plukken: 
meer aandacht van grotere boekers en artiesten, een duidelijker publicitair stempel en 
nauwe samenwerkingsverbanden met andere B-podia in Nederland. Dit alles draagt bij 
aan een nog aantrekkelijker aanbod voor het Goese en Zeeuwse publiek.

Er moeten nog stappen worden gezet op het gebied van de kwaliteit van de 
programmering en de positionering en inbedding in onze omgeving. Ook is een 
capaciteit van meer dan (de huidige) 350 bezoekers in de nieuwe, goed geoutilleerde 
zaal van het gerenoveerde gebouw een voorwaarde.
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AMBITIE

Podium ’t Beest heeft vier poten: popmuziek, film, kleinschalig vernieuwend theater en 
educatie. Op het gebied van muziek willen wij het grootste vernieuwende podium zijn 
van Zeeland, met landelijke allure en bezoekers uit Zuidwest-Nederland en België. 
Zij moeten worden geprikkeld met een programmering die ze langdurig bijblijft. 
Op het gebied van film willen wij kwaliteitsfilms blijven vertonen voor een gestaag 
groeiend publiek uit de Bevelanden. Wat het theater betreft richten wij ons op kleine 
vernieuwende voorstellingen waarvoor elders geen plek is in de regio. Dit staat niet in 
onze opdracht omschreven, maar wij vinden het belangrijk dat deze gezelschappen een 
plek hebben waar zij hun experimentele stukken aan een select publiek kunnen 
vertonen. Tot slot willen wij cultureel talent blijven huisvesten en begeleiden van (voor) 
het eerste optreden naar (landelijke) bekendheid. Dit doen wij door een op maat 
gesneden aanbod.

Podium ’t Beest is hét podium van Goes en omstreken waar alle activiteiten op het 
gebied van de eigentijdse cultuur aan bod komen: concerten, films, podiumkunsten en 
clubavonden. Bovendien hebben wij een oefenruimte voor bands, is er veel werk voor 
vrijwilligers en zijn er verschillende opleidingsmogelijkheden. 
Wij willen duidelijk maken waar wij naartoe willen en wat wij willen bereiken. 
Daarom hebben wij onze missie vastgesteld met iedereen die betrokken is bij Podium 
‘t Beest. 

1. Missie, visie, aMBiTie & Kernwaarden
KERNWAARDEN

Alle activiteiten die wij organiseren en contacten die wij onderhouden, benaderen wij 
vanuit een uniforme gedachte. Wij durven buiten de gebaande paden te treden en 
houden van uitdagingen en innovatie. Wij zijn open over wie wij zijn, wat wij doen, 
hoe wij dat doen en vooral over waarom wij het doen. Verder zijn professionaliteit en 
betrouwbaarheid voorwaarden voor ons handelen. 

MISSIE

Podium ’t Beest levert een belangrijke culturele bijdrage aan de stad Goes en de regio. 
Wij zijn een intieme en vertrouwde ontmoetingsplaats voor bezoekers, die worden 
uitgedaagd met een onderscheidend cultureel aanbod. Daarnaast is Podium ‘t Beest 
een springplank en etalage voor beginnend cultureel talent. 

VISIE

Podium ’t Beest is een plek waar mensen op een laagdrempelige manier in aanraking 
komen met cultuur en elkaar. De programmering is aansprekend voor een brede 
doelgroep, maar onze functie reikt verder dan het optreden of de voorstelling an sich. 
Wij zorgen ervoor dat bezoekers de kans krijgen zich te verdiepen in alle facetten van 
de (pop)cultuur. Populariteit, kwaliteit, vernieuwing en verdieping gaan daarbij hand in 
hand. 



TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

•	 Grote	toegankelijkheid	van	muziek	en	films	online
•	 Mensen	hechten	steeds	meer	waarde	aan	beleving
•	 Culturele	manifestatiedrang	van	gemeenten
•	 Participatie	en	samenwerking
•	 Het	festivalseizoen	wordt	steeds	langer	en	er	zijn	meer	nichefestivals	
•	 Toegenomen	profilering	en	branding	van	artiesten
•	 Toenemend	aantal	locaties	dat	popmuziek	programmeert
•	 Toenemend	aantal	mensen	in	het	vrijwilligerswerk

KANSEN

•	 Kleinschalige	(theater)producties	een	plaats	geven	in	een	multifunctionele	(film)zaal
•	 Sponsoring	door	en	participatie	van	het	bedrijfsleven
•	 Het	(pop)podium	van	Zeeland	worden	
•	 Grensoverschrijdende	samenwerkingen	
•	 Samenwerken	met	partnerinstellingen,	andere	organisaties	en	stakeholders
•	 Ondersteunen	van	de	lokale	popcultuur
•	 Versterken	van	de	vertrouwde	positie	in	de	Zeeuwse	samenleving

De voortekenen van economisch herstel zijn zichtbaar, maar de crisisjaren hebben 
duidelijk gemaakt dat cultureel ondernemerschap belangrijker is dan ooit. 
Ondanks aanhoudende bezuinigingen hebben de meeste poppodia zich staande weten 
te houden door een nieuw soort realisme. Dat dwingt ze om slim te programmeren en 
meer	uit	hun	exploitatie	te	halen.	Deloitte	omschrijft	in	een	onderzoek	voor	Stichting	
Kunst	&	Zaken	cultureel	ondernemerschap	als	volgt:	‘Cultureel	ondernemerschap	is	
ondernemerschap met een extra dimensie. Een ondernemer op cultureel gebied streeft 
ook culturele, ofwel artistieke doelstellingen na, niet in plaats van, maar naast de 
gebruikelijke zakelijke doelstellingen. Cultureel ondernemerschap is dus: ondernemer-
schap waarbij gestreefd wordt naar een optimale balans tussen zakelijke en artistieke 
doelstellingen’. 

