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Ik hoor dit nu,
ik zie dat nog
Het blijft bij me en
ik kan het niet vasthouden
Jan Eijkelboom (1926-2008)
geboren en getogen Dordtse schrijver en journalist
Uit: Wat blijft komt nooit terug

Jan Eijkelboom
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Entree

Klaar voor de volgende vier dynamische jaren
De tijd is snel gegaan. In 2014 vond de heropening

Sinds 2014 is Kunstmin bij veel inwoners van onze

Zo leren wij de afgelopen vier jaar dat door inwerking

plaats van de gerestaureerde Schouwburg. Begin

stad en de regio vlot teruggekeerd op de radar.

van tijd en actualiteit onze theaterorganisatie continu

2016 groeide de organisatie van Stichting Kunstmin

Bezoekers aantallen nemen sinds 2018 een vlucht.

verandert, mee veert en groeit. Zo vernieuwt en

versneld. Naast gebruiker werden wij ook beheerder

Wij zijn hét podium van de Drechtsteden. En wij

vergroot onze expertise.

van het Energiehuis. In het voorjaar van 2018 werd

zijn ervan overtuigd dat er veel ruimte is om deze

met instemming van alle Energiehuispartners en

positie verder te versterken.

In dit plan leest u meer over onze visie, ons beleid.

de gemeente Dordrecht besloten dat Stichting

Het is is ons kompas voor de komende vier jaar. Wij

Kunstmin deze rol zal continueren.

zijn er voor iedereen. Wij leggen ons oor te luisteren
door in gesprek te zijn en samen te werken met de
stad, het publiek en de kunstenaar.
Wij staan in de startblokken om te beginnen aan de
volgende vier dynamische jaren van ons bestaan.

Jasper Damsteegt
Directeur-bestuurder
Stichting Kunstmin

Entree
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Kunstmin heet u welkom

Stijlvol en theatraal

Stoer en industrieel

Schouwburg Kunstmin dateert uit 1889 en is

Het Energiehuis is gevestigd in de voormalige

geliefd vanwege zijn neo-barokke interieur. Het

gemeentelijke elektriciteitscentrale uit het begin

moderne interieurontwerp van Studio Makkink &

van de twintigste eeuw. Deze locatie heeft nog

Bey en de unieke architectuur van Van Ravesteyn

steeds een stoere, industriële uitstraling. Hier

bezorgen bezoekers een eigentijdse en stijlvolle

beschikken wij over twee zalen. Machine 3 (280

beleving. De Grote Zaal (750 zitplaatsen) biedt dat

zitplaatsen) heeft een informele, urban sfeer. Hier

‘klassieke avondje uit’ gevoel. Hier programmeren

programmeren wij experimentele producties en

wij de grote namen uit de theaterwereld. De Kleine

populaire genres. Wij benutten Machine 3 ook als

Zaal (180 zitplaatsen) biedt een intieme, huiskamer-

concertzaal. Ketel 1 (150 zitplaatsen) is de zaal voor

achtige sfeer. Hier programmeren wij teksttheater,

stadsprogramma’s en is levendig, flexibel en open.

voorstellingen met voor iedereen herkenbare

Deze gebruiken wij voor debatten en lezingen. Ook

thema’s en jeugdvoorstellingen. Rond deze zalen

beschikken wij in het Energiehuis over een vergader-

liggen meerdere foyers. Het Theatercafé is ruim en

ruimte en over Studio Kunstmin, waar professionele

sfeervol.

makers de gelegenheid krijgen om in rust en
afzondering hun artistieke werk te ontwikkelen.

Welkom
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1. Identiteit
1.1 Dit is wie we zijn
Het culturele hart

Voor, door en met

In gesprek met de stad

Professionele organisatie

Wij zijn Kunstmin, het culturele hart van

Wij zijn er voor alle Drechtstedenaren.

