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Jeffrey Meulman 

The Festival Way 
Wat ik leerde over: 

Effectief en ondernemend werken in 

de culturele sector 

Deze tekst is een weerslag van de lezing die ik 

gaf in Kopenhagen op 26 oktober 2011 onder 

de titel ‘How To Survive?’. Met dank aan Paw 

Petersen voor de uitnodiging. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor Anneke, Bo, Carolien, Eva, Heleen, Pien, 

Pam en Thera en ieder ander waar ik graag 

mee werk. 
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Goed, het is crisis.  

 

Wat nu? 

 

Ik zeg het zonder ironie: 

 

Je kunt sponsors gaan zoeken.  

Of private financiers.  

Je kunt proberen de subsidies die je hebt te 

behouden. 

Een menigte aan sympathisanten om je heen 

verzamelen.  

Aandelen uitgeven.  

De prijzen verhogen.  

Meer kaarten verkopen. (Hoewel dat in 

tegenspraak zou kunnen zijn met het vorige 

punt). 

Of: dynamic prizing invoeren. 

Je theaterfoyer als werkplek inrichten voor 

ZZP-ers. 

Dure champagne verkopen voor tijdens de 

theatervoorstelling.  

Kinderfeestjes organiseren.  

Je bar verhuren voor een bruiloft.  

Et cetera. 

 

Het Castillo Theater in New York wierf in tien 

jaar tijd honderdduizend donateurs,  die 

minimaal tien dollar per jaar geven en ook nog 

eens de grootste bezoekersgroep vormen. Het 

theater draait volledig zonder subsidie. 

Daarvoor gingen de vrijwilligers van Castillo 

ieder vrij weekeinde de straat op om New 

Yorkers om een bijdrage te vragen. Halbe 

Zijlstra zou er zijn sticky fingers bij aflikken.   

 

Of dat ook hier werkt betwijfel ik. Natuurlijk; 

je moet het zeker proberen.  Maar een 

‘geefcultuur’ is gemakkelijker te realiseren in 

een land waar men de helft minder belasting 

betaalt dan in een land als het onze, waar je 

toch al gauw de helft van je inkomsten in de 

blauwe enveloppe stopt. Wij zijn immers 

gewend dat we onze solidariteit met 

maatschappelijke doelen regelen via ons 

belastingstelsel. 

 

Probleem lijkt mij vooral dat we straks 

allemaal minder geld te besteden hebben. 

Wijzelf, de bedrijven, onze potentiele klanten 

en de fondsen.   

 

Sponsors staan momenteel niet in de rij om te 

geven aan cultuur. En als ze dat al wel doen 

gaat het vaak om grote dingen waarmee ze 

indruk kunnen maken op klanten en relaties. 

 

Maar zelfs grote evenementen met veel 

media-exposure verliezen sponsors. Vind je 

het gek met deze financiële markt die 

voortdurend op haar grondvesten staat te 

schudden? 

Sponsors zijn in de afgelopen jaren steeds 

grotere tegenprestaties gaan vragen. 

Dusdanig dat bijvoorbeeld het organiseren 

van exclusieve bedrijfsontvangsten vaak bijna 

niet meer uit kan.  

Steeds vaker klinkt de vraag: Wat verdien ik er 

aan als ik jullie sponsor? Die vraag is niet 

onterecht. Het is handig om daarop een 

antwoord klaar te hebben. 

 

 
 

Je kunt ook bezuinigen. Kwestie van 

wegstrepen. Goedkoper inkopen. Naar de Lidl 

en niet naar de Albert Heijn. Vaste contracten 

omzetten in freelance overeenkomsten.  Je 

kunt fuseren met anderen. Diensten en 

faciliteiten delen. Gezamenlijk inkopen. Een 

coöperatie beginnen.  Minder gaan doen. De 

tering naar de nering zetten. In plaats van 

altijd maar te veel doen voor te weinig. 
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Je kunt groeien door samenwerking. 

Organisaties hebben gebouwen, spullen; hun 

kennis is hun kapitaal. Misschien willen ze die 

kennis, gebouwen en spullen delen als er een 

win-win situatie te bedenken valt. 

 

Je kunt proberen hotelboekingen, 

reserveringen voor restaurants, de aanschaf 

van artikelen  op het internet via jouw site te 

laten lopen en daar geld voor vangen. Affiliate 

marketing werkt misschien niet op het 

moment dat er voor jouw festival maar 50 

hotelkamers geboekt worden, maar wat als 12 

festivals gezamenlijk goed zijn voor duizenden 

overnachtingen? Strijk daar maar eens 10 % 

van op, in plaats van het voordeel aan de klant 

te geven. Als horeca en hotels inderdaad 

zoveel profijt hebben van een levendig 

cultureel klimaat als onze sector beweert, 

waarom betalen ze er dan eigenlijk niet aan 

mee? 

 

 
 

Misschien is ruilhandel een idee. Het 

Nederlands Theater Festival en het 

Amsterdam Fringe Festival werken vaak met 

gesloten beurzen. Sponsors geven steeds 

minder geld maar hun diensten, spullen of 

menskracht willen ze nog wel eens uitlenen. 

 

Je kunt kennis ruilen. De culturele sector is in 

een paar dingen heel erg goed. Dat zit ‘m 

onder andere in het intensieve gebruik van de 

rechter hersenhelft.  

 

In alle, vaak ongefundeerde, kritiek die de 

culturele sector  over zich heen heeft 

gekregen zou je bijna vergeten wat haar 

kracht is. In de culturele sector bereikt men 

veel met weinig. Er is geen 9 tot 5 mentaliteit, 

men werkt er gepassioneerd, veelal op 

freelance basis zonder redelijk pensioen en 

hoewel je er niet rijk van wordt is men 

bovengemiddeld gemotiveerd en betrokken.  