Ook Podium ‘t Beest wil cultureel ondernemend zijn. Het gevaar ligt echter op de loer 
dat er een disbalans ontstaat tussen de zakelijke en artistieke doelstellingen. 
Diepgang en vernieuwing in de programmering en talentontwikkeling zijn bijvoorbeeld 
artistieke doelstellingen, die niet moeten lijden onder een sterkere zakelijke profilering. 
Voor het team van Podium ‘t Beest is het zaak om optimaal te functioneren in boven-
staand spanningsveld.

Naar aanleiding van het toenemende belang van cultureel ondernemerschap hebben 
wij de trends en ontwikkelingen en kansen en bedreigingen voor Podium ‘t Beest op 
een rijtje gezet. Deze zijn van invloed op de kaders waarbinnen wij willen opereren en 
hoe wij ons beleid uitvoeren. 

•	 Babyboomers een podium en plek geven door middel van het opwekken van nostalgie
•	 Publieksopbouw	van	onderop	door	middel	van	cultuureducatie	en	talentontwikkeling	
•	 Het	benutten	van	de	mogelijkheden	op	en	rond	het	Cultuurplein	op	het	Bleekveld
•	 Samenwerking	met	ondernemers	in	de	Goese	binnenstad
•	 Het	aanboren	van	een	bredere	doelgroep	bij	de	film	(4	tot	12-jarigen)
•	 Een	bijdrage	leveren	aan	de	ontwikkeling	van	een	bruisende	binnenstad	i.s.m.	
 Citymarketing

BEDREIGINGEN

•	 De	bereikbaarheid	van	Podium	‘t	Beest	met	het	openbaar	vervoer
•	 De	verhoging	van	het	BTW-tarief
•	 Vergrijzing	in	een	Zeeuwse	krimpregio
•	 Uittocht	van	Goese	jongeren	naar	studentensteden
•	 Onzekerheid	over	de	garantie	van	de	exploitatiesubsidie
•	 Disbalans	tussen	artistieke	en	zakelijke	doelstellingen
•	 Afhankelijkheid	van	vrijwilligers	
•	 Veel	aanbieders	van	livemuziek
•	 Een	volle	festivalagenda	

2. Trends, onTwiKKeLingen, Kansen
                 & Bedreigingen



STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN 2017-2020

Om onze missie en visie mogelijk te maken hebben wij meerdere inhoudelijke 
doelstellingen geformuleerd, waar wij ons de komende jaren op willen richten. 
In de volgende hoofdstukken gaan wij hier dieper op in.

3. suCCesFaCToren en sTraTegisChe       
    doeLsTeLLingen

Het is van belang om vast te stellen wat de komende jaren onze kritische succes-
factoren kunnen zijn. Deze staan aan de basis van het behalen van onze strategische 
doelstellingen.

SUCCESFACTOREN

•	 Kwaliteit	in	alle	disciplines	van	de	organisatie
•	 Cultureel	ondernemerschap
•	 Doortastende	en	succesvolle	PR	en	marketing
•	 Een	goede	huisvesting	met	professionele,	hedendaagse	faciliteiten
•	 Nastreven	van	de	culturele	doelen	van	Podium	‘t	Beest
•	 Breed	manifesteren	en	ook	zodanig	zichtbaar	zijn	in	de	regio
•	 Deel	uitmaken	van	de	Zeeuwse	samenleving.	



Educatie
•	 Het	faciliteren	van	cultuureducatie	voor	scholen
•	 Jeugdtheaterschool	Zeeland	kwalitatief	blijven	ontwikkelen
•	 Muziektalenten	oefenruimten	bieden	en	begeleiden
•	 Een	onderscheidend	programma	aanbieden
•	 Verbindingen	aangaan	met	onze	(toekomstige)	bezoekers

Algemeen
•	 Nastreven	van	een	hoge	gastvrijheidsstandaard
•	 Aanbieden	van	verschillende	verhuurmogelijkheden

INHOUDELIJKE DOELSTELLINGEN

Poppodium	‘t	Beest
•	 Een	aanjager	zijn	van	de	keten	van	popmuziek
•	 Grote	nationale	artiesten	naar	Goes	halen
•	 Artiesten uit binnen- en buitenland naar Goes halen die op punt van doorbreken staan
•	 Een	onderscheidend	programma	aanbieden
•	 Concepten	ontwikkelen	op	gebied	van	pop	en	dance
•	 Samenwerken	met	programma-ambassadeurs	
•	 Lokale	en	regionale	talenten	oefenruimten	en	een	podium	bieden
•	 Met	de	marketing	inzetten	op	een	brede	middelenmix
•	 Vernieuwend	zijn	in	mediagebruik	en	crossmediale	concepten	
•	 Verbindingen	aangaan	met	onze	bezoekers

Filmhuis	‘t	Beest
•	 Een	recent	en	actueel	filmhuisaanbod	aanbieden	voor	mensen	op	de	Bevelanden
•	 Het	programma	wordt	waar	mogelijk	maatschappelijk	relevant	verdiept
•	 Een	onderscheidend	programma	aanbieden
•	 Verbindingen	aangaan	met	onze	bezoekers

Kleinschalig	theater
•	 Kleinschalig,	vernieuwend	theater	een	plaats	bieden	
•	 Een	onderscheidend	programma	aanbieden
•	 Verbindingen	aangaan	met	onze	bezoekers

BEZOEKERS

Om te kunnen bepalen of ons inhoudelijk beleid het gewenste resultaat oplevert, 
dit tussentijds en aan het einde van deze beleidsperiode te kunnen meten, hebben wij 
de volgende doelstellingen geformuleerd.

