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Dit is de businesscase van poppodium 
Burgerweeshuis. Het maakt onderdeel 
uit van het verfijningsonderzoek her-
huisvesting poppodium Burgerwees-
huis. Het verfijningsonderzoek valt 
volgens de Leidraad Grote Projecten 
van de gemeente Deventer onder de 
verkenningsfase (deelfase I). 

Voorafgaand aan deze fase hebben we de initiatieffase 
doorlopen. De initiatieffase bestond uit een aantal deel-
onderzoeken. In 2019/2020 hebben we een locatiestudie 
uitgevoerd. Daarvan bleven uiteindelijk twee locaties op 
het Haveneiland over die nader zijn onderzocht. In januari 
2022 heeft de raad van Deventer een besluit genomen over 
de ‘Initiatieffase huisvesting Burgerweeshuis’. Het raads-
besluit bevat een voorkeursscenario ‘In één keer over’ en 
een beoogde nieuwe locatie voor Burgerweeshuis, namelijk 
de Stiho-locatie (Sint Olafstraat 5). Uit het onderzoek van 
4advies en dat van Berenschot is gebleken dat dit de beste 
locatie is voor een nieuw poppodium in Deventer.

De volgende onderzoeksfase moet leiden tot een volgend 
raadsbesluit om daadwerkelijk te investeren in een he-
dendaags poppodium op Haveneiland. De businesscase 
inclusief organisatieontwikkelingsplan en een meerjarige 
financiële exploitatie van poppodium Burgerweeshuis is 
één van de producten die hiervoor wordt opgeleverd. Deze 
businesscase is geheel zelfstandig door Burgerweeshuis 
opgesteld en onafhankelijk getoetst door Berenschot. 

Daarnaast hebben we een fijne samenwerking gehad met 
4Advies, verantwoordelijk voor het programma van eisen 
en Architectenlab, verantwoordelijk voor het getekend 
programma van eisen.

Het poppodium maakt een flinke professionaliserings-
sprong naar een hedendaags poppodium. Met goed 
geoutilleerde zalen voor kleine en grote producties en een 
gezonde exploitatie van onze activiteiten zijn we klaar 
voor de toekomst. We vergroten straks, naast de intrinsie-
ke waarde, de maatschappelijke en economische waarde 
van popcultuur.

SAMENVATTING
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Als Burgerweeshuis programmeren 
we divers en inclusief en tegelijkertijd 
kiezen we voor een helder profiel op 
het gebied van internationaal aanbod, 
nachtcultuur, talent op het podium 
en programmering met een ‘bijzonder 
karakter’. Daarmee behouden we onze 
identiteit, ons vaste publiek en door 
de groei en diversiteit van programma 
spreken we ook nieuw publiek aan. Met 
onze sterke nachtcultuur en talent op 
het podium investeren we in jonge-
rencultuur. Een belangrijke doelgroep 
om binnen de gemeente Deventer in te 
investeren en aan ons te binden.

Haveneiland, onderdeel van het Havenkwartier wordt een 
spannend gebied in de centrumschil. Dé plek waar crea-
tieven en cultuurliefhebbers, en in het bijzonder muziek-
liefhebbers, komen om te maken, te werken, te wonen, te 
(be)leven en te genieten. 

De broedplaats van popcultuur met Burgerweeshuis, BRUT 
en STROOM als aanjagers in het gebied gaan zorgen voor 
reuring en aantrekkingskracht van andere bedrijvigheid. 
Burgerweeshuis fungeert als de versneller van de stede-
lijke ontwikkeling van Haveneiland samen met de andere 
creatieve bedrijven die hier al zijn gevestigd of zich nog 
gaan vestigen.
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De totale investering betreft ruim 15.000.000 euro. Dit 
is inclusief huisvesting van productiehuis BRUT en de 
muzikale community STROOM. De eerdere raming uit 
de initiatieffase was ca. 11.000.000 euro. De meerprijs is 
grotendeels toe te schrijven aan: de kosten voor verwer-
ving van de grond en opstal inclusief 10% indexatie, een 
verhoging van inrichtingskosten, bijkomende kosten en 
een toevoeging van popoefenruimten. Ook zijn er sub-
stantiële prijsstijgingen van grondstoffen, dit leidt tot een 
hoger bouwkostenniveau en er wordt rekening gehouden 
met prijsstijgingen van 3,1% per jaar vanaf peildatum. Met 
als opleverdatum december 2025.

Onze businesscase is opgebouwd vanuit realistische en 
toch ambitieuze plannen. De focus ligt bij onze kernfunc-
tie: het programmeren en organiseren van concerten en 
nachtcultuur, waarbij de komst van de grote zaal en de 
twee zalen parallel kunnen programmeren zorgen voor een 
forse stijging van activiteiten, bezoekersaantallen (70% 
groei) en zaalbezetting. 

In de nieuwe huisvesting willen we graag financieel gezond 
van start. We hebben een exploitatiemodel uitgewerkt op 
basis van het Iglo-model. Het Iglo-model geeft duidelijk 
weer hoe een cultreel bedrijf als een poppodium werkt en 
is ingericht en wat de rol is van gemeentelijke subsidie. 

Baten en lasten behorend bij de voorziening en baten en 
lasten behorend bij de subsidiabele én overige activiteiten 
zijn hierdoor los van elkaar inzichtelijk. 

Vanuit de Vakgroep Vastgoed van de gemeente Deventer 
wordt de benodigde investering omgerekend naar een 
kostprijs dekkende huur. Deze bedraagt circa 672.000 euro 
per jaar. Deze wordt vervolgens volledig toegerekend aan 
Burgerweeshuis. Dat betekent dat we één op één compen-
satie van deze stijgende huurlasten nodig zullen hebben in 
de vorm van subsidie. Een hogere huurlast kunnen wij niet 
vanuit andere inkomsten dragen, dat zou een te risicovolle 
exploitatie opleveren. De subsidielast komt daarmee op 
1.416.330 euro. Dit is 41% van de totale exploitatie van 
Burgerweeshuis en daarmee geheel marktconform verge-
leken met andere referentiepodia.

Voor de financiële dekking van de benodigde investering 
verwijzen wij naar de rapportage van de gemeente Deven-
ter. Zij gaan over de financiële structuur die de Vakgroep 
Vastgoed vanuit beleidskaders hanteert en hebben daarbij 
ook een dekkingsplan opgesteld inclusief mogelijkheden 
van externe financieringen op het gebied van herbestem-
ming industrieel erfgoed, verduurzaming, stedelijke ont-
wikkeling en brede welvaart. 

Inhoudsopgave →
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VOORWOORD

The offer you can’t refuse ligt hier voor u! Een beschrijving 
van de CLUB VAN DE TOEKOMST. De bewoording die we 
sinds 2016 ‘Geef Deventer de CLUB van de toekomst’ als 
campagne hebben ingezet.

Burgerweeshuis is én blijft er voor mu-
ziekliefhebbers. We maken ons be-
staande poppodium toekomstbesten-
dig op alle fronten. Zowel voor, op en 
achter het podium zorgen we ervoor dat 
onze gasten mooie ervaringen opdoen 
en genieten van livemuziek en popcul-
tuur in de breedste zin van het woord.

Bij de opening in 2026 kunnen we zeggen dat Deventer 
eindelijk haar verdiende poptempel heeft verworven! Een 
mooie culturele basisvoorziening passend bij de stad, haar 
inwoners en in lijn met de ambities op het gebied van het 
aantrekken van bedrijven, creatieve stedelingen en groei 
van het aantal inwoners. Voor het zover is moet er nu op 
alle fronten ‘groen licht’ gegeven worden.

Wilt u ook groen licht, betrokken zijn, investeerder zijn, 
toekomstmaker zijn? Lees dan deze businesscase waarin 
we als team Burgerweeshuis vanuit passie, bevlogenheid, 
ervaring, onderzoek en visie het volle vertrouwen hebben 
in een toekomstbestendig en hedendaags poppodium in 
en voor Deventer en haar regio.

We vertellen waar we vandaan komen, waartoe we dienen 
en welke waardes er zijn toe te schrijven als er een ster-
ke popcultuur in de stad aanwezig is. Welke kansen en 
ambities wij hebben en tegelijkertijd de ambities van de 
gemeente Deventer bereikbaar maken. 

U leest 40 jaar ervaring. We weten waar we goed in zijn, 
wat we willen behouden en waar we verder in willen pro-
fessionaliseren en doorgroeien. 

De businesscase is voortgekomen vanuit onze missie, 
visie, trends en ontwikkelingen in de popindustrie en aan 
de hand van een benchmark waarbij er een degelijke en 
betrouwbare marktanalyse is gemaakt van vergelijkbare 
podia en steden. 

We hebben, na veel locatieonderzoeken, veel vertrouwen 
in een vestiging op Haveneiland. Het sluit naadloos aan bij 
onze identiteit. We willen als poppodium graag een her-
bestemming geven aan het industriële erfgoedpand Stiho. 
Havenkwartier, de connectie tussen De Kien en Gasfabriek, 
de buffer tussen zware industrie en wonen. Burgerwees-
huis als kwartiermaker van de gebiedsontwikkeling  
Haveneiland!
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Wij hebben deze businesscase met veel aandacht, input 
van derden, marktonderzoek en waarheidsgetrouw opge-
steld. Het laat een transparant beeld zien over culturele 
inhoud en het toekomstperspectief. Het laat ook zien dat 
je voor inhoudelijk programma, kwaliteit en een podium 
op niveau en passend bij de stad Deventer moet investe-
ren in een goede culturele voorziening. In onze ogen is dat 
een verantwoordelijkheid van de gemeente. Wij hopen 
dat we u vanuit onze professionaliteit en het inschakelen 
van expertise van 4Advies en Architectenlab en de onaf-
hankelijke toets van deze businesscase door Berenschot u 
kunnen overtuigen dat een incidentele investering in een 
hedendaags poppodium een waardevolle toevoeging is aan 
het basisvoorzieningen niveau van onze mooie gemeente 
Deventer. Een voorziening die bijdraagt aan de culturele 
verrijking van bewoners en bezoekers en ons aantrekkelijk 
maakt als vestigingsstad voor toekomstige bewoners en 
bedrijven. Een voorziening die ervoor zorgt dat de stad ver-
jongt en makers en andere creatieve stedelingen, Deventer 
zien als een inspirerende omgeving waar ondernemerszin, 
eigenheid en een aantrekkelijk maakklimaat in het DNA 
zitten. 

Wij wensen u veel leesplezier en uiteraard ben ik bereid 
om persoonlijk een nadere toelichting te geven en/of vra-
gen te beantwoorden.

Met vriendelijke groet, mede namens het bestuur en team 
Burgerweeshuis,

Kelly Hammer
Directeur Poppodium Burgerweeshuis

Inhoudsopgave →

→



7

Samenvatting
 
Voorwoord

1.  ALGEMEEN

1.1  Historische ontwikkeling Poppodium Burgerweeshuis in Deventer
1.2  Aanleiding
1.3  Een blik vooruit

2.  DOELSTELLINGEN EN AMBITIES

2.1  Missie, visie en kernwaarden
2.2  Onze kansen en ambities

2.2.1  Burgerweeshuis is onderscheidend met sterk programmeringsprofiel
2.2.2  Burgerweeshuis, BRUT en STROOM versterken samen het maakklimaat
2.2.3  Burgerweeshuis katalysator van gebiedsontwikkeling Haveneiland
2.2.4  Burgerweeshuis versterkt de lokale economie
2.2.5  Burgerweeshuis is functioneel-ruimtelijk en bouwtechnisch klaar voor de toekomst
2.2.6  Burgerweeshuis pakt kans op verduurzaming
2.2.7  Optimaal benutten nieuw pand door inzet op zakelijke activiteiten

3.  BURGERWEESHUIS CONCEPT

3.1  De doelgroepen
3.2  Concerten
3.3  Nachtcultuur

INHOUDSOPGAVE

2

5 

10

11
12
13

14

15
17

18
19
20
21
22
23
24

25

26
27
28

Inhoudsopgave →

→



8

3.4  Talent en educatie
3.5  Programmering met een bijzonder karakter
3.6  Broedplaats voor popcultuur 
3.7 Horeca
3.8 Zakelijke activiteiten 
3.9 Activiteiten en bezoekersaantallen 
 
3.9.1 Inzet op groei concerten en nachtcultuur in de grote zaal 
3.10 Ruimte voor opkomend talent en de niche in de kleine zaal

4.  ONTWERP

4.1  Programma van eisen 4Advies
4.2  Getekend programma van eisen Architectenlab

5.  FINANCIËN

5.1  Iglo-model en Burgerweeshuis
5.3  Subsidie
5.3  Risico’s

6.  BEDRIJFSVOERING EN ORGANISATIE

6.1  Verschuiving vaste personele capaciteit door andere focus
6.2  Inzet van personeel en vrijwilligers
6.3  Vrijwilligersorganisatie
6.4  Code Diversiteit en Inclusie
6.5  Governance Code Cultuur
6.6  Fair Practice Code
6.7  Omgangsvormen in de poppodia
6.8  Onderzoek, ontwikkeling en innovatie

29
30
31
32
33
34

35
36

38

41
42

44

45
47
49

50

51
52
55
56
57
58
59
60

Inhoudsopgave →

→



9

7.  MARKETING EN PR

7.1  Identiteit en positionering
7.2  Marketingstrategie
7.3  Relaties en samenwerkingen

8.  BIJLAGEN

8.1  Marktanalyse
8.2  Benchmark
8.3  Position Paper Fair Practice Code
8.4  Meerjarige exploitatiebegroting 2026-2029

61

62
63
66

67

68
71
75
77

Inhoudsopgave →

→



10

ALGEMEEN 1

De professionalisering van onze sector, het spanningsveld 
tussen een actief woongebied en een sterk verouderd pop-
podium met daarbij boven op de ambities van de gemeen-
te Deventer op het gebied van wonen, arbeidsmarkt, ver-
jonging mét goede voorzieningen zijn samen de aanleiding 
geweest om de ‘club van de toekomst’ te verwezenlijken. 

In het bestuursakkoord 2022-2026 staat dat de gemeen-
te Deventer Burgerweeshuis een blijvende toekomst wil 
geven in Deventer. “Als de benodigde investeringen en 
exploitatiebijdragen uit de verkenningsfase niet signifi-
cant afwijken (buiten uitzonderlijke prijsstijgingen) van 
de inzichten uit de initiatieffase, realiseren we het BWH.” 
Voor het BWH wordt in de verkenningsfase ook het mede-
gebruik door derden meegenomen als aandachtspunt voor 
de exploitatie. Ook is de reservering van middelen voor de 
benodigde investering uitgebreid.

10

Fotograaf: Sylvie Maatman
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HISTORISCHE ONTWIKKELING  
POPPODIUM BURGERWEES-
HUIS IN DEVENTER

Burgerweeshuis bevindt zich in een pand dat stamt uit 
de 19e eeuw, het is na de oorspronkelijke functie van 
weeshuis uiteindelijk leeg komen te staan. In 1981 werd 
Burgerweeshuis gekraakt en werden er meerdere jongeren-
organisaties gevestigd, onder de noemer OJC Het Bur-
gerweeshuis. Na een verbouwing begin jaren ‘90 werden 
de jongerencentrum-activiteiten afgestoten en werd de 
stichting Poppodium Het Burgerweeshuis de voornaam-
ste gebruiker van het pand aan de Bagijnenstraat. Na een 
fusie met het Deventer Popcollectief zijn het poppodium 
en productiehuis BRUT de organisaties die gehuisvest zijn 
in dit pand.

Bij de verbouwing in de jaren ‘90 werd een aantal van de 
oude slaapzalen samengevoegd tot concertzaal en een 
aantal andere slaapzalen herbestemd tot kleine zalen en 
cursusruimten. In 2008 werd een productievleugel aange-
bouwd (kleedkamers, kantoor, opslag, zijtoneel) en werd 
het productiehuis ingericht. 

Burgerweeshuis is in bijna veertig jaar tijd uitgegroeid 
tot een professioneel poppodium. Een podium dat in de 
oude situatie op jaarbasis ca. 30.000 betalende bezoekers 
binnen in het pand ontvangt, de andere bezoekers worden 
getrokken met gratis concerten, evenementen en festivals 
op andere locaties. 

Het pand is alleen niet berekend op zoveel bezoekers. De 
gangen zijn overvol, de rijen zijn lang, de toiletten te krap 
en de temperatuur slecht beheersbaar. De kosten voor 
onderhoud aan de verouderde muren, vloeren, plafonds en 
riolering raken uit verhouding. 

1.1
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AANLEIDING

De afgelopen decennia is de popindustrie verder gepro-
fessionaliseerd. De optredens worden meeromvattend, 
de ticketprijzen worden hoger, de shows geavanceerder, 
het publiek veeleisender. De zaal van Burgerweeshuis 
voldoet niet meer aan de huidige maatstaven. Het podium 
is te laag, waardoor de band slecht zichtbaar is voor het 
publiek. Het podium is ook te klein, en de ruimte erboven 
te beperkt. Het instrumentarium, lichtshows, decors en 
videoprojecties van bands passen vaak niet meer op het 
podium, waardoor bands Deventer links laten liggen. 

Ook is het wonen in de binnenstad de afgelopen jaren veel 
populairder geworden en zijn de bezoekersaantallen ge-
stegen. De nachtcultuur met diverse dance-producties en 
de bijbehorende lage tonen zijn steeds belangrijker gewor-
den. De overlast voor omwonenden is hiermee aanzienlijk 
vergroot. In de bedrijfsvoering worden alle zeilen bijgezet 
om dit te verhelpen, maar de conclusie dat het pand de 
bezoekersstromen en de geluidsdruk op deze manier niet 
kan verwerken, is onvermijdelijk.

