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1

Aanleiding en aanpak
In dit hoofdstuk bespreken we kort de aanleiding voor deze studie en de opgave die eraan ten
grondslag ligt. Ook wordt de gevolgde werkwijze toegelicht en is aangeven welke status aan dit
rapport mag worden toegekend.

1.1

Aanleiding voor dit onderzoek
Gemeente en podium hebben vier taken vastgesteld voor Grenswerk die als uitgangspunt gelden
en die ook in de toekomst op een goede manier moeten kunnen worden uitgevoerd door het
podium:
-

Aanjager in de keten popmuziek, regionaal voor in ieder geval de regio Noord Limburg;

-

Brede programmering, op verschillende podia in de stad;

-

Podium en talentontwikkeling regionaal, organiseren van een keten;

-

Educatie voor Primair en voortgezet onderwijs.

Gemeente Venlo wil onderzoeken hoe de huidige situatie van Grenswerk zich verhoudt tot de
opgave om te komen tot een duurzaam stabiele exploitatie. Dit met het oog op binnenkort te
maken meerjarenafspraken.

1.2

Opdracht aan Thomas van Dalen Advies
De opdracht aan Thomas van Dalen is in de offerte als volgt gedefinieerd:
Voer deskonderzoek uit waarbij de huidige exploitatie van Grenswerk af wordt gezet tegen het
oorspronkelijke ondernemingsplan, de actuele taken èn de kengetallen van vergelijkbare
Nederlandse poppodia. Verdiep, verhelder en verscherp het beeld dat het deskonderzoek oplevert
in een werksessie met het team van Grenswerk en beantwoord vervolgens op hoofdlijnen de vraag
wat er nodig is om in de komende jaren te komen tot een duurzaam stabiele exploitatie. Doe
daarbij aanbevelingen aan zowel het podium als aan de gemeenten. Rapporteer in een compacte
en goed leesbare rapportage.

1.3

Toelichting aanpak en benchmark
Thomas van Dalen Advies voerde een onderzoek uit waarbij de actuele kengetallen van Grenswerk
werden afgezet tegen (1) de huidige opdrachten en de ambities van Grenswerk, (2) de keuzes en de
getallen uit het ondernemingsplan van LAgroup uit 2012 en (3) een actuele benchmark. Deze
‘bureauexercitie’ werd gevolgd door een werksessie met het team van Grenswerk. Tijdens deze
werksessie werden de ambities en de prestaties van het podium kritisch tegen het licht gehouden.
Deze worden ook afgezet die de indrukken die volgen uit het deskonderzoek. Zo kreeg de
cijfermatige verkenning voldoende inkleuring om tot conclusies en aanbevelingen te kunnen
komen.
Zie onderstaande schematische weergave.
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Verdieping
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maken

Toelichting benchmark
De kenmerken en prestaties van Grenswerk zijn vergeleken met landelijke benchmarkgegevens.
Hiervoor is gebruik gemaakt van het Poppodium Analyse Systeem (PAS) van de Vereniging
Nederlandse Poppodia- en Festivals (VNPF) waarin van een groot aantal podia de exploitatiecijfers
zijn verwerkt. Het systeem maakt een vergelijking mogelijk van output, organisatie en financiën. De
gegevens zijn niet altijd even zuiver en daarom moeten de cijfers uit PAS met een korrel zout
genomen worden. Niettemin lenen ze zich uitstekend voor een vergelijking door de oogharen.
Er is daartoe is het kader van deze studie een vergelijking gemaakt met behulp van PAS 2017 1.
Daarbij is Grenswerk vergeleken met een selectie van podia met een vergelijkbare capaciteit (450
tot 600) in steden met gemiddeld vergelijkbare inwonersaantallen. Echte studentensteden zijn
buiten de vergelijking gelaten om het beeld zuiver te houden. Het gaat om de podia Gigant
(Apeldoorn), Fluor (Amersfoort), Burgerweeshuis (Deventer), P60 (Amstelveen) en Iduna
(Drachten). Het gemiddeld aantal inwoners van deze selectie is 111.734 tegen 101.059 in Venlo.
Voor de vergelijking werden de cijfers van 2017 gebruikt, omdat die van 2018 nog niet beschikbaar
zijn.

1.4

Podium

Plaats

Totale capaciteit

Grenswerk

Venlo

550

101.059

Gigant

Apeldoorn

500

160.047

FLUOR

Amersfoort

560

154.337

Burgerweeshuis

Deventer

500

99.295

P60

Amstelveen

600

89.294

Iduna

Drachten

600

55.695

Inwoners

Risico’s en verantwoordelijkheden
o

Dit rapport is bestemd voor de gemeente Venlo. Het heeft tot doel om een goed beeld te
geven van de actuele situatie van Grenswerk en de mogelijkheden voor de toekomst.

Grenswerk heeft op verzoek van Thomas van Dalen Advies de demarcatie tussen de podiumfunctie en het
podium-café nader onder de loep genomen. Als resultaat daarvan is bescheiden correctie doorgevoerd waarbij
een (iets) groter deel van de fte’s van de bv is toegerekend aan de podiumfunctie.
1
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Daarmee wil het rapport het stadsbestuur in de gelegenheid stellen om inhoudelijk
gemotiveerde richtinggevende besluiten aangaande de toekomst van Grenswerk te kunnen
nemen.
o

Zoals in de offerte is aangegeven maakte een specifieke beoordeling van het realiteitsgehalte
van de gehanteerde bedragen voor onderhoud en reserveringen geen onderdeel uit van het
traject. Ook is geen nader marktonderzoek verricht.

o

Bij de onderzoekswerkzaamheden voor de samenstelling van het rapport is grote
zorgvuldigheid betracht. Daarbij is uitgegaan van de waarheidsgetrouwheid van door de
opdrachtgever en door derden verstrekte informatie.
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2

Grenswerk in vergelijking
Het onderzoek is gestart met een benchmark op basis van het Poppodium Analyse Systeem
(PAS) uit 2017. Daarbij zijn de cijfers van Grenswerk vergeleken met het gemiddelde van een
selectie van podia die tot dezelfde categorie kunnen worden gerekend. Samen geven de
selecties een goede indruk van de relatieve positie van het Venlose podium.

2.1

Hoogwaardig en compact podium met grote uitstraling
Capaciteit zalen

Capaciteit per inwoner

Referentiepodia

Referentiepodia

Grenswerk

Grenswerk

0

100
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Maximale publiekscap aciteit alle concertzalen

300

400

500

600

0

0,001

Pub liekscapaciteit grootste concertzaal

0,002

Grenswerk

0,003

0,004

0,005

Referentiepodia

Grafieken op basis van het Poppodium Analyse Systeem 2017 (Bewerking: TvDA)
Gemeente Venlo opende eind 2014 in het hart van de stad een podium van grote architectonische
kwaliteit en een dito het uitstraling. Het programma van eisen dat werd gebruikt sluit aan bij de
eisen die tegenwoordig aan een poppodium worden gesteld. Naast een prachtige grote zaal werd
ook een popoefenruimte ingericht. Een opvallend podiumcafé in de hoek van het gebouw maakte
ook onderdeel uit van het ontwerp. Als geheel maakt het concept een uitgebalanceerde en goed
doordachte indruk. Als we de capaciteit van de zaal afzetten tegen het aantal inwoners dan zien we
dat dit bijzonder mooie podium zich qua maatvoering normaal verhoudt tot podia in vergelijkbare
steden.