•	 Een	geleidelijke	stijging	naar	25.000	bezoekers	per	jaar	in	2021	op	onze	locatie
•	 Het	huidige	aantal	van	circa	300	publieksactiviteiten	per	jaar	consolideren
•	 90%	van	alle	Goesenaren	is	bekend	met	Podium	‘t	Beest
•	 50%	van	alle	Goesenaren	heeft	een	bezoek	gebracht	aan	ons	podium
•	 Een	toename	in	het	aantal	bezoeken	door	niet-Goesenaren	van	minimaal	30%	



Vernieuwing: Podium ‘t Beest heeft veel aandacht voor kleinere en vernieuwende acts. 
Op dit vlak is een langdurigere investering nodig om het potentiële publiek (de ‘early 
adopters’, liefhebbers en puristen) te blijven binden. Deze investering kenmerkt zich 
met name door het voorzien in een structureel aanbod van een voor deze doelgroep 
interessant programma. Er dient een goede balans te zijn tussen een commercieel 
programma en inhoudelijk vernieuwend programma.

Verdieping: Podium ‘t Beest wil de culturele grenzen opzoeken en overschrijden. 
Verdieping en verbreding is hiervoor noodzakelijk. Dit krijgt vorm door het creëren van 
een randprogramma dat thematisch aansluit op het kernprogramma. 
Seminars,	workshops,	lezingen,	expo,	literatuur	en	een	cross-cultureel	programma	
rondom de popcultuur behoren tot de mogelijkheden. 

Wij hebben zes doelstellingen geformuleerd waar wij ons de komende jaren op richten, 
zodat wij onze visie kunnen realiseren. 

Onze visie vermeldt het volgende over programma en publiek: 
‘Het programma is aansprekend voor een brede doelgroep: populariteit, kwaliteit, 
vernieuwing en verdieping gaan hand in hand’. Om een goed beeld te krijgen binnen 
welke kaders wij met ons programma willen opereren, zullen wij hieronder dieper 
ingaan op een aantal kernwoorden. 
 

4. prograMMa & puBLieK
Grotere nationale artiesten naar Goes halen: Optredens van grote nationale artiesten 
zorgen voor een bovenregionale uitstraling. Dit draagt bij aan een grotere aantrek-
kingskracht van Goes voor publiek van buiten de gemeente en toeristen. Tevens wil 
Podium ’t Beest door middel van samenwerkingsverbanden grote artiesten program-
meren op andere evenementen en festivals in de regio.

Een onderscheidend programma: Het onderscheidend vermogen ten opzichte van 
andere lokale en regionale podia is dat Podium ‘t Beest beschikt over moderne 
faciliteiten, professioneel personeel en een pand dat een grootstedelijke uitstraling 
heeft. Zodoende zal Podium ‘t Beest voor populaire bands, artiesten en DJ’s een zeer 
interessante presentatieplek zijn. Dit neemt niet weg dat er door de programmeurs 
voort-durend inspanningen verricht dienen te worden om het onderscheidende 
programma binnen te halen. Aan de programma-aanbodzijde heerst immers schaarste: 
er zijn meer podia die in dezelfde vijver vissen, zowel lokaal als landelijk.

Voor	Poppodium	‘t	Beest:	
Programma: Een keur aan stijlen komt structureel aan bod in Podium ‘t Beest. Hieronder 
vallen onder meer pop, rock, blues, funk, soul, jazz, singer-songwriter, metal, techno, house 
en hip hop. Ook besteedt het poppodium veel aandacht aan lokale en regionale artiesten.

Brede doelgroep: Podium ‘t Beest richt zich niet op een specifieke doelgroep. Popmuziek 
is voor alle leeftijden, van jong tot oud en voor mensen uit alle lagen van de samen-
leving. Podium ‘t Beest is daarmee het poppodium ‘van’ Goes en haar inwoners.
 
Populariteit: Binnen het programma van Podium ‘t Beest is ruimte voor populaire 
acts. Hiermee bedoelen wij het populaire middensegment van Nederlandse bands en 
artiesten die bekend zijn bij het brede publiek. Het is zaak om regelmatig zulke acts 
naar Goes proberen te halen om de focus van het publiek op ons podium niet te laten 
verslappen.

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



Voor	Filmhuis	‘t	Beest:	
Programma: Als ‘second run-theater’ is het speerpunt van de filmprogrammering van 
’t Beest gericht op filmhuistitels die bij de première zodanig door de media zijn uit-
gelicht dat het publiek zeven weken na release nog steeds voldoende geprikkeld is om 
de film op het grote doek te bekijken. Daarnaast is er ruim aandacht voor de kwaliteits-
film waar minder ruchtbaarheid aan is gegeven in de media. Niche-programmering 
vindt vooral plaats in de vorm van nauwkeurig getimede specials om deze vaak minder 
toegankelijke titels zo goed mogelijk te kunnen promoten.

Bredere doelgroep: Podium ‘t Beest richt zich niet op een specifieke doelgroep, maar 
realiseert zich wel dat met name jongeren tussen de 12 en 20 jaar steeds minder te 
vinden zijn in filmhuizen. Bij de nog wat jongere groep valt nog een slag te maken. 
Dat doet ’t Beest bijvoorbeeld door deelname aan het Cinekid Festival, maar ook door 
in de schoolvakanties familiefilms voor de allerjongsten te programmeren.