Dat begon al in 2014 met een locatiestudie, in 2018 een 
verfijningsstudie om te gaan verbouwen op de eigen 
locatie. Toen daar een definitieve streep doorging is het 
opnieuw geagendeerd in de politiek met als unanieme 
uitkomst dat er een club van de toekomst moet komen. 
Dat is in 2020 en 2021 opnieuw bekrachtigd met een her-
nieuwde start van locatiestudies, een businesscase en een 
reservering van de eerste middelen.

1.2
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Haveneiland, onderdeel van het Ha-
venkwartier wordt de spannende rand 
van het centrum. Dé plek waar crea-
tieven en cultuurliefhebbers, en in het 
bijzonder muziekliefhebbers, komen 
om te maken, te werken, te wonen, te 
(be)leven en te genieten.

De broedplaats van popcultuur met Burgerweeshuis, 
BRUT en STROOM als aanjagers in het gebied gaan zor-
gen voor reuring en aantrekkingskracht van andere bedrij-
vigheid. Wij fungeren als de versneller van de stedelijke 
ontwikkeling van Haveneiland samen met de andere crea-
tieve bedrijven die hier al zijn gevestigd, zoals skateshop 
en -park Burnside, Framed, de verschillende ondernemers 
in de Energiefabriek, zoals Studio VIBE, Fietslokaal De 
Meet en Oxerbrood en we maken graag de connectie met 
alle bewoners en ondernemers van de 1e en 2e havenarm. 

Met om ons heen het water als Unique Selling Point en 
ook nog eens kansrijk voor het aantrekken van andere 
creatieve bedrijvigheid is dit een spannend gebied waar je 
als bewoner, bezoeker en creatieveling niet meer omheen 
kan. Hier wil je zijn, bij horen én vooral heel vaak terugko-
men!

Het poppodium maakt een flinke professionaliserings-
sprong naar een hedendaags poppodium. Met goed 
geoutilleerde zalen voor kleine en grote producties en een 
gezonde exploitatie van onze activiteiten zijn we klaar 
voor de toekomst. 

EEN BLIK VOORUIT 1.3
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Januari 2026. Burgerweeshuis opent haar nieuwe deuren. 
We vieren dit groots met bekende artiesten én artiesten 
die ons al jaren een warm hart toedragen, met ons trouwe 
publiek en onze ‘weesjes’ (onze vrijwilligers). Verder staat 
er een compleet team van professionals die de toekomst 
vol goede zin en met veel ambitie tegemoet gaan. Ook 
verwelkomen we de nieuwsgierigen onder ons, publiek dat 
we nog niet kennen, maar nu zijn getriggerd door de uit-
nodiging van de stad Deventer. Burgerweeshuis is er voor 
iedereen.

Onze organisatie drukt een stempel op het uitgaan in 
Deventer. Het is er op elk moment levendig en gezellig. De 
deuren van het nieuwe poppodium staan wagenwijd open 
en je móet naar binnen. Om op onze displays en schermen 
het programma van de komende weken te checken. Mu-
zikanten verblijven in hun residentie, maken gebruik van 
de oefenruimtes, vergaderruimtes en werken samen met 
talentmakers toe naar hun eigen productie.

’s Avonds dompelen we ons onder in de concerten van die 
week. Sommige bezoekers kiezen ervoor om eerst een hap 
te eten, zodat ze zeker weten dat ze op tijd zijn voor de 
aanvang van het concert en rond 19.30 uur stroomt de foyer 
vol met bezoekers. Ze nemen een drankje, kletsen, gaan 

nog snel even naar het toilet en lopen naar de Grote of Klei-
ne Zaal. Onze bedrijfsleiders verwelkomen elke bezoeker, 
scannen het ticket op zijn of haar smartphone/-watch en 
wenst ze heel veel plezier.

Richting het einde van het concert stomen onze professi-
onals van productie en techniek zich alweer klaar voor de 
ombouw voor de volgende productie. Instrumenten eruit, 
dj-set erin en er ontstaat een bruisend nachtleven! En de 
bezoekers van het concert duiken ons café in!

Langzaamaan wordt ook het Haveneiland een aantrekke-
lijk uitgaansgebied. Maken we de eerste plannen voor een 
festival samen met Burnside en legt de boot van Nachtpar-
lement Vaart aan bij onze eigen steiger om vervolgens de 
afterparty bij ons in te luiden!

2DOELSTELLINGEN 
EN AMBITIES

Fotograaf: Robin Keur
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Missie

We zorgen ervoor dat ons publiek op een laagdrempelige 
wijze kennismaakt met de diversiteit in muziekstijlen. 

Burgerweeshuis is de continue aanjager voor de ontwikke-
ling van de pop- en nachtcultuur in onze stad en regio. Of-
ficieel sinds 1984 in de vorm van Stichting Poppodium Het 
Burgerweeshuis. In bijna veertig jaar tijd is Burgerweeshuis 
uitgegroeid tot dé culturele organisatie die Deventer voor 
muziekliefhebbers aantrekkelijk maakt. Met internationa-
le en nationale artiesten zetten we Deventer op de kaart 
en houden haar interessant als creatieve en culturele stad, 
met een gunstige uitwerking op de (economische) aan-
trekkelijkheid van de stad.

Visie

Burgerweeshuis is een poppodium dat aansluit bij de 
behoeftes en wensen van publiek, artiesten, gemeente, 
provincie, omwonenden, medewerkers en vrijwilligers – 
klaar voor de toekomst. Het programma is kwalitatief 
sterk, vernieuwend en actueel. Hier kan talent zich op alle 
vlakken ontwikkelen: muzikanten, dj’s, bands, vrijwilligers, 
personeel, studenten en jonge organisatoren.

Meegroeien met de stad. De stad zal de komende jaren 
toegroeien richting de 120.000 inwoners, deze groei en die 
van de regio samen betekent dat ook wij met de uitbrei-
ding van onze zaalcapaciteit en goede huisvesting ons 
publiek kunnen blijven bedienen. Wonen en voorzieningen 
zijn straks goed op elkaar afgestemd.

Vanuit een sterke thuisbasis is Burger-
weeshuis een dynamisch platform dat 
in de hele stad en regio mensen in aan-
raking brengt met de pop- en nachtcul-
tuur. Daarmee bewijst Burgerweeshuis 
zich als onbetwiste aanjager voor De-
venter als ‘eigenzinnige en vernieuwen-
de Hanzestad’.

MISSIE, VISIE EN 
KERNWAARDEN

2.1
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KERNWAARDEN

Home

Wij zijn een thuis voor zowel bezoekers, artiesten, mede-
werkers en vrijwilligers. ‘Blij dat jij er bent!’ Samen doen we 
alles voor een mooie beleving, dicht bij de artiest, dicht bij 
onze gasten. ‘A home away from home’. Wat we terugkrij-
gen: ‘Fijn dat alles hier kan, je hoort er meteen bij en je kan 
zijn wie je bent.’ Inclusief, toegankelijk en verbindend zijn 
voor ons sleutelwoorden om te zorgen dat we een thuis zijn 
voor iedereen.

Groei
 
Wij zijn een broedplaats voor talent in pop- en dancemu-
ziek. Talent krijgt kansen. We werken samen aan ontwik-
keling. Dat doen we niet alleen. Ons netwerk is van groot 
belang: bezoekers, artiesten, creatievelingen, scholen, 
vrijwilligers, partners en bedrijven. Wij blijven vernieuwen. 
Bij ons kan je vallen en weer opstaan, bij ons mag je nieuwe 
dingen uitproberen.

Kwaliteits(s)tempel

Wij bieden bijzondere optredens. Kwaliteit zit voor ons ook 
in het kleine concert met onbekend talent en het nieuwste 
lokale danceconcept. 

Fotograaf: Isabelle Renate la Poutré
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ONZE KANSEN  
EN AMBITIES

2.2

Op het gebied van kansen en ambities zien we tal van 
mogelijkheden. Een aantal hebben we er nader uitgewerkt 
in de volgende paragrafen. 

• onderscheidend 
• versterken van het maakklimaat
• katalysator van gebiedsontwikkeling
• versterken van de lokale economie
• toekomstbestendig
• duurzaam
• optimaal benutten pand

Fotograaf: Rick de Visser
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Popmuziek is én blijft ook in de toekomst de kern van 
al onze activiteiten. Burgerweeshuis heeft een duidelijk 
 programmeringsprofiel op het gebied van

internationaal aanbod, nachtcultuur, 
talent op het podium en programme-
ring met een ‘bijzonder karakter’.

Onder ‘bijzonder karakter’ verstaan we avantgardistische 
programmering, spannende cross-overs en/of bijzondere 
samenwerkingen. 

Kansrijk is om toonaangevend te zijn op het gebied van 
ons profiel in het Nederlandse podiumlandschap. Door ons 
sterke muziekprofiel als Unique Selling Point in te zetten 
geven we, naast onze lokale functie, invulling aan een 
regionale en landelijke publieksfunctie. 

We gaan hiermee van 30.000 betalende 
bezoekers naar ruim 50.000 betalende 
bezoekers. Een groei van 70%.

BURGERWEESHUIS IS 
ONDERSCHEIDEND MET 
STERK PROGRAMMERINGS-
PROFIEL

2.2.1
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Twee sterke zelfstandige partijen, te weten Poppodium Burgerweeshuis en de 
landelijke ontwikkel- en productieorganisatie BRUT betrekken samen het nieuwe 
cultuurgebouw als structurele gebruikers. Popcultuur voert de boventoon. Samen 
met de muzikale community, die we onder de noemer STROOM samen met profes-
sionele muzikanten en het management- en boekingskantoor Ignite! Music aan 

het opzetten zijn, ontstaat er een broedplaats voor popcultuur waar maken, pro-
duceren en presenteren onder één dak plaatsvindt. Ook de gebruikers van STROOM 
zijn straks vaste huurders van de studio’s en werkplekken. Een unieke kans om 
creatieve stedelingen te faciliteren en te binden aan de gemeente Deventer. 

drankje/eten produceren en maken

concerten werkplekken

BURGERWEESHUIS, BRUT EN 
STROOM VERSTERKEN SAMEN 
HET MAAKKLIMAAT

2.2.2

Inhoudsopgave →
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Urban Culture is “de verzamelnaam van verschillende unieke, muzikale, visuele, fysieke en creatieve 
uitingsvormen van (jonge) mensen, die wonen en leven in de stad of in de stedelijke omgeving”.

MIMIK

Burgerweeshuis

Binnenstad

Havenkwartier

Zutphenseweg

Keulenstraat & omgevingS - park

Gasfabriek

Kunstenlab

Deventer
Schouwburg

de KIEN

BURGERWEESHUIS KATALYSATOR VAN 
GEBIEDSONTWIKKELING HAVENEILAND

2.2.3

De locatie aan de rand van het stadscentrum en de be-
staande industriehal appelleren aan de functie en het 
imago van creatieve broedplaatsen.  

Burgerweeshuis vult de gewenste 
Werken en Leisure functies vanuit 
het  Ontwikkelbeeld Haveneiland in 
én dient als bufferzone tussen zware 
industrie en wonen en is de verbinder 
van de kennisas vanaf stadscampus 
de Kien tot aan Business Innovation 
 Campus De Gasfabriek.

Deze rafelranden van een stad zijn uniek te noemen. Met 
de aanwezigheid van een popscene en ook al de bestaande 
skatescene van Burnside ontstaat er een Urbanculture* 
in de centrumschil. Dit sluit perfect aan op de stedelijke 
ambities van Deventer over het aantrekken van creatieve 
stedelingen.

We benutten de kwaliteiten van de bestaande hal: het 
industriële, vrijdragende ‘pannenkoekdak’ met de licht-
straten. Binnenin het gebouw is het voor de bezoeker me-
teen duidelijk dat hij zich in een poppodium in industrieel 
erfgoed bevindt.

Inhoudsopgave →
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BURGERWEESHUIS  
VERSTERKT DE LOKALE 
ECONOMIE

2.2.4

Popcultuur en popmuziek genereren 
economische waarde, door bezoek aan 
concerten en horeca, werkgelegenheid 
in de sector en het lokale bedrijfs leven, 
dragen bij aan een florerende  lokale 
creatieve economie en maken een 
stad aantrekkelijk voor bedrijven en 
 bewoners.

Als basisvoorziening voor popcultuur leveren we een grote 
economische bijdrage. Het is daarmee een aantrekkelijke 
en bruisende stad om te wonen, leren, werken en te leven. 
Met de grotere acts die we naar Deventer trekken we toe-
risten aan die vervolgens verblijven en andere horeca en 
winkelvoorzieingen bezoeken. 

Onze eigen inkomsten bestaan hoofdzakelijk uit ticket-
verkoop en horeca opbrengsten. Bezoekers geven geld bij 
ons uit, maar ook bij andere winkel-, verblijfs- en horeca-
gelegenheden. Gemiddeld boeken we in de huidige setting 
135 hotelovernachtingen voor artiesten en crew bij onder 
andere Postillion Hotel, Fletcher Hotel ‘t Gilde of Hotel 
Royal. Door de groei en meer internationaal aanbod zullen 
deze uitgaven bij ons en andere private ondernemers fors 
toenemen. Verder zorgen we voor werkgelegenheid van 
artiesten, crew, toeleveranciers en ZZP’ers. 

Fotograaf: Kim de Jong
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De belangrijkste functies  
van Burgerweeshuis zijn:

•   Grote zaal, box in box constructie met een  
 capaciteit van 675 bezoekers. 
• Kleine zaal, met een capaciteit van 275 bezoekers.

Een kleine zaal (275) in combinatie met een grote zaal 
van ca. 675 bezoekers is goed passend bij Deventer. De 
voordelen van schaalvergroting kunnen daarmee worden 
gerealiseerd. Vooral een betere verhouding tussen inkom-
sten uit entreegelden en horeca versus subsidie, terwijl de 
nadelen van forse schaalvergroting (meer concurrentie van 
andere podia, kleinere bedrijfseconomisch marges) verme-
den worden. Meer hierover is te lezen in de benchmark, zie 
Hoofdstuk 8.

• Foyer annex café gericht op (licht) (on)versterkte   
 muziek en horeca met een aangenaam  
 verblijfsklimaat, goede logistieke verbindingen en   
 bijbehorende faciliteiten waaronder toiletten  
 en lockers.

• Het gebouw is logisch ingericht voor de verschillende  
 gebruikers (publiek, artiesten, medewerkers).   
 De routing is helder, waarbij wordt gestreefd naar   
 korte looplijnen. De verschillende gebruikers zitten  
 elkaar niet in de weg.
• Bezoekers genieten van de optimale  
 belevingswaarde van de zalen, met o.a. goede  
 zichtlijnen richting het podium. Er zijn goede  
 faciliteiten op het gebied van horeca en sanitair.
• Artiesten hebben onder andere fijne  
 podiumfaciliteiten, kleedkamers en backstage.  
 Naast de backstageruimte, kleedkamers en zalen,  
 gebruiken deartiesten en hun medewerkers de  
 artiestenfoyer voor en na optredens als  
 ontmoetingsruimte.
• Medewerkers en vrijwilligers doen hun werk  
 onder goede arbeidsomstandigheden. 
• Talenten en scholieren kunnen terecht in onze  
 popoefenruimtes en producersruimte. 

BURGERWEESHUIS IS 
FUNCTIONEEL-RUIMTELIJK 
EN BOUWTECHNISCH KLAAR 
VOOR DE TOEKOMST

2.2.5
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BURGERWEESHUIS 
PAKT KANS OP  
VERDUURZAMING

2.2.6

Vanuit het perspectief van de gemeente kunnen we de 
herbestemming van het bestaande Stiho gebouw met de 
functie van een poppodium als natuurlijk moment aan-
grijpen om te verduurzamen.

Het herbestemmen van industrieel 
erfgoed met een publieksfunctie is op 
zichzelf al duurzaam te noemen. Het 
biedt kansen om inspirerende ruimte 
toe te voegen aan de stad, als ook het 
behoud van cultureel erfgoed en blijft 
daarmee beschikbaar voor toekomsti-
ge generaties.

Het streven is Energie Neutraal Gebouw (ENG), maar voor 
een realistische doelstelling vanwege het monumen-
tale karakter is Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG) 
 mogelijk het maximaal haalbare. Dit moet nader worden 
onderzocht in de ontwerpfase. Hoe dit ook uitpakt, er ligt 
hier een absolute kans om te verduurzamen.

Als gebruiker vinden we het belangrijk om op duurzame 
wijze een poppodium te realiseren die ook duurzaam kan 
worden geëxploiteerd. In de deelrapportage I van 4ad-
vies is meer te lezen over de mogelijkheden en minimale 
eisen op gebied van circulariteit, energie, water, maar ook 
bouwtechnische eisen en bijvoorbeeld gebruik van LED 
verlichting is daarin opgenomen.

Daarnaast kunnen we ook zelfstandig als cultureel podi-
um aan de slag met verduurzamen. We lopen niet voorop, 
maar volgen hierin de ontwikkelingen van andere poppo-
dia, het initiatief Green Stages en ‘de groene menukaart’ 
nauwgezet. Denk hierbij aan maatschappelijk verant-
woorde thema’s als afval, eten en drinken en verantwoor-
de inkoop. Zo hebben we onlangs onze plastic flesjes 
water (backstage en personeel) verbannen en vervangen 
door herbruikbare waterflessen, scheiden we PMD, Papier 
en Restafval en zijn onze lichtarmaturen vervangen door 
LED verlichting. 

