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voorwoord
Op het moment dat dit strategisch beleidsplan 2021 – 2024 wordt geschreven
(april 2020), is de coronacrisis in volle gang. De pandemie COVID-19 heeft
een halt toegeroepen aan onze activiteiten. Sinds 12 maart 2020 heeft de
regering evenementen en samenkomsten verboden om de verspreiding van het
Corona-virus tegen te gaan. Het virus dat sinds begin dit jaar ook in ons land is
opgedoken en waartegen de zwaarst mogelijke maatregelen worden genomen:
het maatschappelijke leven van Nederland ligt plat. Ook de Stadsschouwburg
Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging zijn sinds 12 maart gesloten,
medewerkers werken vanuit huis, artiesten blijven thuis, congressen zijn
afgelast, publiek is nu niet welkom. Alle activiteiten en daarmee de gehele
omzet, zijn sinds 12 maart tot nul gereduceerd. Wanneer de maatregelen worden
opgeheven is nog niet duidelijk. De sluitingsmaatregel heeft gigantische gevolgen
voor de bedrijfsvoering van onze organisatie. Onze financiële positie is, zoals
bekend, al jaren zorgelijk; er is nauwelijks een eigen vermogen en we hebben een
zeer zwakke liquiditeit- en solvabiliteitsratio. De gevolgen van de crisis brengt de
bedrijfscontinuïteit nu direct in gevaar.
Om als organisatie overeind te blijven, bieden gemeente en rijksoverheid de
helpende hand. Coulancemaatregelen, vooruitbetaalde subsidies en opschorting
van huur maakt dat we als organisatie op korte termijn niet kopje onder gaan.
Afhankelijk van de duur van de sluitingsmaatregelen, zal zichtbaar worden
wat de uiteindelijke (gevolg)schade zal zijn. Duidelijk is nu al wel: voor het
voortbestaan van onze organisatie is extra noodhulp onontkoombaar.
Dat COVID-19 de toekomstige activiteiten van de Stadsschouwburg Nijmegen
en Concertgebouw De Vereeniging in een ander perspectief zal plaatsen,
is zeer aannemelijk. Maar op dit moment is nog volkomen ongewis wat de exacte
gevolgen zullen zijn. We weten nog niet definitief hoe we de laatste maanden
van het huidige seizoen (april, mei, juni, juli 2020) ingaan. We weten nog niet of
en hoe het nieuwe seizoen dat per 1 september begint, zal starten. We weten
nog niet of de 1,5 meter maatregel, waarbij mensen minimaal 1,5 meter afstand
moeten houden, verplicht gaat gelden voor theaters en concertzalen. We weten
nog niet hoe het publiek zal reageren bij ‘opengaan’ van de zalen. We weten nog
niet wat de financiële consequenties zijn van de noodhulpmaatregelen.
De Gemeente Nijmegen heeft de instellingen van de culturele
basisinfrastructuur, waaronder ook de Stadschouwburg Nijmegen en
Concertgebouw De Vereeniging, gevraagd een meerjarenbeleidsplan op 1 mei
2020 in te leveren, dat uitgaat van de ‘pré-Corona’ situatie. Dus een plan waarin
visie, missie, doelstellingen en activiteiten worden beschreven, alsof COVID-19
niet door het land zou razen. Omdat de gedachte is dat we dan, los van alle
belemmeringen, onze stip op de horizon kunnen schetsen en onze ambitie
kunnen delen.
En dat hebben we dus gedaan. In ‘Zuurstof voor een leefbare stad.
Strategisch beleidsplan 2021-2024 van Stadsschouwburg Nijmegen en
Concertgebouw De Vereeniging’ nemen we de lezer graag mee in al het moois
dat we voor de stad Nijmegen de komende jaren te bieden hebben.
Corona of geen Corona.
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inleiding
Verhalen een podium geven. Dat is wat we doen en willen blijven doen,
in optima forma. Verhalen over liefde, tegenslag, jaloezie, wraak, geborgenheid
of vriendschap. Verhalen die al honderden jaren oud zijn of juist fonkelnieuw.
Onbekende persoonlijke verhalen of bekende grote gedeelde geschiedenissen.
Eén ding hebben de verhalen altijd gemeen; ze gaan over de mens in een
context of een samenleving. En juist daarom is het belangrijk dat verhalen
verteld worden: ze geven zuurstof aan een leefbare stad. Wij geven een podium
aan al deze verhalen, iedere dag weer.
Het gaat ons als organisatie van de Stadsschouwburg Nijmegen en
Concertgebouw De Vereeniging voor de wind. Onze gasten waarderen hun
bezoek met een 8, we trekken een breed publiek uit alle windstreken van
Nijmegen, de bezoekersaantallen stijgen nu al enkele jaren. Op onze podia
worden verhalen verteld, in muziek, tekst en beweging. We maken als
organisatie stappen in onze positionering als aantrekkelijke culturele podia
doordat we beter in staat te zijn om samen te werken, initiatieven uit de stad te
faciliteren en zelf onverwachte programma’s te presenteren. En we willen verder
ontwikkelen, niet stilstaan, maar nog meer proberen te betekenen voor een
groot publiek in Nijmegen en de regio. Ons doel is om in 2024 stevig te staan als
theater en concertzaal met een programma waar inwoners uit Nijmegen en de
regio trots op zijn.
In dit beleidsplan ‘Zuurstof voor een leefbare stad’ beschrijven we welke
stappen we zetten om deze ambitie te verwezenlijken. We gaan verder met
het professionaliseren van de organisatie, we kijken naar presentatievormen,
programma’s en beleving. Daarin wordt de rol van de bezoeker, onze gasten,
steeds belangrijker. We werken samen en in afstemming met andere culturele
organisaties in Nijmegen èn Arnhem. Daarbij leggen we de komende periode
extra accenten als het gaat om inclusiviteit en toegankelijkheid.
Nu De Vereeniging prachtig is gerenoveerd, is ook de Stadsschouwburg hard
aan een opknapbeurt toe. Binnen de periode van 4 jaar, die nu voor ons ligt,
zetten we erop in dat we in samenwerking met de gemeente en de provincie de
daad bij het woord kunnen voegen: alleen in een warm, veilig en technisch goed
uitgerust pand kunnen we onze culturele opdracht voor de stad en de regio
vervullen. Een mooi startmoment voor de aanstaande renovatie is de viering van
het 60-jarige bestaan van de Stadsschouwburg op 21 april 2021.
De uitdagingen voor de komende vier jaar zitten naast de broodnodige
verbouwing, in de relatief te lage exploitatiesubsidie die de organisatie ontvangt,
de hoge kosten voor huisvesting en onderhoud en de nog altijd zeer zwakke
financiële positie van de organisatie. De recent verhoogde subsidie is een flinke
stap vooruit. Maar desondanks blijft het zeer voorzichtig navigeren en zal de
organisatie ook de komende periode er alles aan moeten doen om overeind te
blijven op de woelige baren.
Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging dankt haar
opdrachtgever de Gemeente Nijmegen voor het gegeven vertrouwen en de
betrokkenheid. Ook de komende jaren zullen we als opdrachtnemer door onze
culturele activiteiten de grootst mogelijke bijdrage leveren aan de zuurstof voor
een leefbare stad Nijmegen.
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missie, visie, positionering,
kernwaarden en functie
verhalen

De mooiste podia van Nijmegen liggen aan het Keizer Karelplein.
De Stadsschouwburg met de warme ronde zaal en een sfeervol Theatercafé.
Hier presenteren we sinds jaar en dag belangwekkende producties en ‘hosten’
we diverse festivals en evenementen. Aan de overkant Concertgebouw
De Vereeniging met de imposante klassieke concertzaal, geroemd om zijn
akoestiek, waar al ruim 100 jaar muziek klinkt. Het zijn twee podia met
geschiedenis, onlosmakelijk verbonden met de stad. We presenteren er
verhalen in de vorm van voorstellingen en concerten voor een breed publiek uit
Nijmegen en de regio. En we organiseren en faciliteren congressen, festivals en
activiteiten.
Verhalen een podium geven, dát willen we in de toekomst blijven doen.
Verhalen uit alle windstreken die bijzonder zijn en verteld moeten worden en
waarbij iedereen welkom is om ernaar te luisteren.

onze ambitie: verhalen die je raken

Zoveel mogelijk inwoners van Nijmegen en de omliggende regio raken, ontroeren,
inspireren, activeren en amuseren met verhalen op onze podia, opdat eenieder
zichzelf een stukje verder kan ontwikkelen en de blik op de wereld verruimt.
Verhalen die je raken.
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visie

In verhalen herkennen we ons. Verhalen komen direct voort uit onze diverse
maatschappij en zijn een vanzelfsprekend onderdeel van het leven. Op podia
en in concertzalen worden verhalen verteld. Ze dragen bij aan reflectie,
ontspanning, geven richting, bieden verdieping en zijn zuurstof voor een
levendige en bruisende stad. Als ontmoetingsplek verhogen de podia daarmee
het welzijn van alle inwoners.

missie

Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging wil als
ontmoetingsplek en als podiumbaken in de stad zoveel mogelijk inwoners van
Nijmegen en de omliggende regio raken, ontroeren, inspireren, activeren of
amuseren door verhalen.
In de mooiste zalen van de stad tonen we het beste, het spannendste en
het nieuwste, vertolkt in cabaret-, theater-, muziek- of dansvoorstellingen
en we doen dat in dialoog met diverse publieksgroepen. We zijn ook een plek
waar organisaties, verenigingen en het bedrijfsleven in een professionele
en kwalitatief hoogstaande omgeving hun eigen verhalen kunnen vertellen.
We werken in Nijmegen en in de regio samen om evenementen, festivals,
congressen of activiteiten te organiseren. Het gaat om de Verhalen die je raken.

positionering

Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging positioneren
we als een plek waar je je hart kunt ophalen aan wat er is te zien, te horen en
te beleven. Als toonaangevend cultureel knooppunt midden in de samenleving,
met een missie om verhalen toegankelijk te maken voor en samen met een
breed publiek. Tegelijkertijd biedt het aanbod op onze podia inspiratie: de top
van de podiumkunsten is er te bewonderen. Onze zalen zijn een creatieve
omgeving voor het onverwachte en niet-alledaagse. Zodat gasten worden
geraakt, ontroerd, aan het denken worden gezet of onbedaarlijk kunnen lachen.
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kernwaarden

In alles wat we doen, communiceren of presenteren, uiten we onze
kernwaarden: kwaliteit, stabiliteit en lef. Zo positioneren we ons en meten we
onze acties en programma’s.
Kwaliteit: Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging bieden
kwaliteit. We tonen een hoogstaand aanbod van verhalen en producties in onze
monumentale gebouwen. We zijn gastvrij, streven naar een optimale beleving,
onze horeca is van hoog niveau en we communiceren graag open en duidelijk.
Concerten van topmusici en de fine fleur van het Nederlands theater zijn hier te
horen en te zien. En wanneer er amateurproducties, festivals of congressen in
onze huizen plaatsvinden, streven we naar een zo optimaal mogelijke logistieke
en technische ondersteuning.
Stabiliteit: Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging zijn
sinds jaar en dag het culturele baken voor de stad en een begrip in de regio.
Al meer dan 100 jaar bieden we een podium aan verenigingen, (amateur-)
kunstorganisaties en professionele podiumkunstenaars uit Nijmegen en de rest
van Nederland. We zijn een betrouwbare organisatie en transparant over publiek
geld. We willen een partner zijn voor initiatieven en bedrijven uit de stad en zijn
een verantwoordelijke en duurzame opdrachtnemer van de gemeente.
Lef: Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging tonen lef.
Net als de kunsten zelf dagen we onszelf uit en zijn we innovatief en creatief.
We gaan op zoek naar nieuwe presentatievormen en samenwerkingsverbanden
en durven buiten de lijntjes te denken. We geloven dat je samen meer bereikt
dan alleen.