 

De rechter hersenhelft is er dominant: 

creativiteit, emotie, intuïtie, 

verbeeldingskracht, een hands on aanpak zijn 

in de sector hooggewaardeerde kwaliteiten 

die allemaal voortkomen uit het gebruik van 

onze rechter hersenhelft, waar bijvoorbeeld 

ook dromen, lust, muzikaliteit en holistisch 

denken vandaan komen. 

 

De linker hersenhelft is het domein van onder 

andere het analytische denken, de stap-voor-

stap benadering, de letterlijke interpretatie 

van woorden en de wiskunde.  

 

Ik beweer niet dat er in de culturele sector 

uitsluitend vanuit de rechterhersenhelft wordt 

gewerkt (en in andere sectoren niet). Ik zie 

echter wel grote kansen voor de culturele 

sector wanneer zij de getrainde 

rechterhersenhelft inzet bij bedrijven en 

organisaties die meer ter linkerzijde geoefend 

zijn. Andersom valt er winst te halen voor de 

culturele sector wanneer het, het denken 

vanuit de linkerhersenhelft stimuleert. 

Waarover later meer. Het gaat er maar om dat 

de manier van denken en werken in de 

culturele sector op zichzelf al economische 

waarde heeft. 

 

Soms zit er geld op plekken waar je niet 

meteen verwacht. Bij een instelling die graag 

via jou een bepaalde boodschap wil uitdragen.  

Over ontwikkelingssamenwerking 

bijvoorbeeld. Of over voetbalgeweld. Pesten 

op school. 
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Of bij een ambassade die haar nationale 

artiesten wil promoten. Of bij iemand die 

graag met jou geassocieerd wordt. Omdat je 

bijvoorbeeld een jong en wild imago hebt. Of 

juist oud en wijs.  

 

Wij werken graag samen met bedrijven die 

ons ‘merk’ versterken. Zo werken en werkten 

wij samen met MacBike die gratis fietsen 

levert, hamburgerleverancier De 

Burgermeerster die een Fringe Burger 

verkoopt en Wagamama die fringe bezoekers 

korting geeft. Merken die we bij de uitstraling 

van de Fringe vinden passen. Het Nederlands 

Theater Festival heeft barterdeals met 

kranten, tijdschriften en websites en 

arrangementen met de betere hotels in 

Amsterdam. 

 

Merkassociatie maakt ons merk sterker maar 

het andere merk ook.   

 

Nog een voorbeeld: 

 

Door de Provincie Overijssel werd ik een paar 

jaren geleden gevraagd om de vier festivals in 

de provincie een impuls te geven en Overijssel 

te profileren als levendige festivalprovincie. 

Nou is Overijssel een gevarieerd, prachtig, 

beetje bourgondisch gebied maar met  slechts 

vier grote festivals valt er niet te concurreren 

met een stad als Rotterdam die jaarlijks bijna 

80 festivals presenteert. Met Berber van Oyen 

werd er een communicatiestrategie bedacht 

waarbij verbinding werd gezocht tussen de 

festivals en de A-merken van Overijssel: de 

betere streekproducten, hotels, restaurants 

(natuurlijk De Librije in Zwolle van Jonnie en 

Thérèse Boer), musea en evenementen. Er 

verscheen een halfjaarlijks luxe magazine dat 

eerder over het bourgondische Overijssel ging 

dan over de festivals zelf.  

 

Dat was aanvankelijk even slikken voor 

sommige festivaldirecties vermoed ik, maar 

wie denkt vanuit een groter toeristisch-

recreatief perspectief begrijpt dat het ‘merk 

Overijssel’ baat heeft bij zo’n collectieve 

aanpak, waarin cultuur en bedrijfsleven elkaar 

versterken. 

 

Je kunt kiezen voor bewuste eenvoud. Niet 

voor niets verschijnen er momenteel tal van 

boeken over eenvoudig leven en werken. Van 

‘Houdt het simpel’ tot ‘De Weg van de 

Eenvoud’ en ‘Versimpel je leven’. Er is een 

wereldwijde beweging van mensen in 

opkomst die zich zorgen maken over het in rap 

tempo opraken van onze natuurlijke 

hulpbronnen, over vervuiling, over sociale 

ongelijkheid. Leven en werken in eenvoud is 

voor steeds meer mensen een keuze. 

 

 
 

Lean filosofie 

 

Je kunt Lean principes toepassen. Lean is een 

van oorsprong Japanse managementfilosofie 

die uitgaat van het leveren van optimale 

klantwaarde tegen zo min mogelijk verspilling. 

Je kunt proberen om binnen je organisatie 

zoveel mogelijk verspillingen te elimineren. 

Lean onderscheidt acht soorten verspilling: 

wachttijd, overproductie, voorraad, 

overbewerking, transport, defecten, beweging 

en talent. Lean reikt methodes aan om die 

verspillingen op het spoor te komen en je 

organisatie slanker, fitter en effectiever te 

maken.  
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Lean propageert een bedrijfscultuur van 

continue verbetering. Probleem en 

doelstelling definiëren, feiten analyseren,  

oplossingen generen, plannen, uitvoeren, 

evalueren, standaardiseren en weer door. 

Stap-voor-stap plannen en evalueren kost tijd 

maar levert op termijn tijdwinst op. Langzaam 

haasten, zegt de TAO dan ook. 