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

Boeken van artiesten die op punt van doorbreken staan: Podium ’t Beest heeft als 
poppodium de taak om nieuwe trends binnen de popmuziek op te pikken en in Goes te 
presenteren.	Uiteindelijk	moet	dit	wel	tot	zoveel	mogelijk	publiek	leiden.	De	uitdaging	
van de programma-afdeling is om op het juiste moment de juiste opkomende acts vast 
te leggen. 

Concepten ontwikkelen op het gebied van pop en dance: Om mooie inhoudelijke 
programma’s te kunnen verkopen aan het publiek wordt het steeds belangrijker om dit 
in een goed concept te verpakken. Een duidelijk en aansprekend concept verkoopt zich 
makkelijker, waardoor je met een relatief onbekend aanbod eenvoudiger een groot 
publiek kunt aanspreken. Binnen de dance wordt al langer voornamelijk op concept-
basis gewerkt. De methode heeft zich de afgelopen jaren dubbel en dwars bewezen. 

Vernieuwing: ’t Beest biedt ruimte aan jonge, regionale filmmakers om hun werk aan 
het publiek te presenteren. Dit gebeurd bijvoorbeeld in georganiseerde vorm in samen-
werking	met	Stichting	Cavak,	maar	kan	ook	vorm	krijgen	door	particuliere	initiatieven	
of samenwerking met andere filmtheaters in de regio. 

Verdieping: Regelmatig	nodigt	Podium	‘t	Beest	filmmakers	uit	om	hun	films	in	te	leiden	
en nadien hierover in gesprek te gaan met het publiek. De combinatie filmhuis en pop-
podium biedt tevens de unieke gelegenheid tot crossmediale evenementen: optredens 
worden voorafgegaan door documentaires over de artiest of muziekfilms worden in de 
concertzaal thematisch voortgezet.

Kleinschalig	theater
Als de filmzaal multifunctioneel is uitgerust kan deze ook worden gebruikt om bijvoor-
beeld intieme optredens van muziektheater, cabaret en kleinschalig vlakkevloertheater 
te programmeren. Wij richten ons hierbij op theater met een experimenteel en vernieu-
wend karakter. Hiermee richten wij ons op een selecte groep liefhebbers. Vernieuwing 
en verdieping zijn onlosmakelijk verbonden met deze keuze. Hierbij staat ‘kwaliteit’ 
voor het voldoen aan de perceptie van ons publiek, waarbij voor ons de relevantie van 
het programma tevens een ander belangrijk criterium is.

Inzetten van programma-ambassadeurs: Niets is zo effectief als mond-tot-mond 
reclame, zeker op het moment dat deze overgebracht wordt door een ambassadeur 
van het poppodium. In feite zijn alle medewerkers en vrijwilligers van Podium ‘t Beest 
ambassadeurs. Een speciale rol is echter weggelegd voor programma-ambassadeurs. 
Dit zijn mensen die betrokken zijn bij het organiseren van een programmaonderdeel 
als promoter, DJ, medeorganisator of superfan. De programma- en marketingafdeling 
heeft deze ambassadeurs onder haar hoede, onderhoudt nauw contact met ze, geeft 
kaders en richting, spreekt waardering uit en zoekt waar nodig naar uitbreiding en 
versterking van het ambassadeurslegioen. 

Lokale en regionale talenten oefenruimten en een podium bieden: Voor de ontwikkeling 
van talentvolle artiesten is het van belang dat ze een goede oefenruimte hebben in een 
inspirerende omgeving. Het lokale poppodium is daarvoor de ideale plaats. 
Hier ontmoeten de muzikanten elkaar en doen door informeel contact met de profes-
sionele krachten kennis en ervaring op. De eerste stappen kunnen worden gezet op het 
podium van ‘t Beest of in de lokale cafés met podiumfunctie. Daarnaast programmeert 
Podium ‘t Beest zoveel mogelijk lokale artiesten als support bij grotere acts. 



Binnen ons marketingbeleid willen wij ons focussen op de volgende pijlers: 

MIDDELENMIX

Om een zo breed mogelijke doelgroep voor onze pijlers te bereiken willen wij met onze 
PR	en	marketing	gebruikmaken	van	onderstaande	middelen:

•	 Website	en	mobiele	website
•	 Stager	als	online	ticketplatform
•	 Social	media	met	focus	op	Facebook,	Twitter,	Instagram	en	Youtube
•	 Muziek	platforms	zoals	Spotify	en	Last	FM
•	 Programmaboekjes
•	 Drukwerk	zoals	posters	en	flyers
•	 Per	activiteit	gerelateerde	blogs	en	online	platforms,	zoals	Goes	Is	Goes	en	Echt	Goes
•	 Interne	en	externe	narrowcasting
•	 Dia’s	voor	films	en	tijdens	de	pauzes
•	 Pers	(lokaal	partnerschap	aangaan	met	Omroep	Zeeland	en	PZC)
•	 Nieuwsbrieven
•	 Spontane	onaangekondigde	acties
•	 Aftersales

Om een goed beeld te schetsen van hoe Podium ‘t Beest met marketing omgaat 
beschrijven	wij	allereerst	onze	kijk	op	segmentatie,	doelgroep	en	positionering	(SDP).	
Voor vele organisaties is het strategisch beleid op deze drie onderdelen vaak 
theoretisch. Wij willen dit vertalen naar de praktijk. 
Segmentatie	kan	op	veel	verschillende	manieren.	Meestal	gebeurt	dit	op	basis	van	
demografische en of economische gegevens. Om onze brede en grote doelgroep beter 
te kunnen opdelen en te bereiken vinden wij het noodzakelijk om tevens te segmenteren 
op basis van waarden. Waarden die traditioneel, modern en post-modern kunnen zijn. 
Elke waardengroep heeft zijn eigen kenmerken zoals mediagebruik, vervoer, genre-
voorkeuren en levensstandaarden.

