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1.
Welkom
aan
boord!
Missie, visie
en hoofdlijnen

Fijn dat u er bent.
Dit is onze beleidsnota
2020-2024. Hierin
leest u waarom we
doen wat we doen,
waar we nu zijn en
waar we naartoe
gaan. Namens
kapitein en crew, veel
leesplezier en een
behouden vaart!
TIP
 Weinig
tijd?
Lees dan
dit
hoofdstu
kv
het beleid oor
in een
notendo
p
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MISSIE EN VISIE
Wie zijn we en waar staan we voor?
Grenswerk is hét poppodium van
Noord-Limburg en toonaangevend voor
heel Limburg. Grenswerk is er voor
alle leeftijden, elke achtergrond en
smaakvoorkeur. Grenswerk houdt zich
bezig met popcultuur in de breedste zin
van het woord. Grenswerk programmeert
populair, vernieuwend, verdiepend en
altijd van hoge kwaliteit. Grenswerk
werkt als aanjager continu samen met
artiesten, festivals, culturele instellingen,
scholen, bedrijven en andere
organisaties en vormt een broedplaats
voor creatief talent. Grenswerk investeert
in talent en educatie voor een duurzaam
popklimaat, nu en straks. En, last but
not least: Grenswerk heeft een geweldig
gebouw en wil dat optimaal benutten en
delen.
Zo creëert Grenswerk een bruisende plek
én een wijd vertakt muzieknetwerk dat
de popcultuur in de regio naar een hoger
niveau tilt en Venlo als stad een stuk
aantrekkelijker maakt.
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Schip ahoy!
De eerste vijf jaar Grenswerk zitten erop en we
durven hardop te zeggen: het is een succes!
De afgelopen jaren is hard - soms tegen de
klippen op - gewerkt om het schip op koers te
krijgen, maar het is gelukt. Grenswerk doet het
goed. Stukken beter dan veel andere podia met
vergelijkbare capaciteit in vergelijkbare steden.*
Er is meer te doen, er komen meer bezoekers en
er wordt meer omzet gehaald. Onder de goede
voorwaarden kan Grenswerk het gebouw en haar
ambities waarmaken. Het vergt echter blijvende
inspanningen van onszelf, onze partners én de
gemeente om op dit niveau te kunnen blijven
functioneren.
* Zie Venlo waardig, exploitatieonderzoek poppodium
Venlo, Thomas van Dalen Advies, februari 2019. Dit
onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Gemeente
Venlo en te downloaden op www.grenswerk.nl/info

Volle kracht vooruit
De positieve resultaten en het stabielere vaarwater
geven ons de mogelijkheid om de vaart erin te
houden en de komende vijf jaar nog beter te
worden in wat we doen. Met voldoende middelen
kan Grenswerk haar spilfunctie in de popcultuur
in Noord-Limburg versterken, zowel artistiek,
sociaal, educatief als economisch.
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Onze koers in een zee vol ambities
Onze ambities zijn hoog, breed en diep. Grenswerk
is en blijft een onmisbare speler in de provinciale popinfrastructuur en wil een oprechte band
opbouwen met zoveel mogelijk popliefhebbers
en muzikanten in de wijde omtrek. We gaan voor
minimaal 60.000 bezoekers op jaarbasis, plus nog
eens 10.000 bij activiteiten die buiten Grenswerk
plaatsvinden.
De tabel op pagina 14 en 15 geeft aan hoe we deze
ambitie stapsgewijs waar willen maken.

Alle hens aan dek!
Voor we verder gaan, een belangrijke mededeling:
we doen dit alles natuurlijk niet alleen voor
onszelf. Grenswerk is van en voor iedereen en
wil zoveel mogelijk mensen in alle lagen van
de bevolking bereiken. Bezoekers, partners en
medewerkers: samen zijn we Grenswerk. In dit
beleidsplan dus geen eenrichtingsverkeer, maar
een dialoog met onze omgeving. We gingen
letterlijk met ze in gesprek om te horen wat zij
vinden en willen.
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DIT IS ONZE KOERS OP HOOFDLIJNEN:
1.	Continu sturen op een gezonde
exploitatie (H.2)
2.	Verduurzamen tot in de haarvaten
van de organisatie (H.2)
3.	Grenswerk is er voor iedereen (H.3)
4.	De balans tussen populair en niche
handhaven en meer ruimte creëren
voor artistieke kwaliteit. (H.3)
5.	Vergroten van participatie en
zichtbaarheid in de samenleving (H.4)
6.	Versterken van educatie en
talentontwikkeling (H.5)
7.	De totaalbeleving van de bezoekers
verder optimaliseren (H.6)
8.	Grenswerk wil een donkergroen
podium worden, hoe sneller hoe beter.
(H.7)
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RESULTAAT
2018

PROGNOSE
2019

PROGNOSE
2020

PROGNOSE
2021

PROGNOSE
2022

PROGNOSE
2023

PROGNOSE
2024

25.786

30.000

31.000

31.500

32.250

33.000

34.000

Gasten

2.477

3.000

3.100

3.150

3.300

3.400

3.500

Gratis activiteiten

5.427

6.000

6.150

6.300

6.450

6.600

6.750

Café activiteiten

8.150

8.500

8.700

8.900

9.100

9.300

9.500

Verhuur

4.717

5.250

5.400

5.600

5.800

6.000

6.250

46.557

52.750

54.350

55.450

56.900

58.300

60.000

3.675

3.750

4.000

7.500

8.000

8.500

9.000

470

500

525

750

800

900

1.000

4.145

4.250

4.525

8.250

8.800

9.400

10.000

50.702

57.000

58.875

63.700

65.700

67.700

70.000

Bezoekers intern
Betaalde toegang

Totaal in Grenswerk

Bezoekers extern
Betaalde toegang
Gasten en vrije toegang
Totaal buiten Grenswerk

Totaal van door Grenswerk
gegenereerde bezoeken
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Hoera een beleidsplan, maar wat nu?
We gaan dit beleidsplan actief gebruiken in onze
organisatie. Er staat in wat we willen gaan doen de
komende jaren. Het plan zal de leidraad vormen
om jaarlijks voor elk onderdeel (programma, publiek, samenwerking, educatie, talentontwikkeling, horeca en service) een jaarplanning te maken.
Aan de slag!

De extra exploitatiesubsidieaanvraag zal met name
ten goede komen aan:
• investering in en borging van talentontwikkeling
en educatie (m.n. personeelskosten)
• investering in en borging van artistieke kwaliteit
• compensatie hogere huisvestingslast

Dit hebben we nodig:
We hebben dit plan gemaakt met de kennis en
ambitie die we zelf hebben, ondersteund door
het onderzoek van Thomas van Dalen Advies. Dit
onderzoek onderschrijft dat de koers die we de
afgelopen jaren hebben ingezet, juist is. Op basis
van dit plan zal een meerjarenbegroting worden
ingediend waarin ook de financiële adviezen* van
Thomas van Dalen worden overgenomen.
* Uit Venlo waardig, exploitatieonderzoek poppodium
Venlo: “Het podium heeft ongeveer
€ 80.000 per jaar minder gekregen dan in het
ondernemingsplan van LAgroup (2012) 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.”
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PAUL MOEREL
‘Grenswerk bestaat uit een zeer gepassioneerde club
professionals die veel voor elkaar krijgt. Het is knap hoe ze
in vijf jaar tijd op koers zijn gekomen en een gezonde situatie
hebben gecreëerd. Ze hebben een stevige marketingmachine
en doen alles in hun macht om shows te verkopen. Als
podium neemt Grenswerk een stevige positie in binnen de
Limburgse popmuziek, sterker nog: de komst van Grenswerk
heeft de hele popcultuur in Noord-Limburg een enorme
impuls gegeven. Er hangt een positieve vibe in de regio die
er vijf jaar geleden nog niet was. Ze zijn niet meer weg te
denken. Ook door hun aanwezigheid buiten Grenswerk zelf:
Grenswerk Open Air, Festival Ruis – een gedurfd concept
voor Limburg, de close verbinding tussen Grenswerk en
het Zomerparkfeest – een muziekspektakel dat werkelijk
ongekend is, het succes van de Popronde, Nu of Nooit en ga zo
maar door. Als je kijkt naar wat er de afgelopen jaren onder de
vleugels van Grenswerk allemaal tot stand komt, kun je alleen
maar concluderen dat Venlo met zo’n team en zo’n podium
goud in handen heeft. Het is te hopen dat de gemeente en de
provincie dat ook beseffen. Je moet nooit meer terug willen.’