 

Je kunt zorgen dat je tijd krijgt voor andere 

zaken waarmee je geld kunt verdienen door je 

tijd efficiënter in te delen. Een eenvoudige 

maar gouden regel uit de Samoerai traditie 

levert een enorme tijdsbesparing op wanneer 

je deze consequent toepast: Doe alleen wat 

zin heeft. Het scheelt je alvast talloze 

nutteloze vergaderingen en kostbare uren. 

Dat geldt ook voor emoties: je tijd besteden 

aan negatieve zaken die je toch niet kunt 

veranderen is pure verspilling.  

 

Je kunt verbinding zoeken met 

maatschappelijke thema’s waar politici mee 

worstelen: milieu, duurzaamheid, innovatie, 

de leegloop van de regio, economie. 

 

Maak je zelf onmisbaar. Als je geen menigte 

om je heen hebt staan is het makkelijk voor 

anderen om je te kwetsen. Blijkbaar had de 

culturele sector te weinig vrienden. Verbind je 

dus met anderen door samenwerking. Word  

een spin in het web. Creëer tradities. 

Investeer in maatschappelijke 

vriendschappen. Verbind je met hogere 

doelen. Zorg dat mensen graag bij je willen 

horen. Maak zulke mooie plaatjes van je 

evenement dat iedereen ze wil plaatsen. 

 

 

 

Iemand vroeg laatst: wat is het verschil tussen 

een cultureel ondernemer en een 

ondernemer? Dat is er eigenlijk niet in mijn 

beleving, behalve dan dat cultureel 

ondernemer zich bezig houdt met de 

ontwikkeling en verkoop van een artistiek 

product en niet met pittige kaas of zoetzure 

augurken. 

 

Volgens de Oostenrijkse econoom Joseph 

Schumpeter zijn ondernemers ‘mannen en 

vrouwen zijn die creatief en innovatief zijn en 

het lef hebben om ondernemingen op te 

zetten die in alle redelijkheid onmogelijk 

lijken. Entrepreneurs zijn mensen die met 

routines en tradities breken’. 

 

Voor echt goede ideeën is altijd ruimte. Een 

ondernemer zoekt het gat in de markt. Hij 

onderzoekt  bovendien nauwgezet de wensen 

van de klant. Volgens de Lean filosofie zijn 

klanten vooral op zoek naar ‘oplossingen’ voor 

hun ‘probleem’ (behoefte). 

 

Dat kan bijvoorbeeld de behoefte zijn aan een 

inspirerend avondje uit. 

 

De klant zegt: 

‘Los mijn probleem volledig op’.  (‘Vervul mijn 

behoefte aan een inspirerende avond 

volledig’) 

‘Verspil mijn tijd niet’ (‘Laat me niet wachten 

bij de bar of garderobe en begin niet tien 

minuten later dan was aangekondigd’) 

‘Lever precies wat ik wil’ (Men is goed 

voorgelicht en de kans op teleurstelling is dan 

ook klein). 

‘Lever waarde waar ik dat wil’  

‘Lever waarde wanneer ik dat wil’ 

‘Verminder het aantal beslissingen dat ik moet 

nemen om mijn problemen op te lossen’ 

(Reserveer voor de lol eens een kaartje voor 

een voorstelling en tel het aantal beslissingen 
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en handelingen die je moet nemen en doen 

voor het kaartje uit je printer rolt). 

 

Een ondernemer gaat uit van wat van waarde 

is voor de klant en streeft naar optimale 

klanttevredenheid. Alle activiteit die niet 

bijdraagt aan die klanttevredenheid en dus 

geen waarde toevoegt is verspilling. Zonde 

van de tijd, energie en het geld.  

 

Over waarde gesproken: 

 

Goede ondernemers realiseren zich de waarde 

van kennis-door-specialisatie:  in het land der 

blinden is eenoog koning. Hoe meer je weet 

wat anderen niet weten, des te hoger is je 

marktwaarde. Specialiseer! Schrijf een 

gewichtig artikel over je bevindingen en je 

wordt een autoriteit op je vakgebied. 

Ontwikkel een visie. Mijn oude bestuur riep 

eens: ‘Het maakt ons niet uit wat je vindt, als 

je maar wat vindt!’. Een aanstekelijke visie en 

een goed verhaal zijn een gat in de markt. 

 

 
 

Documenteer uitgebreid wat je doet. Zoals 

kunstenaars hun werkproces documenteren 

en films ‘the making of’ produceren. Neem je 

verhaal mee naar lezingen, debatten, 

workshops en deel je kennis genereus.  Strooi 

ruimhartig met gratis ideeën. Het levert 

allemaal werk op. 

 

 

 

Geen klanten, maar gasten 

 

De Zweed Jan Gunnarson heeft het liever over 

gasten dan over klanten.  Hij schreef een leuk 

boekje over de principes van Hostmanship; de 

kunst om anderen zich welkom te laten 

voelen. Gunnarsson betoogt dat bij een 

bezoek aan bijvoorbeeld een theater, 

restaurant of huisartsenpraktijk de volgende 

zaken van invloed zijn op het gevoel dat men 

er echt welkom is: 

 

De informatie waar ik heen moet en wat er 

van me verwacht wordt is duidelijk. 

De vormgeving en inrichting van de ruimte is 

er aantrekkelijk. 

Het is er schoon. 

Het is er veilig. De vloer is bijvoorbeeld niet 

glad en de nooduitgang goed bereikbaar. 

Je aanwezigheid wordt er opgemerkt. 

Je wordt op een vriendelijke en betrokken 

wijze ontvangen. 

Je wensen worden begrepen. 

Men helpt je snel. 

De prijs komt overeen met de verwachting. 