2.2

Grenswerk wordt intensief gebruikt en ook goed bezocht
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Grafieken op basis van het Poppodium Analyse Systeem 2017 (Bewerking: TvDA)
De grote zaal van Grenswerk wordt goed benut, zo leert de benchmark. Zie de bovenstaande
grafieken. Grenswerk realiseerde in 2017 in absolute aantallen meer muziekactiviteiten (30 stuks)
dan het gemiddelde van de referentiegroep. Ook per inwoner werden gemiddeld meer producties
gerealiseerd. Het aantal bezoeken is in lijn met deze getallen.
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Grafieken op basis van het Poppodium Analyse Systeem 2017 (Bewerking: TvDA)

Als we kijken naar het totaal aantal bezoeken aan muziekactiviteiten dan zien we dat Grenswerk
een substantieel aantal meer bezoeken wist te realiseren in 2017. Ook afgezet tegen het aantal
inwoners is dit het geval. Per inwoner doet Grenswerk het net een stuk beter dan het gemiddelde
van de referentiegroep. Ook in absolute aantallen blijft dat beeld overeind. Grenswerk wordt dus
niet alleen goed benut, maar ook goed bezocht.

2.3

Omzet Grenswerk op substantieel hoger schaalniveau
Niet alleen qua activiteiten en bezoek kent Grenswerk een hoger niveau. De inkomsten die in 2017
werden gerealiseerd liggen zelfs op een nog hoger schaalniveau dan men zou mogen verwachten.
Het steekt substantieel uit boven het gemiddelde van de referentiepodia. De subsidie ligt
gemiddeld een stukje hoger, maar die subsidie blijkt een vliegwiel te zijn voor een omzet waar
Venlo best trots op mag zijn. Hieruit blijkt dat de combinatie van podium en podiumcafé grote
meerwaarde heeft. De organisatie weet de mogelijkheden van het pand en het podiumconcept
goed uit te nutten in termen van omzet.
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Grafieken op basis van het Poppodium Analyse Systeem 2017 (Bewerking: TvDA)

Als we naar de kostenkant kijken zien we ook dat het podium zich netjes verhoudt tot de
gemiddelde prestaties van de referentiegroep. Het podium wijkt iets af waar het gaat om de
programmakosten. Die liggen, net als de marketingkosten, iets hoger dan het gemiddelde van de
referentiepodia. Ook de huisvestingskosten zijn hoger. Waarschijnlijk is het juist dankzij het mooie
gebouw en de iets hogere investeringen in programma en marketing dat het podium het genoemde
schaalniveau weet te bereiken. Een goed programma en goede marketing zijn namelijk een
voorwaarde om voldoende mensen op de been te krijgen en om de horecaomzet op dit niveau te
houden.
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2.4

Ook het resultaat onder de streep is relatief beter
Totaal inkomsten en uitgaven in 2017
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Grafieken op basis van het Poppodium Analyse Systeem 2017 (Bewerking: TvDA)
Poppodia zijn kwetsbare, zeer marktgevoelige organisaties. Het aanbod moet spannend zijn en
tegelijk een zo breed mogelijk publiek aanspreken. Het aanbod dat aan podia wordt aangeboden
wisselt en is niet altijd van de gewenste kwaliteit. De resultaten in het ene jaar kunnen sterk
contrasteren met het andere jaar (zie ook bijlage 3 bij dit rapport). Poppodia moeten op dagelijkse
basis bijsturen en steeds ook weer risico’s durven nemen. Uit de vergelijking spreekt goed
ondernemerschap van Grenswerk. De inkomsten per activiteit zijn relatief hoog en ook het
resultaat van de horeca overstijgt het gemiddelde van de selectie van referentiepodia. Als we naar
het totale resultaat van 2017 kijken zien we dat bij Grenswerk de inkomsten de uitgaven
overstijgen waar de andere podia gemiddeld net onder nul uitkomen.

Grenswerk presteert op veel vlakken beter dan het gemiddelde van de selectie van podia met
een vergelijkbare zaalcapaciteit in gemeenten van ongeveer dezelfde omvang. Grenswerk
brengt in vergelijking meer activiteiten en weet ook meer bezoeken te trekken. De omzet ligt
daarbij op een opvallend hoger schaalniveau. Het podium kent substantieel hogere inkomsten
en dit vertaald zich ook in een beter resultaat onder de streep. De keuze van gemeente Venlo
voor een hoogwaardig en dus ook relatief wat duurder podiumconcept wordt door Grenswerk
waargemaakt. Het podium is Venlo-waardig.
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Nadere analyse organisatie
In dit hoofdstuk wordt een analyse gegeven van de exploitatie van Grenswerk in de afgelopen
jaren. De ontwikkeling wordt op hoofdlijnen inzichtelijk gemaakt. Daarbij wordt ingegaan op de
tekorten in 2016 en 2017 en de maatregelen die het podium in reactie daarop trof. Tot slot
wordt het pijnlijke vraagstuk rondom de budgetten voor vervanging en onderhoud besproken.

3.1

Beter presteren voor minder (vrij besteedbare) subsidie
400.000

Vergelijking Perron 55, Plan LAgroup en realisaties

350.000

60.000
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Omzet verhuur, garderobe,
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Resultaat 2017

Perron 55 (2013)

Plan LAgroup (2012)

Grenswerk 2016

Grafieken gebaseerd op opgaven Grenswerk in jaarstukken en managementrapportage (Bewerking: TvDA)

Met de investering in een nieuw en hoogwaardig podium heeft Grenswerk een schaalsprong
kunnen maken die leidde tot een podium met een veel grotere impact zonder dat de subsidie voor
de inhoud omhoog ging 2. Alleen de kosten voor de huisvesting werden hoger. De
bezoekersaantallen groeiden tamelijk spectaculair. Van de ticketomzet van ongeveer € 80.000 in
het oude Perron 55 groeide het podium door tot € 350.000,- in € 2017. De horecaomzet maakte
een vergelijkbare ontwikkeling door van € 100.000 naar € 336.000 in 2017. Dit overstijgt de
verwachtingen uit het plan van LAgroup uit 2012 dat als basis diende voor Grenswerk nog
aanzienlijk. Nadere analyse leert dat alleen de toegevoegde popoefenruimten en commerciële
verhuur in het podium niet de geprognotiseerde omzet wisten te realiseren. Maar de omzet op de
overige onderdelen compenseert dat ruimschoots.
Opmerkelijk is dat in het ondernemingsplan van LAgroup (op pagina 35) nog werd gewaarschuwd
voor de hoogte van de financiële taakstellingen in de begroting: ‘De taakstellingen voor het nieuwe
poppodium zijn in de prognose behoorlijk hoog opgenomen. Met name zijn de te bereiken
(financiële) resultaten op het vlak van programmering en publieksbereik, die een groot deel van de
financiële huishouding (en dus van het financieel resultaat) van het poppodium bepalen. Deze hoge
taakstellingen worden mede ingegeven door het gekozen uitgangspunt dat de exploitatiesubsidie
van de gemeente niet mag toenemen ten opzichte van het huidige bedrag van € 380.000. De
opgenomen taakstellingen worden als maximaal en met hoge inspanningen nog als haalbaar
gekwalificeerd. Nog hogere taakstellingen worden niet realistisch geacht.’
Dit onderzoek leert echter dat het voor de inhoud aanwendbare deel van de subsidie in de Venlose
praktijk zelfs lager uitpakte als gevolg van de niet geheel gecompenseerde gebouwelijke lasten.