Directeur van Pop in Limburg
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2.
Een
behouden
vaart
Op naar een
duurzame organisatie

DE KOERS
1. Continu sturen op een gezonde exploitatie
2. Verduurzamen tot in de haarvaten van de
organisatie

Duurzaam in alle facetten
Grenswerk is here to stay en daar
richten we onze organisatie op in.
We gaan niet voor de quick win of
snelle, gratuite likes maar willen
meerwaarde op lange termijn kunnen
waarborgen. duurzaamheid voor ons
een sleutelbegrip. De komende jaren
investeren we in een gezonde, duurzame
exploitatie, in de duurzame ontwikkeling
van onze crew, in een duurzame
verbinding met onze vrijwilligers en in
duurzame samenwerkingsverbanden met
partners en relaties. We investeren in de
duurzaamheid van ons gebouw en onze
bronnen.
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Solide exploitatie
De afgelopen jaren is hard gewerkt om de
exploitatie op koers te krijgen en het is gelukt.
Grenswerk doet het goed. Een solide exploitatie
staat uiteraard altijd voorop. Niet voor niks zetten
we dit uitgangspunt in hoofdstuk 1, Welkom aan
boord bovenaan onze beleidspunten.
Een gezonde exploitatie is een randvoorwaarde,
maar hoe stellen we deze randvoorwaarde veilig?
• We monitoren dagelijks en nauwgezet alle
factoren die van invloed zijn op de exploitatie.
• We monitoren dagelijks en nauwgezet alle
inkomsten en uitgaven.
• We werken met prognoses.
• We geven niet meer geld uit dan er binnenkomt.
• De prognoses, inkomsten en uitgaven in acht
nemend, houden we een slimme balans van
uitdagend en bedienend programma in stand.

Duurzame ontwikkeling van de
bemanning
We hebben een werkomgeving gecreëerd met een
team van superenthousiaste en zeer toegewijde
professionals en vrijwilligers, met een groot hart
voor popmuziek. Om onze ambities waar te maken,
willen en moeten we blijven investeren in onze
mensen, als individuen en als groep.
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Hoe zorgen we ervoor dat we onszelf blijven
ontwikkelen, zodat we het beste uit onszelf en uit
onze organisatie kunnen halen?
• Grenswerk biedt medewerkers de ruimte om
zich, zowel persoonlijk als in teamverband
professioneel te blijven ontwikkelen.
• Grenswerk stimuleert medewerkers om het
zakelijk netwerk in binnen- en buitenland goed
te onderhouden en uit te blijven breiden.
• Grenswerk actualiseert haar personeelsbeleid
en werkt aan de verdere professionalisering van
haar vrijwilligersbeleid om zo nog doelgerichter
aan de ambities te kunnen werken. Directie,
vrijwilligerscoördinator en management horeca
blijven hierover in nauw overleg met elkaar.

Duurzame samenwerking
Ook op het gebied van samenwerking investeren
we in duurzame relaties. Met onze partners werken
we aan toekomstplannen om de popcultuur in de
regio naar een hoger plan te tillen. Dat lukt niet
door een evenementje hier of een workshop daar.
Dat lukt alleen door gezamenlijk en in vertrouwen
met elkaar op te trekken op lange termijn. Lees
meer over onze duurzame samenwerking in
hoofdstuk 3, Grenswerk als vlaggenschip.
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Duurzaamheid van gebouw en bronnen
Over de duurzaamheidsdoelen op het gebied van
milieu vertellen we meer in hoofdstuk 7, Grenswerk
Groen.
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ANNELEEN
MARSMAN
“Ik solliciteerde aan de bar na een avondje stappen, gewoon
voor een weekendbaantje. Het aantal uren breidde zich snel
uit en toen de plek van bedrijfsleider vrijkwam, schoven ze
mij naar voren. Ik dacht: dat kan ik helemaal niet, maar het
team en Tim, de directeur, gaven me het vertrouwen en al
snel voelde ik me helemaal goed op deze plek. Grenswerk
heeft een open-minded en platte bedrijfscultuur. Ik ben
ondernemend en initiatiefrijk. Ik word zelden teruggefloten.
Het is eerder omgekeerd, zo van: probeer maar! Die ruimte is
heel fijn. Een paar maanden na mijn aanstelling hebben we
het roer omgegooid in het café. Die kans kreeg ik gewoon en
dat pakte goed uit. Als ik hulp nodig heb of wil overleggen,
dan is er altijd tijd voor en aandacht voor. Ik leer veel, onder
andere van Tim, en ik mocht ook al verschillende cursussen
volgen. Sinds ik heb aangegeven meer marketing op me te
willen nemen, zit ik ook regelmatig bij Sjuul, coördinator
marketing en publiciteit. Tim zegt ook: meld je als je meer
uitdaging zoekt of nieuwe dingen wil doen. Grenswerk zorgt
er zo voor dat ik mijn werk echt leuk blijf vinden. Nu ben
ik ook wel een pro-actief iemand, ik stap meestal zelf met
ideeën naar Tim. Dat is heel laagdrempelig, we staan binnen
de organisatie naast elkaar, niet boven of onder elkaar. Het
voelt als familie. De organisatie is klein, iedereen helpt
elkaar. Dat moet ook wel, aangezien we met elkaar vaak
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onder tijdsdruk werken. Om de professionaliteit
te vergroten, zou het wel goed zijn om op bepaalde
functies extra ondersteuning te krijgen. We
zien heel veel kansen om te verbeteren en te
professionaliseren en met meer uren zouden we die
zeker kunnen verzilveren.”

Bedrijfsleider Grenswerk Café
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SARAH PEETERS,
“Via mijn zus en mijn buurman kwam ik in 2018 als
vrijwilliger bij Grenswerk terecht. Ik was door ziekte lang
aan huis gekluisterd en toen ik weer beter werd, wilde ik
graag wat doen. Doordat ik zo lang niet onder de mensen
was geweest, vond ik het best een stap. Het beviel echter
meteen ontzettend goed. Het fijne aan Grenswerk is: er
werken allerlei soorten mensen en iedereen mag zijn wie
die is. De sfeer is prettig en veilig. Vrijwilligers worden goed
begeleid en er wordt van alles voor ze georganiseerd. Ik
voel me echt onderdeel van het team. Onze mening wordt
gehoord, ook bij evaluaties van shows. Grenswerk heeft
mij enorm geholpen bij het opnieuw opbouwen van sociale
contacten. Ze verwachten wel wat van vrijwilligers, maar dat
mag ook wel. Aan de andere kant is er ook begrip voor als
je door omstandigheden even wat minder inzetbaar bent.
Sowieso vind ik dat Charlotte, de vrijwilligerscoördinator,
heel meelevend is en echt met me meedenkt. Ik begon bij de
kassa, maar heb ook al een paar bardiensten gedraaid. Geen
horeca, zei ik altijd maar stiekem vind ik het best leuk. Maar
het begeleiden van vrijwilligers lijkt me ook wel wat. Ach, wie
weet. Het is fijn om ruimte te krijgen om nieuwe dingen uit te
proberen.”

Vrijwilliger
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3.
Op
de brug
dansen
de mensen
Programma
en publiek

DE KOERS
3. Grenswerk is er voor iedereen
4. Balans tussen populair en niche handhaven
en meer ruimte creëren voor artistieke
kwaliteit

De brug en de mensen
Het publiek
Om alle mensen aan het dansen te
krijgen, moet je heel goed weten wat
er leeft bij je publiek en vooral bij je
mogelijke publiek. Hoe gaan we dat
doen?
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Wij zijn Grenswerk, aangenaam!

Publiekspeiling

Om alle mensen aan het dansen te krijgen, moet je
heel goed weten wat er leeft bij je publiek en vooral
bij je mogelijke publiek. Hoe gaan we dat doen?
Met kwaliteit voor iedereen en door actief en
zichtbaar midden in de samenleving te staan,
zullen steeds meer mensen ons leren kennen. De
komende jaren versterken we onze spilfunctie en
vergroten we onze zichtbaarheid. Als onmisbare
speler in de Limburgse popcultuur en aanjager van
cultuur zitten we continu aan tafel met festivals,
culturele instellingen, onderwijs, bedrijven
en andere organisaties. We zullen iedereen
meenemen in ons verhaal en meer uitdragen wat
we doen. Meer hierover in het volgende hoofdstuk.