kerntaak

Onze kerntaak is het zoeken, vinden, delen en presenteren van verhalen met en
voor een zo breed mogelijk publiek in de vorm van concerten, theater-, dansen cabaretvoorstellingen, festivals en andere presentatievormen. Daarnaast
faciliteren we organisaties, verenigingen en het bedrijfsleven met evenementen,
festivals, congressen of activiteiten.
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kernfuncties

Onze organisatie heeft een artistieke gidsfunctie. We tonen in een
dwarsdoorsnede (de top) van het nationale actuele podiumkunstenaanbod in
een breed aantal genres. Ook vernieuwend aanbod van jong talent krijgt een
plek in de programmering. We verleiden het publiek om kennis te maken met
ons brede aanbod en zo nieuwe culturele ontdekkingen te doen.
We hebben een sociaal-maatschappelijke en educatieve functie. Omdat we
in onze panden mensen bij elkaar brengen opdat men elkaar ontmoet tijdens
voorstellingen en concerten. Daarnaast faciliteren we maatschappelijke
organisaties, amateurverenigingen en bedrijven en brengen we samen
hun verhalen tot leven. We bieden plek aan Nijmegenaren (amateurs),
onderwijsinstellingen (Radboud, HAN, ROC, primair en voortgezet onderwijs) en
bedrijven (congressen). Vanuit onze educatieve functie werken we samen met
scholen zodat kinderen ongeacht hun thuissituatie in aanraking komen met
kunst, cultuur en podiumkunsten.
Onze podia vervullen tevens een economische functie. Als belangrijke culturele
voorziening van Nijmegen dragen we bij aan een levendige binnenstad, een
aantrekkelijke woonstad en een gezond vestigingsklimaat voor het bedrijfsleven.
Daarnaast zijn we een grote werkgever. We participeren in stadsbrede projecten,
geven ruimte aan landelijke, regionale en lokale congressen en evenementen.
En we trekken tienduizenden gasten die aansluitend aan een voorstelling in het
centrum van Nijmegen verblijven.
Kerncompetenties voor ons personeel zijn: gedreven, service- en gastgericht.
Onze kerncompetenties binden ons organisatieteam. Wij zijn daarnaast
betrouwbaar en we streven altijd naar de hoogst mogelijke kwaliteit voor onze
gasten en stakeholders.
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context
de stad

Nijmegen is een stad met geschiedenis. Linksgeoriënteerd met een jonge en
hoogopgeleide bevolking. Onze belangrijkste opdrachtgever, de Gemeente
Nijmegen, heeft een cultuurbeleidsplan geformuleerd met de nadruk op
kwaliteit, meedoen, aantrekkelijke stad, experiment en innovatie. Als culturele
instelling uit de basisinfrastructuur ondersteunen we gemeentelijke doelen en
luisteren we naar de behoeften en verhalen van de stad.

gemeentelijk beleid GROEI

De Gemeente Nijmegen heeft in 2019 een nieuw cultuurbeleid voor de
stad gemaakt: ‘Groei’. Aansluitend en passend binnen de vier opgaven die
de gemeente zichzelf stelt (de sociale stad, duurzame stad, economische
veerkracht en aantrekkelijke stad) zijn er binnen dit nieuwe cultuurbeleid
enkele belangrijke pijlers geformuleerd:
1.

Cultuur voor en door iedereen

2.

Bijdragen aan een aantrekkelijke stad

3.

Ruimte voor experiment, creativiteit en innovatie

De Stadsschouwburg en De Vereeniging omarmen de nieuwe pijlers. In onze
eigen geformuleerde missie, visie en positionering staan feitelijk dezelfde
begrippen centraal. Met ons Basis- en Stadsprogramma sluiten we aan bij de
pijlers ‘Cultuur voor iedereen’ en ‘Bijdragen aan een aantrekkelijke stad’. Met
ons Lefprogramma sluiten we aan bij ‘Ruimte voor experiment, creativiteit en
innovatie’. Als organisatie ontvangen we duizenden Nijmegenaren in onze huizen
aan het Keizer Karelplein. We trekken publiek uit alle windstreken van Nijmegen
voor breed amusement of innovatieve podiumkunsten. Het is een plek om
elkaar te ontmoeten, maar ook een plek om je als burger te laten inspireren door
toptalent.

het culturele veld, 025 Arnhem-Nijmegen

Het culturele veld in Nijmegen was voorheen georganiseerd in ketens.
Voor de Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging lag het
ketenintendantschap er voor dans, klassieke muziek en theater. Wij zorgden,
als organisatie aan de top van deze ketens, binnen die gebieden voor verbinding
in het culturele veld. Ondanks dat het ketenintendantschap niet meer formeel
bestaat, blijven we ons verantwoordelijk voelen voor de samenhang in dit deel
van de sector in Nijmegen. Binnen Nijmegen verhouden we ons tot vijf andere
grote culturele instellingen (CNN) waarmee we samenwerken bij stadsthema’s
zoals Cultuur Academy, de Nijmeegse Kunstnacht en Into Nijmegen.
Onze organisatie maakt deel uit van een groter netwerk van podia in het Oosten
van het land (SOS, Stichting Oostelijke Schouwburgen) en van een landelijk
netwerk van Vereniging voor Concertgebouw Directies (VSCD, ook sectie
Concertgebouwen). Onze belangrijkste partner buiten Nijmegen is Musis en
Stadstheater Arnhem. Binnen de context van 025 en de stedelijke culturele regio
Arnhem-Nijmegen werken we nauw met hen samen. Dit doen we onder andere
door onze gezamenlijke programmeur klassieke muziek het aanbod binnen de
regio te laten afstemmen. Zo is er voor seizoen 2020 – 2021 een complementair
programma en is er nauwelijks overlap meer.
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trends die van invloed zijn op onze sector:
connectie met andere domeinen

De artistieke functie verbreedt zich steeds naar een (sociaal) maatschappelijk of
economische functie van het theater en de concertzaal. Het inzetten van kunst
en cultuur bij maatschappelijke vraagstukken, maar ook bij erfgoedbeleving of
citymarketing wordt belangrijker. Podiumkunsten worden ingezet in het kader
van stadspromotie, voorstellingen of projecten worden getoond in het kader van
aandacht voor maatschappelijke thema’s als bijvoorbeeld armoedebestrijding,
viering van vrijheid of emancipatie van minderheden. Ook binnen de muren
van de schouwburg is er ruimte voor het brede cultuurbegrip of de connectie
met andere domeinen; er zijn speciale programma’s voor ouderen, voor
alleenstaanden en er worden projecten geïnitieerd die de sociale cohesie en
‘community’ vorming bevorderen. Samenwerking met de domeinen onderwijs en
welzijn wordt inmiddels breed gedragen.

beleving

Het bezoeken van een voorstelling of concert is steeds meer een belevenis.
Je ontmoet elkaar vooraf, je eet met elkaar en bezoekt een inleiding of een
nagesprek. Theaters en concertzalen creëren daarom steeds meer een context
om de voorstelling heen waarbij een belangrijke rol voor de horeca is weggelegd.
De verwachting van de consument is toegenomen; men wil kunnen kiezen uit
10 soorten koffie, in plaats van de containerkoffie.

co-creatie/delen eigenaarschap

Er is meer integratie tussen maker en aanbieder. Schouwburgen worden
betrokken bij de keuze van het repertoire, concertzalen produceren samen
met orkesten nieuwe presentatievormen en producenten en theater dragen
gezamenlijk het financiële risico. Ook het publiek en de gasten krijgen steeds
meer te zeggen over wat er te zien is op de podia. Zij praten mee over de
programmering, krijgen een actieve rol bij de werving van nieuw publiek, of
worden in staat gesteld programma’s te ontwikkelen. Het eigenaarschap van de
podia wordt als het ware gedeeld.

groeiende stad en vergrijzing

Nijmegen groeit als stad naar 200.000 inwoners. Het wordt steeds
belangrijker om als stad ook aantrekkelijk te zijn voor inwoners, en daarmee
voor bedrijfsleven. Cultuur speelt een belangrijke rol in de leefbaarheid
en aantrekkelijkheid van een stad. Naast de groei, is er ook een trend
waarneembaar van vergrijzing; de bevolking wordt steeds ouder, maar ook vitaler
ouder. Dit betekent iets voor het culturele aanbod in de stad.
Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging liggen op een
interessant knooppunt in de stad; enerzijds op de culturele as vanuit het
centrum naar het Valkhofkwartier, anderzijds op de culturele as die vanuit het
centrum richting De Vasim gaat.
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Ook binnen de podiumkunsten is een aantal trends waarneembaar.
Twee daarvan zijn van belang voor onze podia:

de stem van het publiek telt

Schouwburgen, theaters en concertzalen werken steeds meer vraaggericht,
naast aanbodgericht. Uiteraard zijn de kunsten autonoom, echter de rol van
het publiek of van verschillende publieksgroepen in wat er gemaakt en getoond
wordt, wordt groter.
Schouwburgen delen daarom het ‘eigenaarschap’ van het podium steeds
meer met hun publiek; een groep die bovendien heterogener en meer divers
wordt. De programmeur speelt dan een actieve en ondersteunende rol voor
de gastprogrammeurs, in plaats van een gidsende en leidende rol.
Deze ontwikkeling draagt eraan bij dat podia laagdrempeliger worden.
De cultuurkathedraal wordt laagdrempeliger en meer en meer gedragen
door de stad.

podia als public space

De gebouwen waar podia in huizen staan al lang niet meer overdag op slot.
De gebouwen zijn levend in de ochtend, middag en avond en soms zelfs in de
nacht. Omdat in de foyers of zogenaamde ‘contextruimtes’ bewoners kunnen
verblijven, studeren of aan eigen kunsten kunnen werken. Podia worden
partner van initiatieven in de stad en de gebouwen staan letterlijk open voor
verbindingen met andere domeinen.
De enge artistieke voorstellingsfocus verschuift naar een brede focus op
de bredere samenleving. In de basisprogrammering vereist dit dat podia
daarom ook steeds meer in staat zijn om actueel en op korte termijn te
tonen of te produceren, in plaats van de anderhalf jaar die nu doorgaans als
programmeringstermijn geldt. Kunnen inspelen op de actualiteit en het kunnen
presenteren van programma’s in een context vereisen een andere inbedding
van de podiumkunstpanden in de samenleving, in de omgeving.
Transparant, toegankelijk en met de deuren wagenwijd open.
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terugblik en vooruitblik
Voordat we onze doelstellingen en programma’s voor de komende vier jaar
beschrijven, is het belangrijk om kort terug te blikken en de geleerde lessen te
benoemen die we meenemen naar de toekomst.

terugblik
strategisch beleidsplan 2014-2018

De afgelopen jaren is gewerkt aan een aansprekend programma en groeiend
publieksbereik, ondanks de moeilijkheden die in het recente verleden liggen
(zie bijlage bij dit beleidsplan, rapport Berenschot 2018). Die moeilijkheden
betroffen de extreem lage exploitatiesubsidie, de bezuinigingen van 2015,
de discontinuïteit in de leiding en het grote achterstallige onderhoud van de
Concertzaal en de Schouwburg. Er lagen kortom grote uitdagingen op artistiek
en bedrijfsmatig vlak.
De organisatie heeft de plannen zoals verwoord in het Strategisch Beleidsplan
2014-2018 echter grotendeels uitgevoerd. Er is gewerkt aan de artistieke
ambitie; meer durven kiezen voor kwaliteit. Omdat de achterstand groot was,
is er gekozen voor het ‘stap voor stap’ opbouwen van publiek voor focusgenres
dans, toneel en klassieke muziek. Dit binnen de zeer beperkte financiële
mogelijkheden die de organisatie tot haar beschikking had. Inmiddels zien we
dat de bezoekersaantallen stijgen; na een aantal zwakke jaren, mochten we in
2017 ruim 152.000 bezoekers voor de culturele programma’s ontvangen, in 2018
steeg dat aantal tot boven de 168.000 en in 2019 zelfs meer dan 180.000.