Op het bedrag dat aanwendbaar is voor de inhoud vond alleen een beperkte loon/prijscompensatie plaats ten
opzichte van het bedrag dat Perron 55 als subsidie kreeg.
2

Rapportage exploitatieonderzoek poppodium Grenswerk d.d. 6 februari 2019

(10)

Grenswerk 2017

3.2

Het aanlooptekort was groter dan voorzien
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Grafiek gebaseerd op opgaven Grenswerk in jaarstukken en
managementrapportage (Bewerking: TvDA)

dat prognoses te optimistisch waren
en de financiële problemen ook zijn
ontstaan omdat de nieuwe/grotere
poppodia niet voldoende

gefinancierd/gesubsidieerd waren.’ LAgroup adviseerde daarom om het podium te voorzien van
een reserve. In het rapport wordt het bedrag van een ton genoemd. Daarnaast werd gemeld dat de
gemeente rekening moest houden met aanloopverliezen van € 100.000 in het eerste jaar en van €
30.000 in het tweede jaar. De gemeente kende in april 2014 op basis van deze adviezen eenmalig
een bedrag van € 100.000 als risicoreserve toe. Hiermee werden door Grenswerk de
aanloopverliezen uit 2014 gedekt. Daarna werd in 2015 een negatief resultaat geboekt ter hoogte
van ongeveer € 60.000 en in 2016 was dat € 129.000. Een substantieel deel van het tekort wordt
overigens ook verklaard uit de achtergebleven compensatie van de huisvestingslasten zoals
uitgelegd onder 3.4. De inschattingen van gemeente en podium dat de aanloopverliezen tot €
100.000 beperkt zouden kunnen blijven zijn te optimistisch gebleken. Daarom heeft Grenswerk in
overleg met de gemeente de vervangingsreserve benut om de tekorten te dichten.

3.3

Na ingrepen redelijk in balans, maar blijvend kwetsbaar
Per oktober 2016 liet Grenswerk een uitgebreid maatregelenpakket ingaan dat ertoe moest leiden
dat de tekorten tot het verleden gingen horen. Aan vrijwel alle relevante knoppen is gedraaid. Voor
het café, dat aanvankelijk een aanzienlijke verliespost was, is een andere strategie gedefinieerd.
Ook de programmering is stevig gewijzigd en mikt nu meer op grootschalig en meer populair
aanbod. Ook tal van uitgaven zijn kritisch tegen het licht gehouden. Sturingsprocessen zijn nader
geanalyseerd en strakgetrokken. De gemeente is hierbij steeds zorgvuldig betrokken geweest en de
analyses en besluiten van de stichting zijn in keurige memo’s vastgelegd. Deze operatie heeft tot
een positief resultaat geleid. De exploitatie blijft om eerder genoemde reden kwetsbaar, maar het
bedrijf is niet ongezond. Dekkingsgraad, personeelsmarges en rendement van PR/Marketing zijn in
2017 conform verwachting of beter dan dat. Het podium heeft de aspecten van de exploitatie waar
het zelf grip op heeft aardig in de vingers. De werkdruk is echter hoog en zolang het podium niet
meer vet op de botten heeft blijft de exploitatie uiteraard een spannende aangelegenheid. Zie ook
de tekst in bijlage III over de principiële kwetsbaarheid van poppodia. De grootste actuele dreiging
gaat echter uit van het huisvestingsvraagstuk dat besproken wordt in de volgende paragraaf.
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Overzicht tussentijds doorgevoerde maatregelen1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Het roer [gaat] om op een aantal vlakken bij horeca eetcafé;́
Efficiëntere organisatie stichting = besparing loonkosten;
Stop van risicovolle boekingen waar grote investeringen mee gemoeid zijn;
Meer controlling op sturing baten / lasten horecabedrijf (bv) & stichting;
Een doorlichting van onze strategische marketing en efficiëntie van de uitvoering;
Algemene prijsverhoging drank consumpties van 12,5%;
Minder danceavonden: hierdoor minder security inzet nodig;
Rem op aanschaf (klein) inventaris en alleen hoogstnodige onderhoud;
Extra inzet op acquisitie verhuringen en sponsoring;
Verscherpte manier van rapportage en controlling in algemene zin.

Bron: Maatregelen zoals genoemd in memo Grenswerk aan de gemeente d.d. 17 oktober 2017

3.4

Geen sluitende afspraken over onderhoud en vervanging
Het grootste pijnpunt van dit moment betreft het ontbreken van sluitende afspraken over de
kosten voor vervanging en onderhoud. Het podium is nooit volledig gecompenseerd voor de
hogere lasten voor gebouw en onderhoud. Dit zet de exploitatie onder druk. Vooral het feit dat in
de afspraken geen rekening is gehouden met een post ‘afschrijving machines en onderhoud’ is
kwalijk. LAgroup merkte in het oorspronkelijk plan op dat investeringen van roerende zaken, en
ook de jaarlijkse kapitaallasten (rente en afschrijving) daarvan, onder zouden moeten worden
gebracht in de exploitatie van het nieuwe poppodium. De gemeente zou dat moeten compenseren.
Dit gebeurde echter maar ten dele. LAgroup schreef hierover (op pagina 38) in het plan: ‘Wanneer
de gemeente niet kiest voor deze werkwijze [compensatie], dan moet zij er rekening mee houden
dat ze van het nieuwe poppodium regelmatige aanvragen zal krijgen voor investeringssubsidies om
de noodzakelijke vervangingsinvesteringen te kunnen realiseren, te beginnen zo’n drie jaar na de
aanvangsinvestering als bijvoorbeeld de computers zijn afgeschreven.’ Het podium raamt voor
afschrijving machines en onderhoud nu jaarlijks 50.000,-. Daarnaast drukt nog € 30.000 op de
exploitatie van het podium als het aandeel van Grenswerk zelf aan de voorziening voor
vervangingsinvesteringen. Dit was onderdeel van een deal met de gemeente. De niet
gecompenseerde bedragen slaan echter samen nog steeds een gat van € 80.000 op jaarbasis in de
begroting. Tot slot moet nog gewezen worden op het in 2015 en 2016 ontstane reserveringstekort
van circa € 200.000 als gevolg van de exploitatieproblematiek. Het spreekt voor zich dat het niet
lang meer duurt tot het podium gedwongen is om voor individueel onderhoud of vervangingen aan
te kloppen bij de gemeenten. Er doet zich al een vrij acuut probleem voor rondom de
geluidsinstallatie waarvan de huur binnenkort afloopt.