Inhoudsopgave →
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OPTIMAAL BENUTTEN 
NIEUW PAND DOOR INZET 
OP ZAKELIJKE ACTIVITEITEN

2.2.7

Het gebouw, de sfeer en uitstraling van herbestemd indus-
trieel erfgoed met nieuwe faciliteiten, goed geoutilleerde 
zalen en horeca zijn straks een bijzonder en indrukwek-
kend decor voor zakelijke activiteiten en evenementen. 
Dus naast onze corebusiness gaan we ook de zakelijke 
markt op. We liggen straks op een perfecte locatie tus-
sen twee kenniscampussen in, het is een spannende en 
inspirerende omgeving en daardoor interessant voor als 
men net iets anders zoekt dan het standaard aanbod. Een 
rauwere uitstraling die vervolgens ook weer goed past bij 
het merk Deventer. Vanaf 2022 zet Deventer Marketing in 
op de bestemming Deventer voor zakelijke evenementen, 
afstemming en bemiddeling kan straks plaatsvinden via 
het vergader- en congresbureau. 

Balans tussen onze popfunctie en zakelijke activiteiten, 
kwaliteit en passend bij onze bedrijfscultuur zijn daarbij 
uitgangspunten . Met de opbrengsten van deze activitei-
ten willen we onze organisatie verstevigen, zodat we kun-
nen blijven experimenteren en innoveren als poppodium.

Fotograaf: Rick de Visser
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Popmuziek is een volwaardige kunstvorm die ook makkelijk 
andere doelstellingen in het cultuurbeleid dient, zoals het 
verwerven van culturele competenties om volwaardig deel 
te nemen aan de samenleving, creatief en weerbaar te zijn 
als individu, cultuur als open podium en spiegel voor de 
maatschappij.

Als poppodium programmeren we inclu-
sief; we trekken een divers publiek; we 
zijn voor alle leeftijden, culturen en so-
ciale klassen en we zijn laagdrempelig.
Popmuziek is vaak de eerste stap in de carrière van een cul-
tuurconsument. Popmuziek kent veel actieve beoefenaars 
en talentontwikkeling en educatie vindt in alle fasen van 
de ontwikkeling van de popartiest plaats. Als het nu gaat 
om het creërende of receptieve perspectief; geen enkele 
cultuurvorm is zo verweven in het leven van de hedendaag-
se persoon als popmuziek.

25

3BURGERWEESHUIS  
CONCEPT

Fotograaf: Tineke Klamer
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Publiek

We kennen onze huidige bezoekers heel erg goed. Het is 
van groot belang dat onze huidige bezoekers meegaan 
naar ons nieuwe onderkomen. Dat doen we aan de hand 
van het omarmen van onze huidige sterktes en vasthou-
den daar waar we nu al goed in zijn. Ook informeren we 
over ‘de weg ernaartoe’. 

Onze huidige bezoekers zijn van alle leeftijden. Kinderen 
worden al vroeg door ouders meegenomen naar hun eerste 
concert, op het voortgezet onderwijs maken ze kennis met 
Burgerweeshuis in de les of komen ze op bezoek tijdens de 
cultuurweken of een op maat gemaakt programma. Hierbij 
ontstaat vaak de eerste cultuurconsument óf we ontdek-
ken talent en gaan daar vervolgens mee aan de slag.

Jongerencultuur

Onze speciale aandacht gaat uit naar jongeren tussen de 
18-35 jaar. Jongeren, studerenden en young professionals. 
Van ons totale publiek valt 52% in deze doelgroep, waar-
van het merendeel vooral bezoekers zijn van onze nacht-
cultuur. Hiervan is maar liefst 83% onder de 35 jaar. In het 
programma van eisen is terug te zien hoe we bijvoorbeeld 
dag- en nachtleven willen vormgeven. Zo krijgt het nacht-
leven de ultieme club vibe. En qua programma-aanbod 
kunnen we in het nieuwe pand nog meer inzetten op deze 
doelgroep 

 
Nieuw publiek

Een groter en beter poppodium biedt kansen om daad-
werkelijk de concurrentie aan te gaan met de grotere 
zalen om ons heen, waarbij we ons nadrukkelijk op ons 
eigen muziekprofiel zullen richten. Door te segmenteren 
in muziekgenre en daarop onze marketingstrategie af te 
stemmen bereiken we straks potentieel publiek dat we nu 
nog missen.

DE DOELGROEPEN 3.1
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In de grote zaal zal de (sub)top van de internationale 
acts en de top van de nationale bands, dj’s en producers 
in Deventer staan. Opkomende acts uit het nationale en 
 internationale circuit programmeren we in onze Kleine 
Zaal. Met de schaalbaarheid en flexibiliteit aan zalen 
 weten we naast mainstream aanbod ons muziekprofiel 
heel duidelijk een plek te geven.

Rondtrekkend (internationaal) aanbod (Roots, Americana, 
Singer/Songwriter, Zware metalen waaronder metal, sto-
ner, punk & hardrock & Wereldmuziek) tot aan lokaal ta-
lent staan bij ons op het podium. De bezoeker doet nieuwe 
onverwachte muziekervaringen op. En de artiesten maken 
de eerste sprongen én meters binnen het podiumcircuit.

CONCERTEN 3.2

Fotograaf: Rick de Visser
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NACHTCULTUUR 3.3
Burgerweeshuis heeft de afgelopen jaren een sterk nacht-
programma opgebouwd. Lokale dance-collectieven krijgen 
de kans om zich te ontwikkelen, we programmeren lande-
lijke dance concepten en doen niet onder voor een Amster-
damse nachtclub als het gaat om onze gedurfde clubnach-
ten onder de noemer Nachtparlement. Deze laatste wordt 
gedragen door een ijzersterke community van techno 
liefhebbers. We spreken heel bewust van ‘nachtcultuur’ en 
niet van enkel ‘uitgaan’. Het is een volwaardige kunstdis-
cipline, die wij ook als zodanig benaderen en programme-
ren. We proberen daarbij zoveel mogelijk sub genres van 
elektronische muziek een plek te geven.

“Nachtcultuur is zoveel meer dan alleen een 
feestje en de volgende dag een kater. Nacht- en 
 clubcultuur is voor velen de ontdekkingsreis 
naar volwassenheid. Het brengt gelaagdheid in 
cultuur: dáár leer je nieuwe muziekstijlen en 
maak je kennis met de underground cultuur. 
Het zorgt voor het finetunen van je smaak, van 
je zintuigen.

Dj’s beginnen hun carrière in de clubs, ont-
moeten daar hun iconen. Mensen die nog twij-
felen aan hun identiteit komen in het nachtle-
ven gelijkgestemden tegen. Anderen hebben de 
democratie van en vrijheid van de nacht nodig 
om hun eigen identiteit te waarborgen.”

Bron: Volkskrant, 11 februari 2022   
‘Het nachtleven is meer dan alleen een  
feestje en de volgende dag een kater’Fotograaf: Jesse Wensing
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Talentontwikkeling en educatie zitten bij ons in het DNA, 
wij waren hier al mee bezig voordat het in elke landelijke 
cultuurnota stond. Al vanaf 1999 zijn we actief met cul-
tuureducatie en het ontwikkelen van talenten. Onder an-
dere met het Overijsselse Talentontwikkelingsprogramma. 
Ondertussen kunnen we spreken van een steeds fijnmazi-
ger netwerk en zijn we trots op het gezamenlijke netwerk 
Poppunt Overijssel. 

Lokaal kunnen jongeren deelnemen aan Deventer Talen-
thouse. Op verschillende disciplines zoals rap, produceren 
en songwriting gaan artiesten en coaches in een aantal 
workshops aan de slag met onze jonge deelnemers. Dat 
doen we in samenwerking met Raster Welzijn. Ook facilite-
ren en organiseren we in samenwerking met het voortgezet 
onderwijs (Etty Hillesum Lyceum) rondleidingen en cultuur-
dagen. 

De Burger Beurs is al jaren één van de 
succesvolle projecten binnen ons ta-
lentontwikkelingsprogramma. Door-
gebroken artiesten die de Burger Beurs 
hebben ontvangen zijn onder andere 
Paceshifters, Tricklebolt, Paul Sinha, 
Snelle, Pjotr en Vera Bon. En meer re-
cent Babs, Jimmy Diamond, Bella Luna 
en Oh Whale. We weten jaar in jaar uit 
talenten aan ons te binden die binnen 
één jaar tijd enorme stappen maken in 
hun muziekcarrière.

Daarnaast is er ons collectief New Deventer Collective 
(NDC). NDC is een platform voor jong en opkomend ta-
lent uit de omgeving van Deventer. NDC biedt opkomende 
artiesten daarom een leerzame en veilige omgeving om 
kennis en ervaringen over muziek, kunst en multimedia op 
te doen en uit te wisselen. Het collectief is een plek waar 
leden met elkaar kunnen werken aan projecten en deze 
kunnen presenteren op het podium van Burgerweeshuis. 
NDC heeft ca. 50 actieve leden.

Ook bieden we speelplekken op onze podia. Tijdens SPEEL-
DRANG krijgen jonge lokale makers de mogelijkheid om 
hun nieuwe werk te presenteren, een try-out show te spe-
len, of voor het eerst voor publiek op te treden.

Producers- en oefenruimtes

Studio- en oefenruimtes in de oude situatie zijn populair 
in gebruik en staan ook nu in het programma van eisen. 
Naast vaste huurders is het gebruik flink toegenomen door 
de NDC leden. In 2021 hebben NDC leden maar liefst 194 
dagen gebruik gemaakt van de studio. En de oefenruimtes 
zijn doordeweeks elke avond bezet. In de nieuwe produ-
cersruimte worden onder andere de Talenthouses geor-
ganiseerd. Verder is deze ruimte te gebruiken voor andere 
projecten op gebied van talentontwikkeling. Denk aan 
workshops, residenties, songcamps en andere verhuurmo-
gelijkheden.

TALENT EN EDUCATIE 3.4

Fotograaf: Serge Hasperhoven
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PROGRAMMERING 
MET EEN BIJZONDER 
KARAKTER

3.5

We geven dit profiel een aparte plek in 
ons programma-aanbod, omdat we al-
tijd open willen blijven staan voor bij-
zondere programmeringen, crossovers, 
locaties, samenwerkingen en niet-mu-
ziek gerelateerde activiteiten. Dat heb-
ben we altijd al gedaan, het past bij het 
karakter van Burgerweeshuis.

Denk hierbij aan ons bestaande avantgardistische muziek-
festival Hoogtevrees, of dat we crossovers maken we met 
verschillende kunstdisciplines, andere beleidsterreinen of 
aan de hand van een thema. Een goed voorbeeld daarvan is 
de samenwerking met erfgoed, muziek, film en beeldende 
kunst tijdens Kelderfest. Maar we zien ook nieuwe kan-
sen en samenwerkingsmogelijkheden, zoals een skate- en 
hiphopfestival samen met Burnside, een zondagmiddag-
programma van het collectief A taste of Jazz of een college 
gegeven door een eventmanager van Mojo Concerts voor 
studenten van de opleiding eventmanagement van Saxion.

Fotograaf: Niek Doup
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BROEDPLAATS VOOR 
POPCULTUUR

3.6

Niet alleen een podiumfunctie op  
Haveneiland, maar de hele popketen 
is straks vertegenwoordigd onder één 
dak. Een ware broedplaats van maken, 
 produceren en presenteren.
De landelijke organisatie BRUT (onderdeel van De Nieuwe 
Oost) en de muzikale community STROOM vestigen zich in 
hetzelfde pand. 

Burgerweeshuis zelf kent al jaren een actief beleid op 
gebied van talentontwikkeling en educatie. Dat blijven we 
onverminderd doen. Maar daar waar wij ons bevinden op 
gebied van cultuureducatie, talent ontdekken en ontwik-
kelen houdt BRUT zich bezig met de doorontwikkeling van 
de artiesten naar een vedere zelfstandige beroepspraktijk 
(toptalent) en werken zij met mid-career makers aan  

nieuwe artistieke plannen. De muzikale community 
STROOM is vooral een plek en netwerk voor professionele 
muzikanten. Om te ontmoeten, kennis en kunde te de-
len, en in hun eigen muziekstudio’s te werken aan nieuwe 
muziek. Naast dat Burgerweeshuis en BRUT nauw betrok-
ken zijn bij deze makers zal ook Ignite! Music Manage-
ment haar kantoor houden. Ignite! is een management- en 
boekingskantoor met een interessant roster van talentvolle 
artiesten. Ook zij dragen bij met kennis en kunde binnen 
de community om het maakklimaat in Deventer en regio 
te versterken. Door het organiseren van kennisavonden, 
residenties en het optuigen van een zakelijk loket, vindt 
STROOM ook haar reikwijdte buiten Deventer; makers uit de 
regio bezoeken STROOM en de residenties worden gevuld 
door makers uit het Nederland. 
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De horeca-activiteiten maken 
een groot onderdeel uit van onze 
 bedrijfsexploitatie. Grotendeels zijn 
deze horeca-activiteiten direct gelieerd 
aan onze hoofdactiviteiten (concer-
ten en clubnachten). Daarnaast zijn er 
kansrijke en nieuwe activiteiten. Zo 
wordt de keuken centraal in het pand 
gevestigd, zodat we naast het bereiden 
van onze artiestencatering ook in staat 
zijn om lunches, diners, bijeenkomsten 
en vergaderingen te cateren en uit te 
serveren in de ruimte die fungeert als 
foyer, restaurant, lounge en café. 

Artiestencatering

We verzorgen, net als nu het geval is, de gehele artiesten-
catering in eigen huis. Gezond en streekgebonden eten 
staan hierbij voorop, bereid in onze eigen keuken door 
onze vaste kok. Ook de koelkasten van de kleedkamers 
zijn gevuld met gezonde snacks en lekkers. Het voldoen 
aan de hospitality riders vanuit het artiestenmanagement 
horen daar natuurlijk ook bij. We zorgen ervoor dat onze 
artiesten het aan niets ontbreekt voor het geven van een 
goede performance. 

Publiekshoreca

Onze horeca is top geregeld; kwaliteit, gastvrijheid en 
snelheid zijn de toverwoorden. Je wordt geholpen door 
onze enthousiaste vrijwilligers. Onze horecabars bevinden 
zich in de zalen en zijn goed toegankelijk. Ons horeca aan-
bod is afgestemd op ons publiek.

Naast regulier drankaanbod spelen we in op onze verschil-
lende doelgroepen tijdens onze activiteiten. Denk aan 
speciaal bieren, alcoholvrij aanbod, ‘vegan’ aanbod of een 
cocktailbar.

De foyer met café is overdag open voor publiek. Je kan hier 
vergaderen, lunchen en bijvoorbeeld borrelen op het terras 
aan het water. Ook kom je hier overdag muzikanten tegen 
die vanuit de studio en oefenruimtes pauzeren of een 
afspraak tussendoor hebben. ’s Avonds wordt het drukker, 
bezoekers kunnen voorafgaand en na het concert in het 
café samenkomen en wat drinken. En je kan ook van tevo-
ren bij ons eten. Bij de bijzondere shows en evenementen 
(binnen en buiten) zetten we ‘mobiele concepten’ in als 
foodtrucks of een cocktailbar.

HORECA 3.7
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Organiserende partijen die ons bena-
deren hebben veelal de wens om er een 
muzikale of culturele dag en/of avond 
van te maken en komen om die reden 
bij ons uit. Uiteraard staan we ook open 
voor andersoortige zakelijke evene-
menten, denk hierbij aan een (cultuur)
congres, (muziek)conferentie, borrels 
en als vergaderlocatie voor bedrijven, 
onderwijsinstellingen en overheidsin-
stellingen. Afstemming tussen eigen 
programmering en zakelijke verhuur 
luistert nauw. 

De zakelijke evenementen worden een mooie aanvulling 
op de muziekprogrammering. In onze nieuwe huisvesting 
zien we hier volop kansen, omdat we meer flexibiliteit 
hebben met de verschillende ruimtes en zo ook kunnen 
verhuren op tijden dat er ook concerten staan gepland. 
De eerste jaren zal onze focus liggen in het exploiteren 
van onze kerntaken. Een nieuw pand heeft automatisch 
de aantrekkingskracht voor verhuuraanvragen, omdat het 

‘nieuw’ is. Deze ‘openingsbonus’ gaan we goed managen. 
Daarmee bedoelen we dat we kwaliteit voor kwantiteit 
laten gaan, want de eerste indruk is belangrijk en we 
willen een goed visitekaartje achterlaten. We vinden het 
belangrijker dat ze, nadat de nieuwigheid eraf is, vanwege 
de goede ervaringen, strakke organisatie en gastgericht-
heid terugkomen. Aanvragen voor verhuur met een beslo-
ten karakter beoordelen we aan de hand van een aantal 
criteria: 
 
• Past het in ons concept 
• Afstemming programma: publiekstoegankelijk   
 programma gaat voor op besloten verhuur
• De hoeveelheid werk staat in goede verhouding  
 tot de opbrengsten
• We werken uitsluitend met betaald  
 personeel (geen vrijwilligers)
• Een muzikale/ culturele toevoeging  
 (programmaonderdeel) is een pré

ZAKELIJKE 
ACTIVITEITEN

3.8
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ACTIVITEITEN EN  
BEZOEKERSAANTALLEN

3.9

Onze ambitie voor de toekomst is om 
vol in te zetten op groei van concerten 
en nachtcultuur in de nieuwe grote zaal 
en ruimte te blijven bieden aan opko-
mend talent en de niche in onze kleine 
zaal. Door een bijbehorende exploitatie 
gebouwd op deze kernactiviteiten, zet-
ten we een solide en financieel gezond 
poppodium neer waar we verder op voort 
kunnen bouwen op de lange  termijn. 