Team Grenswerk bestaat uit muziekliefhebbers
in hart en nieren die continu luisteren naar input
uit het veld. Ieder van ons staat met de voeten in
de klei: we streven ernaar dat er altijd iemand van
ons bij de shows is. We maken een rondje door
het publiek om reacties te peilen. Ook volgen we
reacties op social media op de voet.
Grenswerk monitort wekelijks de
bezoekersaantallen en inkomsten en
stelt op basis daarvan prognoses bij. Het
programma-marketingteam kijkt hoe een
show het best verkocht kan worden en stelt de
marketingstrategie gedurende de ticketverkoop
bij indien nodig. Social media wordt steeds
belangrijker in de wisselwerking programmapubliek, we zitten daar bovenop en willen een
instrument ontwikkelen om publieksbeleving nog
systematischer te monitoren.

Je bent jong en je wil wat
Onze speciale aandacht gaat uit naar jongeren
van 18-28 jaar. Een cruciale, maar lastig te binden
groep. Ze studeren vaak buiten Venlo en bezoeken
top of the bill acts in hun studentenstad, ze weten
precies what’s hot en what not en volgen trends op
de voet. Wel blijkt dat deze jongeren erg loyaal zijn
als je ze eenmaal voor je gewonnen hebt. Met onze
nieuwe dance-programmeur - die zich in Venlo
wil vestigen, maar verder volledig in bovenstaand
profiel past - hebben we de komende jaren de
perfecte troef in handen
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Het sop en de parels
Programma
Kwaliteit als baken
Populair of niche, wat we ook programmeren, het
moet kwaliteit bevatten. Onder kwaliteit verstaan
wij acts die aan een of meer van de volgende
criteria voldoen:
• vakmanschap
• zeggingskracht
• vernieuwing
• oorspronkelijkheid

Grenswerk kiest het ruime sop
Balans tussen populair en niche
Het houden van de balans tussen populair
en niche in de programmering is een
kernkwaliteit van Grenswerk. We houden een
continue focus op de financiële consequenties
van onze artistieke keuzes.

Qua genres en disciplines laat Grenswerk zich
niet in een smalle haven duwen. Onze horizon is
breed en rekbaar. We halen voor geen enkel genre
de neus op en zijn niet bang voor een eclectische
line-up op ons affiche. Nederlandse helden als de
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3J’s, Trijntje Oosterhuis of Waylon vullen de grote
zaal, die op andere avonden - of op dezelfde avond
in het café - plek biedt aan een aanstormend
dj-talent, een obscure punkband, of een opkomend
indie-bandje.
Nichegenres als punk, americana, jazz en nietwesterse muziek krijgen bij ons de aandacht
die ze verdienen. Sterker nog, onder de vlag
van concepten als Autumn Leaves (jazz), Down
by the river (Americana), Nightbirds (punk)
of NEX-US (clubavond) geven we deze genres
niet alleen een podium, maar een eigen imago
en brandingstrategie waarmee ze bekendheid
opbouwen, bij het vaste Grenswerkpubliek en in de
regio.
Dan de popcultuur. Initiatieven met film, dans,
literatuur, kunst, ja, zelfs wetenschap en
crossovers in alle denkbare richtingen kwamen
al aan boord en zijn ook in de toekomst van harte
welkom om mee te varen

Parelduikers
Ruimte voor artistieke kwaliteit
De komende jaren willen we geleidelijk meer
ruimte creëren voor opkomende, grensverleggende
acts: nieuwe of nog onontdekte pareltjes. Denk
bijvoorbeeld aan acts die voorheen wel op
Zomerparkfeest stonden, maar voor Grenswerk
nog een te groot financieel risico vormden.
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Zoals gezegd liggen we na vijf jaar op koers. De
programmering zit nu zo in elkaar dat populair
en vernieuwend elkaar in balans houden, ook
financieel. Maar als toonaangevend poppodium
moeten we inspireren en onze spilfunctie in de
popcultuur serieus nemen. En dus moeten we
scherp blijven op de artistieke waarde van ons
programma.

De havenmeesters
Programmeren is geen sinecure
Op hoog niveau programmeren is makkelijker
gezegd dan gedaan in een tijd waarin de
muziekindustrie zo sterk verandert. Het is een
dynamisch spel met regels die snel veranderen.
Anders gezegd: het is een uitdaging om als
provinciaal podium de beste artiesten binnen te
halen. We moeten ons landelijk onderscheiden
van andere podia. Dankzij de hoge wow-factor
van ons gebouw staan we al op 1-0 voorsprong,
maar dat is niet genoeg. Ook in deze business
gaat het om de juiste connecties. We investeren
continu in intensieve contacten met nationale
en internationale boekingskantoren en lokale
promotors. Ontwikkelingen in de popmuziek
volgen we op de voet, on- en offline. We hebben
contact met landelijke poporganisaties, bezoeken
festivals, concerten, seminars en showcase- en
industry-festivals als Eurosonic-Noorderslag en
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het Amsterdam Dance Event. Daarnaast praten
we voortdurend met experts, van artiesten tot
liefhebbers en journalisten tot eigenaren van
platenwinkels.

Zon, zee, zomerfestivals...
Inspelen op festivalisering
Een ontwikkeling waar we niet omheen kunnen
is de groeiende impact van de zomerfestivals.
Als poppodium moet je daar slim mee omgaan,
anders heb je van mei tot september geen
relevant programma. Los van aanwezigheid van
Grenswerk op Venlose festivals als Stereo Sunday
en Zomerparkfeest, spelen we hier onder andere
op in door i.s.m. boekingskantoor Friendly Fire en
Theater De Maaspoort zomerevenementen met
grote namen te organiseren in openluchttheater
De Doolhof vanaf 2021. Met deze events, van
muziek tot cabaret, mikken we op 1000 (zittende)
tot 2500 (staande) bezoekers per voorstelling.
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PIETER TREPELS
“Ik vind de programmering van Grenswerk zeer gevarieerd en
ook wel gedurfd. Die diversiteit beschouw ik als iets positiefs.
Ze creëren toch een duidelijk profiel per genre, ook door
bepaalde muziek op andere locaties te programmeren. De
concerten in de Joriskerk bezoek ik blind, ik weet op voorhand
al dat ik dat hoogstwaarschijnlijk mooi ga vinden. Vroeger
was ik echt van de rockmuziek, nu meer van americana en
country, maar ik laat me ook graag verrassen, een keertje naar
Jack Parow of Roxanne Hazes… waarom niet?”
Missen is een groot woord, maar ik volg bepaalde
buitenlandse bandjes en dan ben ik wel benieuwd waarom
zulke bands – als ze in Nederland een clubtour doen – niet
in Grenswerk spelen. Ik begrijp echter ook dat er keuzes
gemaakt moeten worden. Wat mij betreft mag een poppodium
de grenzen opzoeken en alles uitproberen, ook andere
disciplines, zoals film en dans. En activiteiten voor kinderen.
Ik vond de TechKicks-dagen superleuk.
Ik heb zeker het idee dat de programmeur naar de wensen van
het regionale publiek ‘luistert’ en ook producties initieert die
passen bij deze regio. Sommigen hebben er kritiek op, maar
ik denk dat die tribute-concerten een slimme keuze zijn. Dat
zijn vaak uitverkochte avonden en die heb je gewoon nodig.
Bovendien zijn het kwalitatief hoogstaande acts.”

Muziekliefhebber uit Venlo
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4.
Grens
werk
als
vlaggen
schip
Spilfunctie en
samenwerking

DE KOERS
5.	Vergroten van participatie en zichtbaarheid
in de samenleving

Geen eiland
Grenswerk wil geen eiland zijn, maar het
bruisende middelpunt van de regionale
popcultuur. We werken al volop samen met
uiteenlopende partijen, maar de komende
jaren zal die samenwerking versterkt en
uitgebreid worden. We zien onszelf als spil
binnen een wijd vertakt muzieknetwerk
dat de popcultuur in de regio naar een
hoger plan tilt en Venlo als stad een stuk
aantrekkelijker maakt.
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Kompas
Graag willen we een inspirerende en
laagdrempelige partner zijn voor iedereen die met
ons wil samenwerken. We delen onze expertise
graag en zijn de partner voor alle regionale
maatschappelijke en culturele partijen die ‘iets
met popmuziek’ willen. Omdat Grenswerk een
spilfunctie vervult en weet wat er speelt, zorgen we
voor een samenhangende aanpak en voorkomen
we dat partijen het wiel opnieuw gaan uitvinden.
We willen de komende jaren zichtbaarder worden.
Wie we zijn en wat we doen, moet bij veel meer
mensen in Venlo en de regio op het netvlies
komen. Alle samenwerkingsverbanden en
projecten in de wijken, stadsdelen en de regio gaan
daar een belangrijke bijdrage aan leveren.