Het succes van Grenswerk wordt overschaduwd doordat voorspelde tekorten zich
daadwerkelijk voordeden. Daarbij speelde mee dat de afspraken over onderhoud en
vervangingen zoals die tussen podium en gemeente zijn gemaakt, afweken van de adviezen.
Feitelijk is Venlo echter een voorziening rijker om trots op te zijn. Want de prestaties zijn ruim
boven verwachting en de aanlooptekorten die zich voordeden waren grotendeels voorspeld.
De manier waarop het podium de tekorten te lijf ging geeft vertrouwen voor de toekomst. Het
was een zware testcase. Het is nu hoog tijd voor een oplossing voor de problematiek rondom
onderhoud en vervanging.

Rapportage exploitatieonderzoek poppodium Grenswerk d.d. 6 februari 2019

(12)

4

Toekomst: kansen en dilemma’s
In dit hoofdstuk wordt de actuele opgave voor Grenswerk uitgewerkt. De onderwerpen zijn
gebaseerd op de gesprekken met het team. De medewerkers van hebben tijdens een werksessie
hun ervaringen en inzichten gescherpt aan de analyse van de onderzoeker. Vervolgens is samen
in kaart gebracht wat de volgende stappen voor de verdere ontwikkeling van Grenswerk zouden
moeten zijn.

4.1

Team Grenswerk: hart voor Venlo en verstand van pop
Het onderzoek leert dat achter Grenswerk een gedreven
team van popprofessionals staat. Het team heeft een goed
beeld van de positie in het Nederlandse popveld en kent de
kwetsbaarheid. In de afgelopen jaren heeft het team, door
opgebouwde goede relaties met boekingskantoren een
relatief sterke positie opgebouwd. Deze konden worden
verduurzaamd door goede bezoekprestaties te leveren. Het
is zeker dat ook de kwaliteit van het gebouw daarbij een rol
speelt. Deze prestaties zijn niet vanzelfsprekend, omdat de
capaciteit van het podium niet heel groot is en omdat Venlo
niet de eerste keuze is bij tours. Een boekingskantoor kan
kiezen uit heel veel opties. En veel landelijke en internationale tours doen maar een beperkt aantal
podia in het zuiden aan.
De meeste leden van het team zijn in Venlo of in de nabije omgeving geboren en getogen. Enkele
medewerkers zijn na jaren elders in het land uit liefde weer teruggekeerd naar de stad. Het team
zit qua missie op een lijn. Ze worden gedreven door de ambitie om het poppodium een wezenlijk
nieuw aanbod toe te voegen aan de stad. Het team heeft een heldere kijk de maatschappelijke
opgaven van Venlo en ziet zich ook als een deel van het (indirecte) antwoord op sociale,
economische en maatschappelijke opgaven. Het overeind houden van dit podium zien ze niet als
een gemakkelijke taak. Het is heel hard werken en de prestaties worden door stakeholders niet
altijd gezien of op waarde geschat. Tijdens de sessie met het team werd de uitdaging of de missie
van Grenswerk als volgt geformuleerd:

Missie Grenswerk
Grenswerk maakt zich sterk om de muziekcultuur in Venlo in de volle breedte naar een hoger plan
te tillen. Het podium wil daarmee ook bijdragen aan het doel om mensen hier vast te houden en om
meer mensen te trekken, zowel bezoekers als bewoners. Grenswerk is daarom een professioneel
podium dat een schaalniveau realiseert met aanbod, uitstraling bezoekersaantallen en inkomsten
zoals die passen bij het streven van het stadsbestuur. Het wil een huis zijn voor inwoners en
bezoekers van alle leeftijden, achtergronden en smaakvoorkeuren. Het aanbod moet de breedte en
de niche bieden. Dat betekent dat de grenzen van de mogelijkheden van het gebouw en van de
exploitatie continue moeten worden opgezocht.
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4.2

Concurrentie neemt toe: ‘downgraden’ is geen optie
Zonder Grenswerk zou Venlo zonder twijfel voor grote groepen inwoners en bezoekers een stuk
minder interessant zijn. Een groot deel van relevante muziekcultuur zou aan Venlo voorbijgaan.
Voor een groep cultureel geïnteresseerde jongeren is het podium vermoedelijk mede een reden
om terug naar Venlo te komen. Het podium zoals het is opgezet, is een bepalende voorziening voor
een stad die centrumstad wil zijn. Voor de ambitie om studentenstad te worden is het zelfs
onontbeerlijk. De positie die het podium in de afgelopen jaren heeft opgebouwd is echter niet
onaantastbaar. Er zijn een aantal bedreigingen. De concurrentie neemt op alle vlakken toe. Voor de
zakelijke markt kent Venlo meerdere interessante partijen. De meeste relevante en grootste
bedreiging is echter de capaciteitsgroei van podia in de provincie. Maastricht bouwt een popzaal
met een capaciteit van 1.100 en Heerlen werkt aan een zaal met een capaciteit van 650. Grenswerk
zal als gevolg hiervan nog harder moeten werken om in beeld te blijven bij de boekingskantoren.
Verder zijn ook de parkeerproblematiek en de bereikbaarheid en de toegankelijkheid van het
podium onderwerpen van zorg. De verhoging van het lage Btw-tarief zal ook effect hebben. En
doordat autonoom stijgende lasten niet jaarlijks worden gecompenseerd wordt de slagkracht
sowieso geleidelijk minder. Als de gemeente nu niet doorpakt zou het podium - conform de
angstige dromen van het team - kunnen verworden tot een ‘verhuurschuur’ of een ‘coverbandpodium’ zonder toegevoegde waarde voor lokaal talent. Downgraden van dit podium, of het
terugbrengen van de subsidie, is eigenlijk geen reële optie. Dat zou de stad, het gebouw en
daarmee ook de inwoners en de bezoekers van de stad onrecht doen.

4.3

Verdere verbreding kan niet zonder middelen
Grenswerk kreeg een zeer brede taak mee van de gemeente. Zoals veel Nederlandse poppodia
wordt Grenswerk geacht de spil te zijn van het popklimaat in de stad. Dit uit zich in de volgende
definitie zoals die ook werd aangehaald in hoofdstuk 1:
•

Aanjager in de keten popmuziek, regionaal voor in ieder geval de regio Noord Limburg;

•

Brede programmering, op verschillende podia in de stad;

•

Podium en talentontwikkeling regionaal, organiseren van een keten;

•

Educatie voor Primair en voortgezet onderwijs.