Fotograaf: Serge Hasperhoven
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Onder deze groeiambities ligt een vol-
ledige analyse van onze huidige activi-
teiten (peiljaar 2019) en kengetallenbe-
rekeningen van productie-, horeca en 
personeelskosten aan ten grondslag. 
Ook de vraag naar grotere artiesten 
bewijzen we met onze huidige succes-
volle tuinconcerten (700 capaciteit). De 
benchmark van referentiepodia en een 
marktanalyse (rapportage Berenschot: 
Burgerweeshuis naar veilige haven) 
onderbouwen dat we deze groei kunnen 
bereiken.

In de huidige situatie hebben 45 avonden een bezoe-
kersaantal van boven de 275. Door de hogere capaciteit 
van de nieuwe zaal gaat het mogelijk zijn om artiesten 
naar Deventer te halen die meer bezoekers trekken. In 
het nieuwe Burgerweeshuis gaan we straks 80 concerten 

en nachtcultuur met 275+ bezoekers organiseren in de 
nieuwe grote zaal, die allen ook nog eens een 20% hogere 
bezettingsgraad hebben. De toekomstige grote zaal van 
Burgerweeshuis ontvangt daardoor 113% meer betalende 
bezoekers dan we nu ontvangen op 275+ avonden.
 
In deze rapportage en hoofdstuk 8 is terug te lezen 
waarom een grote zaal van deze schaal passend zijn bij 
Deventer en ambities van Burgerweeshuis. Hoe we straks 
gaan zorgen dat we deze aantallen gaan bereiken is een 
combinatie van dat we kunnen voldoen aan de eisen die 
artiesten en boekingskantoren die ze nu al vragen, het 
uitvergroten van onze muziekprofielen en dat we onze 
marketingstrategie (zie hoofdstuk 7) daarop inzetten.

INZET OP GROEI CONCERTEN 
EN NACHTCULTUUR IN DE 
GROTE ZAAL

3.9.1
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RUIMTE VOOR OPKOMEND 
TALENT EN DE NICHE IN DE 
KLEINE ZAAL 

Minstens net zo belangrijk als het bieden van een podium 
aan de bekende(re) artiesten is het bieden van een podium 
aan opkomend talent zodat zij ‘meters kunnen maken’ om 
straks als artiest op de grotere podia staan. De kleine zaal 
is eveneens geschikt voor de niche waar Burgerweeshuis al 
decennialang om bekend staat. Het creëren van kleinschalig-
heid en intimiteit blijft voor Burgerweeshuis van essentieel 
belang, vanuit onze identiteit, maar ook voor de functie 
de we hiermee vervullen binnen de regionale en landelijke 
popinfrastructuur. We zullen in de toekomstige kleine zaal 
vrijwel ongewijzigd aan de huidige situatie concerten, nacht-
cultuur en talent & educatie activiteiten tot de 275 bezoe-
kers programmeren. Het type caféconcerten vanuit de oude 
situatie gaat naar de kleine zaal.  

Op de volgende pagina overzicht geeft het aantal activitei-
ten en bezoekersaantallen weer die we in de kleine en de 
grote zaal organiseren. De groei van nu naar toekomst zit 
met name in deze activiteiten, in totaal een groei van 70%. 

Daarnaast blijven we ook actief op evenementen en festi-
vals. Dit blijven we ook doen, maar deze activiteiten hebben 
geen invloed op de groei die we als poppodium doormaken. 
In de tabel zie je hoofdzakelijk de activiteiten waar ook ver-
koop van tickets tegenover staan. Op de gratis evenementen 
en festivals behalen we nog eens ruim 10.000 bezoekers.

Dat betekent dat we op jaarbasis ruim 
60.000 bezoekers weten te trekken voor 
ons livemuziek aanbod. 

Dit is exclusief verhuringen en rondleidingen van scholieren.

3.10
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OVERZICHT AANTALLEN ACTIVITEITEN 
EN BEZOEKERSAANTALLEN

3.10

Aantal activiteiten Gem. bezoekers Gem. bezetting Totaal bezoekers

Kleine zaal Nu Toekomst Nu Toekomst Nu Toekomst Nu Toekomst

Concerten kleine zaal gratis 51 10 47 50 17% 18% 2444 500

Concerten kleine zaal betaald 10 40 135 150 49% 55% 4860 6000

Nachtcultuur kleine zaal betaald 19 19 145 160 53% 58% 2755 3200

Talent & Educatie kleine zaal betaald 12 15 144 150 52% 55% 1728 2250

119 85 118 128 43% 46% 11787 11950

verschil -29% 8% 8% 1%

Aantal activiteiten Gem. bezoekers Gem. bezetting Totaal bezoekers

Grote zaal Nu Toekomst Nu Toekomst Nu Toekomst Nu Toekomst

Concerten grote zaal betaald 22 40 422 475 62% 70% 9284 19000

Nachtcultuur grote zaal betaald 23 40 413 525 55% 70% 9499 21000

45 80 418 500 59% 70% 18783 40000

verschil 78% 20% 20% 113%

Totaal 164 165 30570 51950

verschil 70%
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4ONTWERP

Laat je leiden door het licht

De muzikale broedplaats bestaat uit verschillende 
onderdelen: Poppodium Burgerweeshuis, productie-
huis BRUT, de community STROOM, het restaurant/ 
café en buitenruimte aan het water. Alles krijgt een 
eigen plek die worden uitgelicht als eilanden in een 
eilandengroep. 

Functies houden we gescheiden, maar niet de spirit! 
Zoals licht uiteen breekt in verschillende kleuren wan-
neer het door een prisma valt.

De Stihohal is opgedeeld in clusters van kleinere ge-
bouwen, zo kunnen we een gemeenschapsgerichte en 
intieme sfeer creëren, waarbij voorzieningen over de 
broedplaats worden verspreid om de gezelligheid naar 
meer hoeken te verspreiden. 

Veel ruimtes zijn multifunctionele plekken. Waar men 
vroeger kaartjes kocht bij de gesloten entreekassa, 
komt men nu binnen in een open ruimte waar de balie 
aansluit aan de bar. Een open ruimte schept veel meer 
licht.

Het ‘pannenkoekdak’ met de lichtstraten laat veel na-
tuurlijk daglicht door en dit effect wordt versterkt door 

gebruik van glas aan de waterkant. Aanpasbare en 
multifunctionele indel¬ingen zijn voor ons van belang, 
bijvoorbeeld het integreren van flexibele elementen 
zodat functies van locatie en/of indeling kunnen ver-
anderen wanneer dat nodig is.
Licht is, net als kleur, bepalend voor de sfeer van een 
ruimte. Omdat het gebouw ook ‘s nachts in gebruik 
wordt genomen, kunnen we spelen met licht om 
ruimten een nieuwe invulling te geven. Overdag ligt 
de nadruk op productiviteit en positieve kruisbestui-
ving, in de avond worden creativiteit en fascinatie veel 
belangrijker, omdat mensen komen om geïnspireerd te 
worden en te verbinden met elkaar.

De hoofdfuncties, zoals de twee concertzalen zijn ook 
weer eilanden en werelden op zich. Ook hier kunnen 
we straks de concerten en nachtcultuur letterlijk ver-
sterken door het licht. Er is in deze zalen ruimte voor 
lichtshows, decor en videoprojecties. 

Tijdens het verfijningsonderzoek zijn we als toekom-
stig gebruiker van het pand zeer nauw betrokken 
geweest bij het opstellen van het functioneel-ruimte-
lijk en bouwtechnische programma van eisen en het 
getekend programma van eisen. Daarbij is het heel 
veel gegaan over functionaliteit, logistiek, verschillen-
de bewegingen en routing van publiek, professionals, 
artiesten en crew. Hoe verschillende functies geschei-

den moeten zijn én tegelijkertijd kunnen samenko-
men. Maar het ging ook over een veilige werkomgeving 
en goede klimaatbeheersing. Elk detail, van aantal 
bars, aantal toiletten, aantal werkplekken tot plaat-
sing van functies, etc. is in afstemming met ons tot 
stand gekomen. 

Ook is in het programma van eisen zoveel mogelijk 
rekening gehouden met gezamenlijk gebruik van de 
andere partijen. Zo is het logisch dat we gezamenlijk 
gebruik van kantoor- en vergaderfaciliteiten optimaal 
benutten. Maar ook het benutten van de zalen en 
oefenruimtes voor repetities, try-outs en premières 
van artiesten van BRUT. BRUT is door 4Advies ge-
consulteerd voor haar eigen programma van eisen en 
volledig meegenomen in de opgeleverde rapportages. 
Voor STROOM is er een globaal programma van eisen 
opgesteld van 400m2. 

We zijn erg tevreden over de opgeleverde rapportages 
van 4Advies en Architectenlab. In de volgende fase 
van Voorlopig Ontwerp en Definitief Ontwerp vinden 
we het van belang dat er opnieuw een sterke vertegen-
woordiging aanwezig is vanuit ons als gebruiker van 
het pand.

Fotograaf: Jesse Wensing
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HAVEN

STRAAT

HAVEN

STRAAT

Grote zaal buiten

LIGGING VAN GEBOUW IN 
HET GEBIED HAVENEILAND

DWARSDOORSNEDE
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4Advies heeft het functioneel-ruimte-
lijk en bouwtechnisch programma van 
eisen opgesteld. Zie daarvoor de deel-
rapportage programma van eisen van 
4advies.

Burgerweeshuis: 2.223 m²

 
• Grote Zaal, capaciteit 675
• Kleine Zaal, capaciteit 275
• Café/foyer
• Kleedkamers
• Kantoren
• Facilitaire ruimten horeca
• Facilitaire ruimten divers

‘overruimte’: 694m²: architectonisch gezien is dit een 
toevoeging vanwege beleving erfgoed, omdat een volledige 
lichtstraat zichtbaar is.

Andere gebruikers:
Productiehuis BRUT: 230 m²
Muzikale community STROOM 400 m²

Totaal: 3.547m²

(Nb. In de deelrapportage van 4advies zijn 2 varianten 
 beschreven. Eén met de grote zaal in de schil en één met 
de grote zaal buiten de bestaande schil. Hiernaast m² 
betreft de variant met de Grote Zaal buiten. Het aantal m² 
verschillen iets in de andere variant).

41

PROGRAMMA VAN  
EISEN 4ADVIES

4.1
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Architectenlab is verantwoordelijk voor 
het getekend programma van eisen. Zie 
daarvoor de rapporten van Architectenlab.

Het is enkel nog een getekend programma van eisen. We 
zitten nog niet in de ontwerpfase, dat is nadrukkelijk geen 
onderdeel van de fase waar we nu inzitten. Toch zie je aan 
het getekend programma van eisen al dat een doordachte 
herbestemming van industrieel erfgoed, ruimte geven aan de 
beleving van het bijzondere ‘pannenkoekdak’ en het creëren 
van hoekjes hele waardevolle toevoegingen zijn om een func-
tie als een poppodium te laten slagen en een goede publieks-
beleving mee te geven.

GETEKEND PROGRAMMA  
VAN EISEN ARCHITECTENLAB

4.2
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Parallel aan de periode van het verfijningsonderzoek is een 
student van Interior Design and Styling (Jan des Bouvrie 
Academy) van Saxion afgestudeerd op ons vraagstuk: her-
bestemming Stiho met de functies van een poppodium, 
studio’s en kantoren. Dit heeft eveneens mooie ideeën en 
inspiraties opgeleverd voor ons als poppodium voor de vol-
gende fase van ontwerp. Enkele sfeerbeelden en impres-
sies zijn ook toegevoegd in deze businesscase. 

Credits: Esmée Moes.
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5FINANCIËN

In onze nieuwe huisvesting willen we uiteraard ook dat 
onze financiën gezond zijn. In dit hoofdstuk is de busi-
nesscase gekwantificeerd in cijfers. We passen voor deze 
businesscase het Iglo-model toe. Een model ontwikkelt 
door Berenschot. Het Iglo-amodel geeft duidelijk weer hoe 
een cultreel bedrijf als een poppodium werkt en is inge-
richt en wat de rol is van gemeentelijke subsidie. Baten 
en lasten behorend bij de voorziening en baten en lasten 
behorend bij de subsidiabele én overige activiteiten zijn 
hierdoor los van elkaar inzichtelijk. 

Fotograaf: Kim de Jong
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47 Corona, cultuur en gemeenten - deel 2

herstel na de coronacrisis zijn: waar moet in elk geval op worden 
geïnvesteerd, waar is de druk en de schade te overzien en is 
minder (aanvullende) steun nodig? 

Hierbij is niet alleen van belang wat gemeenten willen maar 
ook waartoe zij verplicht zijn. Zo hebben overheden de zorg-
plicht voor ‘museale’ collecties die veelal bij verzelfstandigde 
musea zijn ondergebracht, en dit is deels via de Erfgoedwet 
geregeld. De Archiefwet en Mediawet leiden tot verplichtingen  
voor gemeenten. De Wsob regelt de verantwoordelijkheid 
over openbare bibliotheken, maar verbindt daar geen ver-
plichte bijdragen van gemeenten aan. Ten aanzien van de 
kunsten zoals podiumkunsten, beeldende kunsten, film en 
letteren plus bij centra voor de kunsten, muziekscholen en 
amateurkunst zijn er nauwelijks overheidsverplichtingen, 
anders dan regels die voortvloeien uit algemene wetten zoals 
de Horecawet, de Omgevingswet (denk aan geluid) en de 
Auteurswet.

Gemeenten zijn gebaat bij inzicht in de behoeften van  
(aanvullende) financiering op instellingsniveau. Berenschot 
heeft het Iglo-model ontwikkeld, waarmee de bedrijfsvoering 
en de publieke financiering van culturele instellingen kan 
worden verbonden met drie vormen van bestedingen.  
Het Iglo-model levert zodoende een goede basis voor een 
gesprek tussen een gemeente en een instelling over (a) de 
hoogte en de wijze van financiering en (b) de te leveren  
prestaties. Het Iglo-model wordt in diverse gemeenten gebruikt 
om de subsidies aan de culturele infrastructuur te identificeren 
en bij te stellen. Voor onder meer schouwburgen en bibliothe-
ken heeft het Iglo-model bijgedragen aan besluitvorming over 
nieuwe subsidiebijdragen. Tijdens de coronacrisis heeft Beren- 
schot in opdracht van de VSCD (Vereniging van Schouwburg- en 
Concertzaaldirecties) een brede inventarisatie gedaan van de 
mogelijke schade door corona voor 140 podia op basis van het 
Iglo-model.  

Het Iglo-model draait om het maken van onderscheid van baten (zowel subsidies als eigen  
inkomsten) en lasten (zowel materieel als personeel) binnen de begroting naar:

Op elk deel kan apart beleid worden gemaakt (concrete prestatieafspraken). Want: duidelijk is welke 
subsidiedeel wordt gebruikt voor welke soort lasten. Uit de inmiddels veelvuldige analyses van de 
bedrijfsvoering van culturele instellingen aan de hand van het Iglo-model blijken veel voorkomende 
uitkomsten:
•  Het grootste deel van de subsidie gaat naar deel A, vooral naar huur, die in veel gevallen terug-

vloeit  naar de gemeente
•  Instellingen met exploitatieproblemen kunnen met subsidie de kosten voor deel A niet gedekt 

krijgen
•  Gesprekken tussen gemeenten en culturele instellingen gaan vooral over deel B, waar het 

bestaansrecht zit
•  Financiële speelruimte voor culturele instellingen voor maatschappelijke bijdragen in deel B is 

vaak beperkt
•  De mate waarin deel C rendeert wisselt zeer sterk per soort instelling: poppodia veel meer dan 

bibliotheken
•  Er is zeker verdienpotentieel maar er zijn nauwelijks voorbeelden van alternatieve verdienmodellen 

A. Voorziening: huisvesting,  
infrastructuur en beheersorganisatie 
(In principe) geheel gesubsidieerd op 
basis van meerjarige vaste lasten

B. Subsidiabele  
culturele en  
maatschappelijke 
activiteiten 
Deels gedekt door 
eigen inkomsten,  
deels gesubsidieerd

C. Overige culturele en 
commerciële activiteiten 
Geheel gedekt door 
eigen inkomsten en  
private financiering, 
zonder subsidie

A  voorziening

• Huisvestingslasten
• Staf/ Kantooractiviteiten

B  subsidiabele   
 activiteiten

• B1: concerten
• B2: nachtcultuur
• B3: talent en educatie
• B4: programmering met  
 een bijzonder karakter

C  overige activiteiten

• Horeca 
• Zakelijke activiteiten

IGLO-MODEL EN BURGERWEESHUIS 5.1
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Het activiteitenprogramma dat wij bieden is in principe 
zelfdekkend. Ticketprijzen worden bepaald op basis van 
gages- en overige programmakosten. De personele kosten, 
zowel de voorbereidende als het uitvoerende personeel 
tijdens onze activiteiten zijn de grootste kostenpost op 
onderdeel B (activiteiten). Deze personele kosten worden 
voor 75% gedekt uit het resultaat op de horeca (onderdeel 
C) en voor 25% uit het resultaat op de voorziening (onder-
deel A). Enkel voor B4 geldt dat de personele kosten uit de 
(flexibele) programma gebonden bijdragen gedekt moet 
worden en daarom ook flexibel van aard moeten zijn.