De andere schepen in de vloot
Als vlaggenschip nemen we het voortouw op
verschillende niveaus. Grenswerk heeft in de
eerste plaats natuurlijk een artistieke functie,
maar investeert de komende jaren ook in haar
educatieve, maatschappelijke én economische
functie. Dat betekent dat we op al deze onderdelen
inspirerende samenwerkingsverbanden (blijven)
aangaan.
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Artistiek
Op artistiek vlak liggen er tal van samenwerkingen
die de komende jaren geïntensiveerd zullen
worden. Denk hierbij aan contacten met andere
podia, popverenigingen, cultuurinstellingen,
festivals en muzikanten in ons netwerk. In
het bijzonder willen we hier De Maaspoort
als artistieke partner noemen, en daarnaast
Zomerparkfeest en Stereo Sunday meer specifiek
als broedplaats voor artistiek talent in de regio.
De Maaspoort De belangrijkste partner door het
jaar heen is uiteraard De Maaspoort. Grenswerk
en De Maaspoort hebben de afgelopen jaren hard
gewerkt aan de zelfstandige podiumfunctie,
waardoor er steeds meer ruimte ontstaat voor
samenwerkingen. Of dat nu het opzetten van
een trancefestival is, een seated show in de
Maaspoort, een reeks openluchtconcerten in De
Doolhof in Tegelen of het gezamenlijk promoten
van jazzfestival Autumn Leaves… het gaat
steeds om de toegevoegde waarde van elkaars
boekingsnetwerk, elkaars marketingkracht en
de verschillende beschikbare zalen in Grenswerk
en de Maaspoort, die elkaar heel goed aanvullen.
Door deze manier van samenwerken - die we de
komende jaren willen versterken en uitbouwen
- ontstaat een reeks aan potentiële speelplekken
waarbij het belang van de artiest voorop staat:
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waar past deze het beste? Of dat dan in Grenswerk
of de Maaspoort is dan van ondergeschikt belang.
Zomerparkfeest Zomerparkfeest is vanaf het
begin een van de belangrijkste partners van
Grenswerk. Samen kun je werken aan een logische
keten van podia in de stad en daarmee bouwen
aan artiesten. Bijvoorbeeld: we laten jong talent
als voorprogramma spelen bij een grotere act
in Grenswerk, hierna volgt een optreden in de
Grenswerkkerk op Zomerparkfeest. Dit podium
gebruiken we de komende jaren uitsluitend voor
het promoten van talent uit de regio. Na een
voorprogamma en een show in de Grenswerkkerk
is een artiest rijp voor volgende stap: een eigen
show op eigen kracht in Grenswerk. Deze
‘ketensamenwerking’ is onmisbaar in een kleine
provinciestad als Venlo. Alleen op deze manier
kun je artiesten aan je binden en een goede basis
bieden met een duidelijk aanspreekpunt.
Stereo Sunday Ook de samenwerking met Stereo
Sunday is van groot belang voor de binding van
artiesten en publiek aan Venlo. Stereo Sunday
is het belangrijkste dancefestival in de regio.
Grenswerk is er vanaf de start bij betrokken en
verzorgt sindsdien de officiële afterparty’s van
het festival. Daarnaast landden op Stereo Sunday
de afgelopen jaren diverse concepten uit onze
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koker. Nu willen we de volgende stap zetten door
op vergelijkbare wijze als bij het Zomerparkfeest
een eigen podium te hosten waar we plek kunnen
geven aan aankomende talenten uit de regio.
Educatief
Grenswerk is wat ons betreft dé plek bij uitstek
om een educatieve spilfunctie te vervullen op het
gebied van popeducatie. De afgelopen jaren is er
al ontzettend veel gedaan met weinig middelen.
Binnen ons eigen team hadden we helaas geen
mankracht om educatie stevig neer te zetten, maar
om ons heen staat een heel team van educatieexperts te popelen om aan de slag te gaan.
De connecties, de expertise, de faciliteiten en
ideeën zijn er. We zijn ervan overtuigd dat we - als
er binnen de organisatie ruimte voor komt - samen
met onze educatieve partners een mooi, toekomstbestendig educatief plan kunnen opzetten.
Maatschappelijk
Met andere culturele en maatschappelijke partners
willen we de komende jaren werken aan een
samenhangende aanpak om cultuurparticipatie
in (aandachts)wijken te bevorderen. Dit doen
we voornamelijk vanuit onze betrokkenheid bij
Cultuurimpuls en Cultureel Platform Venlo
(de zes grote culturele instellingen van Venlo).
We geven jongeren uit de wijken de kans om bij
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Grenswerk hun talent te ontwikkelen. Dat kan
klein beginnen - met een optreden op hun eigen
school - maar via Verdieping Nul uitmonden in
grotere optredens en meer kansen.
Naast de intensieve samenwerkingen met de
grote culturele instellingen in Venlo en omgeving,
waaronder natuurlijk bovengenoemd CPV, zoeken
we ook de samenwerking op met organisaties
als de Muziekkantine in Horst. Ook hier gaat
het vooral om het creëren van kansen voor jong
talent. We delen kennis en kunde, workshops en
ontwikkelen samen projecten.
Een ander maatschappelijk thema is genderdiversiteit. Grenswerk neemt op dat thema
een duidelijk en expliciet standpunt in, dat van
totale inclusiviteit. Dan doen we onder meer met
het clubconcept NEX-US. Nexus is Latijn voor
‘verbinding’ en het clubconcept stelt (gender)
diversiteit en de vrijheid tot zelfexpressie centraal.
Ook na Roze Zaterdag willen we dit concept
ontwikkelen en uitdragen, artistiek, maar ook
maatschappelijk.
Politiek
De organisatie van Grenswerk (management
en bestuur) stelt zich tot doel om de politiek
continu vaker en meer pro-actief dan voorheen
inhoudelijk te informeren over de voortgang
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en ontwikkelingen binnen Grenswerk. Hoewel
de nadruk de laatste tijd vooral op financiën en
exploitatie lag, willen we nu ook de inhoudelijke
zaken en het belang van Grenswerk voor de stad
en regio benadrukken. Dit doen we overigens
zowel op gemeentelijk als provinciaal niveau.
Grenswerk heeft een nauwe band met Stichting
Pop In Limburg en spreekt regelmatig ook
met beleidsmedewerkers van de provincie
en ambtenaren en wethouders (cultuur) van
omringende gemeenten.
Economisch
Fondsenwerving Grenswerk gaat de komende
jaren meer tijd investeren in fondsenwerving,
zowel provinciaal als landelijk. Dat doen we nu ook
al, maar we willen dat terrein beter verkennen en om geen tijd te verliezen door zelf het wiel opnieuw
uit te vinden - waar mogelijk gebruikmaken van
externe fondsenwervingsexpertise.
Nachtwerk Businessclub Grenswerk is bezig
met het oprichten van een businessclub. Het
bestuur neemt hierin de leiding, onder meer
vanwege het grote netwerk dat de bestuursleden
hebben. Via de businessclub wil Grenswerk
ambassadeurs vinden in het bedrijfsleven en
daarmee ook haar economische positie versterken.
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Tegenover een lidmaatschap staat een heel
pakket aan interessante businessvoordelen,
zoals naamsvermelding in het gebouw, speciale
activiteiten en netwerkborrels, maar ook gratis
toegang op alle shows en voordeel op bijvoorbeeld
zaalhuur. Met Nachtwerk kan Grenswerk een
nieuw netwerk van ambassadeur creëren en een
nieuwe doelgroep aan het podium verbinden.
Binnenstad en ondernemers Grenswerk staat niet
alleen letterlijk in het hart van Venlo, maar ook
figuurlijk. Het podium is verweven met de buurt
en de binnenstad van Venlo. Het sterkt komt dit
tot uitdrukking in de samenwerking met lokale
ondernemingen, zoals winkels en horeca. Mooie
voorbeelden hiervan zijn de co-producties met
kledingwinkel Calico Jack, muziekzaak Sounds
en café Take Five. Dit soort samenwerkingen
versterken de binding met de stad en de uitstraling
naar buiten toe.

ambassadeurs komen op regelmatige basis bij
elkaar komen om actuele zaken te bespreken en
zodoende ook als ogen en oren voor het bestuur
van de ondernemingsvereniging te fungeren.
nog interessanter en levendiger te maken. Als
directeur is Tim Gaal binnen Venlostad.com ook
betrokken als ambassadeur. Deze ambassadeurs
komen op regelmatige basis bij elkaar komen
om actuele zaken te bespreken en zodoende
ook als ogen en oren voor het bestuur van de
ondernemingsvereniging te fungeren.