Dit onderzoek leert dat Grenswerk deze rollen naar afspraak vervult. De prestaties op het gebied
van educatie en talentontwikkeling zijn als goed te beschouwen. Zie hiervoor ook de inventarisatie
die het podium zelf maakte in bijlage II. Het gesprek met het team leerde dat de organisatie nog
wel meer zou willen, maar dat het tegen de grenzen van de mogelijkheden aanloopt. Zo zou het
team nog wel meer willen programmeren op andere spannende locaties in de stad, ook samen met
partners. Ook zou het team nog meer gestructureerd aan educatie en talentontwikkeling willen
werken. Er wordt gefantaseerd over een speciaal aanbod voor kinderen in het podiumcafé. Door
het ontwikkelen van een regionaal productiehuis zou talent uit Noord-Limburg kunnen worden
klaargestoomd voor een bovenregionale markt. Ook de popoefen-functie zou intensiever kunnen
worden benut. Eerder legde het podium onder de titel ‘Verdieping Nul’ deze ambities neer bij de
gemeente. In dat plan beschrijft Grenswerk beschrijft Verdieping Nul als volgt:
‘Verdieping Nul is de playground van Poppodium Grenswerk. Het is de broedplaats voor nieuw
talent. Op Nul werken muzikanten, dj’s en producers aan hun skills, op eigen houtje of onder
professionele begeleiding. Je kunt er les nemen, workshops volgen, een oefenruimte huren, de
studio in duiken en advies krijgen over zo’n beetje alles wat met spelen, optreden en opnemen te
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maken heeft. In een nutshell: leren, repeteren en opnemen. En dat allemaal in downtown Venlo. We
zien je graag Op Nul!’
Het is duidelijk dat het aan inspiratie en ideeën niet ontbreekt, maar wel aan tijd en geld. Het
onderzoek leert dat het niet reëel is om de verwachtingen ten aanzien van dit type verdere
verbreding verder op te voeren zonder daar iets tegenover te stellen in termen van middelen.

4.4

Ontwikkelopgave: verder professionaliseren en uitlijnen
De afgelopen jaren is er veel veranderd in de bedrijfsvoering van het podium. Met de komst van
nieuwe directeur per augustus 2016, veranderde de koers. Ook de eerdergenoemde maatregelen
uit 2016 en 2017 (zie paragraaf 3.2) droegen sterk bij aan een aanzienlijk hoger niveau van
professionaliteit. De medewerkers gaven tijdens de werksessie aan dat er in de afgelopen jaren
meer structuur in de organisatie is ontstaan. De medewerkers hebben meer inzicht gekregen en
ook is de grip op de bedrijfsvoering versterkt. En het team hanteert een hoge kwaliteitsstandaard.
De druk is hoog, soms ook te hoog. Het team geeft aan dat met de huidige opgave als snel ‘een
grote uitdaging’ kan ontstaan als een persoon uitvalt. Los van deze problematiek blijkt het team
goed in staat om aan te geven welke vervolgstappen men zou moeten zetten voor de verdere
ontwikkeling van het podium. Hieronder worden de belangrijkste punten genoemd. Het is
uitstekende input voor een nieuw beleidsplan voor Grenswerk.

Vrijwilligersbeleid
Zonder vrijwilligers zou Grenswerk niet kunnen functioneren. De vrijwilligers vormen een groot
kapitaal waar voorzichtig mee om moet worden gegaan. Met name de inzet van vrijwilligers bij de
danceprogrammering vraagt aandacht, omdat dit deel van de inzet een bovenmatige inspanning
van vrijwilligers vergt. Daarom haken soms goede vrijwillige krachten af. Veel andere Nederlandse
podia maken daarom gebruik van betaalde inzet bij dit deel van de programmering. Grenswerk
doet er goed aan om het eigen beleid op dit punt tegen het licht te houden. Een ander onderwerp
dat hierbij aan de orde zou kunnen komen is de mogelijkheid om in samenwerking met andere
culturele instellingen op termijn ook vrijwilligers in te zetten om Verdieping Nul tot verdere
ontwikkeling te brengen.

Functiedefinities
Er wordt hard gewerkt door de medewerkers van Grenswerk. Achteroverleunen is er niet bij. In de
afgelopen jaren is er een hands-on-mentaliteit ontstaan waarbij medewerkers zonder morren de
klussen aanpakken die zich voordoen. Daarbij deed het er niet zo toe wat er precies in het
functieprofiel van de betreffende medewerker stond. Ook was er niet altijd tijd om de grenzen
tussen verschillende functies goed af te bakenen. Tijdens de sessie bleek dat het nu tijd wordt om
de functies weer goed tegen het licht te houden en om de taken en bevoegdheden opnieuw uit te
lijnen. Ook om te voorkomen dat verschillende mensen zich verantwoordelijk voelen voor dezelfde
taken.

Verhouding popfunctie – podiumcafé
Podiumcafé en popfunctie vormen, zo leert dit onderzoek, een ondeelbaar geheel. Het podiumcafé
speelt ook een belangrijke rol in de programmering. En zonder podiumcafé zou Grenswerk zwaar
onthand zijn. De formele scheiding in een bv en een stichting is vermoedelijk gecreëerd om te
kunnen laten zien dat er geen subsidie in het café verdwijnt.
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De medewerkers geven echter aan dat deze scheiding tot bureaucratie leidt. Daar komt nog bij dat
er sprake is van een fundamentele ongelijkheid tussen personeelsleden van beide rechtspersonen.
Dat een andere cao geldt in het podiumcafé is nog normaal, maar dat medewerkers van de
stichting geen pensioen opbouwen en dat dit wel geldt voor de medewerkers van de bv is echter
niet uit te leggen. Feit dat hier nog niets aan werd gedaan komt door de beperkte financiële
ruimte.

Gebouwelijke logistiek
Het gebouw is fantastisch, maar kent ook een aantal mankementen. Zo bestaat er een tekort aan
opslagruimtes waardoor het loadingdock vol met spullen staat die daar eigenlijk niet horen. Ook
vindt als gevolg van dit opslagtekort op dagelijkse basis enorm veel sleepwerk plaats om goederen
in het podiumcafé te krijgen. De logistiek rondom garderobe en de entree is op zijn minst onhandig
te noemen, waardoor bij sommige concerten te lange rijen ontstaan. Van een doorgaande sfeer
tussen popzaal, foyer en podiumcafé, die voor met name festivals cruciaal is, is ook nog
onvoldoende sprake. Dat zou een keer heel grondig moeten worden bezien. Bij sommige podia zijn
de gebieden beter verbonden. Soms is de entree ook meteen horeca-gebied. Dat kan een enorme
impuls zijn voor de betekenis en ook voor de omzet. Bij Grenswerk is dat echter gescheiden.

Stakeholdercommunicatie
De gesprekken met het team leren dat het podium sterk samenwerkingsgericht is. Het netwerk is
groot en in de praktijk vervult het podium al een spilfunctie in de stad. Die functie gaat veel verder
dan strikt pop-inhoudelijk. De relaties met zowel bedrijfsleven als culturele en maatschappelijke
instellingen zijn goed op orde. Het beeld van het podium bij stakeholders lijkt echter nog niet altijd
te corresponderen met deze feiten. Er is veel ambtelijk contact, maar het is nog een opgave om
ook de politiek mee te nemen. Daardoor kent niet elke relevante stakeholder de werkelijke
betekenis van Grenswerk voor de stad. Dat is jammer en ook niet goed. Een actievere
stakeholderbenadering zou kunnen voorkomen dat ook een volgende keer weer dit type
onderzoeken nodig is om tot werkelijke volgende stappen te komen.