 

Toen wij tijdens een avond over Het Publiek 

een bezoeker vroegen hoe hij zijn ‘uitje’ naar 

ons festival had ervaren antwoordde hij: ‘Ik 

vond het theater niet schoon’. Dat was een 

tamelijk verrassend antwoord maar als je 

Gunnarsson mag geloven is dat toch echt wat 

telt in de totaalbeleving van een bezoeker. 

Wat dat betreft vrees ik dat de Amsterdamse 

horeca op het bovenstaande lijstje heel 

beroerd zal scoren. Om over sommige 

theaters maar te zwijgen. En ja; ik ga de hand 

heus in eigen boezem steken. Al moet ik de 

vloer zelf vegen. 

 

Tijdens een lezing in Kopenhagen noemde ik 

Joop van den Ende als voorbeeld van iemand 

die het hostmanship tot in de puntjes 

beheerst. Een van de toehoorders vroeg wat 
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schamper: ‘Moeten wij nu echt leren van de 

man die ons Big Brother bracht?’ 

Natuurlijk moet je dat! Want wie kent niet de 

kunstgalerie waar je nauwelijks binnen durft 

te lopen en al bij binnenkomst richting de 

gefronste blik achter in de zaak seint: ‘Ik ben 

zo weg hoor!’. 

 

 
 

Netwerken 

 

De beste (cultureel) ondernemers die ik ken 

zijn mannen en vrouwen die met eindeloos 

geduld hun idee aan de man proberen te 

brengen. Ze bedenken iets, vragen zich af voor 

wie dat van waarde zou kunnen zijn en gaan 

onvermoeibaar aan de slag. Soms duurt het 

jaren voor idee kan worden uitgevoerd en 

gaan er talloze etentjes, cappuccino’s en 

formele en informele overleggen aan vooraf. 

Datzelfde geldt overigens ook voor sponsors. 

Niet zelden kost het minstens drie jaren voor 

een sponsor daadwerkelijk met je in zee wil 

gaan. Als ze je al zien zitten natuurlijk. Want ik 

maak mij sterk dat 90% van de sponsordeals 

wordt gesloten op basis van persoonlijke 

affiniteit. 

 

Als ondernemer kun je dus maar beter werken 

aan het uitbreiden je netwerk. ‘Het gaat niet 

om wie je bent, maar om wie je kent’, luidt 

het cliché, dat volgens mij overigens maar ten 

dele waar is. Want een aardig, gedoseerd 

bevlogen en inspirerend persoon zijn is 

minstens zo belangrijk. Cultureel ondernemer 

Gerard Cornelisse zegt: ‘Een goed netwerk is 

wat anderen jou gunnen’. En zo is het maar 

net. Waarom ‘gedoseerd’ bevlogen trouwens? 

Omdat bevlogen een geweldig aantrekkelijke 

eigenschap is zolang het niet als ‘bezeten’ 

overkomt. 

 

Een paar dingen weet ik over netwerken. 

Allereerst is netwerken niet zo erg als het lijkt. 

Je hoeft je niet groter voor te doen dan je 

bent. Je hoeft je niet omhoog te likken. Je 

kunt gewoon je aardige zelf zijn. Het gaat er 

vooral om dat mensen weten dat je nog 

bestaat. Als jij je nooit ergens vertoont is het 

lastig voor anderen om spontaan aan je te 

denken. Daarvoor zijn mensen nu eenmaal te 

veel met zichzelf bezig. Als ik dramatisch 

uitroep dat er nooit eens iemand is die aan me 

denkt, realiseer ik me meestal tien seconden 

later beschroomd dat ik het zelf ben die zich 

niet heeft laten zien of horen. 

 

In de tweede plaats is netwerken een kwestie 

van niet alleen maar halen maar ook brengen. 

Wie opzichtig netwerkt vanuit het eigen 

belang zonder iets terug te willen geven, is 

geen effectief netwerker. Het onderhouden 

van je netwerk is misschien wel het 

allerbelangrijkste; zelfs wanneer iemand zijn 

positie verliest. Je zou maar iemand links 

hebben laten liggen die drie jaar later als 

staatssecretaris weer opduikt… 

 

 
 

Effectief netwerken doe je vooral onder 

gelijkgestemden, mensen met wie je in het 

dagelijks leven goede vrienden zou kunnen 

zijn. Ik heb Pierre Audi, de artistiek directeur 
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van het Holland Festival ontmoet, ik vond hem 

aardig en ik acht hem hoog, maar een 

‘netwerkklik’ hadden we niet. Daarvoor zijn 

we te verschillend, komen we uit volstrekt 

andere werelden en zouden we allebei te veel 

moeten investeren om elkaar echt te 

begrijpen. Vallejo Gantner, directeur van 

PS122 in New York daarentegen begrijp ik 

uitstekend. Hij is iemand die zich moeiteloos 

voegt aan de lunchtafel tussen de kleine 

Meulmannetjes. Hij is een van de allerbeste 

internationale netwerkers die ik ken. Gewoon 

omdat ie zo aardig is, veel weet, de wereld 

aan mensen kent en uitstekend Engels 

spreekt. Dat helpt. 

 

Professionals uit Angelsaksische landen weten 

zichzelf vaak uitstekend te verkopen.  Jezelf 

presenteren leer je in Amerika en Australië al 

op de basisschool. Het vak ‘Show and Tell’ is 

van een wezenlijk zwaarder belang dan de 

spreekbeurt zoals wij die kennen. Zwaaien 

met visitekaartjes is hier geen ingeburgerde 

gewoonte. Laat staan dat wij een ‘elevator 

pitch’ paraat hebben; een promotiepraatje 

van drie minuten die genoeg is om tussen 

twee etages in de andere liftgebruiker te 

overtuigen van je goede idee. 