Ondernemersvereniging
Grenswerk is lid van ondernemersvereniging
Venlostad.com. We vinden het belangrijk om
te weten wat er leeft onder de ondernemers,
om informatie uit te wisselen en samen de
stad nog interessanter en levendiger te maken.
Als directeur is Tim Gaal binnen Venlostad.
com ook betrokken als ambassadeur. Deze
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NIEK NELLEN (
“Grenswerk is een plek waar ik bands heb geprogrammeerd,
zelf heb gespeeld en waar wij de vrijheid hebben gekregen
voor eigen projecten, zoals Nightbirds. Samenwerken is altijd
fijn - we zitten op één lijn qua doelen en ik denk dat het ons
vaak gelukt is om iets tofs neer te zetten. Grenswerk heeft
een duidelijke visie. Waar andere poppodia in Nederland
enkel het hoofd boven water proberen te houden en hun rol
als podium vergeten, neemt Grenswerk haar rol als initiator
van interessante projecten. Natuurlijk is het lastig om steeds
de zaal vol te krijgen, maar het is mooi dat Grenswerk haar
podium gebruikt voor samenwerkingen en jonge mensen
ruimte geeft om vette avonden neer te zetten.
Ze denken ook goed mee over de praktische kant en hebben
hart voor de zaak. In een tijd waarin het moeilijk is om shows
uit te verkopen, moet een poppodium toch verrassende acts
blijven bieden en de popcultuur naar een hoger plan tillen.
Ook al is dat lastig, meegaan met de tijd maar tegelijkertijd
schijt durven hebben aan trends en een eigen koers varen.
Hoewel ze veel tijd en energie kosten, ligt de kracht en
reputatie van Grenswerk ook in de unieke bijzondere
projecten, die niet alleen in de grote zaal plaatsvinden maar
ook op locaties zoals het Grenswerk Café of op festivals en
unieke locaties zoals in de Joriskerk.”

Muzikant en frontman Afterpartees
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MAARTEN
VAN ERP
“We hebben vanaf de komst van Grenswerk de ambitie
uitgesproken om samen te werken. We zijn in een paar jaar
tijd naar elkaar toegegroeid, heel organisch eigenlijk, ook
omdat ik als programmeur een klik heb met team Grenswerk
en zelf liefhebber ben van popmuziek natuurlijk. We
begrijpen elkaar. Dat helpt. Als je ziet wat er in de afgelopen
twee jaar allemaal gedaan is ten opzichte van daarvoor... dat
is enorm.
We willen samen met Grenswerk het popklimaat naar
een hoger niveau te tillen. Idealiter zijn we zo met elkaar
verweven dat bookers ons als één podium gaan zien.
Dan kunnen we de podiumpositie van Venlo echt sterk
maken. We hebben op dat front flinke stappen gezet de
laatste tijd. Ik ga zelfs mee naar Eurosonic Noorderslag,
zodat Grenswerkprogrammeur Johan en ik als één podium
kunnen netwerken. Ik krijg vanuit de schouwburgwereld
vaak de vraag: hoe doen jullie dat toch? We lopen voorop
hierin. Er zijn in Nederland maar een paar voorbeelden met
vergelijkbare samenwerkingen, bijvoorbeeld in Nijmegen
of Groningen. Ons succes zit ‘m vooral in de wil en het
vertrouwen, de oprechte wens om grote popacts naar Venlo
te halen, of ze nou in onze zaal staan of bij Grenswerk. Zo
zag ik vorig jaar een hele toffe dansact die teruggaat op de
housecultuur: Guy en Roni. Dat zou bij ons lastig zijn, die
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act heeft toen in Grenswerk gestaan. Andersom boekt Johan
een blueslegende voor onze zaal omdat die beter bij ons past.
Ook de Doolhof-concerten en Wende Sneijders zijn perfecte
voorbeelden van acts die we als los podium nooit hadden
kunnen binnenhalen en uitverkopen.
Natuurlijk is samenwerken ook een uitdaging, we zijn een
totaal andere organisatie, anders qua financieel model, maar
ook qua structuur. We leren echter van elke productie en
leggen steeds meer dingen vast. Er wordt goed geëvalueerd en
we maken dingen beter voor de volgende keer. Het is absoluut
de intentie om op lange termijn met elkaar op te trekken.
Hopelijk krijgen we die ruimte ook, want het is gewoon heel
tof dat je als podium en als stad meer mogelijkheden hebt.”

Programmeur Theater de Maaspoort
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SAMIR AIT MOH
“Dankzij Grenswerk kon ik mijn passie uitoefenen. Als artiest
en organisator moet je een plek hebben waar je je kunt uiten.
Ik kon bij Grenswerk optreden en events organiseren, als Sam
O Neall, later als Moksi. Grenswerk is ook vanaf het begin een
trouwe partner van mijn festival Stereo Sunday en heeft altijd
in mij geloofd. Ze boden me zelfs studioruimte aan toen ik
door een verhuizing even zonder zat.
Het team van Grenswerk is enorm gedreven en heeft in de
loop der jaren veel kennis vergaard. Ze doen niet zomaar
wat. Wat mij betreft is de volgende stap talentontwikkeling.
Maak bijvoorbeeld een database van artiesten uit de regio en
ondersteun die artiesten intensief. Maak van Grenswerk een
space waar artiesten elkaar onderling leren kennen, zodat er
een echte scene ontstaat. Er is nu te weinig kruisbestuiving
tussen stromingen en disciplines. Bands weten niet wat er in
de rapscene gebeurt en producers weten het zangtalent niet te
vinden. Ook programmeurs van Venlose festivals weten vaak
niet wat er écht speelt. Ik denk dat Grenswerk de spilfiguur
is voor de Venlose muziekscene als zij erin slagen om al die
verschillende groepen aan elkaar te koppelen.”

Producer (Moksi)

52

53

TASILO PIECK
“Grenswerk is heel waardevol voor onze band. Het podium
biedt ons repetitieruimtes, wel liften mee op hun marketing
en hun connecties en krijgen onder andere via Grenswerk
optredens en nuttige feedback op onze shows. Wat ons enorm
heeft geholpen, is de projectruimte die we mochten inrichten
voor onze professionele ontwikkeling. Wij hebben kunnen
laten zien dat we geen ‘hobbybandje’ zijn, maar dat we er
fulltime voor gaan.
In aanloop naar het festivalseizoen hebben we de kans
gekregen om ons voor te bereiden op de grote podia. We
mochten repeteren in de grote zaal met alle faciliteiten. We
kregen er alle medewerking, echt super!
Wat betreft connecties: Grenswerk heeft korte lijntjes naar
Pop in Limburg en de Provincie Limburg, wat ons helpt om in
de toekomst samen projecten op te zetten. Onze relatie met
Grenswerk zorgt dat we beter worden en meer voor elkaar
krijgen. Heavenly Heroes werkt momenteel in co-productie
met Grenswerk aan een tof project. De expertise van
Grenswerk betreft dan onder andere marketing, connecties bij
andere poppodia en het aanschrijven van subsidieverleners.
Door samen te werken kunnen we gezamenlijke doelen
bereiken. Een ander mooi voorbeeld: een live-optreden op de
jubileumvinylplaat ‘5 jaar Grenswerk’ zou anders nooit op ons
pad zijn gekomen...”