renovatie

De afgelopen jaren is het masterplan Renovatie De Vereeniging uitgevoerd.
Het projectteam heeft vanaf 2012 gewerkt aan het in ere herstellen van
Concertgebouw De Vereeniging. In goede samenwerking met alle stakeholders
zijn er grote stappen gezet; zoveel als mogelijk afgestemd op de exploitatie. In de
eerdere fases werden gebouwgebonden installaties vervangen en de grote zaal,
het restaurant en de foyers grondig verbouwd. Vanaf 2017 is er een gloednieuwe
‘backstage’ gerealiseerd en zijn de diverse zalen, de entree en de foyers in
het voorhuis opgeknapt. De renovatie is eind 2019 afgerond met een prachtig
resultaat: De Vereeniging is klaar voor de toekomst.

horeca

De commerciële activiteiten zoals de hosting van congressen en de horeca
zijn vanaf 2015 in eigen beheer genomen, vanuit de doelstelling om extra
opbrengsten te genereren voor de culturele taak. Na een moeilijke opstart,
renderen de horeca en commerciële evenementen. Opbrengsten vloeien direct
terug naar de artistieke en culturele programma’s.
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strategisch beleidsplan 2018-2022

In het jaar 2018 is binnen de organisatie opnieuw nagedacht over de missie,
visie en positionering van Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw
De Vereeniging. We wilden de kleine, maar positieve groei en veranderingen
zowel op artistiek als bedrijfsmatig gebied voortzetten. De rol die de organisatie
tot dan toe speelde in de stad, was nog steeds klein. Vanwege de krappe
exploitatie waren we als organisatie druk bezig met ‘overleven’; de artistieke en
sociale impact van ons aanbod bleef daarom onderbelicht. We stonden nog
te vaak met onze rug naar het publiek en konden en durfden geen artistieke
risico’s in de programmering te nemen. Ook was de programmering in schaal
zeer beperkt. Met input van alle stakeholders is er in 2018 een nieuwe missie,
visie en positionering geformuleerd, samengevat in het Beleidsplan ‘Verhalen
voor iedereen’. Daarnaast gaf de organisatie Bureau Berenschot in 2018 de
opdracht een analyse te maken van de financiële positie van de organisatie.
Hun rapport bevestigde wat de Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw
De Vereeniging al jaren aangaf; de Stadsschouwburg Nijmegen en
Concertgebouw De Vereeniging verkeert in zwaar (financieel) weer en met het
oog op de continuïteit van de organisatie is een structurele verhoging van de
subsidie noodzakelijk.

impuls 2019 en 2020

In december 2018 werd door de Gemeente Nijmegen beschikt dat de
Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging een extra
subsidie van 500K zou ontvangen voor enerzijds noodzakelijke versterking en
versteviging van de culturele bedrijfsvoering en weerbaarheid van de organisatie
en anderzijds de kwaliteit van de programmering. Daarmee kon de organisatie
eindelijk een eerste stap zetten richting een meer stabiele organisatie met
substantiële culturele impact voor de stad. Deze impuls is toegekend voor 2019
en 2020.

koerswijziging ingezet

Vanaf 2019 is het onze ambitie om met ‘Verhalen voor iedereen, lef, kwaliteit,
stabiliteit’, een koerswijziging in te zetten. We willen een ontmoetingsplek zijn
en tegelijkertijd een podiumbaken voor de stad en de regio. We streven daarbij
naar een inclusieve programmering. Organisatieontwikkeling en (financiële)
weerbaarheid opbouwen zijn cruciaal om de koerswijziging te bereiken.
In 2019 is daarom een start gemaakt met een inhoudelijke vernieuwing en een
verbeterde bedrijfsvoering. Binnen de nieuw geformuleerde programmalijnen,
Basisprogramma, Stadsprogramma en Lefprogramma, worden nieuwe formats
en randprogramma’s ontwikkeld, en programma’s ingekocht. Parallel hieraan
wordt er gewerkt aan publieksontwikkeling en zoeken we actief het gesprek met
ons publiek en (nieuwe) samenwerkingspartners. In de bedrijfsvoering zijn we
bezig met verdere professionalisering.
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panden en huurovereenkomst

In 2019 is de renovatie van De Vereeniging voltooid. Daarmee is een geweldige
stap voorwaarts gezet richting een stabiel, goed werkbaar en aantrekkelijk
concertgebouw voor Nijmegen. Tegelijkertijd moet geconstateerd worden dat
het pand van de Stadsschouwburg op dit moment met grootschalig achterstallig
onderhoud kampt. Door het falen van onder andere theatertechnische
installaties komt het zeer frequent voor dat de bedrijfsvoering wordt bemoeilijkt,
zoals wanneer er installaties (vanwege ouderdom) falen of uitvallen. In 2019
is de situatie zeer scherp zichtbaar geworden tijdens een ‘bijna brand’ op
de rollenzolder. Eind 2019 is een opdracht gegeven tot het maken van een
masterplan voor de Stadsschouwburg, welke is opgeleverd in maart 2020.
Hierin worden de (gebouw)technische en logistieke problemen en oplossingen
beschreven. Duidelijk wordt dat een renovatie van de Stadsschouwburg
noodzakelijk is om de exploitatie te kunnen continueren.
Naast de genoemde renovatie is het van belang dat de nog af te spreken
nieuwe en adequate afspraken tussen huurder (Schouwburg en De Vereeniging)
en verhuurder (Gemeente) over onderhoud en vervangingsinvesteringen
bevestigd gaan worden in een werkbare demarcatielijst en vernieuwde
huurafspraken.

vooruitblik
structureel vooruit

De ingezette koerswijziging zoals hierboven verwoord wil de Stadsschouwburg
en De Vereeniging continueren en daarbij aansluiten op het door de gemeente
uitgezette cultuurbeleid Groei. We realiseren ons dat we als organisatie in
beweging zijn, maar dat de verbeteringen en resultaten nog uiterst fragiel
zijn. We zijn op weg, maar nog niet op orde. De financiële impuls in 2019 en
2020 was tot op heden incidenteel en niet structureel. Artistiek inhoudelijk
kunnen en willen we groeien, daarvoor moet er financiële ruimte blijven
voor programma’s en programmering en zullen we moeten blijven werken
aan ons weerbaarheidsvermogen. Bijkomende uitdaging is dat tot op heden
geen afspraken tussen huurder en verhuurder bestaan over onderhoudsen vervangingsinvesteringen. Een goede ontwikkeling is echter dat er een
masterplan voor een grote renovatie van de Stadsschouwburg is gemaakt en
dat nu helder is waarvoor er financiering moet worden gezocht. Ook hoopvol is
dat gemeente en Stadsschouwburg en De Vereeniging om de tafel zitten om
te komen tot nieuwe afspraken over de huurovereenkomst, vervangingen en
onderhoudsinvesteringen.
Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging zijn gematigd
optimistisch over de toekomst. De ingezette koerswijziging werpt voorzichtig
vruchten af, mooie programma’s die eerder aan ons voorbij gingen bieden zich
nu aan voor Nijmegen. Nieuwe stadsinitiatieven krijgen ruim baan op onze podia
en we durven artistieke keuzes te maken. De samenwerking binnen 025 met
Stadstheater Arnhem en Musis is hoopgevend, maar ook de samenwerking met
Nijmeegse culturele instellingen en andere domeinen is inspirerend en brengt
interessante vernieuwing met zich mee.
In de volgende hoofdstukken beschrijven we hoe we voortgaan op deze weg en
welke doelen we onszelf stellen en hoe we met kunst en cultuur een bijdrage
willen leveren aan het welzijn van de inwoners van Nijmegen en omgeving.
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5

ambities en doelstellingen
2021-2024

groot bereik

Ons publiek voor culturele programma’s is gestegen van 160.000 in 2016 tot ruim
180.000 bezoekers in 2019. Het bezoekersaantal voor al onze activiteiten samen,
dus inclusief bezoekers van congressen en horeca, is 255.000 (2019).
We streven ernaar om in 2024 minimaal 250 voorstellingen, concerten of
activiteiten per jaar te programmeren en 180.000 bezoekers voor de culturele
programma’s te trekken en minimaal 80.000 bezoekers voor anderssoortige
programma’s zoals de verhuringen, vierdaagsefeesten, congressen en
stadsactiviteiten. Afhankelijk van waar de voorstelling of concert het beste tot
zijn recht komt, programmeren we het in de zalen van de Stadsschouwburg of
van De Vereeniging. Ook programmeren we buiten onze muren.

onze positie in de stad

Onze schaal als organisatie (naast een kleine zaal, twee grote podia) vraagt
om een benadering van groot publiek. Daar waar collega-podia in de stad zich
kunnen richten op kleine (niche) doelgroepen, streven wij er juist naar om een
breed en divers publiek aan ons te binden.
Binnen onze inhoudelijke programmalijnen ‘Basisprogramma’, ‘Stadsprogramma’
en ‘Lefprogramma’ kopen we voorstellingen en concerten in, organiseren we
zelfstandig activiteiten en festivals of gaan we samenwerkingen aan met
‘sociaal- maatschappelijke’ en culturele partners. In onze publieksbenadering
richten we ons op het bereiken van zoveel mogelijk bezoekers (brede
Basisprogramma)
of op specifieke doelgroepen (Stads- en Lefprogramma’s).
Daarnaast onderzoeken we onze positie binnen de regio. Samen met onze
partners in Arnhem kijken we hoe onze profielen complementair aan elkaar zijn
en hoe we samen kunnen bijdragen aan een culturele stedelijke regio in 025.

doelstellingen voor de periode 2021-2024:

1.	Zo breed en divers mogelijk publiek bereiken met aansprekende
programma’s: concerten, voorstellingen en andere activiteiten.
Een stijging naar 260.000 bezoekers per jaar.
2.	De schouwburg toekomstbestendig en duurzaam verbouwen, met een
heropening in 2024.
3.	Laagdrempeliger worden door onze gebouwen nog meer open te stellen
als ‘public space’ voor stadsinitiatieven, ook uit andere domeinen.
4.

Bijdragen aan een levendige en aantrekkelijke en gastvrije stad.

5.	Inclusiviteit, interactie en toegankelijkheid als geïntegreerde
bedrijfsfilosofie omarmen.
6.

Heldere en transparante communicatie in alle verhalen die we vertellen.

7.

Financiële positie verstevigen zodat we een stabiele organisatie worden.

8.

Het adequaat beheren van onze gebouwen.

9.