 

Toch ben ik er van overtuigd dat een goed 

idee in vier zinnen is samen te vatten. In de 

film The Player van Robert Altman is een 

scenarioschrijver die meer dan vier zinnen 

nodig heeft om een pakkend plot te verkopen 

aan de filmbazen, geen knip voor de neus 

waard. In de theatersector werkt het eigenlijk 

niet anders. Ik kan enthousiast worden van 

een simpel idee en er helemaal voor gaan als 

het pakkend wordt beschreven en het 

daadwerkelijk opwindend en verrassend is. 

 

Zo werkt het feitelijk met adviescommissies 

ook. Commissies die besluiten over 

toekenning van subsidies hebben de neiging 

om positief te besluiten over dingen waar ze 

meteen kinderlijk enthousiast van worden. 

Criteria doen er in zo’n geval veel minder toe. 

 

Niet praten, maar luisteren 

 

Maar er is een valkuil. Want zoals 

kunsteconoom Pim van Klink ooit zei: ‘Wie 

verliefd wordt op het elan van zijn eigen 

organisatie is reddeloos verloren’. 

 

In de 25 jaar dat ik met gevers en fondsen te 

maken heb gehad is mij een ding duidelijk 

geworden: ik praatte te veel en luisterde te 

weinig. In een vloed aan mooie woorden 

probeerde ik de gever te overtuigen van de 

kracht en betekenis van mijn plannen. Sinds 

een paar jaren weet ik dat dat niet de beste 

weg is. De meest effectieve weg is luisteren. 

De gever heeft namelijk een bedoeling, het 

fonds een doel. Zodra je er achter bent 

waarom en waaraan iemand graag geeft is het 

veel gemakkelijker om een aanvraag in te 

dienen die de ander met plezier honoreert.  
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Dat lijkt een open deur, maar je zou ze de kost 

moeten geven (waaronder mij zelve) die 

vinden dat hun plannen zo de moeite waard 

zijn dat de ander bijna moreel verplicht is om 

te geven. Luisteren bespaart je bovendien het 

doen van nodeloze aanvragen die toch geen 

kans maken.    

Meestal heb ik in een gesprek met een fonds 

een paar troeven achter de hand. Ik tast af 

wat men belangrijk vindt en na verloop van 

tijd tover ik een plan uit de hoge hoed dat 

haast op maat gesneden lijkt. Kwestie van 

improviseren. En van begrijpen wat de ander 

echt belangrijk vindt. En… van oprechte 

interesse. 

 

Want dat is uiteindelijk toch waar het om 

draait; oprechte affiniteit met elkaars 

uitgangspunten. Daaruit kunnen warme 

contacten ontstaan.  Zeker als ze niet alleen 

gebaseerd zijn op halen, maar ook op 

brengen. 

 

Probeer gevers en fondsen daarom als klanten 

te zien. Of beter nog, om met Gunnarsson te 

spreken; als gasten. 

 

De Wow-factor 

 

Tony Lankester van het Grahamstown Fringe 

Festival gaf nog een gouden tip: Doe eens iets 

extra’s voor de gever. Iets wat deze niet 

verwacht. Dat kan een enorm spandoek zijn 

over de volle lengte van de Oude Wester maar 

evenzogoed iets kleins. Of zoals een adviseur  

zei: ‘Stuur gewoon eens een handgeschreven 

brief aan het bestuur van dit fonds en laat ze 

eens weten hoe blij je met ze bent. Dat werkt’. 

En het werkt. Ze noemen dat de ‘Wow-factor’. 

Sommige mensen zijn daar heel goed in; iets 

geven wat de ander niet had verwacht. De 

klanttevredenheid neemt dankzij de Wow-

factor enorm toe. Denk aan het glas 

champagne op je hotelkamer. Of dat 

thuisbezorgde bosje bloemen na een 

afgeronde opdracht.  Niet overdrijven, want 

dan heet het weer… verspilling. 

 

Veel ondernemers maken gebruik van de 

Wow-factor. Bij de opening van het DeLaMar 

Theater in Amsterdam kwamen de gasten 

vanzelfsprekend niets te kort en kregen bij 

vertrek ook nog eens een prachtig fotoboek 

cadeau.  Het kan ook minder kostbaar: een 

gezelschap in de Fringe bakte eetbare flyers. 

Het gaat er maar om dat je een positief haakje 

in iemands geheugen zet. 
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Maar je kunt niet altijd in vorm zijn. 

 

Zo heeft zelfs de meest briljante cultureel 

ondernemer wel eens een ‘writers block’. Het 

kan nu eenmaal niet allemaal uit jezelf komen. 

Guus Kuijer vindt het streven om alles uit 

jezelf te willen halen een onverstandig putten 

uit een beperkte bron. ‘Als u zich leeg voelt, 

stop er wat in’, schrijft hij in Hoe word ik 

gelukkig?. ‘Als u zichzelf wilt vinden neem 

anderen in u op. Er staan hele bibliotheken 

voor u klaar. Concertzalen kijken hunkerend 

uit naar uw bezoek. De musea staan 

wagenwijd open. De theaters trappelen van 

ongeduld’. 

 

Nightmare competitor 

 

Er zijn talloze andere manieren en methodes 

om de inspiratie weer op gang te brengen. 

Vele consultants verdienen er hun brood mee.  

Een van de inspirerende gedachtenoefeningen 

heet: The Nightmare competitor. 

 

Nadenken over je Nightmare Competitor is 

een leuke en vooral effectieve oefening bij het 

brainstormen over de toekomst. Bovendien 

blijf je er misschien de concurrentie mee voor.  