Bandlid van Heavenly Heroes
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ROLPH VAN
HEYSTER
“We hebben al van alles samen met Grenswerk gedaan…
natuurlijk het exclusieve concert van hiphoplegende
Ghostface Killah, maar ook onze anniversary’s en een aantal
in-stores, o.a. voor Popronde. Ja, het is wel bijzonder dat
je als kledingzaak samenwerkt met Grenswerk, maar voor
ons ligt het in het verlengde van wat wij doen. Calico Jack is
een community-driven-store. We zijn meer dan een winkel,
willen een community creëren. Events organiseren is een
belangrijk deel daarvan. Sterker nog, voor onze leveranciers
is het een voorwaarde. We voeren exclusieve merken en die
willen alleen aan ons gelieerd zijn als we ons onderscheiden,
buzz veroorzaken, o.a. met toffe events. We moeten merken
uit Londen of Los Angeles overtuigen dat we ertoe doen en
dat is niet gemakkelijk als winkel in een provinciestadje als
Venlo. De samenwerking met een tof poppodium helpt dan.’
De samenwerking met Grenswerk verloopt erg goed, heel
professioneel. Ze nemen vaak zelf het initiatief en denken
goed met ons mee. De taakverdeling verloopt prima, we
trekken echt samen op.
Wat Grenswerk voor de binnenstad van Venlo betekent? Vibe!
Er gebeurt iets. Alleen winkels in een centrum is saai. Sterker
nog, steeds meer winkels verdwijnen. De voorspellingen
zijn dat slechts 25 procent van de binnenstad uit winkels zal
bestaan. Horeca en cultuur worden belangrijker. Een goed
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poppodium zorgt voor een spannende dynamiek
in de stad, verjonging en inspiratie. Ik denk dat de
binnenstad in de toekomst wordt overgenomen door
enkele beeldbepalende, inspirerende winkels en
horeca die zich écht onderscheiden. Een poppodium
als Grenswerk is er daar definetely één van.’
Ze moeten vooral blijven doen wat ze doen, maar
ik hoop wel dat Grenswerk blijft inspireren en
prikkelen. Ze moeten zorgen dat ze toonaangevend
en beeldbepalend blijven, durven en meer naar
buiten treden. Een valkuil is dat een podium als
Grenswerk zich té veel op Venlo en omgeving gaat
focussen. Ze moeten juist over de grenzen van de
stad en de regio blijven kijken, met een aanbod dat
blijft verrassen.”

Eigenaar van Calico Jack Store
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5.
Van
matrozen
tot
kapiteins
Educatie en
talentontwikkeling

DE KOERS
6.	Versterken van educatie en talentontwikkeling

Talentontwikkeling in vele gedaantes
Grenswerk heeft een traditie in het
opleiden van jonge muziekliefhebbers
tot professionals in de popmuziek
en wil die traditie hooghouden en
versterken. Van een muziekproject op de
basisschool om de hoek tot de jongere
die als vrijwilliger achter de schermen
werkt of het talentvolle bandje dat met
onze hulp landelijk kan doorbreken...
educatie en talentontwikkeling komen
in vele gedaantes. Wat ons betreft
spelen we een voortrekkersrol in al die
verschijningsvormen.
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Nieuwe bemanning:
educatief medewerker
De afgelopen jaren werd vanuit allerlei hoeken
een beroep gedaan op onze educatieve rol.
Als poppodium met een regionale spilfunctie
nemen we die rol heel serieus en zullen we de
komende jaren tijd en ruimte maken om die
rol waar te maken. Het aanstellen van een
volwaardig educatief medewerker is daarin een
logische vervolgstap. Hiermee kunnen we de
maatschappelijke functie van ons poppodium
versterken, meer aanwezig zijn in wijken en op
scholen, meer zichtbaar worden voor talent,
meer verbindingen leggen tussen muzikanten,
een beter platform bieden aan iedereen die zich
wil bekwamen binnen een van de facetten van de
popcultuur.

Tip: Lees ook het hoofdstuk Grenswerk als vlaggenschip
over verschillende samenwerkingsverbanden in het kader van
talentontwikkeling en educatie!
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Verdieping nul
Grenswerk investeert de komende jaren in de
verdere ontwikkeling van Verdieping Nul. Met
Verdieping Nul geven we binnen onze organisatie
letterlijk ruimte aan talentontwikkeling en
educatie. 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
maken heeft. In een nutshell: leren, repeteren en
opnemen.
Om de waarde van Verdieping Nul te verzilveren,
moeten we de mogelijkheden van Verdieping Nul
zichtbaarder maken aan de buitenwereld, zowel
voor particulieren als het educatieve veld. Ook
willen we ervoor zorgen dat er (meer) projecten
geïnitieerd worden.
Echter, om onze ambities hierin waar te kunnen
maken hebben we een coördinator voor Verdieping
Nul nodig. Ideaal gezien is dit een taak voor de
educatief medewerker die we in dienst willen
nemen. We zien iemand voor ons die weet hoe
het werkt, zelf praktisch is ingesteld en zelf
ook muzikant is, zodat hij makkelijk ‘the dots
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connect’. In 2019 hebben we bij wijze van test een
freelancer hiervoor in dienst gehad en dat smaakt
naar meer. We hopen dat we zo iemand aan ons
team kunnen toevoegen.

Onze visie is, en daar maken we ons heel
sterk voor, dat educatie en talentontwikkeling
de R&D (research and development) van de
regionale popcultuur is: hierin investeren is
noodzakelijk voor een florerende regionale
pop-toekomst!
Popklimaat
Grenswerk wil op meerdere niveaus aan talentontwikkeling werken, binnen de muren van het
podium, maar zeker ook daarbuiten. Een van
de voorwaarden om talent tot bloei te laten
komen, is een gunstig popmuziekklimaat en
bijbehorende infrastructuur. Zo’n gunstig klimaat
en infrastructuur creëer je niet alleen!
Grenswerk werkt daarom samen met Pop in
Limburg aan een plan om een meer vruchtbare
bodem voor poptalent te ontwikkelen. Daarvoor
willen we de handen ineenslaan met diverse
partners in deze regio, waaronder Muziekkantine
Horst, Bosuil Weert en ECI in Roermond.
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De volgende ambities voor
Noord-Limburg staan daarin centraal:
1.	Het versterken van lokale
ontwikkelingen bij Grenswerk,
Bosuil, ECI en Muziekkantine door
te zorgen dat deze ‘clubs’ meer
budget krijgen (uren professionele
kracht én projectgelden) om aan
talentontwikkeling te kunnen werken.
2. Toewerken naar een netwerk en
ketenaanpak, de samenwerking
tussen de regio’s in Noord-Limburg
bevorderen en deze ook laten
aansluiten op provinciaal netwerk
(maar dat kan alleen als punt 1 ook
wordt geregeld.)
3. Toewerken naar een regionaal
productiehuis, een samenwerking
tussen Bosuil, Grenswerk en ECI. Dit is
hét stipje op de horizon. Het platform
voor professionele muzikanten in de
regio, waaraan de keten daaronder,
beginnende talenten, zich kan
optrekken…
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LIEVE FREY
“Grenswerk is voor jonge en beginnende muzikanten
erg belangrijk. Een poppodium in de regio is sowieso een
stimulerende factor in het nastreven van de muzikale
droom. Als beginnende band is het lastig om veel te kunnen
optreden. Ik denk dat programmeurs bang zijn beginnende
bandjes te boeken, omdat die geen volle toko garanderen.
Dat snap ik wel, maar ik sta te springen om te spelen en ik
ben zeker niet de enige. Van veel spelen, word je een betere
muzikant en performer. De ene keer sta je voor een volle zaal
en de andere keer zijn er meer stoelen dan mensen. Daar
leer je van. Ik hoop dat Grenswerk mijn muziek blijft volgen
en aan me denkt als ze een keer een voorprogramma zoeken
bijvoorbeeld. Misschien zou het ook leuk zijn als Grenswerk
een keer een bandwedstrijd organiseert.
Dankzij Grenswerk en Johan Hauser (de programmeur) heb
ik dit seizoen toch drie keer kunnen spelen met mijn band
Floating Leaf. Zoals gezegd, Grenswerk biedt me een podium
en helpt mij en mijn band Floating Leaf in onze ontwikkeling.
Ik hoop dat we altijd vriendjes kunnen blijven!”

Muzikant, frontvrouw Floating Leaf
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RIAN DINGS
“Grenswerk maakt TechKicks! facilitair mogelijk. In de
toekomst zou ik graag nog meer samenwerken en integreren.
We organiseren TechKicks! voor kinderen in de leeftijd van
6 tot 12 jaar en laten ze spelenderwijs kennismaken met
technologie door onze evenementen. Zij vinden het gebouw
zo gaaf, ze kunnen en mogen er rondrennen en ontdekken. Zo
maken jonge kinderen op een laagdrempelige manier kennis
met het poppodium in hun stad. Wellicht biedt de toekomst
ook mogelijkheden om ze te laten ervaren wat er achter de
schermen van een poppodium gebeurt. Hoe word ik licht- of
geluidstechnicus? Wat komt er allemaal bij kijken om een
band op te laten treden? Hoe werkt een dj-set? Kinderen
zijn nieuwsgierig en vinden het cool en interessant om
hierover te leren. Je zult dan ook zien dat het mes effectief
aan twee kanten gaat snijden. De ervaring blijft hangen
en enthousiaste kinderen maken enthousiaste leerlingen,
vrijwilligers en uiteindelijk misschien zelfs technici.”