Op de voorgrond zijn de website en social media van Podium ‘t Beest de hoofdkanalen 
waarmee	wij	ons	programma	en	merk	communiceren.	Aan	de	achterkant	is	Stager	de	
spin	in	het	web.	Stager	is	een	ticketingsysteem	dat	met	de	drie	poppodia	in	Zeeland	
is aangekocht. Middels dit systeem wordt een gezamenlijke database opgebouwd en 
krijgt Podium ‘t Beest goed inzicht in de gegevens en gedragingen van haar bezoekers. 
Meten is weten en daar maken wij goed gebruik van. Door de gezamenlijke aankoop 
kan marketing ook op provinciaal gebied worden opgepakt. Zo ontstaat er een gezonde 
samenwerking in het Zeeuwse poplandschap.

Het opdelen van onze brede doelgroep komt ten gunste van de positionering van 
Podium ‘t Beest. Wij zijn er voor de pop, rock, dance, jazz en ‘ga zo maar door’-
liefhebbers. Maar ook voor de filmliefhebbers die graag recente filmhuistitels zien en 
voor theaterliefhebbers die zich thuisvoelen bij kleinschalige, intieme voorstellingen. 
Gericht inspelen op deze doelgroepen helpt ons met de positionering van Podium
‘t	Beest	onder	de	mogelijke	bezoekers.	Daarnaast	zal	´t	Beest	via	haar	PR-kanalen	het	
grote publiek aanspreken, zodat wij iedereen die zich kan identificeren met eigentijdse 
cultuur bereiken. 

5. MarKeTing & pr



SPONSORING

Voor een non-profit organisatie als Podium ’t Beest is sponsoring een belangrijk middel 
om	extra	bijdragen	te	generen.	Sponsoring	is	veel	breder	dan	het	zoeken	naar	financiën.	
Het is ook werving van kennis, menskracht en vooral diensten en materialen. 
De	ruilrelatie	tussen	gever	en	ontvanger	staat	centraal.	Uitgangspunt	is	het	behoud	en	
de uitbreiding van de gezonde financiële situatie en het behoud van het unieke karakter 
van Podium ’t Beest. In onze zoektocht naar sponsors richten wij ons op die bedrijven 
en/of instanties die onze doelstellingen ondersteunen.

Wat verstaan wij onder sponsoring?
•	 Materiële	bijdragen	door	bedrijven	of	particulieren
•	 Incidentele	subsidies
•	 Vrienden	van	’t	Beest
•	 Prestatie	en	tegenprestatie	

HET MERK 

Bezoekers, gasten, overheden, artiesten, leveranciers en alle overige stakeholders 
moeten bij het horen en/of zien van Podium ‘t Beest de associatie krijgen dat dit een 
laagdrempelig, plezierig en professioneel podium is, een podium dat staat voor kwali-
teit en op de voorgrond treedt als een prettige samenwerkingspartner. 

BINDING EN BELEVING

Wij willen ons natuurlijk ook verbinden aan onze doelgroepen. Voor die cultuurlief-
hebbers willen wij werken met een zeer voordelige Podium ‘t Beest-jaarpas. Deze kan 
niet alleen worden aangeschaft door bezoekers, maar is bijvoorbeeld ook in te zetten 
voor zakelijke contacten, sponsoren en stakeholders. De pas brengt voordelen met zich 
mee, zoals: 

•	 korting	op	activiteiten
•	 voorrang	op	voorverkoop
•	 exclusief	op	de	hoogte	worden	gebracht	van	nieuwe	shows
•	 een	aantal	gratis	shows	per	jaar

De mogelijkheid tot een sponsorvoorstel op maat voor zakelijke en particuliere bezoekers. 
Bedrijven tonen hiermee hun sociaal-maatschappelijke betrokkenheid (‘vrienden-
dienst’) en wij kunnen als tegenprestatie iets leuks bieden. Wij hopen en verwachten 
dat	de	eerste	resultaten	van	deze	activiteiten	vanaf	het	seizoen	2018/2019	zichtbaar	
worden.

Naast deze jaarpas zet Podium ‘t Beest in op binding met haar bezoekers door middel 
van heldere communicatie, reageren op en luisteren naar hun stem en vervolgens hier-
op	actie	ondernemen.	Samenwerking	en	co-creatie	zijn	hierbij	kernwoorden.	Cultuur	is	
iets wat samen wordt beleefd. Met onze bezoekers werken wij aan een sterk podium. 
De beleving houdt niet op na een concert. Door in te zetten op ‘aftersales’ via de 
website en social media wil Podium ‘t Beest de beleving voortzetten. Bezoekers keren 
hierdoor sneller terug naar de communicatiekanalen van Podium ´t Beest waardoor wij 
ons verhaal vaker kunnen vertellen. 

INNOVATIE EN CROSS-MEDIAAL

Zoals Podium ´t Beest vernieuwend en verrassend wil zijn met haar programma wil zij 
dat ook in haar mediagebruik zijn. Anno 2015 zijn de verschillende mediakanalen en 
mogelijkheden eindeloos. Het benutten van doordachte cross-mediale concepten en 
toepassingen is een pré in de marketing van Podium ‘t Beest. Met cross-mediaal wordt 
een rode lijn in de communicatie tussen verschillende mediakanalen bedoeld. Hierbij 
kan	worden	gedacht	aan	één	concept	doorgevoerd	in	audiovisueel,	print,	online,	offline	
en guerilla-uitingen. Trendwatching en de implementatie ervan zijn belangrijke taken 
van onze marketingmedewerker.