De gedachte is eenvoudig: stel dat er iemand 

opstond die hetzelfde zou doen als jij maar 

dan veel en veel beter… Wat zou hij of zij dan 

doen? Wat brengt het theatergezelschap dat 

alles perfect doet? Stel dat er een geweldig 

nieuw festival bij jou in de stad zou komen, 

wat zou dat festival dan bieden? Zo denkende 

kwam ik zelf op het Amsterdam Fringe Festival 

als concurrent van het Nederlands Theater 

Festival. Daarmee schiepen we in feite onze 

eigen competitie, wat iedereen scherp houdt. 

Dat is ook een manier om met een Nightmare 

Competitor om te gaan. 

 

 
 

The Festival Way: Festivals met effect 

 

Festivals zijn blijkbaar mijn ding. Mijn hele 

werkzame leven ben ik er al mee bezig. Ik vind 

het nog altijd een fascinerend verschijnsel en 

kan er uren over peinzen. Een paar 

overpeinzingen deel ik graag met je. 

 

Het grootste voordeel van een festival is dat 

ze tegen relatief weinig middelen een groot 

rendement opleveren. Festivals zijn een echte 

multiplier. Je stopt er geld in maar het komt er 

soms met een factor tien weer uit. Een goed 

voorbeeld is Terschellings Oerol: de overheid 

stopte er een 3 ton aan euro’s in en kreeg er 3 

miljoen aan BTW opbrengsten voor terug. Een 

goede deal, dunkt me. 

 

Festivalorganisaties zijn meestal klein en 

effectief georganiseerd. Niet zelden dragen tal 

van vrijwilligers bij aan het succes van een 

festival. Die vrijwilligers zijn tevens je beste 

ambassadeurs. 

 

Vaak hebben festivalorganisaties een familiair 

karakter. 

 

Ooit heb ik de vergissing begaan om te denken 

dat een familiaire organisatie onmogelijk 

professioneel kan zijn. Mensen die met hart 

en ziel werken en, ook buiten werktijd, maar 

doorgaan en doorgaan, die zichzelf even het 

centrum van de wereld wanen, waar het 

gemeenschappelijk ideaal zwaarder telt dan 

het kille bedrijfsresultaat en waar de omgang 

informeel is en de leiding innovatief, bevlogen 

maar weinig directief; dat kon in mijn beleving 
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niet lang goed gaan. Dat grensde in mijn 

opvatting te zeer aan hobbyisme.  

 

Inmiddels weet ik beter en vind ik dat je onze 

lieve Heer op je blote knieën mag danken 

wanneer je zo’n organisatie treft. Het 

bevlogen team is de alfa en de omega van een 

succesvolle organisatie. Zelf zoek ik bij de 

samenstelling van een team nooit naar 

alleskunners (die bestaan namelijk nauwelijks) 

maar werf ik mensen op basis van hun unieke 

talent, waarbij ik streef naar het bieden van 

optimale handelingsvrijheid. Sturen doe ik op 

de prestatie. Hoewel sturen? In de zin van de 

richting aangeven zeker. Maar leiding geven is 

wat mij betreft vooral de richting aangeven 

waar je op dat moment vindt  dat het heen 

moet.  Dat kan op een visionaire, niet-

directieve manier. Sla de eindeloze 

hoeveelheid werken over leiderschap er maar 

op na.   

 

Terug naar het festival zelf. 

 

Het ideale festival biedt in mijn optiek veel 

contrast. Het toont zowel goed als slecht. 

Zowel smaakvol als smakeloos. Hard én teder. 

Vrolijk en triest. Beginnend en gearriveerd. 

Tegenover iets moois moet altijd iets lelijks 

staan. En ga zo maar door. 

Dus als ik iets in een festival programmeer, 

zoek ik er automatisch het tegenovergestelde 

bij. Zo ontstaat Yin en Yang.  En een festival als 

een achtbaan. 

 

Daarnaast geloof ik in het creëren van Mythes. 

‘Het Amsterdam Fringe Festival ontstond als 

antwoord op de juryselectie van het 

Nederlands Theater Festival’. Na zes jaren lijkt 

dat verhaal helemaal waar. In werkelijkheid 

werd het Amsterdam Fringe Festival zoals je 

weet opgericht door Nederlands Theater 

Festival zelf. 

 

Ik vind dat een programmeur, event 

organisator of theaterdirecteur, ondernemer 

zo je wilt, het publiek drie stappen voor moet 

zijn. Zodra je bij jezelf de eerste sporen van 

verveling op je eigen evenement bespeurt  is 

het tijd om te innoveren. Zonder daarbij je 

bestaande successen overboord te kieperen 

overigens. Op ieder evenement dat ik 

organiseer vraag ik me af: ‘Zou ik hier zelf naar 

toe gaan?’. Soms is het antwoord nee. Dan is 

het hoog tijd om te handelen. 

 

Verder denk ik dat een goed festival meerdere 

niveaus heeft. Je moet er als ‘nieuwkomer’ 

terecht kunnen, maar ook als ‘specialist’. Een 

festival met een te hoog ‘instapniveau’ sluit 

nieuw publiek buiten, terwijl een festival 

tegelijkertijd ook ‘ervaren veelkijkers’ moet 

kunnen bekoren.  

 

Tot slot vind ik dat een festival een geheim 

moet hebben. Een echt geheim. Een geheime 

deur waarachter zich iets opwindends bevindt 

waar maar weinigen weet van hebben. Dat 

maakt het festival mysterieus en aantrekkelijk. 

Dan gaat het gonzen. Het Nederlands Theater 

Festival heeft zo’n Geheime Deur. Nooit 

gevonden? Dan moet je volgend jaar beslist 

beter zoeken.  