Organisator TechKicks!
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Talentontwikkeling in de wijken

Vrijwilligers en stagiaires

Natuurlijk zijn er de talenten die zich aan onze
deur melden, maar er is ook veel ‘verborgen’
talent. Door de wijken in te trekken, hopen we
ook daar de komende jaren ‘ruwe diamanten’ te
vinden om ze kennis te laten maken met onze
mogelijkheden. Twee mooie voorbeelden waarbij
we letterlijk de wijk intrekken zijn het Festival
Oost-West en het project Cultuurimpuls.

Grenswerk maakt nadrukkelijk de keus om voor
de uitvoering van de producties en activiteiten
veel gebruik te maken van vrijwilligers. Wij zien
onze vrijwilligers als ‘eerste lijn ambassadeurs’:
ze dragen vanuit een eigen intrinsieke motivatie
onze missie uit en door de sociale cohesie binnen
de vrijwilligersgroep ontstaat een zeer prettige
werksfeer, waarbij
een grote mate van betrokkenheid de boventoon
voert. Grenswerk heeft - ook vanuit het
voormalige perron 55 - een traditie in het opleiden
van jonge muziekliefhebbers die daarom niet
zelden uitgroeien van vrijwilliger of stagiaire tot
professionals in de popmuziek. Grenswerk wil die
traditie hooghouden en versterken. De komende
jaren blijven we ook onze maatschappelijke
verantwoordelijkheid nemen door young
professionals kansen te bieden in de vorm van
een stage. Gemiddeld werken we jaarlijks met 15
stagiaires van alle onderwijsvormen.

Via Cultuurimpuls geven we jongeren uit de
wijken de kans om bij Grenswerk hun talent
te ontwikkelen. Dat kan klein beginnen - met
een optreden op hun eigen school - maar
via Verdieping Nul uitmonden in grotere
optredens en meer kansen.
Via Cultuurplatform Venlo organiseren we ook
het Oost West Festival, een winters festival,
verdeeld over verschillende huiskamers
geconcentreerd in één wijk van de stad.
Een festival waar talentontwikkeling én
ontmoeting tussen artiesten, publiek en
gezinnen die hun huiskamer ter beschikking
stellen centraal staat. In iedere huiskamer
wordt een ervaren artiest geprogrammeerd,
die een jong talent onder zijn of haar hoede
neemt.
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ROY VERSCHOOR
“Grenswerk helpt mijn leerlingen. Als ze bij mij een cursus
volgen, het leuk vinden en verder willen, is de volgende stap
optreden. Dat kan ik ze niet leren, dat moeten ze ervaren.
Doordat de DJ Academy op Verdieping Nul van Grenswerk
zit, is zo’n optreden dan snel geregeld. Doordat ik ooit zelf in
Perron 55 ben begonnen en tegenwoordig dj-cursussen geef
op Verdieping Nul ontstaan er ook voor mij kansen. De lijntjes
zijn kort. Zo word ik nu gevraagd om voor en na het optreden
van Kool & the Gang te draaien in De Doolhof, dat is gewoon tof.
Wat ik zou doen om educatie en talentontwikkeling te
stimuleren? Meer educatieve activiteiten organiseren. Ik heb
een tijdje geleden een masterclass georganiseerd met Samir
Ait Moh (Moksi), en Tommy Schouren (productiemanager
van Afrojack) en een vertegenwoordiger van Pioneer. Dat kon
omdat ik Samir en Tommy goed ken en de vertegenwoordiger
van Pioneer kosteloos wilde komen. Toch kostte het veel
(vrije) tijd en energie. Het budget ontbreekt voor dit soort
initiatieven, dat is jammer, want is een uniek concept
waarmee je een breed en jong publiek aantrekt en de
talentontwikkeling bevordert.”

DJ Academy Venlo
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TASILO PIECK
“Grenswerk heeft een belangrijke rol binnen het
cultuuraanbod van Venlo en omstreken. Op maatschappelijkeducatief gebied is wel een inhaalslag nodig. Poppodium
Grenswerk wil zich heel graag verbinden aan scholen, maar is
daar door andere uitdagingen de afgelopen jaren te weinig aan
toegekomen. Sinds mijn aanstelling begin 2019 - al is het
slechts een paar uur per week - heb ik me ontwikkeld als
aanspreekpunt en onderzocht waar de vraag van de scholen
ligt en mijn netwerk kunnen uitbreiden. Een ontwikkeling die
hard nodig was voor alle partijen, dat merk ik vrijwel dagelijks.
Er zijn inmiddels stappen gezet, zo ondersteunen we
naschools aanbod op basisschool de Toermalijn. Basisscholen
weten niet zo goed welke wegen ze moeten bewandelen om
een muzikaal programma op te zetten. Daar kan ik in
meedenken en eventueel coproduceren. De topklassen
muziek van het Valuascollege staan op het punt om een
intensieve samenwerking met Poppodium Grenswerk aan te
gaan om leerlingen meer praktijkervaring mee te geven. Ook
daarin ondersteun ik. Grenswerk heeft de wil én de expertise
om muzikaal talent te ondersteunen. Het netwerk is groot en
het poppodium heeft genoeg faciliteiten. Dat betekent dat
projecten op het gebied van muziek snel opgepakt en ingevuld
kunnen worden. Denk aan workshops op locatie,
masterclasses in Grenswerk, naschools aanbod, projecten in
de wijken, rondleidingen in Grenswerk, enzovoorts. Ideeën
genoeg, maar er moet wel mankracht en middelen zijn.
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Er is nog veel werk te verzetten: de repetitieruimtes moeten
nog meer in de kijker worden gezet. Het moet duidelijker
worden wat Verdieping Nul te bieden heeft, ook voor
muzikanten. Het Valuascollege wil nu aansluiten met hun
topklas muziek om leerlingen voor te bereiden op het
conservatorium of de Rockacademie. Dit is een grote
ontwikkeling die nu in de kinderschoenen staat. Wat ik heel
erg merk tijdens de privégitaarlessen die ik geef in Grenswerk
is dat de meeste van mijn leerlingen uit een bepaald sociaal
milieu komen waarbij de privélessen voor de ouders makkelijk
te betalen zijn. De kinderen wier ouders dat niet hebben,
melden zich niet of nauwelijks. Daarnaast merk ik ook dat
veel Venlonaren Grenswerk niet kennen of er nooit zijn
geweest, omdat de drempel te hoog ligt: een indrukwekkend
gebouw waarbij mensen al zenuwachtig worden als ze de
ingang proberen te vinden. Ik zou een manier willen vinden
om de drempel te verlagen.
Als er genoeg geld zou zijn, zou ik talentvolle kinderen in alle
klassen van de samenleving bij elkaar brengen om te
musiceren: muziek verbindt. Degene die het niet kunnen
betalen, moet geld beschikbaar komen voor
muziekinstrumenten en professionele begeleiding. Er is veel
talent dat niet gezien wordt, ik zou ze uit hun isolement
willen trekken en bij Grenswerk een leertraject van enkele
jaren willen aanbieden.”

Coördinator Verdieping Nul
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PAUL MOEREL
“Op het gebied van talentontwikkeling valt nog veel te
winnen. Grenswerk heeft eigenlijk alles in zich om een
talenthub te zijn, maar het ontbreekt ze aan de middelen.
Dat is erg jammer, want je ziet dat de wil én de expertise er
is. Ze doen wat ze kunnen. Kijk maar naar de samenwerking
met onze activiteiten zoals Nu of Nooit en de Popronde, en
zelf hebben ze natuurlijk ook concepten als de Singles Club
en Verdieping Nul opgezet. Of neem het Pink Floyd-project,
een prachtvoorbeeld van hoe allerlei lokale verenigingen en
talenten aan elkaar geknoopt werden. Dat kostte veel energie,
maar je ziet wat het oplevert. Kortom: een poppodium als
Grenswerk zou een ideale talentontwikkelaar kunnen zijn: het
is een laagdrempelige plek waar jongeren zich sowieso thuis
voelen, er is onwijs veel expertise, een netwerk, et cetera.
Maar je moet er wel de middelen voor hebben.”