De ruimten van Podium ‘t Beest kunnen op bescheiden schaal worden verhuurd. 
Verhuur zoals wij die voorstaan is gangbaar in de meeste podia in Nederland. 
Wij zeggen alleen ‘ja’ als evenementen een sociaal-cultureel of maatschappelijk 
karakter hebben en in het profiel passen van Podium ‘t Beest. Ook kunnen wij de zaal 
beschikbaar stellen als organisaties vragen om een tribunesysteem of een film willen 
vertonen en daardoor nergens anders in Goes terecht kunnen. 
De zaal wordt voornamelijk verhuurd voor bijeenkomsten van politieke partijen, 
scholen of maatschappelijke organisaties. 

De horeca is ondersteunend voor de activiteiten en essentieel voor een klein podium 
zoals ‘t Beest. Om de baten te verhogen moeten wij op dit gebied een slag maken. 
De bar moet professioneler worden georganiseerd en aantrekkelijker voor bezoekers. 
Aandachtspunten bij de ontwikkeling van de horeca zijn:

Wij rekenen hiervoor een passend tarief waarmee wij de kosten voor onder meer de 
techniek en het personeel dekken. Een duidelijke grens ligt er voor ons bij particuliere 
feesten en partijen. Dat doen wij niet. 
Vanzelfsprekend houden wij ons als Podium ‘t Beest sowieso aan alle bepalingen in de 
nieuwe drank- en horecawet, die op 1 januari 2013 is ingegaan.

•	 Meer	bezoekers	bedienen	tijdens	de	activiteiten	
•	 Een	centrale	bar	en	ontmoetingsplek
•	 Een	goede	verhouding	tussen	de	inkoop	en	verkoop
•	 Een	aantrekkelijk	interieur	en	een	hoog	gastvrijheidsniveau
•	 Een	keuze	maken	tussen	muntverkoop	en/of	geld	
•	 Prijzen	in	stappen	marktconform,	hoewel	de	verschillen	nu	al	minimaal	zijn	

6. horeCa en verhuur



Educatie: Podium ‘t Beest en de Jeugdtheaterschool Zeeland hebben de nadrukkelijke 
wens om een duidelijk connectie met diverse lagere scholen en middelbare scholen 
te maken. Medio 2017 zal er door ´t Beest in samenwerking met andere culturele 
aanbieders een plan van aanpak worden ontwikkeld. Onze wens is om binnen- en 
buitenschoolse culturele activiteiten aan te bieden. Te denken valt aan het ontwikkelen 
van workshops op het gebied van licht en geluid, DJ-workshops, concertfotografie en 
presentatietechnieken voor bands. Wij willen scholen uitnodigen om mee te doen met 
het landelijke project ‘Do It!’ en kunnen daarbij vanuit Podium ‘t Beest professionele 
ondersteuning	bieden.	In	dit	verband	moet	ook	Stichting	Cavak	worden	genoemd,	
die zich bezig houdt met de ontwikkeling van jonge regionale filmmakers. 

Podium ‘t Beest is blij dat de gemeente Goes talentontwikkeling van groot belang 
vindt. Het sluit namelijk naadloos aan op onze zienswijze dat wij de rol van aanjager 
moeten vervullen voor het faciliteren van talent en educatie. Ons uitgangspunt is dat 
zoveel mogelijk instellingen, podia en andere potentiële partners op het gebied van 
cultuur met elkaar samenwerken om een zo optimaal mogelijk klimaat te realiseren. 
Wij willen bijvoorbeeld een structurele samenwerking met de Zeeuwse Muziekschool 
onderzoeken. Binnen het uitvoeringsplan hebben de organisaties hun eigen taken, 
zodat de eigen identiteit blijft gehandhaafd, maar staat versterking van en samen-
werking met uitvoerig beschreven.

Podium	‘t	Beest	heeft	de	volgende	speerpunten:
Het poppodium is de broedplaats voor (jong) talent op het gebied van pop en dance: 
Het poppodium is in al haar facetten bij uitstek de plek waar muzikaal talent tot 
wasdom kan komen. In de oefenruimten kunnen artiesten, bands en DJ’s hun eerste 
muzikale stappen zetten. Het podium van de zaal zal voor velen de plaats zijn voor een 
eerste optreden. In het pand en de oefenruimten ontmoeten jonge muzikanten elkaar, 
leggen ze contacten en komt er samenwerking tot stand. Op informele wijze worden 
ze gecoached door de aanwezige professionele krachten en ervaren artiesten. 
Deze groep jonge muzikanten is tevens een belangrijke leverancier van vrijwilligers. 
Binnen het vrijwilligerswerk is veel ruimte voor ontwikkeling. Onder professionele 
begeleiding kunnen geïnteresseerde vrijwilligers zich ontwikkelen in hun interesses op 
het gebied van muziek, concertorganisatie, podiumtechniek of marketing. De praktijk 
leert dat veel techniekvrijwilligers hun studiekeuze hierop baseren. Podium ‘t Beest 
werkt dan ook samen met Gebouw T in Bergen op Zoom in een roulatiesysteem dat 
studenten podiumtechniek de gelegenheid geeft om ervaring op te doen in verschil-
lende podia.

7. TaLenTonTwiKKeLing en eduCaTie



Wij willen de relatie met het onderwijs, kunsteducatie en (amateur)kunsten in de 
Oosterschelderegio versterken. Ook streven wij ernaar om meer schooloverstijgende 
projecten te faciliteren. Hiervoor kunnen wij aansluiting zoeken met brede scholen of 
de binnen een wijk gevestigde scholen met elkaar in contact brengen. 
De Jeugdtheaterschool Zeeland kan haar professionele docenten inzetten op het 
gebied van toneel, zang en dans. 