Optimalisatie van interne processen, planning en control.
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5

programmalijnen en thema’s
Vanuit onze visie op podiumkunsten, hebben we drie programmalijnen
geformuleerd waarbinnen het aanbod op onze podia worden gepresenteerd:
•	
Basisprogramma: Een genre-breed programma-aanbod voor een breed
publiek
•

Lefprogramma: Programma’s en activiteiten die op een innovatieve manier
tot stand komen, geen vaste vorm kennen, veelal programma’s voor
specifieke doelgroepen

•

Stadsprogramma: Programma’s met een link naar de stad

Zowel in de Stadsschouwburg als De Vereeniging vormen de programmalijnen
het ‘grid’ waarbinnen programma’s worden gepresenteerd.
Daarnaast spreken we onze ambitie uit in drie thema’s die dwars door de
programmeringslijnen heen lopen:
•

‘SEDV Inclusief’, waarbinnen we met onszelf en de stad afspreken dat we
programmeren voor een afspiegeling van de samenleving en dus ook een
meer divers en inclusief programma willen bieden waarbij we aansluiting
zoeken bij andere domeinen

•

‘SEDV Jong’, waarbinnen we met onszelf en de stad afspreken dat we
meer programma bieden voor een jong publiek (ook studenten) en ook
educatie-activiteiten ontwikkelen in samenwerking met scholen

•

‘SEDV Onbeperkt’, waarbinnen we met onszelf en de stad afspreken
dat we letterlijk en figuurlijk drempels willen afbreken als het gaat om
voorstellings- en concertbezoek
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programmalijn
basisprogramma (60% van ons totale aanbod)

Met ons Basisprogramma dragen we direct bij aan het gemeentelijk
cultuurbeleid wanneer het gaat over ‘veelzijdig aanbod, breed publieksbereik en
van betekenis zijn voor de stad’.

brede programmering is een doel op zich

Onze podia zijn de grootste van de stad en we zijn alleen daarom al
schatplichtig om een zo groot mogelijk publiek te verleiden. Een aantrekkelijk
programma voor een breed publiek voelt daarom ook als een intrinsieke
opdracht.
Daarom programmeren we in alle genres van cabaret tot dans en van musical
tot toneel: van Tino Martin, YouTube-ster Kaj Gorgels, cabaretier Claudia de Breij,
tot aan Phion, het Ragazze Quartet, Toneelgroep Maastricht of een onbekende
indie popband.
We bieden een dwarsdoorsnede van het nationale aanbod of het klassieke
repertoire zowel in de Stadsschouwburg als De Vereeniging. Binnen het
Basisprogramma leggen we wel accenten: we investeren extra in toneel, dans en
klassieke muziek. Artistieke kwaliteit en het opbouwen van een lange relatie met
de aanbieders en makers van die genres staan voorop.
Een speciale band hebben we, of bouwen we op, met Toneelgroep Oostpool,
Toneelgroep Maastricht, het Nationale Theater, Toneelgroep Kwatta,
Sven Ratzke, Phion en Cappella Amsterdam. Met hen praten we over meerjarige
bespeling, langere speelperiodes, het organiseren van randprogramma’s of
educatieve activiteiten en contextprogramma’s. Binnen dit kader werken we
ook samen met LUX en Toneelgroep Oostpool aan een plan om het Arnhemse
gezelschap meer te laten wortelen in Nijmegen. We plannen jaarlijks twee
intensieve programmaweken (met veel contextprogramma) om Toneelgroep
Oostpool meer zichtbaar te maken in de stad.

programmering
Stadsschouwburg

Onze programmering moet over de gehele linie een positief saldo opleveren.
Dat betekent dat we binnen de programmering keuzes maken waar we wel en
waar niet financieel risico willen dragen. Doordat we sinds 2019 iets meer budget
hebben te besteden, kunnen we binnen de programmeringsdoelstellingen iets
meer artistiek en dus ook financieel risico nemen. We zitten ook gemakkelijker
aan tafel bij grote producenten en kunnen weer beter meedraaien in het circuit
van grotere theaters van het land. De extra financiële slagkracht (lees risicobudget) in combinatie met een historie van meerdaagse bespeling en onze
gunstige ligging ten opzichte van andere grote theaters zorgt ervoor dat we nu
en naar verwachting in de toekomst mooie series kunnen programmeren.
Voor 2020 en 2021 lopen gesprekken over From Diana with Love, Hij gelooft in
mij, Ashtonia (Ashton Brothers) en Rubicon (jubileumvoorstelling Scapino Ballet).
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De Vereeniging

Voor de programmering van de concertzalen in De Vereeniging gaan de
stappen naar een meer verdiepend artistiek profiel iets langzamer dan in de
Stadsschouwburg. De afgelopen jaren hebben we ingezet op een aanvullende,
avontuurlijkere programmering aan het Nijmeegse publiek, naast het aanbod
van Phion en de Nijmeegse Stichting voor Kamermuziek (NSvK). Hiermee wilden
we complementair zijn aan het meer conventionele aanbod van deze twee
bespelers van ons gebouw. Voor een deel is dit succesvol gebleken. Toch zullen
we meer tijd nodig hebben om publiek op te bouwen. We hebben nu iets meer
budget te besteden per concert; dit maakt dat we ons in een nieuwe range van
aanbieders kunnen begeven. De combinatie met een programmeur die zowel in
Arnhem als Nijmegen programmeert, maakt dat we scherpe en bewuste keuzes
kunnen maken. Dit is een proces van de langere termijn. Voor de internationale
programmering werken we onder andere samen met andere (grote) zalen
in Nederland en proberen we jaarlijks gezamenlijk bijzondere internationale
programma’s te programmeren zoals bijvoorbeeld Accademia Bizantina uit Italië
(2021).
Daarnaast is er binnen de programmering ook ruimte voor jong talent. Voor
de (gratis) lunchconcerten in de grote zaal werken we samen met het Prinses
Christina Concours en het Grachtenfestival. Ook de Dutch Classical Talent Tour
is jaarlijks in de kleine zaal te vinden. Onze klassieke kinderconcerten bieden
door het jaar heen, programma voor de allerkleinsten. Ook maken we ruimte voor
speciale projecten zoals Het Beethovenjaar (2020) of de Piano Biennale (2021).
Dat laatstgenoemde project is een samenwerking tussen Musis Arnhem,
De Vereeniging, Daria van den Bercken en de stichting Keys to Music. Tijdens
de Piano Biennale zullen internationale en nationale topmusici concerteren.
Er is veel ruimte voor samenspel en bijzondere combinaties van piano en andere
disciplines. Zo zullen Phion, Introdans en NSvK ook participeren. Voor kinderen
zijn er workshops en kinderconcerten. Ons huisorkest Phion presenteert jaarlijks
zo’n 12 concerten en kan rekenen op een trouw en vast publiek.

afstemmen programmering: 025 Arnhem - Nijmegen

De Stadsschouwburg en De Vereeniging gelooft dat de samenwerking binnen
025 leidt tot een versterkte cultuurregio Arnhem Nijmegen. De Schouwburg en
De Vereeniging zet zich daarom ook actief in, onder andere door lid te zijn van
de stuurgroep. Met Musis en Stadstheater Arnhem wordt steeds veelvuldiger
samengewerkt, niet in de laatste plaats vanwege de gedeelde programmeur voor
klassieke muziek. Zo hebben we het voor elkaar gekregen dat in seizoen 20202021 de klassieke programmering van Musis en De Vereeniging (op Phion na)
volledig complementair aan elkaar is. In de komende jaren zal de samenwerking
op het gebied van programmering en marketing verder worden ontwikkeld.
De recente Oostelijke campagne voor klassieke muziek is daar een goed
voorbeeld van. Een breder en meer complementair aanbod waarvoor we
gezamenlijk een groter publiek weten te vinden, is het doel.
Onze ambitie is dat we met onze Basisprogrammering blijvend de top van de
Nederlandse podiumkunsten kunnen programmeren en dat we als podia nog
meer in staat zijn het aantrekkelijk aanbod te delen met een breed en divers
publiek.
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programmalijn
stadsprogramma (20% van ons totale aanbod)

Met ons Stadsprogramma dragen we direct bij aan het gemeentelijk
cultuurbeleid wanneer het gaat over ‘meerwaarde voor de stad, publieksbereik,
veelzijdig aanbod en verbinding met andere domeinen’.

stadsinitiatieven

Als organisatie geven we ons meer dan voorheen rekenschap van alle culturele
activiteiten in de stad en zetten onze expertise in waar mogelijk. Zo maken we
deel uit van de selectiecommissie van Festival De Oversteek, Festival op
‘t Eiland en coachen we studentenprogrammeurs bij Cultuur op de Campus.
We dragen bij aan de Cultuur Academy en diverse andere CNN-initiatieven.
Ook binnen de ketens Theater, Dans en Klassieke muziek zetten we onze
kennis in. Als podia vervullen we ook een significante rol in de stad door jaarlijks
beeldbepalende evenementen te faciliteren zoals de Nijmeegse Kunstnacht, het
Nijmeegs Boekenfeest, het Nationaal Theaterweekend en de Balkonscène.
We onderhouden nauwe banden met scholen, de universiteit en de gemeente.
Ze zijn allemaal met regelmaat in huis. Zowel voor voorstellingsbezoek als voor
eigen evenementen.

andere domeinen

Als organisatie ondersteunen we evenementen en bijeenkomsten uit andere
domeinen. Men huurt bij ons een of meerdere zalen, we treden op als
coproducent of werken nauw samen met de organiserende organisatie.
We faciliteren het gehele jaar door amateurverenigingen, presentaties en
bijeenkomsten van lokale bedrijven, hosten clubs zoals de herensociëteit
De Harmonie en Rotary Club en het Nijmeegs Ondernemerscafé
De Amateurkunstmanifestatie is een geliefd jaarlijks evenement waarbij ruim 100
amateurkunstenaars kunnen exposeren in de Stadsschouwburg, we hosten op
regelmatige basis (dance) feesten voor diverse jongerenorganisaties.
Ook de carnavalsverenigingen zijn met de Prinsenproclamatie, de Herenzitting
en het Hofbal vaste gebruikers van ons pand. Tenslotte fungeren we tijdens de
Zevenheuvelenloop en de Vierdaagsefeesten als knooppunt voor de Vierdaagse
organisatie, het Rode Kruis, vrijwilligers en wandelaars.
Belangrijk om te noemen is dat we een flinke korting geven (25%) aan
initiatiefnemers van culturele amateurprojecten die een ruimte in onze
panden willen huren. We gaan om tafel met initiatiefnemers op basis van
gelijkwaardigheid en kijken op welke manier we waarde kunnen toevoegen.

public space

Tegenwoordig staan theaters en concertzalen steeds meer midden in de
samenleving. Ook de Stadsschouwburg en De Vereeniging wil door als ‘Podium
van de Stad’ de dialoog aangaan met de stad over actuele onderwerpen en
een divers publiek bereiken. Dat gaan we doen enerzijds door te luisteren en
verhalen op te halen in de stad, en anderzijds door actief samenwerkingen
aan te gaan met (maatschappelijke) organisaties en makers. Soms zijn dat
opzichzelfstaande projecten en soms sluiten ze aan bij een voorstelling.
Op kleinschalige basis hebben we ervaring opgedaan met een aantal projecten
die een meer sociaal-maatschappelijke doelstelling hebben. Met ‘De Thuislozen’
werd samengewerkt met diverse welzijnsorganisaties en de Voedselbank, en
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rond de voorstelling ‘Leef’ die gaat over drie jongeren die voor de vrijheid van
het eigen geluk en de eigen (seksuele) identiteit strijden. Met zogenaamde
Stadsprogramma’s haal je de actualiteit naar binnen. Met het programma Sleutel
van de Schouwburg en Sleutel van De Vereeniging gaan we nog een stapje
verder; we geven het pand uit handen aan mensen of organisaties met een
goed idee.