De volledige meerjarige exploitatiebegroting is te lezen 
in hoofdstuk 8 Bijlagen. Hierboven een overzicht van 
de resultaten op de verschillende onderdelen van het 
 Iglo-model.

Voor de jaren 2026-2029 is rekening gehouden met een 
indexatie op het subsidie van 3%, gelijk aan de indexatie 
van de personeelslasten. Voor huur- en huisvestingslas-
ten en de programmagebonden bijdragen voor program-
ma met een bijzonder karakter is een indexatie van 1,5% 
 opgenomen.

Concerten

Nachtcultuur

Talent & educatie

Programma met een 
bijzonder karakter

- € 492.905

= + € 22.433

+ € 348.091+ € 167.248

Infrastructuur en staf

Huisvesting

Horeca

Zakelijke activiteiten

A: Voorziening B: Subsidiable activiteiten C: Overige activiteiten
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SUBSIDIE 5.2

De benodigde investering van een nieuw 
poppodium wordt door de gemeente Deventer, 
die de rol heeft als investeerder en vastgoedei-
genaar, omgezet naar een kostprijsdekkende 
huur die de gemeente aan Burgerweeshuis
oplegt. 

Deze kostprijs dekkende huur betekent 14 
maal hogere huurlasten dan nu het geval is. 
Om tot een gezonde financieringsmix te ko-
men is huurcompensatie benodigd in de vorm 
van een verhoging van de exploitatiesubsidie. 

De benodigde subsidie vanaf 2026 betreft
 
€ 1.416.330 
 
Bij de lasten is de verdeling eveneens gro-
tendeels marktconform, al geeft het nieuwe 
Burgerweeshuis meer uit aan programma en 
minder aan overige lasten dan de andere 700-
900 podia. Een mogelijke verklaring hiervoor is 
dat andere podia kosten onder ‘overig’ scharen 
die bij ons onder programma vallen.

Vergelijking financieringsmix  
nieuw BWH vs gelijjke podia

Vergelijking lasten  
nieuwe BWH vs gelijke podia

Burgerweeshuis 
nieuwe locatie

Benchmark
700-900 podia

41%

25%

23%

11%

40%

27%

22%

11%

28%

23%

35%

7%
7%

32%

21%

30%

7%

10%

Exploitatiesubsidie

Ticketinkomsten

Horeca

Overig

Personeel

Huisvesting

Programma

Inkoop horeca

Overig
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Lening en afschrijvingen

In de stichtingskostenraming zijn vaste en losse inrich-
tingskosten opgenomen (exclusief biertechnische instal-
laties en andere barinstallaties; kassa- en pinsystemen, 
kantoormeubiliair, -apparatuur, gevelreclame en ontrui-
mingsplattegronden). Het leveren van biertechnische 
installaties is een investering die wordt gedaan door onze 
bierleverancier.

De losse inrichtingskosten en de theater technische inrich-
ting uit de stichtingskostenraming zijn vervolgens niet in 
de kostprijsdekkende huur verwerkt, maar zal in de vorm 
van een lening aan Burgerweeshuis worden verstrekt. Deze 
lening betreft 1 miljoen euro over een afschrijvingstermijn 
van 10 jaar met 2,2% rente. Deze afschrijving minus de 
restwaarde, plus onze andere afschrijvingen vallen in ons 
exploitatiemodel onder de voorziening (A).

Fotograaf: Niek Doup
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RISICO’S 5.3

Er zijn twee grote risico’s voor de 
 exploitatie van Burgerweeshuis:

1 Indexatie subsidie blijft achter ten opzichte van de  
 indexaties van kosten van onze voorziening;
2 De groeiambities worden niet direct behaald in    
 opstartfase.

Beheersmaatregelen:

Indexatie subsidie blijft achter bij de  
indexaties van onze voorziening 
 
De tekorten van de afgelopen jaren zijn voor een groot deel 
het resultaat van jarenlange uiteenlopende indexaties op 
de vaste inkomsten (subsidie) en de vaste uitgaven (voor-
ziening). Om te voorkomen dat Burgerweeshuis financieel 
onder druk komt te staan, is een gelijke indexatie van de 
subsidie aan de daadwerkelijke indexatie nodig. Mocht dit 
uitblijven dan moeten wij zorgen dat de dekking van de 
voorziening in balans blijft. Dit zal gevolgen hebben voor 
onder andere vaste personele capaciteit, aantal activitei-
ten en het één op één doorbelasten van indexeringen via 
zaal en ruimte verhuur.

De groeiambities worden niet direct  
behaald in opstartfase

Er is een forse ambitie opgenomen in de groei van het 
aantal bezoekers binnen Burgerweeshuis. Het risico 
bestaat dat we in de beginperiode van opstarten niet 
meteen volwaardig van klein podium naar middelgroot 
podium functioneren. Boekingskantoren moeten ons met 
de nieuwe zalen op de radar hebben, personeel moet haar 
draai vinden in het nieuwe pand en (nieuwe) bezoekers 
moeten ons weten te vinden. Om dit risico zoveel mogelijk 
te beheersen kunnen we in aanloop naar 2026 de zalen 
en technische aspecten delen met de boekingskantoren 
waarmee we werken. Verder is het noodzakelijk dat de 
periode 2026-2029 wordt benut om de nieuwe locatie goed 
neer te zetten en zo snel mogelijk eigen te maken. 
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6BEDRIJFSVOERING  
EN ORGANISATIE

Bij een ver(nieuw)bouw binnen een bedrijf is een door-
ontwikkeling in de organisatie belangrijk. Wat we daarin 
belangrijk vindenen wat er nodig is voor deze ontwikkeling 
is beschreven in de volgende paragrafen.

Werken met een professioneel 
 kernteam voor onze belangrijkste 
kerntaken, een flexibele schil van pro-
fessionals voor incidentele en extra 
 activiteiten en werken met vrijwilligers 
staan hierbij centraal.

Andere belangrijke uitgangspunten bij onze doorontwikke-
ling zijn onze kernwaarden: @home, groei en kwaliteit. Of-
tewel: divers en inclusief, talenten zien en ruimte creëren 
voor groei en het bieden van een veilige werkomgeving.

Fotograaf: Tineke Klamer
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VERSCHUIVING VASTE 
PERSONELE CAPACITEIT  
DOOR ANDERE FOCUS

6.1

In hoofdstuk 3 paragraaf 9 hebben we de inzet van de gro-
te en kleine zaal beschreven. Door deze keuzes kunnen wij 
nagenoeg met dezelfde vaste personele capaciteit als in 
de huidige situatie uit de voeten. Dit realiseren we door de 
vaste capaciteit in te zetten op de vaste activiteiten en de 
flexibele activiteiten onder B4 te realiseren met een flexi-
bele schil die gedekt moet worden uit de programmage-
bonden bijdragen voor dit onderdeel. Het programma met 
een bijzonder karakter isrisicovol door de hogere produc-
tie- en personele kosten. De activiteiten moeten afgesto-
ten en aangenomen kunnen worden afhankelijk van hun 
invloed op de bedrijfsvoering en de financiële gezondheid 
van Burgerweeshuis. Door deze keuze ontstaat er een vast 
kernteam en blijven we flexibel bij incidentele actvititeiten 
en nieuwe initiatieven. 
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INZET VAN PERSONEEL  
EN VRIJWILLIGERS

6.2

We zijn aan de slag gegaan met de stra-
tegie van ons personeelsbeleid en heb-
ben een Strategische Personeel Plan-
ning (SPP) opgesteld.
 
Waarom een SPP? 
1 Doorontwikkeling in de organisatie is bij groei van   
 de organisatie minstens zo belangrijk. Een aan  
 passing, verandering of uitbereiding in de    
 personeelssamenstelling moet daarin worden   
 meegenomen. We gaan voorsorteren op    
 deze toekomst.
2 Behoefte aan duidelijkheid in functies, rollen,   
 taken en verantwoordelijkheden
3 Burgerweeshuis heeft een uitdaging om gezond te   
 blijven (kansen en mogelijkheden benutten)
4 Meegaan met trends en ontwikkelingen in onze   
 sector. Burgerweeshuis is enorm gegroeid sinds   
 haar oprichting in 1984.  
5 SPP gaat helpen bij het opstellen van heldere va  
 catures met functie en taakomschrijvingen. Dit   
 voorkomt het één op één uitzetten van    
 een vacature van degene die weggaat, maar je zet   
 in op de gewenste situatie.
6 Helderheid krijgen en werken aan individuele   
 competenties, talenten en eventuele behoefte aan  
 loopbaanontwikkeling en (bij)scholing    
 stimuleren.
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Marketing

Directeur

Bestuur

Staf

Programma Faciliteiten
en Horeca

Productie
en Techniek

De gewenste situatie

De gewenste situatie is tot stand gekomen vanuit ervarin-
gen en loslaten van al bestaande functies met bijbehoren-
de namen en rugnummers. Maar ook passend gemaakt op 
de groei en ambities zoals beschreven in onze business- 
case. Op hoofdlijnen komt het neer dat we op de ver-
schillende disciplines een team hebben van strategisch/
tactische denkers tot operationele doeners. Samengesteld 
uit professionals en vrijwilligers. Op hoofdlijnen zijn de 
verschillende disciplines binnen ons poppodium:

• Bestuur en directeur
• Staf (financiën, bedrijfsvoering, secretariaat,  
 personeel en organisatie)
• Programma (programma, talent en educatie)
• Marketing (pr, (online) marketing en content creation)
• Faciliteiten en Horeca (gebouwbeheer en  
 onderhoud, horeca, coördinatie vrijwilligers,  
 publieksdiensten, zakelijke activiteiten)
• Productie en Techniek (pre)productie,  
 podiumtechniek, geluid en licht)
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De huidige situatie wijkt op een aantal punten af van 
de gewenste situatie. Zo kennen we, net als elk bedrijf, 
historisch gegroeide functies, functies die je nu misschien 
anders zou willen inkleden. We hebben medewerkers die 
al jaren binnen de organisatie werkzaam zijn en startende 
young professionals. Ook veranderingen in ons poppo-
diumlandschap hebben de afgelopen jaren gevraagd om 
meer specifieke en andersoortige expertise. Bijvoorbeeld 
op het gebied van online marketing en een sterke professi-
onalisering in de podiumtechniek.

Door het verkregen inzicht in de verschillen tussen de hui-
dige en gewenste situatie en in de toekomst in te vullen 
functies kunnen we toewerken naar de gewenste situatie.

Een stap die daarbij hoort is helderheid krijgen en werken 
aan individuele competenties, talenten en eventuele be-
hoefte aan loopbaanontwikkeling en (bij)scholing stimu-
leren. Het in kaart brengen en analyseren van gewenste 
combinaties van prestatie en potentieel helpt ons daarbij. 
Samen met Langenberg Advies in Verandering, hebben 
we een nieuwe HR-cyclus opgesteld en hebben we aan de 
hand van 1 op 1 gesprekken en een workshop handvatten 
meegekregen om te werken aan competenties en talent.
De cyclus van ontwikkel-, functionerings- en beoordelings-
gesprekken geven de mogelijkheid om daar vervolgens ook 
op te sturen.

Het toewerken naar de gewenste situatie is een geleide-
lijk proces van enkele jaren. Enkele veranderingen in het 
personeelsbestand hebben we nu al kunnen doorvoeren. 
Vanaf herhuisvesting moet dit volledig zijn geïmplemen-
teerd.

Fotograaf: Anne-Marie Kok
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De vrijwilligers zijn al sinds de oprichting het hart van 
Burgerweeshuis en dat willen we zo houden. Veel poppo-
dia gaan vanwege efficiencyredenen steeds minder met 
vrijwilligers werken. Burgerweeshuis ziet zichzelf juist als 
vrijwilligersorganisatie. We blijven onze roots trouw. De 
organisatie is opgezet door jonge vrijwilligers die graag 
een eigen plek in Deventer wilden voor popmuziek en 
 ontmoeting.

Burgerweeshuis blijft zich profileren als 
de vrijwilligersorganisatie voor jonge-
ren en jongvolwassenen uit Deventer 
en omgeving.

Er werken momenteel 130 vrijwilligers bij Burgerweeshuis, 
variërend in de leeftijd van 16 tot 60 jaar. Vrijwilligers 
blijven gemiddeld 3 jaar bij ons werken. De vrijwilligers 
zijn werkzaam als tapper, kassamedewerker, gardero-
bemedewerker, artiestenbegeleider, junior technicus, pr 
& marketingmedewerker, fotograaf, dj en tuinman. De 
belangrijkste redenen waarom vrijwilligers kiezen om bij 
Burgerweeshuis aan de slag te gaan, zijn:

• Werkervaring opdoen in een inspirerende omgeving  
 waar je geaccepteerd wordt zoals je bent 
• Talentontwikkeling
• Opbouw van cv voor studenten en mensen op weg   
 naar, of zonder werk 
• Bijdragen aan het culturele leven in Deventer 
• Nieuw in Deventer en mensen leren kennen 
• Als inspannende ontspanning, even iets anders doen  
 naast je standaard werk 
• Aansluiting zoeken bij vrienden/bekenden die al   
 werkzaam zijn bij Burgerweeshuis 
• Gratis naar Burgerweeshuisactiviteiten.

VRIJWILLIGERSORGANISATIE 6.3
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CODE DIVERSITEIT  
EN INCLUSIE

6.4

Popmuziek is van alle leeftijden, cul-
turen en sociale klassen. Met dat als 
uitgangspunt willen we als Burger-
weeshuis dat het beleven van live 
popmuziek vervolgens ook bij ons kan 
voor alle leeftijden, culturen en sociale 
klassen. Dat betekent dat we eigen be-
leid gaan maken op basis van de Code 
Diversiteit en Inclusie. De code richt 
zich op culturele diversiteit, gender, 
beperking, seksuele oriëntatie, religie, 
sociaaleconomische status, opleiding-
sniveau en leeftijd. Aan de hand van de 
4 P’s, Programma, Publiek, Personeel 
en Partners gaan we ons bewustzijn en 
bekwaamheid beter ontwikkelen. 

Momenteel werken we al intensief aan onze bewustwor-
ding. Aan de hand van een workshop onder leiding van 
Binoq Antana kennen we intussen onze eigen motivatie 
en wat onze drijfveren zijn als organisatie om te streven 
naar diversiteit en inclusie. Met deze kennis hebben we 
intussen de eerste handvatten en handreikingen gekregen 
waar we mee aan de slag willen. We willen de volgende 
zaken verder onderzoeken: we willen er zijn voor alle mu-
ziekliefhebbers; we willen toegankelijk zijn voor mensen 

met een beperkt budget; we willen onderzoeken of we met 
programma-aanbod kunnen voorzien in de behoefte van 
de grote Turkse gemeenschap in Deventer; we willen graag 
een goede afspiegeling van de Deventer samenleving in 
ons personeel- en vrijwilligersbestand en welke partners 
zijn voor ons interessant. 

We hebben enerzijds gekozen voor wat concrete acties, 
omdat we geloven in quick wins. Onze organisatie en 
mensen zijn en denken hands-on en om de energie op dit 
onderwerp hoog te houden gaan we een aantal zaken ge-
woon doen op basis van ‘trial and error’. Denk daarbij aan 
Engelstalige aankondigingen voor onze oproep voor vrijwil-
ligers, een bezoek aan een inburgeringsschool en wijkcen-
trum en een Turkse vertaling over onze samenwerking met 
Wereldlokaal en het optreden van de Turkse artiest Karsu. 
Anderzijds komt er een beleidsnotitie met langere termijn 
doelen, monitoring en handige tips om het vervolgens ook 
toe te kunnen passen.
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GOVERNANCE  
CODE CULTUUR

6.5

Stichting Poppodium Het Burger-
weeshuis kent op dit moment een 
bestuursmodel. Het bestuur hanteert 
de Governance Code Cultuur. Het toe-
passen daarvan is omschreven in het 
bestuur- en directiereglement Stichting 
poppodium Het Burgerweeshuis.

Profiel bestuur

Bij de aanstelling van nieuwe bestuursleden wordt uitge-
gaan van aanvullende bestuurlijke kenmerken ten opzich-
te van de aanwezig bestuurskwaliteiten. Dit, om vanuit 
een zo breed mogelijk spectrum het besturen van de 
stichting vorm te geven. Daarnaast wordt rekening gehou-
den met diversiteit in het bestuur in termen van gender, 
leeftijd en achtergrond.

Taken bestuursleden:

1 Opstellen van hoofdlijnen van het beleid, externe   
 representatie en de toezichthoudende taak. Het   
 beleidsinitiatief berust gezamenlijk bij het bestuur en  
 de directeur.
2 Betrokken zijn bij de voorbereiding van en het bewa 
 ken van de uitvoering van het meerjarenbeleidsplan,  
 het jaarplan, en het opstellen van het financiële en  
 inhoudelijke jaarverslag.
3 Vaststellen van de begroting en de jaarrekening. 
4 Inzetten van specifieke kennis en expertise. 
5 Periodiek bezoek van de activiteiten van de stichting. 
 