Poppodium Grenswerk heeft een professioneel team dat hart voor Venlo heeft. Het wil met een
breed aanbod de hele stad bereiken. Doorzettingsvermogen en hard werken in de afgelopen
jaren leidde tot een goede relatie met boekingskantoren. Daardoor kunnen acts van grote
naam binnen worden gehaald. Nu andere podia in de buurt uitbreidingsplannen hebben komt
dit in gevaar. De wens tot verdere vitalisering van de popoefenruimtes en uitbouw van het
maatschappelijk-educatieve programma wordt beperkt door tijd en middelen. Het team werkt
al onder hoge druk en alle energie is nodig om de reguliere exploitatie op niveau te houden.
Daarbij vervult het podium al een heel belangrijke functie, maar dit komt niet altijd goed voor
het voetlicht. Het team heeft tal van relevante plannen en wensen ter verbetering en
optimalisering van het podium die een plek kunnen krijgen in een volgend beleidsplan.
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5

Conclusies en aanbevelingen
In dit hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies uit voorgaande hoofdstukken nog eens kort
samengebracht. Het onderzoek leert dat erkenning en waardering nodig zijn voor het werk dat
Grenswerk in de afgelopen jaren verzette. Voor een volgende fase zullen een paar zaken moeten
veranderen. Er worden daartoe drie aanbevelingen gedaan. Het doel is om een nieuw
fundament te leggen onder de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

5.1

Het podium maakt de beloftes waar
De strategische keus om na het oude nichepodium
Perron ’55 een geheel nieuw en breed georiënteerd
poppodium uit de grond te stampen getuigt van lef. Dat
lef is beloond met grote aantallen activiteiten en dito
aantallen bezoekers. Het team van Grenswerk weet met
kunst- en vliegwerk een programmering neer te zetten
die spannend is en breed. De bedrijfsvoering getuigt van
de basale grip die nodig is om een podium op dit niveau
te runnen. Al met al loste de organisatie de beloftes die
het gebouw oproept in. Dat het zo goed uit gepakt heeft
dat Grenswerk tot de pareltjes van de Nederlandse poppodia is gaan horen had niemand kunnen
voorspellen. Uiteraard zijn er nog heel veel plannen te verdere professionalisering en inhoudelijke
doorontwikkeling.
Bij de besluitvorming zijn – om welke redenen dan ook – echter een paar keuzes gemaakt
waaronder het podium nu ernstig te leiden heeft. Dat er tekorten zouden volgen in de eerste twee
jaren was voorspeld, maar dat ze zouden worden vergroot door ontoereikende afspraken over
onderhoud en vervangingen van de inventaris was niet logisch. Er is een zeer hoogwaardig en
architectonisch hoogstandje gerealiseerd, maar de kosten die samenhangen met het op niveau
houden van een dergelijke voorziening zijn niet volledig genomen. Die pijn is, zoals het in eerste
instantie bij veel gemeenten gaat, vooral bij het podium neergelegd. Het is een strop om de nek die
geleidelijk strakker wordt aangetrokken.

5.2

Compenseer de lasten op basis van een actuele analyse
Het podium heeft ongeveer € 80.000 per jaar minder
gekregen dan in het ondernemingsplan van LAgroup
stond. Daardoor staan de bedrijfsvoering en
kerntaken permanent onder een te hoge druk. Het
podium dreigt daarmee een gevangene te worden
van het prachtige gebouw. Het podium zelf geeft aan
met € 50.000 per jaar de zuurstof te krijgen die het
nodig heeft. Mits ook opgelopen reserveringstekorten kunnen worden gecompenseerd. Deze claim
lijkt op zich reëel, ware het niet dat het ook om
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herhaling in de toekomst te voorkomen beter is om een gedegen technische analyse en daaruit
volgende keuzes als basis te hanteren voor een compensatiebesluit. Het advies aan de gemeente is
om aan het gehele pakket van gebouwonderhoud en vervangingen (huurdersdeel en
gebruikersdeel) integraal tegen het licht te laten houden en daar een nieuw meerjarenplan voor te
laten maken. Ook de oorspronkelijk geraamde kosten kunnen dan kritisch worden bezien. Het valt
te verwachten dat de jaarlijkse lasten op of rond het door Grenswerk genoemde niveau zullen
liggen. Maar mogelijk kan de pijn voor de gemeente wat verzacht worden door aanpassingen door
te voeren in het nagestreefde onderhoudsniveau. Of dit verantwoord is zal onderzoek door een
specialist moeten uitwijzen. Tot slot geldt nog dat het aanbeveling verdient om het oorspronkelijke
advies van LAgroup voor een algemene risicoreserve alsnog op te volgen. Dit om te voorkomen dat
een podium ook bij kleine tegenvallers al snel weer bij de gemeente op de stoep staat.

5.3

Overvraag niet, maar faciliteer verdere ontwikkeling
Uiteraard wil een gedreven overheid tot
volgende stappen komen en is er altijd sprake
van een zekere druk op een gesubsidieerde
instelling. In de richting van Grenswerk is de
neiging nu, althans, die indruk heeft de
onderzoeker gekregen, om te drukken op een
nog grotere maatschappelijke rol. Het
onderzoek leert enerzijds dat Grenswerk al een
rol van betekenis speelt en anderzijds dat de
exploitatie te zeer onder druk staat voor wezenlijke vervolgstappen op dit punt. Duidelijk is dat van
samenwerking met andere spelers nog wel veel verwacht mag worden. Zo zou de educatiefunctie,
waarvoor expliciet geen middelen zijn geraamd in het LAgroup rapport 3, beter uit de verf kunnen
komen door samenwerking met het kunstencentrum. Ook heeft Grenswerk, samen met Museum
van Bommel van Dam, Kunstencentrum Venlo, Theater de Maaspoort, Openbare Bibliotheek en het
Limburgs Museum onder de vlag Cultuurplatform Venlo plannen ontwikkeld om meerwaarde te
creëren door slimme samenwerkingsconstructies. Sturen op deze samenwerking is logischer dan
separaat de ambities ten aanzien van Grenswerk op te plussen. Uit de plannen van Cultuurplatform
Venlo blijkt echter ook dat deze aanvullende financiering behoeven.
Het is duidelijk dat de gemeente op dit moment met lastige financiële dilemma’s wordt
geconfronteerd. Deze volgen uit besluiten uit eerdere periodes waarin de gemeente er beter
voorstond. In algemene zin kan over de financiële dilemma’s het volgende worden gezegd: Venlo is
een unieke stad met een kwetsbaar economisch klimaat. Er is veel onderzoek gedaan dat aantoont
wat de directe en indirecte rol van de podiumkunsten zijn bij het tot ontwikkeling brengen van
steden en bij het vergroten van de welvaart van inwoners. De kost gaat wat dat betreft voor de
baat uit. De ontwikkeling van Grenswerk was een van de keuzes die bedoeld waren om Venlo naar
een hoger plan te tillen. De beoogde ontwikkeling is waar het Grenswerk betreft, en dat geldt
zonder twijfel ook voor andere culturele instellingen, ten volle in gang gezet. Er is veel toegevoegd
aan deze prachtige stad. Dit specifieke onderzoek naar Grenswerk wijst erop dat wederom een

In het rapport van LAgroup staat hierover op pagina 38: ‘De exploitatieprognose is exclusief kosten en baten
van de educatiefunctie van het nieuwe poppodium. Er wordt van uitgegaan dat deze afzonderlijk worden
begroot en dat de baten (waaronder fondsen) en lasten elkaar in evenwicht houden.’
3
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dappere stap gevraagd wordt van de stadsbestuurders van Venlo om te voorkomen dat eerdere
strategische keuzes teniet worden gedaan.