Jeugdtheaterschool Zeeland:	De	Jeugdtheaterschool	Zeeland	(JTSZ)	heeft	talent-
ontwikkeling hoog in het vaandel staan. De school geeft les aan kinderen in de leeftijd 
van	9	tot	18	jaar.	Zij	krijgen	een	doorlopende	leerlijn	aangeboden.	Na	drie	jaar	krijgen	
ze	een	certificaat	waarmee	ze	vanaf	14	jaar	auditie	kunnen	doen	voor	de	talentengroep.	
Met deze talentengroep wordt gewerkt aan diverse projecten. Naast eigen voorstellingen 
kunnen de talenten worden ingezet voor aanvragen voor speciale projecten van de 
gemeente of andere instellingen. 

Om deze ambities te realiseren hebben wij uiteraard financiële ondersteuning nodig 
van de partners, fondsen en/of sponsoren. Middelen vanuit het cultuurbeleid 
Oosterschelderegio en/of provincie zijn een welkome bijdrage.
Wij denken dat als wij samen met de Muziekschool Zeeland in één gebouw zitten er 
veel meer kansen zijn om structureel samen te werken. De muzikanten kunnen bijvoor-
beeld	worden	ingezet	bij	producties	van	de	JTSZ.	Andersom	kan	een	uitvoeringsavond	
van	de	muziekschool	theatraal	worden	ondersteund	door	JTSZ-leerlingen.	
Kort	gezegd	kunnen	wij	gebruikmaken	van	elkaars	expertise.	Voor	het	reilen	en	zeilen	
van	de	JTSZ	is	het	van	essentieel	belang	dat	er	een	goed	uitgerust	repetitielokaal	is.	
De	huidige	ruimte	aan	de	Westwal	45	in	Goes	is	een	perfecte	en	noodzakelijke	locatie.	
Daar	hopen	wij	de	komende	jaren	de	omvang	van	de	JTSZ	te	consolideren.	
Onze aandacht gaat meer uit naar kwaliteit dan kwantiteit.

De leerlingen krijgen les van professionele theatermakers. Zo kunnen ze zich bekwamen 
in het schrijven van teksten, eigen materiaal ontwikkelen, een stand up comedy-
training krijgen of hun musical- en danskwaliteiten verbeteren. Het aanbod is zoveel 
mogelijk	toegespitst	op	de	vraag	van	de	jongeren.	JTSZ	wil	ze	ook	stimuleren	om	mee	
te	doen	met	bijvoorbeeld	de	landelijke	wedstrijd	van	de	Kunstbende	of,	als	dat	
gewenst is, auditietrainingen van de theaterscholen. 
Naast kinderen en jongeren wil de school ook volwassenen de mogelijkheid bieden om 
hun talenten te ontwikkelen via een speciaal toneeltraject voor deze doelgroep. 
Wij willen hiervoor aansluiting zoeken bij het amateurcircuit in de provincie. 
Verder willen wij de komende jaren de mogelijkheden onderzoeken om kinderen van 
(basis)scholen in aanraking te laten komen met kunst en cultuur. Zo kunnen ze hun 
talenten op deze vlakken ontwikkelen. 



Podium	‘t	Beest	is	formeel	de	handelsnaam	van	Stichting	‘t	Beest.	De	stichting	kent	
een model waarbij de staf verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken en het 
bestuur toezicht houdt op de uitvoering van dat beleid. De directeur heeft de dagelijkse 
leiding	over	het	professionele	team	dat	bestaat	uit	4,5	fte	die	zijn	onderverdeeld	op	
basis van takenverdeling en verantwoordelijkheden. 

Ter ondersteuning van enkele disciplines hebben wij in ‘Podium t Beest elk jaar een 
aantal stageplaatsen beschikbaar en zijn er vrijwilligers actief op vaste plekken in de 
organisatie. Om onze doelen te kunnen verwezenlijken willen wij de formatie laten 
groeien	van	4,5	fte	in	2017	naar	4,66	fte	(2018),	4,75	fte	(2019)	en	4,87	fte	in	2020.

8. organisaTie
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FORMATIE 2017

DIrECtEur  (36 uur 0.95 ftE)
•		 algemene	leiding	en	eindverantwoordelijkheid
•		 beleid	&	strategie
•		 finance	&	control
•		 rapportage
•		 P&O	betaalde	krachten
•		 stakeholdermanagement	&	sponsoring
•		 commerciële	horeca	&	events
•		 projectbegeleiding

MEDEwErKEr sECrEtarIaat/ fInanCIën (24 uur 0.63 ftE)
•		 verzamelen,	verwerken	en	verstrekken	van	financiële	informatie
•		 maken	van	financiële	rapportages	en	verantwoordingen
•		 administratie	personeel	en	salaris	
•		 uitvoeren	secretariële	en	ondersteunende	werkzaamheden	
•		 verzorgen	correspondentie,	leden	administratie,	notuleren,	organiseren	van	
 vergaderingen en registreren van bezoekers aantallen

MEDEwErKEr ProDuCtIE (22 uur 0.58 ftE)
•		 leiding	en	eindverantwoording	pre-productie	en	productie
•		 leiding	en	eindverantwoordelijkheid	voor	de	horeca	op	productiedagen
•		 werving	en	selectie	van	vrijwilligers	en	stuur	medewerkers	aan
•		 is	gastheer/gastvrouw
•		 coördineren	deskundigheidsbevordering	vrijwilligers
•		 leiden	van	vergaderingen	met	vrijwilligers
•		 verantwoordelijk	voor	ARBO	beleid	en	veiligheid
•		 opstellen	van	werkroosters
•		 financiële	en	administratieve	afwikkeling	producties
•		 coördineren	productie	verhuur	activiteiten