 

 
 

Claim je horizon, gebruik de pers 

 

Het eerste marketingbureau waar wij mee 

werkten, de Mediavilla, was gewend om grote 

evenementen en musicals te promoten. Van 

hen leerde ik een brutale insteek; namelijk 

gewoon meteen claimen waar je naar toe wilt. 
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Wij wilden het meest prestigieuze festival van 

Nederland zijn: de Mediavilla sprak in de 

eerste uitgaande persberichten consequent 

van ‘het prestigieuze festival’. Zo werden wij 

in het eerste jaar al prestigieus. Dat schiet in 

ieder geval meer op dan dat je jaren moet 

wachten voordat anderen je zo gaan betitelen. 

 

Sindsdien gebruik ik graag het woord 

‘traditioneel’. Het festival wordt geopend met 

de ‘traditionele openingsspeech’. Die 

bovendien ‘ altijd omstreden is’, zeggen we er 

dan voor de smaak nog even bij.  

 

Zo heb ik nog veel meer tradities in 

gedachten: het traditionele 

maandagavondfeest.  De uitreiking van de 

vormgeversprijs die traditioneel gepaard gaat 

met een slagroomtaartengevecht tussen 

theatervormgevers. U roept maar. 

 

In een tijd waarin politici schaamteloos hun 

eigen werkelijkheid creëren die helemaal niet 

overeen met de waarheid hoeft te komen, 

hoeven wij ons niet te schamen voor een 

beetje ‘story telling’. Sommigen beweren 

bovendien dat de enige zinvolle repliek op de 

werkelijkheid van onze demissionaire 

Minister-President (‘In Amsterdam en Den 

Haag zitten in 30 theaters iedere avond maar 

tien mensen in de zaal’) het creëren van een 

andere werkelijkheid is. Reageren en ageren is 

uit: uw eigen waarheid creëren is in.  

 

Je eigen werkelijkheid creëren ten behoeve 

van je imago of doelstellingen (of zoals 

Herman Brood zei: ‘Maak vooral schaamteloos 

gebruik van uw reputatie!’) is overigens wat 

anders dan de feitelijke werkelijkheid 

negeren. Want dat moet dus niet. Sterker nog; 

we zouden ons meer in harde feiten moeten 

verdiepen. 

 

 

Geen aannames maar feiten 

 

Veel van wat wij denken is gebaseerd op 

aannames. Deze zin op zichzelf is al een 

aanname. Andere aannames die terloops 

voorbij komen zijn bijvoorbeeld: ‘Het publiek 

denkt… Het publiek wil… Het publiek heeft 

schoon genoeg van…’. 

 

Onlangs kwam ik iemand tegen die 20 jaar 

lang onderzoek had gedaan voor de culturele 

sector. Achteraf bezien een vrij zinloze 

bezigheid, aldus de wat bittere onderzoeker; 

de meeste onderzoeken waren nog-net-niet-

ongelezen in een diepe la verdwenen. En voor 

de rest was men rustig verder gegaan met het 

berijden van de eigen stokpaardjes… Het is 

een eigenwijze sector. 

 

Onderzoeken, luisteren, observeren. 

 

Wat kan de culturele sector van het 

bedrijfsleven leren? Ik beweer niet dat de 

sector onzakelijk is of zijn zaakjes niet goed 

geregeld heeft, of dat het zou ontbreken aan 

degelijk management, integendeel, maar ik 

loop lang genoeg mee om te weten hoe het er 

in de praktijk aan toe gaat. Een paar dingen zie 

ik namelijk niet of nauwelijks gebeuren. Zoals 

even stilstaan, luisteren, observeren, 

onderzoeken en analyseren. Vaak wordt er 

gewerkt op basis van vastgeroeste 

overtuigingen en stokpaardjes (‘jarenlange 

ervaring’) anders dan op basis van onderzoek 

en feiten. De mouwen opstropen en hup naar 

de oplossing is een hogelijk gewaarde aanpak 

binnen de culturele sector. 

Toch heb ik geleerd dat je op deze manier veel 

onderliggende problemen negeert. De tijd 

nemen om een probleem of een uitdaging 

stap voor stap te analyseren, levert op de 

langere termijn veel meer op. Je voorkomt 

bovendien dat er schijnoplossingen worden 
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gevonden die het werkelijke probleem 

overslaan. 

Ik pleit dus voor de stap voor stap analyse.  In 

het Lean management raadt men aan om op 

zijn minst de waarom-vraag 5 keer te stellen 

om tot een gedegen analyse van de feiten te 

komen.  

Bij het nog degelijker definiëren van een 

probleem kun je als team de zogenaamde 

5W2H vragen stellen: Wie? Wat? Waar? 

Wanneer? Waarom? Hoe? En Hoe vaak? 

Is het probleem eenmaal in kaart gebracht 

dan raadt men aan om voor een probleem 

tenminste 7, al dan niet onzinnige, 

oplossingen te bedenken en daar de op het 

oog beste uit te kiezen. Plan de uitvoering, 

just DO it, check, borg en handel er naar.  

 
 

Gewoon doen wat je bedacht hebt om te zien 

of het werkt is een van de basisprincipes van 

Lean en sluit naadloos aan bij de doeners-

mentaliteit van de kunstensector. Het is 

bovendien helemaal The Festival Way die ik 

voorsta. Ik zie mijn werk en vooral de festivals 

die ik organiseer als een groot experiment. 

Festivals geven mij de vrijheid om te zien of 

een idee dat al geruime tijd in mijn hoofd zat 

te testen in de praktijk. Bij het Nederlands 

Theater Festival testen we ieder jaar volop. 