5.4

Bekijk of podiumcafé ook onder de stichting kan
Onder paragraaf 4.4 wordt kort uitgelegd dat de scheiding van de als geheel tamelijk overzichtelijke
organisatie van Grenswerk in een bv en een stichting een aanzienlijke bureaucratische belasting
met zich meebrengt. In de praktijk vormen podiumcafé en podium een onlosmakelijk geheel. De
programmering betreft ook het podiumcafé en de horeca heeft ook een rol in de popzaal. In die
conceptuele samenhang schuilt ook een deel van het succes. De vraag is wat het praktische nut van
deze scheiding is. Zoals gezegd is de vermoedelijke motivatie erin gelegen om aan te kunnen tonen
dat er geen subsidie gaat zitten in het dagcafé. Deze scheiding van functies kan echter ook binnen
een rechtspersoon worden aangehouden. Ook kunnen afspraken worden gemaakt om inzet van
vrijwilligers te limiteren. Aan de accountant kan gevraagd worden om hier specifiek op te toetsen.
Een andere motivatie zou gelegen kunnen zijn in het bestemmingsplan. Ook dat zou aanpasbaar
moeten zijn. In het kader van dit onderzoek is geen nader onderzoek gedaan naar de juridische
achtergrond en/of de juridische complicaties die zouden optreden bij het onderbrengen van het
podiumcafé bij de stichting. Het zou zeer nuttig zijn om dit alsnog te verkennen. Het zou de
bureaucratische last van Grenswerk kunnen verminderen en de slagkracht en de flexibiliteit van het
podium kunnen vergroten.

Figuur 1 Ook tijdens Vastelaovend wordt zowel in het podium als in het podiumcafé geprogrammeerd
(Afbeelding van poster Grenswerk uit 2016).
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Bijlagen
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I

Bronnen
Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van een groot aantal openbare en interne bronnen. De
onderzoeker kreeg alle medewerking van Grenswerk. Dit resulteerde ook in het ter beschikking
stellen voor de bedrijfsvoering gevoelige informatie. Bij specifieke citaten en verwijzingen is in
de rapportage met een voetnoot verwezen naar de bron.

•

Poppodium Analyse Systeem, Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (2017)

•

Bezoekgegevens Grenswerk, intern bestand Grenswerk (2018)

•

Beleidsplan kansen voor Cultuur 2015, gemeente Venlo (2015)

•

Rapportage Venlo als brandpunt van interactie, Jos Gadet (2015)

•

Herijking Cultuurbeleid Venlo 2015-2018, gemeente Venlo (2015)

•

Notitie de Popsector in Limburg, provincie Limburg (2015)

•

Samen Venlo Veranderen, Coalitieakkoord 2018-2022

•

Programmabegroting 2019-2022, gemeente Venlo (2018)

•

Uitvoeringsprogramma 2016, ‘Kansen voor Cultuur!’, gemeente Venlo (2017)

•

Interne vergaderstukken en verslagen 2016 t/m heden bestuur Grenswerk

•

Beleidsplan Grenswerk 2014-2017, Grenswerk (2013)

•

Actueel bestuursreglement en directiestatuut Grenswerk

•

Visie ‘Zuurstof voor ontwikkeling’, Cultureel Platform Venlo (2018)

•

Kwantitatief onderzoek, Cultureel Platform Venlo (2018)

•

Diverse interne stukken ten aanzien van demarcatie Stichting en bv

•

Jaarstukken (verslagen en begrotingen), Grenswerk (2014 t/m 2018)

•

Actuele interne managementsheets Grenswerk (2018)

•

Ondernemingsplan voor het nieuwe poppodium van Venlo, LAgroup (2012)

•

Organigram, procesbeschrijvingen, contracten en beschrijving functies en
verantwoordelijkheden, Grenswerk (2017 en 2019)

•

Memo’s en overige correspondentie van Grenswerk met gemeente en gemeenteraad

•

Relevante recente mediapublicaties over Grenswerk

•

Subsidiebeschikkingen Grenswerk, gemeente Venlo (2012 t/m 2018)

•

Overige interne onderzoeken, scripties en notities, Grenswerk (diverse jaren)
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Inventarisatie educatie en
talentontwikkeling
II

Hieronder een inventarisatie die Grenswerk maakte van educatie en talentontwikkeling (voor

jongeren). Dit overzicht is nog exclusief reguliere rondleidingen, workshops, schoolfeesten en
onderdelen van de programmering. Zie de voorbeelden op de volgende pagina voor
voorbeelden van relevante onderdelen van de reguliere programmering.

Frequentie
jaarlijks
eenmalig
eenmalig
eenmalig

Primair Onderwijs
Projectnaam
Musical Martinusschool
Knalfeest!
Droomband
Muziekworkshopdag

Frequentie
jaarlijks
jaarlijks
eenmalig
jaarlijks
jaarlijks

Voortgezet Onderwijs
Projectnaam
Modeshow Valuas
Project Schoolfeest Valuas
Hey Ho Let's Go Show
Vibezz
Lunch Sponsorloop Impuls

Frequentie
jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks
eenmalig
jaarlijks
eenmalig

MBO/HBO/Universitair
Projectnaam
Food Film Festival
Hey Ho Let's Go Show
Gastles Sint Lucas
Gastles Fontys
(Uitvoering) Arcus studenten
Expositie Fotovakschool

Buitenschools
Projectnaam
Frequentie
Nu Of Nooit
jaarlijks
Nu Of Nooit workshop dag
eenmalig
Kunstbende
jaarlijks
KCV Popfestival
jaarlijks
D-Vers on tour
eenmalig
Jocus Toekoms Femilie Zittingjaarlijks
Jocus Toekoms podium BBZ jaarlijks
A Day In The Park
jaarlijks
Verdieping Nul
doorlopend

Datum meest
recente uitvoering
21 juni 2017
23 augustus 2018
1 mei 2017
19 mei 2017
26 mei 2017
30 juni 2017

Datum meest
recente uitvoering
25 april 2018
6 juli 2017
30 mei 2016
19 juni 2018
13 oktober 2017

Datum meest
recente uitvoering
4 juli 2018
3 juni 2016
10 april 2018
14 juni 2018

School
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

School
Fontys Hogescholen
Fontys / HAS / UM
Sint Lucas
Fontys Hogescholen
Arcus College
Fotovakschool Venlo

School
Valuas College
Valuas College
BC Broekhin Reuver
Blariacum College
Vijverhofshool

School
Martinus School
Martinus School
School aan de Vijver
De Hazenkamp

Educatieve
Partners
Pop In Limburg (SPL)
Pop In Limburg (SPL)
Buro Pinkpop
KCV
Pop In Limburg (SPL)
Jocus Toekoms
Jocus Toekoms
-