ProGraMMEur fILM (5 uur 0.13 ftE)
•		 ontwikkelen	en	uitvoeren	programmabeleid
•		 bewaking	programmabudget
•		 onderhouden	contacten	met	boekingskantoren,	agenten	en	distributeurs
•		 partnerships
•		 medeontwikkeling	programma-gerelateerde	marketing	&	pr
•		 verschaffen	informatie	voor	productie	&	techniek

ProGraMMEur ConCErt (25 uur 0.66 ftE)
•		 ontwikkelen	en	uitvoeren	programmabeleid
•		 verzorgen	van	programmering
•		 dragen	van	budgetverantwoordelijkheid
•		 onderhouden	contacten	met	boekingskantoren,	agenten	en	distributeurs	
•		 partnerships
•		 medeontwikkeling	programma-gerelateerde	marketing	&	pr
•		 verschaffen	informatie	voor	productie	&	techniek

MEDEwErKEr MarKEtInG (21 uur 0.55 ftE)
•		 vervaardigen	van	publieksuitingen
•		 bewaking	marketing	budget
•		 redactionele	werkzaamheden.
•		 uitvoering	van	promotieprojecten	
•		 coördinatie	van	ontwikkeling	en	distributie	publiciteitsmateriaal	(on-	en	offline)
•		 beheren	van	ons	ticketing	systeem
•		 analyseren	van	de	ticketing	database	
•		 coördinatie	van	PR	vrijwilligers
•		 coördinatie	fotografie	
•		 redactionele	werkzaamheden	
•		 bedenken	van	speciale	PR	en	marketing	acties	
•		 perscontacten	(onderhouden	en	uitbreiden)

MEDEwErKEr tECHnIEK (30 uur 0.79 ftE)
•		 verantwoordelijk	voor	het	beheer	en	onderhoud	van	technische	materialen.	
•		 kennisbevordering,	coaching	en	opleiding	techniek	vrijwilligers.	
•		 beheer	en	administratie	van	de	oefenruimten	en	studio
•		 technische	pre-productie	van	activiteiten.
•		 inkopen,	beheren	en	onderhouden	technische	materialen.	
•		 uitvoeren	van	alle	voorkomende	werkzaamheden.	
•		 beheer	en	administratie	van	de	oefenruimten	en	studio
•		 technische	pre-productie	van	activiteiten.

MEDEwErKEr HorECa & VErHuur (8 uur 0.21 ftE)
•		 verzorgen	van	verhuur	en	organisatie	evenementen
•		 uitvoeren	van	verschillende	verhuur	aanvragen
•		 verzorgen	van	de	horeca	inkoop	
•		 onderhouden	contacten	huurders	en	gebruikers,	opstellen	van	contracten,	voeren		
 van contractbesprekingen en opstellen van contracten



Mensen willen vrijwilliger worden bij Podium ‘t Beest, omdat:
•	 ze	andere	mensen	leren	kennen
•	 ze	werkervaring	opdoen	in	een	relaxte	en	inspirerende	omgeving
•	 ze	hun	talent	kunnen	ontwikkelen
•	 het	belangrijk	is	voor	de	opbouw	van	hun	CV
•	 ze	een	bijdrage	willen	leveren	aan	het	culturele	leven	in	Goes
•	 ze	behoefte	hebben	aan	‘inspannende	ontspanning’
•	 ze	gratis	naar	activiteiten	van	Podium	‘t	Beest	kunnen

Met de vele vrijwilligers draagt Podium ‘t Beest niet alleen bij aan het culturele klimaat 
in Goes, maar ook aan het sociale klimaat in de gemeente. Wij willen de komende 
jaren nieuwe vrijwilligers werven die de inhoudelijke ontwikkelingen helpen te dragen. 
Wij willen hen vinden door middel van maatschappelijke stages, hulp van de huidige 
vrijwilligers, via de website, social media en niet in de laatste plaats via de muziek-
scene die zich rond de oefenruimten gaat ontwikkelen. 

HET HART VAN ‘T BEEST: DE VRIJWILLIGERS

Zonder vrijwilligers is er geen Podium ‘t Beest. De ruim honderd mensen uit Goes en 
omgeving die zich vrijwillig inzetten voor het podium zijn van groot belang. Ze helpen 
bij de uitvoering, denken mee en zorgen voor meer naamsbekendheid van ’t Beest. 
Zij noemen de naam van het podium in hun netwerk. Professionele aansturing van de 
grote groep is noodzakelijk. een vrijwilligersfunctie is namelijk niet vrijblijvend. 

Elke nieuweling krijgt een vrijwilligerswijzer mee waarin de do’s and dont’s duidelijk 
staan omschreven. De staf maakt afspraken met de groep over de werkzaamheden, 
uren, werktijden, begeleiding en overleg. Een vrijwilliger stelt zich minimaal twee 
diensten per roosterperiode beschikbaar. Podium ‘t Beest heeft verschillende werk-
groepen voor de bar, film, concerten, (jeugd)theater en techniek. 



Op basis van de voorgaande hoofdstukken en de schets van de gewenste organisatie  
is een meerjarenbegroting 2017-2020 opgesteld. We gaan uit van een groeimodel: 
we groeien toe naar een hogere frequentie van de activiteiten en naar meer kwaliteit. 
Ook zullen de bezoekersaantallen in de loop der jaren  stijgen. Om dat voor elkaar te 
krijgen moet aan bepaalde randvoorwaarden worden voldaan. Het gaat dan om 
voldoende personeel, investeringen en de verbouwing/ renovatie van het pand moet 
zijn aangepakt. 
De meerjarenbegroting op de volgende bladzijde is voorzien van een toelichting. 

9.  FinanCiën
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