Werkt het niet dan keert het item niet terug of 

proberen we het volgend jaar op een andere 

manier. Zo heb ik eens met acht  enorme 

palmbomen heen en weer lopen sjouwen over 

het Leidseplein om een heuse Cannes-sfeer op 

te roepen. Het stond prachtig maar onze 

gasten viel het nauwelijks op. Je reinste 

verspilling, kortom. 

 

Om verspilling tegen te gaan is een praktijk 

van vaker testen aan te bevelen. Werken met 

een testpubliek of een publiekspanel is geen 

dagelijkse praktijk in onze sector, maar 

misschien best verstandig. Zo is er in de 

Nederlandse theaters enorm veel te zien dat 

geweldig de moeite waard is, maar wordt het 

publiek nog te vaak teleurgesteld. Omdat de 

meeste theaterproducties al ruim anderhalf 

jaar voor de eerste repetitie aan de zalen 

worden verkocht komt het niet zelden voor 

dat een half geslaagde productie toch veertig 

keer langs de zalen trekt. Het Noord 

Nederlands Toneel bijvoorbeeld, doet dat 

anders en ontwikkelt een stuk eerst ‘in eigen 

huis’ voor men een landelijke tournee 

overweegt. 

 

In mijn werk besteed ik veel tijd aan praten 

met de gasten van het festival. Ik heb er een 

regel van gemaakt om intensief in te gaan op  

klachten, ofschoon het ook erg nuttig kan zijn 

om juist vooral te leren van de complimenten 

die je krijgt. 

 

 
 

Een enkele keer spoor ik de afzender van een 

negatieve tweet op internet op en maak ik 

een afspraak voor een koffie. Behalve dat de 

twitteraar in kwestie zich een ongeluk schrikt 

wanneer je hem of haar opbelt, heeft het mij 

een paar interessante gesprekken opgeleverd 

die me veel nieuwe inzichten gaven. 
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Durf te vragen 

 

Kennisdeling is hip. In Nederland kennen we 

het fenomeen Durf te vragen, waarbij men er 

van uitgaat dat de wereld bevolkt is met 

slimme en hulpvaardige mensen die maar al te 

graag hun kennis met jou delen zodra je maar 

de juiste vragen stelt.  

 

Die kennis zit er in overvloed bij de collega’s in 

de culturele sector maar ook bij het publiek. In 

de gesprekken die ik zomers voer met de 

bezoekers van Oerol tijdens het 

ochtendprogramma Bezoekers aan het Woord 

is een ding opvallend: naar het theater wil 

iedereen wel maar bijna niemand weet waar 

naar toe. Festivals zijn in die zin een uitkomst 

voor wie niet weet waar hij het zoeken moet 

maar over het algemeen valt er op het gebied 

van voorlichting een wereld te winnen. 

Daarmee doe ik niets af aan de kwaliteiten en 

inspanningen van alle 

publiciteitsmedewerkers en marketeers in 

onze sector; ik constateer alleen dat de 

hoofden communicatie niet zelden niet eens 

deel uitmaken van het managementteam, te 

weinig optrekken met hun directie en dat bij 

de beoordeling van subsidieaanvragen het 

hoofdstuk marketing en communicatie nog 

steeds als een bijlage wordt beschouwd, 

anders dan een van de hoofdzaken. Laat staan 

dat er aandacht is voor een 

marketingcommunicatie strategie voor de 

langere termijn. Men wil toch vooral in De 

Wereld Draait Door.  Huub Stapel verkocht er 

in een etmaal 16.000 kaarten mee voor 

Vrouwen komen van Venus, Mannen komen 

van Mars. 

 

Al zijn bezoekersaantallen het eerste waar 

men naar vraagt bij de beoordeling van kunst, 

toch zijn volle zalen of uitverkochte festivals 

uiteindelijk niet de echte uitdaging.  

 

In de discussie over maatschappelijk draagvlak 

voor de kunst is talloze keren geopperd dat 

kunst te elitair zou zijn. Mijn buurman zegt; ‘Ik 

betaal niet voor experiment’. Terwijl er geen 

product in de supermarkt ligt dat niet eerst is 

ontwikkeld, onderzocht,  uitgeprobeerd en 

waarvan talloze afgekeurde versies nooit de 

schappen hebben bereikt. Daar heeft de 

buurman allemaal aan mee betaald. 

Feitelijk gaat er maar weinig geld naar het 

experiment. Experimentele kunsten zijn 

vrijwel volledig in de marge van het 

entertainment gedrongen. In de theaterzalen 

is het, het meest toegankelijke aanbod dat de 

dienst uitmaakt. Zeker in de regio maakt het 

toneel nog geen 10 % van het aanbod uit. 

Om voor het nieuwe, onbekende, meer 

experimentele aanbod weer draagvlak en 

publiek te winnen, daar ligt wat mij betreft 

een van de grotere uitdagingen voor de 

cultureel ondernemer op dit ogenblik. Maar 

niet voordat het publiek, dat best graag wil, 

weet waar het heen moet om een optimale 

avond te hebben. Dat is stap een.  

Over Lean consumptie, veranderingen op het 

gebied van vrije tijdsbesteding en koopgedrag, 

innovaties op het gebied van uitgaans- en 

theaterconcepten, de visualisatie van 

informatie, en de toepassing van online media 

op het gebied van bijvoorbeeld kaartverkoop, 

komen we een andere keer ongetwijfeld 

uitgebreid te spreken. 
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Bronnen:  

 

Jan Gunnarsson en Olle Blohm – Hostmanship 

Guus Kuijer – Hoe word ik gelukkig? Een 

zelfhulpboek 

Lean Consultancy Group – Lean in vogelvucht 
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