buiten de muren

Naast onze programma’s in onze huizen zijn we ook buiten de muren van
de theater- en concertzalen te vinden; we programmeren structureel in het
Goffertpark, op de Campus en tijdens de Vierdaagsefeesten in de parkeergarage
(Klassiek Goes Underground). Met de Balkonscène aan de start van het jaar
presenteren we onszelf aan het passerende publiek aan het Keizer Karelplein.
Onze ambitie is dat we als panden steeds meer ‘public space’ worden waarbij
de drempel van onze gebouwen zo laag mogelijk is. We willen ruimte bieden aan
initiatieven, waarbij men niet gebonden is aan de avond, maar waar men ook
overdag kan binnenlopen. Dat betekent dat we onze panden in de toekomst nog
meer gaan openstellen. Dat doen we door projecten als ‘De Sleutel’ verder stevig
te positioneren, maar ook door kleinere stadsinitiatieven een plek te geven op
onze podia en in onze panden.
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programmalijn
lefprogramma (20% van ons totale aanbod)

Met het Lefprogramma dragen we direct bij aan het gemeentelijk cultuurbeleid
wanneer het gaat over ‘innovatie, experiment en creativiteit en veelzijdig aanbod
en samenwerking met andere domeinen’.
Binnen deze programmalijn geven we een deel van het eigenaarschap van onze
podia uit handen en laten we het programma op een innovatieve manier tot
stand komen. Dit zullen veelal programma’s zijn voor specifieke doelgroepen.
Juist een stad als Nijmegen, waarin de inwoners open staan voor alle vormen
van kunst en cultuur, discussies worden opgezocht, is ook een programma
met Lef op zijn plaats. Net als bijzondere (cross-over) vormen of performances,
activiteiten, concerten en voorstellingen die dwars door heilige huisjes heen
marcheren.
Ons Lefprogramma bestaat uit activiteiten, randprogramma’s, festivals,
bijzondere initiatieven van ‘Nieuwe Makers’ en ondersteuning van
Talentprogramma’s. Binnen het Lefprogramma vindt je activiteiten die je niet
verwacht van een doorsnee schouwburg.

bijzondere presentatievormen

Binnen het Lefprogramma kijken we ook naar presentatievormen: de voorstelling
achterstevoren met de acteurs in de zaal, het publiek op het toneel? Denk
verder aan een klassiek concert waarbij de gasten op een stretcher kunnen
liggen, een monoloog in de tuin, een lichtprojectie op de toneeltoren, een sonate
in de trappentoren.

podium voor jong talent

De series ‘Dutch Classical Talent’ en ‘Cabarestafette’ bieden structureel podium
aan nieuwe namen in de podiumkunst. Het Nationaal Jeugd Orkest is een
vaste bespeler en in de programmering van de kleine zaal van De Vereeniging
krijgt nieuw talent met regelmaat de kans om publiek te vinden, zoals het
jonge, vernieuwende ensemble Pynarello of Holland Baroque. Ook is er veel
jong talent tijdens de lunchconcerten te beluisteren. In de Stadsschouwburg
programmeren we jong talent binnen contextprogramma’s zoals de jaarlijkse
Nijmeegse Kunstnacht en diverse festivals. Ook experimenteren we met
voorprogramma’s in ons Theatercafé. Zo speelde de Nijmeegse indiepop band
Waltzburg voorafgaand aan het theatercollege van Ruben Terlou. Verder bouwen
we aan een structurele nauwe samenwerking met kunstacademie ArtEZ. Eerder
maakten zij met een klas 3e jaarsstudenten Muziektheater een voorstelling,
op verschillende locaties dwars door de schouwburg. Voor het komende jaar
staat weer een nieuw project op stapel. Doel is om een vast onderdeel in het
curriculum te worden.
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nieuwe makers

We voelen ons verantwoordelijk voor de nieuwe generatie makers. En al vindt die
ontwikkeling (gezien onze zaalcapaciteit) niet altijd een plek in ons eigen huis,
we zorgen wel voor een nauwe afstemming met De Lindenberg en LUX. We zijn
in 2019 gestart met een pilot om de doorstroom van de kleine naar de grote zaal
te bevorderen. De Lindenberg heeft een prachtige middenzaal (300 stoelen)
die als brug kan functioneren tussen het kleinschalige aanbod van LUX en het
grootschalige toneel- en dansaanbod van de Stadsschouwburg.
We programmeren met de drie podia samen en zullen deze samenwerking ook in
2020 en daarna doorzetten. Projecten als Podium voor de Stad en de 24 uur van
Nijmegen geven ook kansen aan Nijmeegs talent. We zijn voornemens om deze
programma’s voort te zetten.

theater van de toekomst: we delen het eigenaarschap

Vanuit het idee dat een sector zichzelf moet blijven vernieuwen en gezien
onze rol als podia daarin, starten we vanaf 2020 het project ‘Theater van de
Toekomst’. Opdat het theater anders gebruikt gaat worden en door andere
publieksgroepen.
We zoeken een vorm waarbij we het eigenaarschap van de Schouwburg en
Vereeniging gaan delen. Niet wij gaan programmeren, maar inwoners van
Nijmegen. Dit betekent een radicaal andere manier van programma-maken
en presenteren. We zullen een deel van onze autonomie moeten opgeven, om
letterlijk ruimte te maken in de agenda. We willen in het traject ‘Theater van de
Toekomst’ echt contact maken met mensen die nu nog niet naar het theater
komen. Daar is tijd en aandacht voor nodig. Doel is om het eigenaarschap van
de schouwburg te delen met inwoners uit alle windstreken van Nijmegen, de
hele buurt in huis te krijgen, betrokken en actief te houden en als organisatie
kennis op te doen met deze nieuwe manier van gezamenlijk programma’s
maken. We starten met gesprekstafels waarbij we een heterogene groep
smaakmakers uit de stad bij elkaar brengen. Deze personen maken nog geen
deel uit van het netwerk van de schouwburg. Het plan is om samen te komen
tot een droombeeld voor het theater van de toekomst. Wat ontbreekt er
nu en wat zou je graag willen zien? Hoe bouwen we samen aan die nieuwe
schouwburg. Vanuit die gesprekstafels ontstaat een gedeelde visie over het
toekomstige theater. Dat streefbeeld gaan we in de praktijk brengen door het
uitvoeren van experimenten. In uitingsvorm is alles mogelijk. We gaan voor
cultuuruitingen in de breedste zin van het woord; ook mode, sport, eten,
games en meer.
Onze ambitie is dat onze podia in de komende jaren herkend worden als
organisatie die niet bang is om het roer uit handen te geven, en waarbij
ongewone initiatieven vruchtbare grond vinden.
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thema
SEDV Inclusief

‘SEDV Inclusief’, waarbinnen we met de stad en onszelf afspreken dat we
programmeren voor een inclusieve samenleving en dus ook een meer divers en
inclusief programma willen bieden. We willen ook een thuisbasis worden voor
minderheden met een niet-westerse achtergrond. Met SEDV Inclusief dragen we
direct bij aan het gemeentelijk cultuurbeleid wanneer het gaat over ‘participatie,
publieksbereik, meerwaarde voor de stad’.

Code Culturele Diversiteit

De Code Culturele Diversiteit heeft in de sector een bewustwordingsproces in
gang gezet. Ook binnen onze organisatie voelen we de noodzaak om verdere
stappen te zetten dan tot nu toe. We realiseren ons maar al te goed dat het
‘inclusiviteit-beleid’ niet stopt bij ‘programma’, maar dat een betere afspiegeling
van de samenleving ook geborgd moet zijn in publiek, partners en personeel.
De afgelopen jaren hebben we ervaring opgedaan met een meer diverse
programmering, zoals de samenwerking met Zouka Media rondom ‘Mijn
vader de Expat’ en ‘Toen ma naar mars vertrok’. Samen met Rose Stories
programmeerden we ‘Melk en Dadels’ en dit seizoen kwam Sefa Doganay naar
Nijmegen die zijn Turkstalige comedyshow op de planken bracht. Er is een
werkgroep samengesteld die de code bestudeert, er zijn gesprekken geweest
met focusgroepen over dit onderwerp.
Op korte termijn richten we een klankbordgroep op, met partners vanuit de
verschillende diverse groepen in de stad om over dit onderwerp van gedachten
te wisselen en te kijken hoe we een meer divers publiek aan ons kunnen
binden. De klankbordgroep heeft direct impact op keuzes in programmering,
communicatie en bedrijfsvoering. Daarnaast zijn we van mening dat we
anderen op sleutelposities in onze organisatie nodig hebben om écht nieuwe
doelgroepen te bereiken. Door ons veranderende aannamebeleid, willen we
realiseren dat ons personeelsbestand een werkelijke afspiegeling van de
Nijmeegse samenleving wordt. In samenwerking met CNN zijn we voornemens
om gezamenlijk een ‘aanjager’ aan te stellen die de grote instellingen
ondersteunt bij het herijken van het beleid en de uitvoering daarvan.

lage inkomens

Ook voor mensen met een laag inkomen willen we de programma’s van
de Stadsschouwburg en De Vereeniging bereikbaar maken. Zo zijn er
bijvoorbeeld de maandelijkse gratis lunchconcerten in De Vereeniging, de gratis
bevrijdingsconcerten, Podium voor de Stad waar amateurgroepen gratis kunnen
optreden, de Open Monumentendagen, de Balkonscène aan het begin van het
seizoen, en de Amateurkunstmanifestatie. Daarnaast hebben we kortingen voor
de reguliere programma’s, zo participeren we met de Meedoen-regeling, hebben
we een standaard laag tarief voor kinderkaartjes, CJP-houders en studenten.
Onze ambitie is om binnen vier jaar substantiële stappen te hebben gezet
als het gaat om inclusiviteit. Waar we dan beschikken over een meer divers
programmateam dat ‘alle smaken van de stad’ waarborgt. Personeel is veel meer
een afspiegeling van de stad in opleidingsniveau, afkomst, gender.
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thema
SEDV Jong

‘SEDV Jong’, waarbinnen we met de stad en onszelf afspreken dat we meer
programma hebben voor een jong publiek en educatie-activiteiten ontwikkelen
in samenwerking met scholen.
Met SEDV Jong dragen we direct bij aan het gemeentelijk cultuurbeleid wanneer
het gaat over ‘educatie, participatie, publieksbereik’.
Kinderen en jongeren zijn het publiek van de toekomst. Wij zijn van mening
dat alle kinderen in Nijmegen in hun jeugd zouden moeten kennismaken met
de podiumkunsten in het algemeen en met de Stadsschouwburg Nijmegen en
De Vereeniging in het bijzonder. De groepen Phion, Introdans, Kwatta en Het
Nationale Theater organiseren hun schoolvoorstellingen voor de Nijmeegse
kinderen bij ons. Daarnaast maken VO-scholen gebruik van het door ons
geselecteerde scholenaanbod. Ook zijn er structurele samenwerkingsverbanden
met een aantal middelbare scholen. Andere educatieve activiteiten betreffen
onze dans- en toneelcursussen voor volwassenen, onze participatie
in bijvoorbeeld De Kinderboekenweek, onze speciale projecten met de
weekendschool, of activiteiten van Kwatta waarin we participeren.
Het educatieve beleid van de Stadsschouwburg en De Vereeniging was tot nu
toe gefragmenteerd. In samenwerking met andere culturele partners uit de stad
en de scholen willen we ons de komende jaren meer gaan inzetten dan dat
we tot nu toe doen. Maar belangrijker nog: we willen meer kinderen bereiken.
Daarbij leggen we de focus op samenwerking met het primair onderwijs door
een breder voorstellingen- en activiteitenaanbod te programmeren. We stellen
een educatief beleid op hoe we dit gaan bereiken en met wie we daarbij gaan
samenwerken. Bij het samenstellen van het aanbod zal de vraag van de scholen
leidend zijn. Niet alleen de zalen, maar de gehele gebouwen van de Schouwburg
en De Vereeniging zullen we binnen de activiteiten en de schoolvoorstellingen
inzetten.
Onze ambitie is om op basis van een educatieplan het bereik van leerlingen uit
het primair onderwijs substantieel te vergroten.
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thema
SEDV Onbeperkt

‘SEDV Onbeperkt’, waarbinnen we de stad en onszelf afspreken dat we
letterlijk en figuurlijk drempels willen afbreken als het gaat om voorstellings- en
concertbezoek.
Met ‘SEDV Onbeperkt’ dragen we direct bij aan het gemeentelijk cultuurbeleid
wanneer het gaat over ‘participatie en publieksbereik’.
Op het gebied van toegankelijk zijn voor mensen met een beperking, hebben we
de afgelopen jaren pilots gedraaid. Ook participeerden we in ouderenprojecten
als Vier het Leven en hebben we het programma Be My Guest opgezet voor
alleenstaanden.
De komende jaren gaan we ons extra richten op ‘Komt ‘t Zien’, op
doorontwikkeling van ‘Be My Guest’ en ‘Vier het Leven’. Ook zetten we in op
betere voorziening voor rolstoelgebruikers en mensen met gehoorproblemen.
Omdat we onze toegankelijkheid willen vergroten.