Directeur van Pop in Limburg
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6.
De
ideale
cruise
Laagdrempelige
en gestroomlijnde
horeca en service

DE KOERS
7.	De totaalbeleving van de bezoekers verder
optimaliseren

Een prettige totaalbeleving
Als we kijken naar onze missie, visie en
de ambities die daarbij horen, kun je
zien dat we een laagdrempelig podium
willen zijn, dat we oprecht een band
willen opbouwen met onze bezoekers en
dat we ons geweldige gebouw optimaal
willen benutten en delen.
Voor popliefhebbers willen we een
totaalbeleving bieden: de sfeer, de
muziek, de horeca, de service, de
omgeving en de gastvrijheid spelen
daarin een hoofdrol.
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Kwaliteit en beleving
Zoals we in de programmering altijd kiezen
voor kwaliteit, willen we ook dat bezoekers van
Grenswerk kwaliteit ervaren op het gebied van
sfeer, service en horeca.
Het café van Grenswerk speelt een heel belangrijke
rol als laagdrempelige entree van ons podium,
zowel voor bezoekers als artiesten. Het belang van
het café moet niet onderschat worden en krijgt ook
de komende jaren onze volle aandacht.
Grenswerk wil het perspectief van het publiek
op gebouw en service nog scherper in het oog
houden. We zullen onder meer zoeken naar een
methode om de beleving en waardering van onze
gasten nog beter en systematischer te volgen.
Verder onderhouden we - zoals u al kon lezen
in hoofdstuk 3, Op de brug dansen de mensen een intensieve en continue dialoog met onze
bezoekers, live én via social media.
Hoewel we altijd letten op de synergie tussen
zaal en café, willen we deze combinatie de
komende jaren nog beter stroomlijnen. We
willen de customer journey onderzoeken en waar
nodig zaken verbeteren. Alles aspecten van
de bezoekerservaring worden onder de loep
gehouden. Voorbeelden zijn de niet heel logische
koppeling tussen café en (grote) zaal. Het liefste
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wil je dat overal bedrijvigheid kan ontstaan, maar
logistiek is dit lastig, onder meer omdat je met een
‘betaald’ en ‘niet-betaald’ gedeelte te maken hebt.
Verder denken we aan gastvrijere varianten van de
garderobe, kluisjes of betalingssysteem. We volgen
de ontwikkelingen op dit front op de voet.

Verhuur
Horeca en verhuur zijn, zoals bij alle poppodia,
belangrijke inkomstenbronnen binnen de
exploitatie van Grenswerk. Grenswerk is trots op
en dankbaar voor het prachtige gebouw en deelt
dit graag met andere (maatschappelijke) partners
op momenten dat onze eigen programmering het
toelaat. Het zou jammer zijn om op ‘lege uren’
alle mooie faciliteiten onbenut te laten! Ook qua
verhuur willen we laagdrempelig zijn. We stellen
het podium en onze unieke faciliteiten graag ter
beschikking voor initiatieven uit de regio. We
hebben de laatste jaar al mooie stappen gemaakt
in de verhuur. Het is de bedoeling dat het een vaste
inkomstenbron wordt, zonder het inhoudelijk
programma in de weg te zitten.
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CHRISTA
CLABBERS
“Onze bezoekjes aan het Grenswerk Café zijn een
ontspanningsmoment voor ons, het is ons stamcafé. We gaan
er graag eens per week met het gezin wat eten of drinken.
‘Het café is een ontmoetingsplek voor gezinnen die in Q4
wonen of werken. Met de plannen voor de Maaskade hoop
ik dat het café in de toekomst ook meer toeristen aan zal
trekken. Grenswerk is een poppodium waar mensen zich
naar mijn mening snel thuis voelen. Het heeft een stedelijke
uitstraling maar een dorps gevoel. Alle medewerkers zijn
vriendelijk en je ziet dat ze plezier hebben in hun werk. Het
poppodium en het café zijn nog twee losse entiteiten. Het café
mag meer dienend zijn naar het poppodium tijdens concerten.
Denk aan een speciaal voorprogramma, een speciaal menu of
aangepaste openingstijden.”

Buurtbewoner Q4
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MIKEL BUWALDA
“De sfeer van een poppodium is minstens zo belangrijk als de
programmering. Het geluid en licht zijn sfeerbepalend voor
een optreden. Als de sfeer niet klopt, sta je al met 1-0 achter,
zeker in Venlo waar graag gepraat wordt. Ik vond het wel fijn
dat Grenswerk meteen een gesprek met me aanging naar
aanleiding van mijn blog op krag.nu over de sfeer binnen het
poppodium. Gaaf dat Vincent Huibers ook daadwerkelijk de
boel op heeft geleukt. De architectuur van het gebouw vind
ik gaaf en in het café heb ik nog nooit iets gegeten wat ik niet
lekker vond. Toch mis ik nog steeds de ziel in het gebouw. Het
is te mooi, te netjes. De muntjesautomaat en de kluisjes zijn
zo teleurstellend. Als ik voor zo’n muntjesautomaat sta, voel
ik me een klant, een nummer. Dat werpt een drempel op. Het
is veel te professioneel, kil en industrieel. Hoe dat veranderd
kan worden? Met een lekker ouderwetse garderobe, menselijk
contact. En geen onderhoud meer. Niet dat je niks moet doen
als het dak op instorten staat, maar als er iets op de muur
gekalkt wordt, haal dat dan niet weg.”

Initiatiefnemer, fotograaf en schrijver van krag.nu
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7.
Grenswerk
groen
Duurzaamheid
en green stagess

DE KOERS
8.	Grenswerk wil een donkergroen podium
worden, hoe sneller hoe beter.

Duurzaam tot in de haarvaten
De urgentie om aan de slag te gaan met
duurzaam ondernemen groeit, ook in de
culturele sector. Wij zien als Grenswerk niet
alleen heel veel mogelijkheden om energie
en afval te verminderen, maar ook de kans
om een boodschap over te brengen. Wij
vinden dat we als modern en innovatief
cultuurpodium een voorbeeldfunctie te
vervullen hebben. Daarnaast kunnen
duurzaamheidsmaatregelen ook prima
hand in hand gaan met bedrijfseconomische
besparingen. Wij beschikken natuurlijk al over
een relatief energiezuinig pand, echter zijn er
zeker nog meer duurzame maatregelen door
te voeren. Denk aan: minder energie, minder
afval, maar ook aan het sociaal aspect,
zoals toegankelijkheid of het bieden van
werkplekken aan mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt.
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Aan de slag met green stages
Grenswerk tekende in 2018 een convenant met Green Stages,
een landelijke organisatie die podia helpt te verduurzamen. In
samenwerking met GreenStages gaan we de komende jaren de
transitie maken naar een meer duurzame bedrijfsvoering.

Hierbij werken we stapsgewijs toe naar de
volgende doelen:
• Plasticvrij
• Gasloos
•	Podium met impact
(uitdragen van duurzaamheid)
• Circulariteit
• Certificering

expertise te delen. We slaan niet alleen de handen ineen met
andere podia - om van elkaar te leren - maar er komen ook
studenten op afstudeerstages en -onderzoeken doen om onze
kennis te vergroten.

Bewustwording
Onderdeel van het plan is ook bewustwording en draagvlak
creëren bij onze bezoekers, medewerkers en partners. We
willen iedereen motiveren om hieraan bij te dragen en dat
gaat verder dan onze organisatie.

GreenStages heeft bij alle aangesloten podia een nulmeting
gedaan, zo ook bij ons. Daar rolt een meerjarenplan uit,
waar momenteel aan gewerkt wordt. We willen zo snel
mogelijk starten, ook om wetgeving voor te zijn en de tijd
te hebben om op een slimme, efficiënte en doeltreffende
manier bewuste keuzes te kunnen maken. Vanaf nu kijken
we met een ‘groene’ bril naar elke aanschaf en aanpassing
in onze organisatie. Laaghangend fruit pakken we meteen
aan, zo zal Grenswerk al in oktober 2020 singel-use-plastic
vrij zijn, stappen we per direct over op milieuvriendelijke
schoonmaakmiddelen en wordt een kapotte lamp vervangen
door LED. Binnen GreenStages zijn we aangesloten bij een
netwerk van 20 andere podia in Zuid-Nederland om kennis en
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