Aan de hand van de Governance Code Cultuur willen we 
onderzoeken welke toezichthoudende rol straks goed past 
bij de organisatie Burgerweeshuis als middelgrootpodium. 
Het moment is nu aangebroken om te onderzoeken of een 
bestuursmodel of Raad van Toezicht model de voorkeur 
heeft. Mocht dit leiden tot een andere uitkomst dan zullen 
wij deze transitie zorgvuldig doorlopen.
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FAIR  
PRACTICE CODE 

6.6

Burgerweeshuis streeft naar een toekomstbestendige 
popsector. De vijf kernwaarden van de Fair Practice Code: 
solidariteit, diversiteit, vertrouwen, duurzaamheid en 
transparantie, nodigt ons uit om kritisch te zijn, het ge-
sprek met elkaar aan te gaan en samen te werken aan een 
toekomstbestendige arbeidsmarkt. Daar hoort een pro-
fessionele beroepspraktijk en een verantwoorde interactie 
tussen vraag naar en aanbod van arbeidskrachten bij. Zo 
volgen wij de richtlijn inzake honorering ZZP tarieven uit 
onze CAO Nederlandse Poppodia en Festivals. We onder-
schrijven daarom ook de Fair Practice Code. Met die kant-
tekening dat een toekomstbestendige arbeidsmarkt ook 
vraagt om inspanningen van alle partijen en financiële on-
dersteuning. Als lid van de branchevereniging Nederlandse 
Poppodia en Festivals (VNPF) en Werkgeversvereniging 
Nederlandse Poppodia en Festivals (WNPF) sluiten wij ons 
aan bij de ‘position paper Fair Practice Code’ van de VNPF/
WNPF. Zie pagina 59,60.
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OMGANGSVORMEN  
IN DE POPPODIA

6.7

Popmuziek vraagt om een veilig werkklimaat. Een vei-
lig klimaat is voor medewerkers de basis om prachtige 
optredens, clubnachten en festivals te kunnen faciliteren 
waar bezoekers van kunnen genieten. Het creëren van een 
veilige werkvloer met beschermende randvoorwaarden 
moet worden aangejaagd door het management en ge-
dragen worden door de hele organisatie. Door de WNPF is 
er zeer recent een beleidskader opgesteld voor het maken 
van een sociaal veiligheidsbeleid in de popsector. Aan de 
hand van dit beleidskader zullen wij ons veiligheidsbeleid 
bij- en opstellen. Gezien de actualiteit van dit onderwerp 
en organisatieontwikkeling willen we dit veiligheidsbeleid 
in 2023 gereed hebben.

Fotograaf: Constance Captures
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In de opmaat naar herhuisvesting wil-
len we ons nog op een aantal zaken 
richten die te maken hebben met on-
derzoek, ontwikkeling en innovatie.
 
• Het verder digitaliseren en optimaliseren van onze   
 financiële administratie met automatische  
 koppelingen van onze externe softwareprogramma’s  
 Stager en Twelve.
• Opstellen van een strategisch marketingplan met   
 bijbehorend publieksonderzoek 
• Opstellen van beleid op Diversiteit en Inclusie  
 inclusief sociaal veiligheidsbeleid
• Implementeren en bijstellen van onze Strategische  
 Personeelsplanning

ONDERZOEK,  
ONTWIKKELING  
EN INNOVATIE

6.8

Inhoudsopgave →

→



6161

7MARKETING EN PR
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Burgerweeshuis heeft een duidelijk 
muziekprofiel. Internationale program-
mering, nachtcultuur, talentontwik-
keling en programmeringen met een 
bijzonder karakter. Met dit profiel be-
houden we onze identiteit en door de 
groei naar een hedendaags poppodium 
verbreden we onze positionering van 
voornamelijk lokaal naar regionaal en 
zelfs toonaangevend in Nederland door 
de bijzondere programmeringen.

Bezoekers, artiesten en andere betrokkenen geven veelal 
terug dat ze zich snel thuis voelen bij Burgerweeshuis. 
Het is heel belangrijk voor cultuur- en muziekliefhebbers 
om een uitvalsbasis te hebben waar kennis en liefde voor 
muziek kan worden uitgesproken. Dit zie je niet alleen 
terug in de bezoekers van Burgerweeshuis maar ook in het 
personeel en vrijwilligers op de werkvloer. Marketing zie je 
terug in de vele facetten van een poppodium en als mar-
ketingteam proberen wij de Burgerweeshuis identiteit bij 
de verschillende groepen door te voeren. Burgerweeshuis 
verbindt muziekliefhebbers.  

Marketingdoelstellingen

• (Boven)regionale naamsbekendheid vergroten
• Het huidige Burgerweeshuispubliek behouden en   
 bedienen en nieuwe bezoekers werven 
• Bezoekersprofielen versterken 
• Sterker positioneren op onlinegebied,  
 meegaan met digitalisering 
 
Voor elk evenement wordt een eigen promotieplan ge-
maakt en wordt er gekeken via welke kanalen het eve-
nement onder aandacht kan worden gebracht. Voor de 
komende jaren moet de focus liggen op segmentatie en 
ontwikkeling op de digitalisering. De aandacht van (poten-
tiële) bezoekers verschuift de laatste jaren veelal van ana-
loog naar digitaal, als poppodium wil je hierop inspelen om 
zo de bezoeker het beste te kunnen bedienen en bereiken.

IDENTITEIT EN  
POSITIONERING 

7.1

Inhoudsopgave →

→



63

Burgerweeshuis profileert zich als 
een kwaliteits(s)tempel, dit houdt 
in dat de artistieke waarde voorop 
staat. Deze keuze is meegenomen 
in de segmentatie van de bezoekers 
van Burgerweeshuis, er zal op basis 
van bezoekersgegevens uit het tic-
ketingsysteem (Stager) een keuze 
worden gemaakt voor imago-ver-
sterkende segmenten. Deze analyse 
van de consumentenmarkt wordt 
gebaseerd op het programma van 
Burgerweeshuis en koopmotieven 
van de bezoekers.  

We segmenteren om een zo goed mogelijk beeld te 
krijgen wie de bezoeker is, hoe we die aan ons kun-
nen binden en hoe we nieuwe evenementen bij hen 
onder de aandacht krijgen. Het segmenteren van de 
bezoekers gebeurt veelal op de achtergrond. We willen 

daarnaast een zo breed mogelijk programma bieden 
aan een potentiële of vaste bezoeker, waar mogelijk 
bieden we sturing. Korte termijn doelen staan binnen 
ons poppodium al snel op de voorgrond. Achter de lan-
gere termijn doelen, zoals hierboven geschetst, zit een 
strategie. Hieronder wordt nader geduid hoe we onze 
doelen gaan bereiken. 

Publieksonderzoek

We willen graag een publieksonderzoek laten uitvoe-
ren aan de hand van ‘Whooz’ publieksonderzoeken. 
Deze behoefte ligt er al langer en is opgenomen in 
ons meerjarenplan 2020-2024. Door twee jaar corona 
en nu de periode van herstel en wederopbouw is een 
dergelijk onderzoek pas gewenst in 2023/2024. We 
kunnen het onderzoek mogelijk samen met de andere 
culturele organisaties in Deventer oppakken of juist 
met een aantal poppodia en in samenwerking met 
onze branchevereniging de VNPF. Naast ons eigen 
databestand van bestaande bezoekers maken ze ge-
bruik van postcode gebieden. Deze worden vervolgens 
ingedeeld in ‘Whooz’ huishoudens. Per huishouden 

wordt duidelijk hoeveel daarvan al bezoekers zijn en 
welke potentieel kansrijk zijn om op in te zetten én 
via welke kanalen. Daarnaast verkrijgen we inzicht om 
ons programma-aanbod nog beter aan te laten sluiten 
bij de verschillende potentiële huishoudens en om op 
deze manier nieuwe bezoekers te werven.  

Customer journey

De komende jaren willen we benutten voor het beter 
in beeld krijgen van de customer journey, ook wel ‘path 
of purchase’ genoemd. Dit geeft inzicht in hoe het 
aankoopbesluit tot stand komt. De customer journey 
begint bij het aankoopidee en eindigt bij de evaluatie 
van de aankoop. Door middel van ervaring en aanna-
mes maken we de ‘klantreis’ inzichtelijk door alle tou-
chpoints (punten waarop de shopper in contact komt 
met het merk Burgerweeshuis) te analyseren. Contact-
punten kunnen allemaal of heel specifiek zijn. Op deze 
manier krijgen we waardevolle informatie in handen 
om bezoekersprofielen te versterken.

MARKETINGSTRATEGIE 7.2
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Outdoor

TV

Display

Radio

Etc.

Print

Paid search

Organic search

Facebook earned

Facebook owned

Instagram earned

Instagram owned

Economy

Price

Competitors

Promotions

Climate

Seasonality

Awareness

Involvement

Consideration

Online traffic

Purchase

Advertising

Online

Other external factors
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Storytelling

Een ander speerpunt is ‘storytelling’ rondom Burgerwees-
huis. We zetten niet alleen in op promotionele posts om 
tickets te verkopen, maar we creëren ook andere leuke, 
waardevolle content. Relevante content waaraan gedacht 
kan worden is onder andere:
  
• Blogs en nieuwsberichten (website)  
• Video 
• Beeld van vorige edities/evenementen 
• Interviews   
• Reviews 
• Culturele tips 
• Behind the scenes  
• Winacties 
• Interactie Instagram stories 
 
Door de verschillende doelgroepen op consistente basis 
van nieuwe, diverse content te voorzien betrekken we ze 
bij ons programma en beslissingen daarover. Zo stemmen 
we ons aanbod af op de vraag van onze achterban en dat 
zal bijdragen aan het verkrijgen van nieuwe ideeën en het 
creëren van communities.

Website

Op de website moet alle info rondom een evenement te 
vinden zijn en algemene info over Burgerweeshuis en haar 
projecten. Bij elke promotie die we rondom een evene-
ment uitzetten wordt verwezen naar de website. De eerste 
ervaring van de (potentiële) bezoeker met Burgerweeshuis 
moet een prettige ervaring zijn, bezoekers moeten mak-
kelijk info kunnen vinden en met weinig tools overgehaald 
worden tot overgaan tot het aanschaffen van een ticket. 
Niet alleen aan de voorkant moet de website goed inge-
richt zijn, maar ook aan de achterkant. Het systeem moet 
zo ingericht zijn dat ook de data van bezoekers, die het 
toestaan, verzameld wordt om weer te kunnen toepassen 
binnen de segmentatie om de bezoeker zo goed mogelijk 
te kunnen bedienen. Deze informatie is tegelijkertijd heel 
waardevol om ook te gebruiken bij het uitzetten van exter-
ne promotie op bijvoorbeeld social mediakanalen. Het is 
ook ontzettend waardevol om niet afhankelijk te zijn van 
externe databases en deze info in eigen beheer te hebben. 
De huidige website zal dan ook moeten worden vernieuwd 
die past bij de huidige tijd en in het online trendgebied. 
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RELATIES EN 
SAMENWERKINGEN

7.3

Burger vrienden

De bestaande Burger Businessclub en de leden van de 
Club van de Toekomst worden samengevoegd en star-
ten vanaf 2024 onder de naam ‘Burger vrienden’. Een 
levendige club ondernemers, particulieren, prominen-
ten en fondsen met een warm hart voor het culturele 
leven in Deventer en het besef van het belang van een 
bruisend poppodium in deze prachtige stad. Onder de 
paraplu van (live)muziek en bijpassende onderwerpen 
worden contacten gelegd, waarbij samen activiteiten 
ondernemen en het beter leren kennen van elkaar 
centraal staan. De voordelen van lid zijn van ‘Burger 
vrienden’ kunnen gevonden worden in relatiemar-
keting, fun, exclusieve toegangskaarten, exclusieve 
bijeenkomsten en uitstapjes, co-creaties en meet & 
greets. Voor het lidmaatschap betalen ze een jaarlijkse 
bijdrage met een mogelijkheid deze te verhogen met 
een gift, de gift is door onze culturele ANBI status 
belasting aftrekbaar.

Partnerships, sponsoren  
en samenwerkingen
Zakelijke relaties hebben we onder andere met boe-
kingskantoren, Stager, Twelve kassasystemen en 
horecaleveranciers. We hebben sterke en goed on-
derhouden relaties met de boekingskantoren. Voor 
ons zijn, naast de bekende promotoren zoals Mojo 

en Friendly Fire, ook kleinere kantoren belangrijk met 
een artist roster van artiesten die goed aansluiten bij 
ons muziekprofiel, zoals Sound of Liberation, Stage 
mania, Blip agency en Sedate agency. 

Stager is ons planningssysteem, eventmarketingplat-
form en ticketingsysteem in één. Stager is ontwikkeld 
vanuit het Rotterdamse podium WORM en werkt in-
middels samen met honderden podia, clubs, festivals, 
party organisatoren in Nederland, België en Duitsland. 
En heeft dus een sterke affiniteit met het pop-, event 
en het clubcircuit.

Horecarelaties hebben we op dit moment met bier-
brouwerij AbInbev, Vrumona, ‘A brand new day’. Hier 
maken we meerjarige afspraken mee. De afspraken 
bestaan uit sponsoring in geld, in goederen en in 
bonuskortingen. Daarnaast proberen we onze zakelijke 
partners te betrekken bij onze nieuwe huisvesting. In 
dit geval gaat het over meedenken en investeren van 
onze horecaconcepten. Ook met de lokale bierbrouwer 
DAVO bieren werken we samen middels marketingac-
ties en organiseren we samen op hun eigen dependan-
ce Buitenpost het gloednieuwe festival Into The Mud.

Voor projecten en evenementen zijn we ook altijd op 
zoek naar incidentele sponsoring zowel in natura als 
in een bijdrage in geld. Bij onze toeleveranciers, zoals 
AbInbev, Brink Events, Kügel Licht en Geluid, Vos 
Noodstroom is dat veelal in natura. We ontvangen on-

der andere van Saxion University of applied science en 
ROC Aventus een bijdrage voor de organisatie van het 
introductieconcert de Kick Off. We hebben met evene-
mentenbureau dEVENTer een samenwerkingsovereen-
komst inclusief financiële bijdrage voor de organisatie 
van muziekfestival Hoogtevrees. Op het gebied van 
talent en educatie werken we intensief samen met 
welzijnsorganisatie Raster en alle voortgezet onder-
wijs scholen van het Etty Hillesum Lyceum. Via inkoop 
en de CJP cultuurpas zijn deze activiteiten financieel   
mogelijk.
  
We hebben op het gebied van bedrijfsvoering samen 
met alle andere cultuurorganisaties in Deventer een 
matrix opgesteld van lopende contracten. Met als doel 
om te kijken naar mogelijke samenwerkingen en effici-
ency slagen die daar te behalen zijn. In de nieuwbouw 
zal hier mogelijk nog een grotere winst te behalen 
zijn, omdat je geheel nieuwe keuzes kan maken. 
Denk hierbij aan: inkoop van schoonmaak, energie en 
duurzaamheid, horeca inkoop, ICT, afvalverwerking en 
accountancy. 
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8BIJLAGEN

Fotograaf: Jelmer Gremmen
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MARKTANALYSE 8.1

Gemeentelijk cultuurbeleid

Samen met de gemeente Deventer werken we aan een 
gezond en sterk popklimaat. In de Deventer cultuurvi-
sie 2019-2024 staat dat we van strategisch belang zijn 
voor het vestigingsklimaat. Als aandachtspunt is de 
financiering voor de herhuisvesting van Burgerweeshuis 
opgenomen. De gemeente Deventer is verantwoordelijk 
voor cultuurbeleid en het treffen van voorzieningen en 
accommodaties, daar waar de markt het niet automatisch 
oppakt. In het geval van een poppodiumvoorziening is ook 
de gemeente verantwoordelijk in het voorzien van goede 
accommodatie.

Provinciaal cultuurbeleid

Met de Provincie hebben we als Burgerweeshuis al jaren 
een sterke samenwerking. Deze samenwerking is vooral 
gericht op participatie, talentontwikkeling en netwerk. We 
bieden samen met de twee andere poppodia (Hedon en 
Metropool) in Overijssel een uniek en ambitieus talentont-
wikkelingsprogramma aan voor potentiële muziekprofes-
sionals. Elk podium vanuit haar eigen kracht en identiteit, 
bij ons zijn dat de Burger Beurs, Speeldrang, New Deven-
ter Collective en het bieden oefenruimtes en een studio. 
Vanuit de poppodia vormen wij ook de netwerkorganisatie 
Poppunt Overijssel. Daarmee presenteren we de artiesten 
uit Overijssel aan de rest van Nederland of zelfs internati-
onaal, we reiken de Popprijs Overijssel uit, we zorgen voor 
intensieve songcamps voor artiesten en we bieden een 
(kansen)platform en netwerk om artiesten met elkaar in 
contact te laten komen en ze kunnen reageren op aange-

boden speelplekken. En andersom worden de artiesten 
zichtbaar bij agents, managers en programmeurs. Daar-
naast hebben we een meerjarige samenwerking met de 
Provincie op het gebied van het ‘Versterken van het Maak-
klimaat’. Burgerweeshuis is penvoerder, samen met mu-
zikanten, BRUT en Ignite Music Management vormen wij 
de muzikale community STROOM. Fysiek is het een ruimte 
waar we aan 6 muzikanten/bands een vaste studioruimte 
verhuren en daarnaast samen een inhoudelijk programma 
maken. Het inhoudelijk programma bestaat uit residen-
ties, kennis- en inspiratiesessies, een community met een 
vaste ontmoetingsplek en bieden we zakelijke en juridi-
sche ondersteuning voor artiesten.