Komt ’t Zien

Dit programma richt zich op personen met een visuele beperking; blinden en
slechtzienden.
Stichting Komt ‘t Zien biedt live audiodescriptie aan bij een aantal reguliere
voorstellingen. Bezoekers krijgen vooraf een inleiding door een tolk en mogen
voelen aan rekwisieten/acteurs of gaan in gesprek met de spelers. Tijdens de
voorstelling dragen ze een koptelefoon waardoor ze de tolk horen die hen door
de voorstelling heen praat.
Ons doel is om jaarlijks 4 voorstellingen met audiodescriptie aan te bieden.
Voor de beoogde doelgroep wordt contact gezocht met voormalig huisgenoot
MuZIEum en Visio (expertisecentrum voor blinden en slechtzienden) in Grave.

Be My Guest

Voor mensen die geen mensen in de omgeving hebben om samen een
voorstelling mee te bezoeken, hadden we tot op heden het programma
‘Be My Guest’. Een speciale gastvrouw ontving de gasten en ging het gesprek
aan. Door elkaar te kunnen ontmoeten in de pauze en na afloop, probeerden
we de drempel te verlagen en zo meer mensen te bereiken die wél van theater
houden, maar die alleen niet zouden gaan.
De komende jaren willen we dit concept verder ontwikkelen naar een
gesprekstafel voor iedereen. Wanneer maak je nog echt contact, is het mogelijk
om door te praten over wat er daarvoor op het podium gebeurde: we willen het
gesprek over de voorstelling op een bijzondere manier faciliteren.
In het midden van de foyer zullen we een praattafel maken met lekkere hapjes
en drankjes, waar je kunt aanschuiven, mits je participeert in het gesprek over
de voorstelling. De praattafel wordt voorgezeten door één van onze getrainde
vrijwilligers die in staat is een verdiepende dialoog te voeren.

Vier het Leven

Vier het Leven organiseert en begeleidt culturele activiteiten voor ouderen
(65+) die niet graag alleen op stap gaan. Ze worden thuis opgehaald door een
gastheer van Vier het Leven en samen met andere gasten bezoeken ze het
theater. Deelnemers genieten van elkaars gezelschap en worden na afloop veilig
thuisgebracht.
De komende jaren zullen we doorgaan met het faciliteren van Vier het Leven.
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mensen met een beperking

De faciliteiten voor rolstoelgebruikers en mensen met een slechter gehoor zijn
op dit moment in de Stadsschouwburg beperkt. Voor De Vereeniging geldt dat
veel minder; na de renovatie zijn de voorzieningen structureel verbeterd.
In het Masterplan Schouwburg zijn nadrukkelijk ook wensen geformuleerd om
de toegankelijkheid voor mensen met een beperking te verruimen. Zo pleiten
we in het Masterplan voor meer en betere rolstoelplekken in de zaal en minder
hoogteverschillen in het pand, zodat de toegankelijkheid verbeterd wordt.
Onze ambitie is om onze programma’s bereikbaar te maken voor een zo groot
mogelijk groep mensen, waaronder mensen met een visuele beperking, ouderen,
alleenstaanden.
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horeca en verhuur
horeca

De horeca heeft verschillende functies binnen de Stadsschouwburg en
Concertgebouw De Vereeniging. De voorstellingshoreca verzorgt een hapje
en een drankje voor een optimale avond uit. Daarnaast faciliteert de horecacongressen en andere (verhuur) activiteiten.
In Restaurant De Vereeniging serveren we dagelijks lunch en diner. Hier wordt
gedineerd voorafgaand aan een concert of voorstelling, maar ook zonder
theaterbezoek heten we er gasten welkom. Het café in de Stadsschouwburg
wordt gepositioneerd als Theatercafé: na een voorstelling wordt hier geborreld
en nagepraat.
In de cafés worden onze kernwaarden kwaliteit, stabiliteit en lef vertaald naar
een menukaart op hoog niveau, passend bij de sfeer van de avond, en een
verrassende café-programmering.

verhuur

De zalen van de Stadsschouwburg en De Vereeniging worden verhuurd aan
vaste en incidentele huurders. Dat kan meerdaags zijn, of voor een dagdeel.
Huurders met een culturele doelstelling zoals amateurverenigingen, de
carnavalsvereniging, semi-professionele ensembles en koren, maar ook scholen
ontvangen een korting op de zaalhuur van 25%. Bedrijven die een ruimte willen
afhuren voor een bedrijfsfeest, productpresentatie of congres faciliteren we met
onze kennis over evenementorganisatie, kaartverkoop en podiumtechniek. Ook
maatschappelijke organisaties maken veelvuldig gebruik van de monumentale
panden.
De laatste jaren merken we dat verhuuraanvragen en eigen programmering
naar elkaar toe groeien. Doordat we als organisatie steeds meer samenwerken
in de stad, wordt het mogelijk om op basis van gelijkwaardigheid te coproduceren. We zijn als organisatie in staat om complexe evenementen en
programma’s te organiseren. Ook proberen we lef te tonen door uitzonderlijke
verhuurconstructies te faciliteren, denk daarbij aan een school die een week
lang het gebouw overneemt, of de Vierdaagse organisatie en het Rode Kruis die
in juli een periode van 2 weken achter elkaar in onze panden ‘wonen’.
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organisatie, samenwerking,
publiekswerving
Code Cultural Governance

Onze organisatie heeft een Raad van Toezicht-model. De directeur-bestuurder
is direct verantwoordelijk en de Raad van Toezicht ziet toe op een juiste
bedrijfsvoering. Onze organisatie onderschrijft en handelt naar de Code Cultural
Governance. De principes uit de code vormen een leidraad bij het toezien
en de toepassing ervan wordt jaarlijks inhoudelijk geëvalueerd. De Raad van
Toezicht ziet toe op de uitvoering van de missie, visie en doelstellingen van de
organisatie in relatie tot het gemeentelijke cultuurbeleid. Daarbij let zij erop dat
de organisatie vanuit een open houding een divers programma biedt waarmee
het een breed publiek aan zich bindt. Naast de vaste agendapunten die
jaarlijks terugkomen, houdt de Raad van toezicht zich ook bezig met een aantal
specifieke aandachtspunten. De Raad van Toezicht laat zich informeren door
de bestuurder, maar haalt ook eigenstandig informatie op. Zo zijn er gesprekken
met medewerkers, MT-leden en OR.
In onze jaarverslagen worden de acties van de Raad van Toezicht verantwoord.
De Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder vergaderen regelmatig aan de
hand van een vooraf vastgestelde beleidscyclus. Jaarlijks heeft de bestuurder
ook een overleg met de wethouder en vanuit de prestatieovereenkomst zijn
verantwoordingsmomenten afgesproken.

korte lijnen

De organisatie is verder georganiseerd in afdelingen, hoofden en een
managementteam. Het streven is om korte lijnen te hebben. Afdelingen maken
jaarplannen, er zijn diverse (operationele) overleggen. Om de twee jaar wordt een
medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Binnen de organisatie werken
circa 150 mensen, waarvan circa 40 mensen in vaste dienst, circa 60 mensen
via een oproepcontract en circa 50 vrijwilligers.

Fair Practice Code

Het komt niet vaak voor dat wij als organisatie direct met de artiesten of musici
contractuele afspraken maken. Meestal is een tussenpersoon, een agent of een
impresariaat degene die dat doet.
Bij het eigenstandig aangaan van overeenkomsten opstellen, geven wij
rekenschap van de Fair Practice Code.
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organisatieontwikkeling

Voorwaardelijk voor de artistieke en organisatorische ontwikkeling die is ingezet,
is een organisatie die gezond en stabiel is. Voor ons betekent dit dat we op het
gebied van beleidsvorming, organisatieontwikkeling en versteviging weerbaarheid
een aantal belangrijke stappen verder moeten zetten. De komende periode
zal er verder geïnvesteerd worden in kwantiteit en kwaliteit van het personeel
dat zich bezighoudt met de cultureel artistieke programmering, productie,
techniek, marketing en communicatie. Ook voor de rest van de organisatie is het
doorlopend werken aan competenties van belang.
In onze organisatie werken mensen met passie en toewijding. We zorgen er altijd
voor dat – no matter what - het doek ‘s avonds opengaat. Binnen de functies
is er beperkt ruimte voor ontwikkeling en scholing. Maar onze mensen zijn ons
kapitaal, dus we proberen daaraan aandacht en tijd te besteden zodat we als
team kunnen blijven groeien.

partners

Onze andere partners zijn gezelschappen, ensembles, makers en impresariaten,
collega culturele instellingen in de stad, Arnhem en de rest van de regio. Ook de
Radboud Universiteit, HAN, de Vierdaagse organisatie, lokale bedrijven, sponsors
fondsen en subsidiënten beschouwen we als onze partners. Een belangrijke
partner en opdrachtgever is de Gemeente Nijmegen. Met de gemeente maken
we afspraken over de te behalen doelen, onze huisvesting, de financiering en
beleidskeuzes. Omdat we deels met publiek geld onze taken uitvoeren, willen we
nauw samenwerken met en partner zijn van de gemeente.

organogram
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publiekswerving

Uit onderzoek blijkt dat onze gasten ons waarderen met een tevredenheidscijfer
van een 8. Dat stemt ons uiteraard positief. Dit sterkt ons in onze manier van
publieksbenadering en communicatie. In onderstaande paragraaf beschrijven we
op welke wijze we onze marketing- en communicatiestrategie vormgeven.

merkstrategie

In onze communicatie etaleren we onze kernwaarden: kwaliteit, stabiliteit en
lef. Dit laten we zien in de belofte die we doen, in de vormgeving en toonzetting.
Uitgangspunt bij de corporate communicatie en marketing van de
Stadsschouwburg en De Vereeniging is aanscherping van de positionering van
beide ‘merken’. Waar we de afgelopen jaren hebben ingezet op herkenbaarheid
van de panden, gaat het steeds meer toe naar zichtbaarheid/voelbaarheid van
de merkessentie van onze organisatie waarbij ook de afzonderlijke waarden van
de podia een rol krijgen. Daarom hebben we in 2019 onze huisstijl aangepast.
De merkuitingen zijn krachtig, speels en uniform om ons merk, als stabiele
kwalitatief hoogwaardige culturele speler meer tot leven te brengen en onze
identiteit duidelijk zichtbaar, voelbaar en herkenbaar in de stad te laten zijn.
We ‘branden’ ons totale merk maar gebruiken bij onze twee podia aanvullende
waarden en creëren zo twee ‘sub-brands’. Zo wordt onze ‘corporate’
merkidentiteit versterkt maar hebben we ook de mogelijkheid om per podium
eigen specifieke waarden toe te voegen die beter aansluiten bij de doelgroep
van dat podium.
Ons nieuwe logo geeft het mooi weer: opgebouwd uit de C en de S. Symbolen
voor twee werelden die samenkomen, in elkaar overvloeien en elkaar altijd
raken. Dit geldt voor de gebouwen en voor de verschillende genres, mensen en
momenten.