Educatieve
Partners
Arcus College
-

Educatieve
Partners
Kunst uit het Vuistje
-

Educatieve
Partners
Benjamin Elshout

Activiteit
ontwikkeld door
Pop In Limburg (SPL)
Pop In Limburg (SPL)
Buro Pinkpop
KCV
SPL / Grenswerk
Jocus Toekoms
Grenswerk / JT
A Day In The Park

Activiteit
ontwikkeld door
Fontys
Grenswerk
Grenswerk / St. Lucas
Grenswerk
Arcus / Grenswerk
Studenten FVS

Activiteit
ontwikkeld door
Kunst uhV / GW
Grenswerk
Grenswerk
Blariacum College
Grenswerk

Leeftijd
Financiering
deelnemers
Grenswerk / Pop In Limburg (SPL)
18 tot 35
Pop In Limburg (SPL)
18 tot 26
Buro Pinkpop / Grenswerk
12 tot 18
KCV
10 tot 16
SPL
18 tot 28
Jocus Toekoms
8 tot 18
GW / BBZ
8 tot 18
ADITP / GW
8 tot 28

Financiering
Fontys
Grenswerk
St. Lucas
Fontys Hogescholen
Grenswerk
Fotovakschool Venlo

Financiering
Valuas College
Grenswerk
BC Broekhin Reuver
Blariacum College
Grenswerk

Leeftijd
deelnemers
18-22
18-19
18-20
18-20
20-22
ca 22

Leeftijd
deelnemers
12 tot 14
14 tot 17
14-15
14 tot 16
12 tot 18

Activiteit
Leeftijd
ontwikkeld door
Financiering
deelnemers
Martinusschool
Martinusschool
11 tot 12
Grenswerk
Gemeente Venlo
12
School aan de Vijver School aan de Vijver
6 tot 12
Benjamin Elshout / GWVoucher DOOR! / Hazenkamp 8 tot 12

Deelnemers
per keer
40
52
120
150
38
300
150
30

Deelnemers
per keer
100
600
8
10
2 tot 6
6

Deelnemers
per keer
200
100 tot 200
130
150
50

Deelnemers
per keer
150
300
200
120

Datum meest
recente uitvoering
12 oktober 2018
17 september 2017
12 februari 2017
17 juni 2018
28 september 2016
7 januari 2018
10 februari 2018
24 juni 2018
-
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Voorbeelden van talentontwikkeling in het reguliere programma
•

Optredens van lokale artiesten in Grenswerk café

•

Optredens van lokale, provinciale en Euregionale artiesten in Grenswerkkerk op
Zomerparkfeest

•

Optredens van lokale artiesten in zaal (voorprogramma's, album presentaties etc.)

•

Ter beschikkingstelling zaal aan fanfare, harmonie en Score Jazz Orchestra

•

Write Now

•

Autumn Leaves festival

•

Oost West Huiskamer Festival

•

Ondersteuning organisatie van Popronde

•

Singles Only Club (vinylsingles van lokale artiesten)
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III

Wat maakt een poppodium
kwetsbaar?
Poppodia verschillen qua bedrijfsvoering sterk van veel andere door gemeentelijke overheden
gesubsidieerde kunstinstellingen. Als we bijvoorbeeld kijken naar theaters dan zien we dat die
gemiddeld genomen veel minder afhankelijk zijn van eigen inkomsten en naar verhouding veel
meer subsidie krijgen dan poppodia. Dat maakt poppodia naar vergelijking ondernemend, maar
ook kwetsbaar. Hieronder wordt in kort bestek het specifieke karakter van de exploitatie van
een poppodium toegelicht. Het betreft een tekst die Thomas van Dalen schreef als onderdeel
van een recente opdracht voor een andere gemeentelijke opdrachtgever.

De popsector is een complexe sector die een aura van eigenzinnigheid en succesvol ondernemerschap
koestert. Wereldberoemde topacts en zalen als AFAS Live (de voormalige Heineken Music Hall) zijn
beeldbepalend voor de sector. Tegelijkertijd kunnen zelfs relatief succesvolle Nederlandse
popmusici niet van hun muziekinkomsten leven. 4 Een feit is dat de sector zonder de gemeentelijke
infrastructuur een armoedige aangelegenheid zou zijn.
Poppodia spelen een verbindende rol tussen de mensen die het gemaakt hebben en zij die nog
maar net starten. De podia overbruggen ook de indrukwekkende kloof tussen internationale
succesacts en de enorme onderlaag van beginnende bands en artistiek interessante vernieuwers.
Overheden vragen expliciet dan wel impliciet
veel verschillende rollen van de poppodia. Ze
moeten grote en gevestigde namen brengen,
maar liefst ook een spannend artistiek profiel
ontwikkelen. Tot slot moeten ze ook nog volop
ruimte bieden aan beginnend talent. De
artistieke en nog onontdekte programmering
moet betaald worden met de reeds
gearriveerde en vaak ook wat minder

Index ontwikkeling activiteiten Nederlandse poppodia naar type (Bron:
VNPF Poppodia Facts & Figures 2017)

spannende acts.
Poppodia zijn uiterst gevoelige machines,
omdat ze voor succesvolle uitvoering van hun
functie sterk afhankelijk zijn van de eigen
inkomsten en daarmee van een vaak grillig
publiek en een aanbod van wisselende
kwaliteit. De concurrentie is intens, omdat elk
podium de populaire acts wil boeken die
inkomsten garanderen en omdat er meer dan
voldoende podia zijn om te bespelen.

Aantal bezoeken Nederlandse poppodia naar type (Bron: VNPF Poppodia
Facts & Figures 2017)

De subsidie is nodig om gebouw en organisatie
in de lucht te houden en met verkoop van drankjes en kaartjes moet het programma mogelijk
worden gemaakt. Een tegenvallende avond (of een wegvallende verhuring) is dan verrassend snel
Het onderzoek ‘Pop, wat levert het op?’ uit 2015 van Ntb, Sena Performers, NORMA en FNV Kiem leert dat ruim de helft van de
Nederlandse professionele popmusici in 2014 slechts € 9.000, - bruto of minder verdiende met muziek.
4
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een serieus organisatieprobleem. Poppodia moeten dus altijd alert en wendbaar zijn. Deze situatie
is niet te vergelijken met andere cultuurdisciplines, zoals theater.
Dat de podia zich flexibel opstellen is terug te zien in de overzichten van activiteiten en bezoeken
hierboven. We zien dat podia in de laatste jaren als gevolg van de crisis, maar ook als gevolg van de
toenemende concurrentie in de vrijetijdsmarkt (festivals) en stijgende autonome kosten5 hun
programmering steeds weer aanpassen. Tegelijk blijven de bezoekersaantallen aardig op niveau. In
crisistijd zullen podia minder en populairder programmeren om de risico’s binnen de perken te
houden. Dat komt de ruimte voor nieuw talent niet altijd ten goede. Maar het kan simpelweg niet
anders in de harde werkelijkheid van de popsector. Flexibiliteit in de programmering is een vereiste
om te overleven.

Het betreft hier verschillende stijgende lasten zoals die voor de uitkoopsommen voor bands, de stijgende OZB en de kosten als
gevolg van nieuwe wet -en regelgeving.
5
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