Rijkscultuurbeleid

Met een podium alleen heb je nog geen sterke popcultuur 
in je stad. Als Burgerweeshuis bewegen we ons tussen alle 
drie de overheidslagen. Mede via de landelijke fondsen 
als het Fonds Podiumkunsten en het Fonds Cultuurparti-
cipatie ontstaat er ruimte voor experiment, niche en het 
programmeren van talent op het podium. Burgerweeshuis 
zit vanuit het fonds podiumkunsten in de Podiumregeling 
(voorheen kernpodium A). Maar niet in de minste plaats is 
Burgerweeshuis het huispodium van productiehuis BRUT 
powered by De Nieuwe Oost. Brut is een landelijke basis 
infrastructuur instelling en wordt vanuit het Rijk gefinan-
cierd. Deze landelijke ontwikkelinstelling op gebied van 
popmuziek gevestigd in Deventer en ook in de nieuwe 
situatie is gehuisvest in hetzelfde gebouw als Burger-
weeshuis zorgen voor synergie en innige samenwerking op 
gebied van maken, produceren en presenteren. 
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De waarde van pop

 
 
Naast een intrinsieke waarde hebben kunst en cultuur 
ook een instrumentele functie. Popcultuur en popmuziek 
genereren waarde voor de maatschappij op vier manieren. 
Per waarde hebben we de toegevoegde waarde van Burger-
weeshuis uitgewerkt. De vier waarden van pop zijn: 
 
1 Culturele waarde: een levendige popscene is  
 belangrijk voor het culturele klimaat, zorgt voor  
 beleving en identiteit en trekt veel bezoekers; 
 
Burgerweeshuis zorgt al bijna 40 jaar voor een levendige 
popscene in Deventer en regio. Dat begon klein en vanuit 
de underground scene. Tegenwoordig zijn we al jaren een 
professionele organisatie die op grote schaal concerten, 
nachtcultuur en festivals biedt voor de bewoners van De-
venter en bezoekers van buitenaf. 
 
2 Economische waarde: popcultuur en popmuziek  
 genereren economische waarde, door bezoek aan   
 concerten en horeca, werkgelegenheid in de sector en  
 lokaal bedrijfsleven, dragen bij aan een florerende  
 lokale creatieve economie en maken een stad aan  
 trekkelijk voor bedrijven en bewoners; 
 
Onze eigen inkomsten bestaan hoofdzakelijk uit ticketver-
koop en horeca. Bezoekers geven geld bij ons uit, maar ook 
bij andere horecagelegenheden. Gemiddeld boeken we in 
de huidige setting 135 hotelovernachtingen voor artiesten 
en crew bij onder andere Postillion Hotel, Fletcher Hotel ‘t 
Gilde of Hotel Royal. Verder zorgen we voor werkgelegen-
heid van artiesten, crew, toeleveranciers en ZZP’ers. Maar 
bovenal is onze economische toegevoegde waarde dat we 

als basisvoorziening voor popcultuur een grote bijdrage 
leveren voor een aantrekkelijke en bruisende stad om te 
wonen, leren, werken en leven.

3 Diversiteit/ inclusiviteit: popmuziek is van alle  
 leeftijden, culturen en sociale klassen en de  
 organisaties in de popsector werken met  
 veel vrijwilligers; 
 
Alle leeftijden en culturen kennen en komen bij Burger-
weeshuis. Van de trouwe, oldschool concertganger tot 
aan de queergemeenschap in de nacht. Jongeren die hun 
eerste kennismaking hebben op of voor het podium en 
Syrische vluchtelingen van het AZC zijn bij ons vrijwilliger. 
Het is de muziek die zorgt voor verbinding en door de iden-
titeit van Burgerweeshuis voelt iedereen zich welkom en 
veilig en kan je zijn wie je bent. Door de diversificatie in de 
popcultuur zien we voor onszelf nu en in de toekomst een 
nog grotere rol om hier invulling aan te geven. Door onze 
uitstraling, ons programma-aanbod, onze organisatiecul-
tuur en samenwerkingen. 

4 Talentontwikkeling/ educatie: van kennismaking   
 tot zelf leren spelen, optreden en (voor sommigen)  
 een professionele carrière en conservatoria. De  
 provinciale en stedelijke poporganisaties faciliteren  
 talenten in alle fasen van hun ontwikkeling.
 
Een vaak onderschatte en onderbelichte functie van 
regionale poppodia is cultuureducatie en talentontwikke-
ling. Burgerweeshuis heeft gelukkig altijd beleid gehad op 
cultuureducatie en talentontwikkeling. We zijn dan ook 
heel trots op ons talentontwikkelingsprogramma. Zo zijn 
er projecten voor een eerste kennismaking tot aan inten-
sieve trajecten met artiesten die de professionele ladder 
beklimmen. Onze projecten worden met aandacht bedacht 
en uitgevoerd. En het werpt zijn vruchten af, een niet ge-
ringe lijst van artiesten hebben de eerste stappen gezet in 
Burgerweeshuis en kunnen nu leven van de muziek.

Bron: De waarde van pop 2.0 De maatschappelijke  
betekenis van popmuziek, VNPF/POPnl januari 2018
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Door de verdere professionalisering van de poppodia en de 
verbetering van de faciliteiten zijn de kosten van exploita-
tie van veel poppodia zodanig dat het bedrijfseconomisch 
steeds minder interessant is om onbekend talent te laten 
spelen in die zalen. Onbekend betekent weinig bezoekers, 
en dus weinig inkomsten. Popzalen worden zo beperkt in 
hun rol van talentontwikkelaars. Talentvolle muzikanten 
kunnen daardoor minder vaak spelen op deze podia. Het 
wegvallen van laagdrempelige, striktere geluidsnormen 
voor muziekcafés of het ontruimen van kraakpanden 
met optreedlocaties zijn hindernissen voor onbekende 
muzikanten om een publiek op te bouwen. We moeten 
er samen (Burgerweeshuis, muzikanten, collectieven en 
gemeente) voor waken dat we wél interessant blijven voor 
talentvolle muzikanten en andersom.  

Wendbaar en flexibel

Een pandemie die de hele wereld raakt op de gebieden 
volksgezondheid, maatschappij en economie. In 2020 en 
2021 was dit de dagelijkse werkelijkheid voor ons allemaal. 
Bij de één persoonlijk en bij de ander op gebied van grote 
onzekerheden qua werk óf beide. We hebben als poppo-
dium twee jaar moeten overleven. Veerkracht, creativiteit 
en financiële steunpakketten hebben ons er doorheen 
gesleept. De coronacrisis heeft ongenadig de kwetsbaar-
heid aangetoond van onze bestaanszekerheid als podium 
én in het bijzonder de popmuzikanten en freelancers. We 
lijken nu te komen in de fase van herstel en wederopbouw. 
Uitgangspunten daarbij zijn wendbaarheid (afstemming 
op de markt) en flexibiliteit (aanpassingsvermogen van 
de organisatie). Juist ook om in de toekomst beter te zijn 
voorbereid. Op weg naar herhuisvesting zijn voor ons deze 
uitgangspunten nog belangrijker, want naast het inrichten 
van een wendbare en flexibele organisatiestructuur kun-
nen we er nu ook fysiek rekening mee houden. De eerder 
aangestipte diversificatie van publiek en acts vraagt om 
dezelfde wendbaarheid en flexibiliteit.Fotograaf: Constance Captures

Inhoudsopgave →

→



71

BENCHMARK 8.2

De marktpositie van Burgerweeshuis

Er is een marktanalyse uitgevoerd op het gebied van 
reisgedrag, ligging, gunfactor, het verdienmodel in de 
popindustrie, onze profielen, diversiteit en een bench-
mark van andere steden en referentiepodia (concurrentie). 
De referentiepodia zijn onder andere P60 Amstelveen, 
Muziekgieterij Maastricht, Grenswerk Venlo, Luxor Live 
Arnhem en Vera Groningen. Hieronder een uitwerking op 
deze gebieden en de bepaling van de marktpositie van 
Burgerweeshuis en het bepalen van de gunstigste  
zaalcapaciteit

Het reisgedrag van poppubliek

In de nieuwe situatie is het logisch dat Burgerweeshuis 
(van klein podium naar middelgroot podium) toegroeit 
naar een publieksbereik van: 
 
• Directe omgeving (eigen stad)     
 58% (huidig: 65%)
• Nabije omgeving (omliggende gemeenten)    
 28% (huidig: 25%) 
• Van buiten de nabije omgeving (landelijk)    
 14% (huidig 10%)

 
De ligging van Burgerweeshuis

Burgerweeshuis kent een relatief gunstige regionale 
context. Waar in de Randstad, maar in zekere mate ook in 
Brabant en Limburg de concurrentie tussen podia intens 
is, daar ondervindt Burgerweeshuis relatief weinig concur-
rentie. Binnen een straal van 45 minuten reistijd is slechts 
een beperkt aantal andere poppodia te vinden.

De concurrentie is vooral gering omdat zoals we hiervoor 
hebben gezien zeker twee derde van Burgerweeshuis-pu-
bliek uit Deventer komt. Door onze sterke muziekprofielen 
nog meer als Unique Selling Points in te zetten, weten we 
daarmee juist weer onze regionale en landelijke functie te 
bereiken. 

Ook de context van andere lokale podia, zoals podium De 
Hip of muziekprogrammering in de lokale theaters blijft 
gunstig. Wat dat betreft vullen we elkaar aan in het totale 
programma-aanbod. Wij kiezen ervoor enkel programma 
neer te zetten van artiesten met eigen gearrangeerde 
muziek, zo programmeren wij in principe geen coverbands, 
omdat De Hip in deze behoefte voorziet. Theaters trekken 
met haar muziekprogrammering vaak doelgroepen aan die 
bijvoorbeeld liever zittend naar een concert luisteren. Het 
belangrijkste verschil daarbij is dat artiesten zelf ook een 
duidelijk onderscheid maken tussen clubtours en theater-
tours. 

Bron: Burgerweeshuis naar veilige haven, Beren-
schot 2 november 2021
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Gunfactor promotoren

Een middelgroot podium buiten de Randstad, gelegen 
tussen diverse grote podia, is sterk afhankelijk van 
de gunfactor van promotoren. Promotoren mana-
gen de boekingen van artiesten en zijn daarmee de 
belangrijkste strategische partner van muziekpodia. 
Bekende promotors zijn Mojo Concerts, Friendly Fire, 
Radar Agency, AT Bookings, Topbillin, Twist Agency en 
Agents After All.  

Deze gunfactor is het resultaat van sterke en goed 
onderhouden relaties. Het is zaak dat een podium zich 
op overtuigende wijze weet te positioneren bij de pro-
motoren en de Unique Selling Points van het podium 
telkens goed over het voetlicht te brengen. Allerhande 
zaken kunnen daarbij een rol spelen, waaronder de 
zaal en de zaalcapaciteit, maar ook de identiteit van 
het podium en het muzikaal profiel. Burgerweeshuis 
heeft een aantoonbaar trackrecord wat betreft inhou-
delijk programma en talentontwikkeling. We hebben 
sterke en goed onderhouden relaties met de boe-
kingskantoren. Voor ons zijn, naast de bovenstaande 
bekende promotoren, ook kleinere kantoren belangrijk 
met een artist roster van artiesten die goed aansluiten 
bij ons muziekprofiel, zoals Sound of Libaration, Stage 
mania, Blip agency en Sedate agency. 

Door de jarenlange samenwerkingen hebben wij ver-
trouwen op weten te bouwen met boekingskantoren 
en artiesten. Die geloven in de visie van Burgerwees-
huis. We weten als geen ander waar een act op zijn 
plek staat. Doordat we ons steeds opnieuw weten te 
bewijzen, krijgen wij exclusievere (en grotere) bands 
bij ons op het podium. In onze oude huisvesting (klein 

podium) is dat bijzonder te noemen. Door de schaal-
vergroting gaan we ons nog beter positioneren binnen 
het Nederlandse popklimaat. Met de gekozen muziek-
profielen en exclusieve programmering weten we ons 
nog beter te onderscheiden van de rest van de podia 
om ons heen.  

Het verdienmodel in de popindustrie

Liveoptredens zijn het voornaamste verdienmodel van 
artiesten: naar schatting van PWC bijna 75% van de 
totale omzet in de Nederlandse muzieksector. Hier-
door groeit het aanbod en om deze reden treden acts 
het liefst op in grotere zalen. Volgens de VNPF halen 
grote poppodia (>1000) met bekendere artiesten de 
meeste inkomsten uit kaartverkoop, terwijl kleine en 
middelgrote poppodia met regionale en lokale arties-
ten de meeste omzet uit horeca halen. Dit is bij Bur-
gerweeshuis nu ook zo. In de nieuwe situatie zullen de 
inkomsten uit kaartverkoop stijgen.

Het belang van kleinere podia voor 
talent en regionale programmering
Hoewel grote zalen dus meer publiek trekken en grote-
re acts programmeren, komt uit recent onderzoek van 
Dialogic (2020) het belang van kleine podia naar voren. 
Voor beginnende makers is het belangrijk om zich te 
ontwikkelen in interactie met hun publiek. Daarvoor 
moeten er voldoende kleine podia zijn waar bands en 
acts ‘meters kunnen maken’. Burgerweeshuis is bij 
uitstek een plek waar nieuw talent tot wasdom komt. 
Het is belangrijk om dit kenmerk op de nieuwe loca-
tie te behouden. De functie die Burgerweeshuis in de 

regionale en zelfs landelijke popinfrastructuur vervult 
moet worden gekoesterd. Voor Burgerweeshuis blijft 
daarom het kunnen creëren van kleinschaligheid en 
intimiteit van essentieel belang.

Internationale acts

Een verbijzondering op de constateringen die hiervoor 
zijn gedaan kan worden gemaakt voor internationale 
acts. Het patroon in Nederland is dat op de grote podia 
veel meer internationale artiesten optraden dan op 
kleiner, namelijk meer dan 2x zo veel. De middelgrote 
podia richtten zich vooral op het nationale aanbod en, 
zoals te verwachten valt, speelden op kleine podia veel 
meer regionale artiesten. Dit bevestigt de regionale 
functie en het grote belang van de kleine(re) podia 
voor de promotie van de lokale artiesten. In het alge-
meen geldt de regel: hoe groter het podium, hoe meer 
internationaal de programmering en hoe kleiner het 
podium, des te belangrijker de regionale functie.

Dit zien we terug in huidige programmering van Bur-
gerweeshuis, met een belangrijke plek voor regionaal 
en lokaal talent. Daarnaast zien we dat in 2019 maar 
liefst 29% van de programmering van Burgerweeshuis 
internationaal was, waarmee het podium een juist een 
regionale en zelfs landelijke aantrekkingskracht heeft. 
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Nachtcultuur

Burgerweeshuis heeft een sterke en actieve nacht- 
cultuur met een grote following community. Die  
actief betrokken zijn bij zowel nieuwe als bestaande  
concepten.   
 
• We zetten in op lokale/regionale dance- 
 collectieven om nieuwe concepten bij Burger- 
 weeshuis te laten landen en door te ontwikkelen.  
 Hiermee geven we ook een podium aan talenten  
 op het gebied van eventorganisatie en  
 producers/dj’s.  
• Burgerweeshuis beheert de community en zorgt  
 ervoor dat lokale initiators elkaar ontmoeten,  
 inspireren en afstemmen.  
• Daarnaast programmeren we landelijke  
 dance concepten.   
 
Diversificatie poppubliek en acts

Popmuziek is in onze maatschappij gemeengoed ge-
worden en steeds meer mensen uit verschillende leef-
tijdsgroepen en met verschillende achtergronden en 
muziekvoorkeuren zijn geïnteresseerd in popconcerten 
en dance events. Er heeft bij het poppubliek een grote 
diversificatie plaats gevonden. Met een steeds bredere 
programmering bedienen poppodia al deze verschil-
lende publieksgroepen. Internet is een belangrijke 
factor in deze ontwikkeling. Hierdoor raakt het publiek 
met steeds meer artiesten en muziekstijlen bekend. 
Bovendien geldt dat popmuziek zich als kunstvorm 
vernieuwt en zoekt naar cross-overs. Niet alleen met 
andere muziekstromingen maar ook met kunstvormen 

als beeldende kunst, audiovisuele kunst, multimedia, 
jongerencultuur, design en vormgeving en speciaal 
programma maakt rondom maatschappelijke thema’s 
over bijvoorbeeld diversiteit en inclusie.Het bedienen 
van de steeds grotere diversiteit aan publieksgroepen 
en acts en heeft belangrijke gevolgen voor de poppo-
dia. Niet alleen moeten programmering en marketing 
zich voortdurend vernieuwen, ook de zalen moeten 
flexibeler worden om tegemoet te komen aan de 
uiteenlopende wensen en verwachtingen van zowel de 
artiesten als het publiek. Podia moeten flexibel zijn, 
zowel in organisatorische als in fysieke zin. Hoe meer 
schaalbaar een podium is, hoe makkelijker op trends 
en ontwikkelingen kan worden ingespeeld. En hoe 
meer divers en inclusiever een podium is.