publiek

Ons publiek voor culturele programma’s is gestegen van 160.000 in 2016 tot ruim
180.000 bezoekers in 2019. Ons bezoekersaantal voor al onze activiteiten samen,
dus inclusief bezoekers van congressen en restaurant, is 255.000 bezoekers (2019).
Najaar 2019 heeft de Gemeente Nijmegen samen met de gesubsidieerde podia
in Nijmegen voor de vijfde keer publieksonderzoek uitgevoerd. De resultaten uit
dit onderzoek sluiten aan bij onze eigen publiekscijfers en onderzoeken.
De tevredenheid over het aanbod is toegenomen.
De gemiddelde leeftijd van de bezoeker ligt rond de 44 jaar en voor
De Vereeniging iets hoger (48 jaar). Voor beide podia geldt dat de Nijmeegse
bezoekers tamelijk evenredig verspreid zijn over de stadsdelen en dat daarnaast
ook 40% van de bezoekers van buiten de stad (o.a. buurtgemeenten) komt.
Tot de bezoekers behoren relatief weinig personen met een niet-westerse
achtergrond. Circa driekwart van de bezoekers is hoogopgeleid. ‘Aanbod’ wordt
als belangrijkste motief genoemd voor een bezoek maar ook ‘dichtbij’ en ‘goede
zaal’ speelt een rol. Ook geven bezoekers aan graag vaker onze podia te willen
bezoeken. Als grootste belemmering wordt ‘te weinig tijd’ genoemd. Voor de
Stadsschouwburg geeft 47% aan een vaste klant te zijn. Voor De Vereeniging ligt
dat percentage op 27%.
Onze ambitie is dat ons bezoekersaantal (culturele programma’s en overige
activiteiten) groeit naar 260.000 in 2024. Waarbij we aantoonbaar meer jonge
bezoekers en een betere afspiegeling van de Nijmeegse bevolking bereiken.
Ook zetten we in op klantloyaliteit, waarbij de groep medium users stijgt.
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doelgroepen

Vanwege onze brede programmering, is onze publiekswerving in algemene zin
gericht op een brede doelgroep. Binnen de Basisprogrammering presenteren
we immers voorstellingen en concerten voor jong en oud en binnen een breed
scala aan genres. Onze marketing van de Lefprogrammering is veelal gericht op
meer specifieke doelgroepen en de Stadsprogramma’s brengen we onder de
aandacht van stadsgenoten. Zo richten we ons, afhankelijk van het aanbod, op
de juiste doelgroep. Omdat we de ambitie hebben geformuleerd om enerzijds
een betere afspiegeling van de (Nijmeegse) samenleving te bereiken (meer
divers publiek) en anderzijds een stap willen maken in het verjongen van ons
publiek, zullen we in de komende jaren met betrekking tot deze doelgroepen
extra marketinginspanningen doen. Hiervoor zullen we nieuwe (marketing)
kennis op moeten doen. Ook de nieuwe wijze van programmeren, waarbij de
samenstelling van het aanbod veel meer mèt de doelgroep tot stand komt
(delen eigenaarschap) in plaats van vóór de doelgroep, zal naar verwachting
bijdragen aan een betere publieksbenadering.

regionale functie

De afgelopen jaren is onze samenwerking met Musis en Stadstheater Arnhem
verstevigd. Naast gezamenlijk programmeren, zijn de eerste voorzichtige
stappen gezet in het samen opzetten van marketing voor de programma’s en
het gezamenlijk opzetten van een campagne ter promotie van Klassieke Muziek
in de oostelijke regio. Kijkend naar website-bereik zien we een groei van onze
zichtbaarheid bij publiek uit Arnhem. Kaartkopers komen nu voor 6% uit de
gemeente Arnhem en de verwachting is dat we daar naar 10% kunnen groeien
op middellange termijn. Bij ons gezamenlijke programma zien we al percentages
tussen de 12% en de 18%. Vooral klassieke muziek trekt meer publiek uit de regio.

middelen

We zetten een groot aantal middelen in om ons publiek en onze doelen te
bereiken, zowel offline als online: seizoenbrochure, flyers, advertenties, abri of
A0 rondes, podiumcadeaukaart, persberichten, geveldoeken, narrow castingsysteem, posterronde in cafés, posters in het pand (toiletten) en flyerwand,
website (mobiel en desktop), diverse digitale nieuwsbrieven, social media
kanalen en advertenties, Google adwords, Google bannering, videocontent voor
website en social media, free publicity.

data en onlinemarketing

Meten is weten, en daarom verzamelen we, binnen de regels van de
privacywetgeving, data van onze bezoekers. Via onze website, social media
CRM systeem, Ticketingsysteem, diverse branchesystemen zoals Podiumkunst.
info (DIP) en Theater Analyse Systeem verzamelen we gegevens. Ook doen
we op regelmatige basis klantpanelgesprekken (focusgroepen) en kwalitatief
onderzoek. Deze kennis zetten we in bij het maken van content voor onze
website en social mediakanalen, het targetten van berichten en het gericht
versturen van mailingen en nieuwsbrieven.
Onze doelen voor online-marketing zijn gericht op het verhogen van
ticketverkoop en het vergroten van onze online zichtbaarheid. Het verkopen van
kaarten via de website stijgt nog steeds, met name voor klassieke muziek.
Ten opzichte van het jaar daarvoor stijgt het website-bezoek substantieel (11%).
In 2019 werd de website van Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw
De Vereeniging ruim 798.200 keer bezocht. Onze samenwerking met Musis en
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Stadstheater Arnhem werpt ook zijn vruchten af; bezoekers van onze website
afkomstig uit Arnhem, stijgen. Doelstellingen voor de middellange termijn op
het gebied van data en online marketing, is het nog beter in staat zijn de
kennis uit de data in te zetten bij het targetten van publiek en het verhogen
van voorstellingsbezoek. Ook willen we in de toekomst nog beter in staat zijn
interessante online content aan te bieden, die past bij onze merkpositionering,
op de digitale kanalen. Binnen ons marketingteam zal een van de medewerkers
zich verder specialiseren in online marketing. Een van de taken is om continu op
de hoogte te blijven van alles wat er op dit het vakgebied speelt en verandert.

corporate communicatie en voorstellingscommunicatie

Ons programma is divers en toegankelijk. Daar willen we zoveel mogelijk en
een breed publiek van laten genieten. Daarnaast willen we onze bestaande
gasten behouden.
Passend bij onze merkstrategie en fanstrategie lopen parallel aan de
voorstellingscommunicatie ook corporate communicatiecampagnes; bijvoorbeeld
de ‘Klassiek in het Oosten’ Campagne met Musis en Stadstheater Arnhem en
de campagne rondom de ‘Balkonscène’. Dit zetten we in om ons merk voelbaar
en zichtbaar te maken in de stad en de regio. Rondom voorstellingen hebben
we steeds meer de mogelijkheid om individueler, persoonlijker en gerichter met
ons publiek contact te maken. Ook past bij onze fanstrategie: het maken van
contact en impact bij ons publiek en met hen een dialoog aan te gaan. Dit gaat
veel verder dan het informeren over voorstellingen en het verleiden tot koop.
Onze uitdaging voor de komende jaren ligt er in onze communicatie
steeds verder te optimaliseren naar de diverse doelgroepen en de diverse
programmalijnen.

alles begint bij publiek: de fanstrategie

We willen graag de klantwaarde van onze bestaande gasten verhogen door een
loyale band met hen op te bouwen. Door hen aan ons te verbinden en hen te
verrassen hopen we dat ze ambassadeur worden. De mate van fan, en daarmee
onze relatie met hen en onze wijze van aanspreken, verschilt per ‘categorie’.
Zo onderscheiden we heavy users, van medium users en passanten.
Binnen loyaliteitsprogramma ‘Vrienden van de Schouwburg en De Vereeniging’
(circa 900 leden) organiseren wij speciale voorstellingen en activiteiten voor
gasten die zich ambassadeur voelen. Voor fans van bepaalde genres, bieden we
verdiepingsprogramma’s zoals de Toneelcursus of de Danscursus. Bij nieuw
publiek zijn we erop gericht om hen tot fan te maken en onze manier van
aanspreken is er dan op gericht om aan te sluiten bij de behoeftes en leefwereld
van dit nieuwe publiek.
Ook online bouwen we verder aan een ‘fanbase’. Dit doen we door op onze
kanalen minder aandacht voor informatie en meer aandacht voor engagement
en experience te geven. We vragen onze volgers hun kennis en mening met
ons te delen en gebruiken deze input ook daadwerkelijk voor bijvoorbeeld
programmakeuzes maar ook online content.
Als we onze gasten eenmaal hebben verleid, willen we ook een optimale
klantbeleving realiseren: de customer journey. Daarbij hoort het volledige
koopproces. De customer journey (klantreis voor, bij en na aankoop)
onderzoeken we doorlopend en verbeteren we waar mogelijk.
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huisvesting
onze huisvesting
primair proces

Onze gebouwen zijn van essentieel belang voor ons primaire proces: immers
onze organisatie bestaat bij de gratie van onze gebouwen. Ze vormen ons
bestaansrecht. Tot op heden zijn er onduidelijkheden over de taken en
verantwoordelijkheden van de huurder (Stichting Stadsschouwburg Nijmegen
en Concertgebouw De Vereeniging) en de verhuurder (Gemeente Nijmegen) met
betrekking tot huurovereenkomst, onderhoud en vervanging. Voor het primaire
proces en de bedrijfsvoering is het van groot belang om hierin (financiële)
duidelijkheid te krijgen. Het voornemen van de gemeente om een stadsbreed
onderzoek naar cultureel erfgoed te doen, ondersteunen we daarom zeer.
We vragen daarbij speciale aandacht voor het pand van de Stadsschouwburg
en voor de nadere afspraken rond onderhoud, vervanging en huurovereenkomst.

De Vereeniging

De afgelopen jaren is het masterplan Renovatie De Vereeniging uitgevoerd met
als resultaat een update pand, De Vereeniging is klaar voor de toekomst. We zijn
bijzonder trots en blij met het resultaat en we zijn de Gemeente Nijmegen, de
provincie Gelderland en de andere financiers zeer erkentelijk voor de financiële
bijdragen voor deze grondige renovatie. Het publiek spreekt vol lof over deze
‘Parel’ aan het Keizer Karelplein.

De Stadsschouwburg

Het gebouw van de Stadsschouwburg stamt uit 1961 en is een rijksmonument
sinds 2013. In de afgelopen decennia is alleen het hoogstnoodzakelijke
onderhoud uitgevoerd. Het gebouw kent structurele en bouwkundige gebreken:
lekkages, rioleringsproblemen en klimaatproblemen. Daarnaast zijn de backstage
ruimtes, kantoren, publieksruimtes en het interieur sterk verouderd. Ook zijn
publieksstromen onduidelijk en maakt het gebouw en met name de entree en
de begane grond een gesloten en kille indruk. Zowel functioneel als esthetisch
is de Stadsschouwburg aan een make-over toe, waarbij we het karakter van het
pand en het ontwerp van de architect willen respecteren.
De probleemanalyse van de huidige staat van de Schouwburg
richt zich op vier gebieden:
Gebouwtechnisch: Gebouwgebonden installaties zijn verouderd, voldoen
niet meer aan de (wettelijke) eisen van deze tijd of werken überhaupt
niet meer. Daarnaast spelen er veiligheidsissues en zijn er zorgen voor de
bedrijfscontinuïteit. Op het gebied van duurzaamheid zijn er nog grote stappen
te zetten.
Theatertechnisch: De orkestbak, de theaterstoelen en de trekkenwand
hebben jarenlang dienstgedaan en zijn nu over de houdbaarheidsdatum heen.
Een recent rapport brengt de urgente problemen scherp in beeld. Showstops
hebben een zeer negatief effect op het imago van de schouwburg; zowel bij de
artiesten als het publiek.
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Logistiek: Sinds 1961 zijn de functionele eisen aan de diverse ruimtes veranderd.
Of het nu gaat om de ontvangst van artiesten of gasten, de logistiek omtrent de
horecafunctie of de openheid van het pand naar de stad.
Cosmetisch: Zowel het interieur als het exterieur ogen verwaarloosd. Pogingen
om hier binnen beperkt budget iets aan te doen zijn zichtbaar, met als gevolg
dat het pand er onverzorgd en slordig uitziet. Ook de buitenruimte en het
geschilderde beton van het casco tonen somber.
Begin 2020 is er een masterplan opgeleverd waarin aan de hand van een
vlekkenplan oplossingen voor bovenstaande problemen zijn gevonden.
Hierop is een berekening losgelaten en een fasering. Doel is om op korte
termijn (fase 1) de vervanging van de trekkenwand te realiseren en op
middellange termijn (binnen 4 jaar) een start te maken met de broodnodige
renovatie van de rest van het pand (fase 2). Afhankelijk van de gemeentelijke
besluitvorming zullen fase 1 en 2 tot uitvoering komen.
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fasering
doelstellingen voor de periode 2021-2024
1.	
Zo breed en divers mogelijk publiek bereiken met aansprekende
programma’s: concerten, voorstellingen en andere activiteiten.
Een stijging naar 260.000 bezoekers per jaar.
2.	
De schouwburg toekomstbestendig en duurzaam verbouwen, met een
heropening in 2024.
3.	
Laagdrempeliger worden door onze gebouwen nog meer open te stellen
als ‘public space’ voor stadsinitiatieven, ook uit andere domeinen.
4.

Bijdragen aan een levendige, aantrekkelijke en gastvrije stad.

5.	
Inclusiviteit, interactie en toegankelijkheid als geïntegreerde
bedrijfsfilosofie omarmen.
6.

Heldere en transparante communicatie in alle verhalen die we vertellen.

7.

Financiële positie verstevigen zodat we een stabiele organisatie worden.

8.

Het adequaat beheren van onze gebouwen.

9.

Optimalisatie van interne processen, planning en control.

In onderstaande tabel geven we een globale fasering aanen is weergegeven
welke accenten we in welk jaar zullen leggen.

2021

2022

2023

2024

Basisprogramma - Lefprogramma - Stadsprogramma

Programma
SEDV Onbeperkt

Programma’s SEDV - inclusief / SEDV - Jong

Eigenaarsschap publiek vergroten,
samenwerken met andere
domeinen
Stadsschouwburg
Renovatie Fase 1

Stadsschouwburg en De Vereeniging
als public space

Voorbereiding Stadsschouwburg
Renovatie Fase 2

Stadsschouwburg
Renovatie Fase 2

Financiële positie van de organisatie verstevigen
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financiën
Zoals in het voorwoord is aangegeven, presenteren we (op verzoek van de
gemeente) een meerjarenbegroting 2021-2024, zonder rekening te houden met
de financiële gevolgen van de coronacrisis op de bedrijfsvoering.

begroting 2021 - 2024

Ondanks de nieuwe ruimte die sinds 2019 is ontstaan door de verhoogde
subsidie, dienen we vanwege de nog altijd zwakke financiële positie voorzichtig
te zijn met het nemen van risico’s. We zetten de inhoudelijke koerswijziging
geleidelijk voort, evenals de noodzakelijke organisatieontwikkeling. Bij horeca
en verhuur hanteren we een realistisch budget. De verbouwde Vereeniging
zal nieuwe kansen bieden voor verhuur, ook daarmee is rekening gehouden.
Vergeleken met andere podia is de financieringsmix van Stadsschouwburg
Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging nog steeds niet in balans.
In vergelijking met andere combinaties van schouwburgen en concertzalen in
het land ontvangen we relatief weinig subsidie. Veel inkomsten dienen we te
genereren uit verhuur en horeca en ook onze culturele programmering moet
geld opleveren. Sinds jaar en dag dienen Stadsschouwburg en De Vereeniging
een positief resultaat te behalen op de culturele programmering. Dit maakt
onze organisatie uitermate kwetsbaar. Voor de komende jaren hebben we het
resultaat op culturele programmering iets conservatiever begroot, omdat we de
inhoudelijke vernieuwingen die in gang zijn gezet, zoals bijvoorbeeld de nieuwe
programmalijnen ‘lef’ en ‘stadsprogramma’, willen continueren.
Grootste risico en zorg zit in twee punten:
Onze balanspositie met laag weerbaarheidsvermogen, en alarmerende
liquiditeit- en solvabiliteitsratio’s is de eerste grote zorg.
De tweede grote zorg zit in het grote achterstallig onderhoud van de
Stadsschouwburg en het ontbreken van een deugdelijke huurovereenkomst.
Dit leidt frequent tot operationele problemen die direct een gevaar zijn voor
de bedrijfscontinuïteit. Inmiddels is er een masterplan opgesteld en zijn de
kosten voor de broodnodige verbouwing in kaart gebracht. Afhankelijk van de
gemeentelijke besluitvorming zullen de investeringen in de Stadsschouwburg
plaatsvinden. Daarnaast dienen de huurovereenkomst en afspraken over
vervangingsinvesteringen en onderhoudstaken door huurder en verhuurder nu
eindelijk op schrift te worden gesteld.
De meerjarenbegroting zoals opgesteld is een krappe begroting. Nog altijd is
het een grote uitdaging om naast de gemeentelijke subsidie de benodigde
overige 70% van de omzet op te brengen om de culturele opdracht voor de stad
Nijmegen te kunnen uitvoeren.
Als organisatie zullen we de komende jaren ons cultureel ondernemerschap
en onze kostenbeheersing continueren. Daarnaast is het belangrijk dat
onze financiële positie de komende jaren verbetert. We sturen daarom aan
op de groei van het weerbaarheidsvermogen met minimaal €50.000 per
jaar. Toekomstig hoger exploitatieresultaat zal worden toegevoegd aan het
weerbaarheidsvermogen.
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begroting

begroting

begroting

begroting

2024

2023

2022

2021

€

€

€

€

Budgetsubsidie Gemeente Nijmegen

2.966.000

2.894.000

2.823.000

2.754.000

Onderhouds- en vervanginssubsidie
Gemeente Nijmegen

PM

PM

PM

PM

Overige fondsen en subsidies

77.000

60.000

45.000

34.000

Omzet programmalijnen,
voorstellingen en concerten *)

2.788.000

2.788.000

2.788.000

2.788.000

Culturele verhuur

309.000

306.000

303.000

300.000

Omzet commerciële verhuur

604.000

598.000

592.000

586.000

Omzet horeca

1.853.000

1.835.000

1.817.000

1.799.000

Overige omzet

334.000

328.000

320.000

310.000

Totale opbrengsten

8.931.000

8.809.000

8.688.000

8.571.000

Inkoopkosten programmalijnen,
voorstellingen en concerten *)

2.323.000

2.323.000

2.303.000

2.293.000

Personeelskosten

3.186.000

3.125.000

3.064.000

3.006.000

Huisvestingskosten

1.619.000

1.584.000

1.549.000

1.516.000

PM

PM

PM

PM

Inkoopkosten horeca

745.000

737.000

730.000

723.000

Inkoopkosten verhuur

124.000

123.000

122.000

120.000

Afschrijvingen

361.000

357.000

354.000

350.000

Algemene kosten

523.000

520.000

516.000

513.000

8.881.000

8.759.000

8.638.000

8.521.000

50.000

50.000

50.000

50.000

465.000

475.000

485.000

495.000

Meerjaren begroting 2021-2024

Onderhouds- en vervangingskosten

Totale kosten

Exploitatie resultaat

Saldo voorstellingen *)

De uitgangspunten bij de meerjarenbegroting 2021-2024 zijn:
-

De begroting 2020 en de concept cijfers over 2019;

-

Vervolgen ingezet beleid programmalijnen;

-

Versterking van het eigen vermogen met jaarlijks € 50.000;

-	Voor alle jaren is uitgegaan van een algemene index van 1% per jaar,
behoudens voor de huur (3%); personeelskosten (2%) en subsidie (2,5%).
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stip op de horizon
De stip op de horizon is dat we als Stadsschouwburg Nijmegen en
Concertgebouw De Vereeniging in 2024 in staat zijn een onmisbare bijdrage
te leveren aan de ‘zuurstof voor de stad Nijmegen’ door het presenteren van
podiumkunsten in de brede zin van het woord, aan een zo groot mogelijk
publiek. Vanuit twee panden die up to date zijn en met een organisatie die
initiatiefrijk is, samenwerkt met de stad en de regio en die financieel gezond
is. En waarbij naast de podiumkunsten allerhande initiatieven en activiteiten
gefaciliteerd kunnen worden. Kortom: in 2024 willen we, net als nu, verhalen een
podium geven. Verhalen die raken en zuurstof geven aan een leefbare stad.
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nawoord
Als grootste podia van de oudste stad van Nederland vervullen de
Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw de Vereeniging een regiofunctie
en een essentiële schakel in de culturele infrastructuur van de grootste
gemeente van de provincie Gelderland.
De coronacrisis heeft op het moment van schrijven van dit beleidsplan onze
programmering en activiteiten nu al bijna 6 weken stilgelegd. Het is ongewis
hoelang deze crisis nog zal voortduren en het is ongewis hoe groot de schade
op kortere en langere termijn zal zijn van deze crisis op de bedrijfsvoering.
De Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging halen ten
opzichte van andere culturele instellingen relatief meer eigen inkomsten binnen
door hoge marges op voorstellingen, verhuur en horeca. Juist daardoor wordt
onze organisatie nu extra hard geraakt door deze crisis. Zonder steun van het
Rijk, de Provincie en de Gemeente Nijmegen zullen we niet overleven.
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bijlage: Rapport Berenschot

In de afgelopen periode is er aandacht gevraagd voor de financiële positie en
de culturele exploitatie van Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw
De Vereeniging. Door de benarde financiële positie en de lage solvabiliteit
en liquiditeit zijn er gegronde zorgen over de continuïteit van de organisatie
en daarmee over de (cultureel artistieke) rol die de organisatie speelt in
de stad Nijmegen en de regio. Eerdere bezuinigingen, een relatieve te
lage exploitatiesubsidie, panden die hoge onderhoudskosten vergen en
discontinuïteit in de organisatie hebben tot deze situatie geleid.
In 2018 heeft Bureau Berenschot een nulmeting gehouden naar de financiële
positie van de Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging.
Ook hun conclusie was dat een verhoging van de subsidie naar een bij
stedelijke podia passend niveau noodzakelijk is om podiumkunsten te blijven
programmeren en de gebouwen te onderhouden. Zij concludeerden dat de
continuïteit van de organisatie in het geding is als gevolg van een te lage
structurele subsidie om de voorziening te onderhouden en exploiteren en
daarmee culturele activiteiten te realiseren. Het rapport Berenschot is op
verzoek op te vragen via secretariaat@stadsschouwburgendevereeniging.nl
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