Gewenste capaciteit

Uit de benchmark van Berenschot: in vergelijking met 
andere gemeenten van 90.000 tot 110.000 inwoners 
met een poppodium heeft Deventer op dit moment de 
kleinste capaciteit. De meeste poppodia in gemeen-
ten van deze omvang hebben een zaal van 550/600, 
al dan niet gecombineerd met een muziekcafé voor 
zeer kleinschalige evenementen. Kijken we, gelet op 
de groeiambitie van Deventer, naar gemeenten van 
110.000-130.000 inwoners dan zien we dat de meeste 
van de poppodia in deze grotere gemeenten een grote 
zaal hebben met een capaciteit van 700 tot 850 ge-
combineerd met een kleine zaal. De publiekscapaciteit 
van de grootste concertzaal bij de door ons gebench-
markte totaalgroep van middelgrote instellingen (700-
900) bedraagt 670. Uit alle voorgaande punten is de 

conclusie dat een poppodium in het havengebied van 
Deventer vooral flexibel van opzet moet zijn. Daarbij is 
een kleine zaal (275) in combinatie met een grote zaal 
van ca. 675 bezoekers goed passend bij Deventer. De 
voordelen van schaalvergroting kunnen daarmee wor-
den gerealiseerd. Vooral een betere verhouding tussen 
inkomsten uit entreegelden en horeca versus subsidie, 
terwijl de nadelen van forse schaalvergroting (meer 
concurrentie van andere podia, kleinere bedrijfsecono-
misch marges) vermeden worden.

De volledige benchmark is te vinden in het rapport van 
Berenschot, ‘Burgerweeshuis naar veilige haven’. 
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Diversificatie poppubliek en acts

Popmuziek is in onze maatschappij gemeengoed gewor-
den en steeds meer mensen uit verschillende leeftijds-
groepen en met verschillende achtergronden en muziek-
voorkeuren zijn geïnteresseerd in popconcerten en dance 
events. Er heeft bij het poppubliek een grote diversificatie 
plaats gevonden. Met een steeds bredere programmering 
bedienen poppodia al deze verschillende publieksgroepen.

Internet is een belangrijke factor in deze ontwikkeling. 
Hierdoor raakt het publiek met steeds meer artiesten en 
muziekstijlen bekend. Bovendien geldt dat popmuziek 
zich als kunstvorm vernieuwt en zoekt naar cross-overs. 
Niet alleen met andere muziekstromingen maar ook met 
kunstvormen als beeldende kunst, audiovisuele kunst, 
multimedia, jongerencultuur, design en vormgeving en 
speciaal programma maakt rondom maatschappelijke 
thema’s over bijvoorbeeld diversiteit en inclusie.

Het bedienen van de steeds grotere diversiteit aan pu-
blieksgroepen en acts en heeft belangrijke gevolgen voor 
de poppodia. Niet alleen moeten programmering en 
marketing zich voortdurend vernieuwen, ook de zalen 
moeten flexibeler worden om tegemoet te komen aan de 
uiteenlopende wensen en verwachtingen van zowel de 
artiesten als het publiek. Podia moeten flexibel zijn, zowel 
in organisatorische als in fysieke zin. Hoe meer schaalbaar 
een podium is, hoe makkelijker op trends en ontwikkelin-
gen kan worden ingespeeld. En hoe meer divers en inclu-
siever een podium is.

Gewenste capaciteit

Uit de benchmark van Berenschot: in vergelijking met 
andere gemeenten van 90.000 tot 110.000 inwoners met 
een poppodium heeft Deventer op dit moment de klein-
ste capaciteit. De meeste poppodia in gemeenten van 
deze omvang hebben een zaal van 550/600, al dan niet 
gecombineerd met een muziekcafé voor zeer kleinschali-
ge evenementen.Kijken we, gelet op de groeiambitie van 
Deventer, naar gemeenten van 110.000-130.000 inwoners 
dan zien we dat de meeste van de poppodia in deze gro-
tere gemeenten een grote zaal hebben met een capaciteit 
van 700 tot 850 gecombineerd met een kleine zaal. 

De publiekscapaciteit van de grootste concertzaal bij de 
door ons gebenchmarkte totaalgroep van middelgrote 
instellingen (700-900) bedraagt 670. Uit alle voorgaande 
punten is de conclusie dat een poppodium in het haven-
gebied van Deventer vooral flexibel van opzet moet zijn. 
Daarbij is een kleine zaal (275) in combinatie met een 
grote zaal van ca. 675 bezoekers goed passend bij Deven-
ter. De voordelen van schaalvergroting kunnen daarmee 
worden gerealiseerd. Vooral een betere verhouding tussen 
inkomsten uit entreegelden en horeca versus subsidie, 
terwijl de nadelen van forse schaalvergroting (meer con-
currentie van andere podia, kleinere bedrijfseconomisch 
marges) vermeden worden.

De volledige benchmark is te vinden in het rapport van 
Berenschot, ‘Burgerweeshuis naar veilige haven’. 
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PPoossiittoonn  PPaappeerr  FFaaiirr  PPrraaccttiiccee  CCooddee  ((FFPPCC))    
  

VVeerreenniiggiinngg  NNeeddeerrllaannddssee  PPooppppooddiiaa  eenn  --FFeessttiivvaallss  
WWeerrkkggeevveerrss  VVeerreenniiggiinngg  NNeeddeerrllaannddssee  PPooppppooddiiaa  eenn  --FFeessttiivvaallss  

VNPF- en WNPF-leden (hierna: leden) streven naar een toekomstbestendige popsector. Daar horen een 
professionele beroepspraktijk en een verantwoorde interactie tussen vraag naar en aanbod van 
arbeidskrachten bij. Daarom onderschrijven VNPF en WNPF de Fair Practice Code (FPC) en de vijf 
kernwaarden die daaraan ten grondslag liggen: solidariteit, diversiteit, vertrouwen, duurzaamheid en 
transparantie. 

De leden benadrukken dat de FPC een gezamenlijk verantwoordelijkheid is van podia, festivals, artiesten, 
concert promotors, publiek, brancheorganisaties, vakbonden en overheden. Een toekomstbestendige 
arbeidsmarkt vraagt om inspanningen van iedere schakel én de bereidheid van overheden en fondsen om 
die financieel te ondersteunen. Alleen dan is een inclusief en pluriform popmuziekklimaat in Nederland te 
realiseren. Er worden in 2020 twee landelijke onderzoeken (uitvoering motie Asscher en onderzoek naar de 
popketen) afgerond die mede als basis kunnen dienen voor een verdere analyse. 
 
De leden zullen in hun plannen en jaarverslagen aangeven hoe zij de FPC aanwenden. Deze informatie wordt 
gedeeld met de belangrijkste stakeholders, met als doel het functioneren van de FPC als gespreksonderwerp 
te kwalificeren. Op deze manier maken we onvolkomenheden, samen met effectieve en goed onder elkaar te 
delen methodes openbaar en, in geval van de methodes, inzetbaar. 

Een belangrijk onderdeel van de FPC gaat over het betalen van billijke vergoedingen aan professionals in de 
popsector. Daarvoor moet gekeken worden naar alle soorten werkverhoudingen in de popsector. Voor de 
poppodia geldt dat medewerkers veelal in vaste of tijdelijke dienst zijn en dus vallen onder de bedrijfstak 
cao, de cao voor Nederlandse Poppodia en -Festivals. Samen met de Kunstenbond is vastgesteld dat deze 
voldoet aan de FPC. Daartoe is reeds in september 2019 een gezamenlijke verklaring ondertekend.  
Festivals zijn veelal matrixorganisaties en huren andere werkgevers in voor het verrichten van diensten.  

Voor het merendeel van de popmusici geldt dat zij zelfstandig (meestal part time) werken. De leden streven 
ernaar popmusici een gage te betalen die fair is voor de bespeler en tegelijkertijd niet leidt tot verschraling 
van het aanbod doordat de programmering niet meer is te bekostigen.  

Er bestaat (nog) geen honorariumrichtlijn voor popmusici en de FPC noemt geen bedragen. De VNPF wil 
graag in gesprek met (vertegenwoordigers van) popmuzikanten om in samenspraak te werken aan de 
totstandkoming van een in de popsector passende honorariumrichtlijn, als handreiking voor een eerlijke en 
professionele boekingspraktijk van popmusici door poppodia en popfestivals.  
 

  

 

POSITION PAPER FAIR 
PRACTICE CODE
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In een honorariumrichtlijn kunnen bijvoorbeeld referentie bedragen opgenomen worden voor optredens die 
rekening houden met zaken als (niet uitputtend): 

 mate van professionaliteit; 
 carrière-fase waarin de artiesten zich bevinden;  
 voorbereidingstijd; 
 lengte en complexiteit van de productie/uitvoering. 

De te ontwikkelen richtlijn is een leidraad voor zowel popartiest als programmerende organisatie bij 
onderhandelingen over gages en andere vergoedingen. Er kunnen omstandigheden zijn waarbij de nog te 
ontwikkelen richtlijn niet passend is. De FPC onderkent dit ook1. Leden zien bijvoorbeeld bij de volgende 
situaties redenen om een te ontwikkelen honorariumrichtlijn niet direct toe te passen: 

 Promotionele optredens met als doel popmuzikanten grotere bekendheid te geven in de door de 
programmerende organisatie op de been gebrachte muziekwereld. Regelmatig worden potentieel 
succesvolle popartiesten uitgenodigd, om zich in een gecontroleerde setting te kunnen presenteren aan 
een publiek, dat veelal bestaat uit talentscouts, muziekproducenten, A&R managers en programmeurs. 

 Optredens van studenten, die als onderdeel van hun opleiding een concert geven. 
 Optredens die artiesten een geïnteresseerd publiek bieden en bovendien de mogelijkheid zich te 

presenteren. Het betreft het gunnen van speelbeurten die bijdragen aan de verdere ontwikkeling van 
competenties, zoals het vermogen zich met meer zeggingskracht te presenteren en zich muzikaal te 
ontwikkelen (bijvoorbeeld in voorpr  

 Optredens waarin de programmerende organisatie geen partij is, bijvoorbeeld het/(de) door een hoofd 
act meegebrachte en min of meer verplicht af te nemen voorprogramma(s), waarbij de afspraak over 
vergoeding reeds tussen de hoofd act en het/(de) voorprogramma(s) zijn gemaakt.  

 Optredens die coproducties zijn. Projecten waarin podia, festivals en artiesten gezamenlijk investeren en 
waarbij vooraf ook afspraken zijn gemaakt over hoe risico s onderling worden verdeeld.  

 Popmuzikanten die weloverwogen amateur zijn en geen andere ambities hebben.  

 

                                                           
1 Uit de FPC:  als dat een 
tarief is dat onder de honorarium- of cao-richtlijnen ligt. Het is transparant om dit expliciet te benoemen en zichtbaar te 
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Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028 Begroting 2029

Totaal aantal bezoekers  
publieksactiviteiten inpandig  51.950  51.950  51.950  51.950

BATEN

TOTALE BATEN  € 3.293.631  € 3.337.956  € 3.383.583  € 3.430.551 

A. Voorziening  € 1.416.330  € 1.458.820  € 1.502.585  € 1.547.662 

Exploitatiesubsidie Gemeente Deventer  € 1.416.330  € 1.458.820  € 1.502.585  € 1.547.662 

B. Programma  € 1.143.578  € 1.145.413  € 1.147.276  € 1.149.167 

B1. Inkomsten uit concerten  € 564.423  € 564.423  € 564.423  € 564.423 

Ticketinkomsten  € 495.527  € 495.527  € 495.527  € 495.527 

Programmagebonden bijdragen  € 23.380  € 23.380  € 23.380  € 23.380 

Hall rentals  € 45.516  € 45.516  € 45.516  € 45.516 

B2. Inkomsten uit nachtcultuur  € 315.461  € 315.461  € 315.461  € 315.461 

Ticketinkomsten  € 279.692  € 279.692  € 279.692  € 279.692 

Programmagebonden bijdragen  € 10.020  € 10.020  € 10.020  € 10.020 

Hall rentals  € 25.749  € 25.749  € 25.749  € 25.749 

B3. Inkomsten uit talent- en educatie  € 141.350  € 141.350  € 141.350  € 141.350 

Ticketinkomsten  € 5.500  € 5.500  € 5.500  € 5.500 

Programmagebonden bijdragen  € 115.850  € 115.850  € 115.850  € 115.850 

Verhuur producers- en oefenruimtes  € 20.000  € 20.000  € 20.000  € 20.000 

B4. Inkomsten uit programma met een bijzonder karakter  € 122.344  € 124.180  € 126.042  € 127.933 

Programmagebonden bijdragen  € 122.344  € 124.180  € 126.042  € 127.933 

C. Horeca  € 733.722  € 733.722  € 733.722  € 733.722 

Horeca-omzet uit concerten  € 336.500  € 336.500  € 336.500  € 336.500 

Horeca-omzet uit nachtcultuur  € 347.222  € 347.222  € 347.222  € 347.222 

Horeca-omzet uit programma met een bijzonder karakter  € 50.000  € 50.000  € 50.000  € 50.000 

LASTEN

TOTALE LASTEN  € 3.281.197  € 3.321.765  € 3.363.378  € 3.406.065 

A. Voorziening  € 1.249.082  € 1.268.046  € 1.287.406  € 1.307.172 

Personeelskosten staf  € 249.881  € 257.377  € 265.098  € 273.051 

Organisatielasten  € 123.268  € 123.268  € 123.268  € 123.268 

Huurlasten  € 672.000  € 682.080  € 692.311  € 702.696 

Huisvestingslasten overig  € 92.450  € 93.837  € 95.245  € 96.673 

Afschrijving  € 111.484  € 111.484  € 111.484  € 111.484 

B. Programma  € 1.636.483  € 1.652.819  € 1.669.645  € 1.686.975 

B1. Concerten  € 808.391  € 814.621  € 821.037  € 315.461 

Personeelskosten  € 207.651  € 213.880  € 220.297  € 226.906 

Gages  € 401.208  € 401.208  € 401.208  € 401.208 

Overige programmakosten  € 199.532  € 199.532  € 199.532  € 199.532 

B2. Nachtcultuur  € 531.056  € 537.210  € 543.548  € 550.076 

Personeelskosten  € 205.112  € 211.265  € 217.603  € 224.131 

Gages  € 208.447  € 208.447  € 208.447  € 208.447 

Overige programmakosten  € 117.498  € 117.498  € 117.498  € 117.498 

B3. Talent & educatie  € 145.587  € 147.884  € 150.250  € 152.686 

Personeelskosten  € 76.557  € 78.854  € 81.220  € 83.656 

Gages  € 22.530  € 22.530  € 22.530  € 22.530 

Overige programmakosten  € 46.500  € 46.500  € 46.500  € 46.500 

B4. Programma met een bijzonder karakter  € 151.449  € 153.105  € 154.810  € 156.567 

Personeelskosten  € 55.199  € 56.855  € 58.560  € 60.317 

Gages  € 32.250  € 32.250  € 32.250  € 32.250 

Overige programmakosten  € 64.000  € 64.000  € 64.000  € 64.000 

C. Horeca  € 395.631  € 400.901  € 406.328  € 411.918 

Personeelskosten  € 175.643  € 180.912  € 186.339  € 191.929 

Inkoop kosten concerten  € 97.850  € 97.850  € 97.850  € 97.850 

Inkoop kosten nachtcultuur  € 102.139  € 102.139  € 102.139  € 102.139 

Inkoop kosten programma met een bijzonder karakter  € 20.000  € 20.000  € 20.000  € 20.000 

Resultaat uit exploitatie kernactiviteiten  € 12.433  € 16.190  € 20.205  € 24.486 

C. extra. Zakelijke activiteiten  € 10.000  € 10.000  € 10.000  € 10.000 

Begroot resultaat  € 10.000  € 10.000  € 10.000  € 10.000 

Resultaat totaal  € 22.433  € 26.190  € 30.205  € 34.486 

Resultaat uit exploitatie per onderdeel: 

 Inkomsten A. Voorziening  € 1.416.330  € 1.458.820  € 1.502.585  € 1.547.662 

 Uitgaven A. Voorziening  € 1.249.082  € 1.268.046  € 1.287.406  € 1.307.172 

 Resultaat  € 167.248  € 190.775  € 215.179  € 240.490 

 Inkomsten B1. Concerten  € 564.423  € 564.423  € 564.423  € 564.423 

 Uitgaven B1. Concerten  € 808.391  € 814.621  € 821.037  € 827.646 

 Resultaat  € -243.968  € -250.198  € -256.614  € -263.223 

 Inkomsten B2. Nachtcultuur  € 315.461  € 315.461  € 315.461  € 315.461 

 Uitgaven B2. Nachtcultuur  € 531.056  € 537.210  € 543.548  € 550.076 

 Resultaat  € -215.595  € -221.749  € -228.087  € -234.615 

 Inkomsten B3. Talent & educatie  € 141.350  € 141.350  € 141.350  € 141.350 

 Uitgaven B3. Talent & educatie  € 145.587  € 147.884  € 150.250  € 152.686 

 Resultaat  € -4.237  € -6.534  € -8.900  € -11.336 

 Inkomsten B4. Programma met een bijzonder karakter  € 122.344  € 124.180  € 126.042  € 127.933 

 Uitgaven B4. Programma met een bijzonder karakter  € 151.449  € 153.105  € 154.810  € 156.567 

 Resultaat  € -29.104  € -28.925  € -28.768  € -28.634 

 Inkomsten C. Horeca  € 733.722  € 733.722  € 733.722  € 733.722 

 Uitgaven C. Horeca  € 395.631  € 400.901  € 406.328  € 411.918 

 Resultaat  € 338.091  € 332.821  € 327.394  € 321.804 

TOTAAL RESULTAAT KERNFUNCTIE  € 12.433  € 16.190  € 20.205  € 24.486 

 Begroot exploitaitieresultaat C extra. Zakelijke activiteiten  € 10.000  € 10.000  € 10.000  € 10.000 

 Resultaat  € 10.000  € 10.000  € 10.000  € 10.000 

TOTAAL RESULTAAT  € 22.433  € 26.190  € 30.205  € 34.486 

MEERJARIGE  
EXPLOITATIEBEGROTING  
2026-2029

8.4
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