Wij staan continu in verbinding met

en gezonde financiën

de Drechtsteden. Wij zijn dé plek waar

Jong, oud, uit alle windstreken. Kans-

wat er om ons heen leeft. Zo komt ons

Onze organisatie kent een verschei-

Drechtstedenaren en kunstenaars en

arm, kansrijker, in enige mate getraind

programma in dialoog met de stad tot

denheid aan rollen. Wij zijn luisteraar,

artiesten elkaar live ontmoeten. Wij zijn

tot hoog geschoold. Dwars door alle

stand. Wij initiëren maatschappelijke

organisator, producent. Wij zijn gast-

divers, origineel en grensverleggend.

denkbare groepen en lagen heen. Wij

projecten en richten ons op educatie

vrouw, gastheer, aanjager, gespreks-

Wij bieden ontspanning, amusement

zijn er door het artistieke ecosysteem

in een breed scala aan verschijnings-

partner. Wij evalueren onze daden en

en verdieping. Kwaliteit. Wat wij in huis

van de Drechtsteden. Daar maken

vormen.

resultaten. Wij vinden het belangrijk

hebben, delen wij graag met anderen.

wij deel van uit, wij putten er uit, en

rekening te houden met onze impact

Kunstmin is toegankelijk en gastvrij.

verrijken het. Wij verbinden ons met

op maatschappelijke vraagstukken.

ons publiek.

Daarom ondernemen wij maatschappelijk verantwoord. Wij ambiëren een
gezonde financiële huishouding.

1. Identiteit
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1.2 Dit is waarom we er zijn
Kunst en cultuur zijn onmisbaar.

Cultuur verbindt

Voor stad & regio

Onze samenleving is complex en

Kunst en cultuur gaan in tegen deze

Daarom zijn onze twee podiumkunst-

vraagt van mensen inzicht, flexibili-

ontwikkeling. Zij prikkelen onze ver-

huizen onmisbaar. Kunstmin wil een

teit. De onderlinge verschillen tussen

beelding, bieden een andere kijk, een

actieve rol spelen in de door het

mensen lijken te groeien en worden

andere belevenis. Zetten ons aan het

Ministerie van OCW gehanteerde

vaak breed uitgemeten. Mensen uit

denken en inspireren ons. Wij komen in

regionale indeling. Wij bevinden ons

verschillende groeperingen blijven

aanraking met verschillende perso-

midden in een gemeenschap waar

veelal binnen hun eigen kring en voe-

nages, krijgen andere gezichtspunten

mensen elkaar willen ontmoeten.

den zich voornamelijk met informatie

en nieuwe gespreksstof aangereikt.

Onze stad en regio wil het leven ken-

die hun eigen opvattingen bevestigt.

Je gaat samen naar Kunstmin om te

nen en vieren. Daarom is het zo goed

lachen, uit je dak gaan, ontroerd te

dat Kunstmin er is.

raken. Kunstmin verbindt mensen met
elkaar.

1. Identiteit
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1.3 Dit is wat we in huis hebben
Onze programmering is veelzijdig en

De rode draad

Het woord is aan het publiek

Wij werken samen met stad en regio

biedt grootschalige en kleinschalige

Bij Kunstmin komt het publiek in aan-

We laten de inwoners van onze stad en

Wij zoeken actief de samenwerking

programma’s, gevestigde artiesten en

raking met verhalen en gezichtspunten

regio over ons programma meepraten.

en verbinding met onze stad en regio

nieuw talent. Voor een breed en een

van kunstenaars en artiesten. Men

Waar is behoefte aan? Wat leeft er?

(Drechtsteden en Rijnmondgebied).

kritisch publiek. Of wij nu amuseren,

ontmoet elkaar rond de voorstelling

We matchen de vraag met de juiste

Met de kunstenaars, musici, theater-

aan het denken zetten, ontroeren of

in een open en gastvrije sfeer. Wij

kunstenaars en artiesten en gaan met

makers en culturele instellingen.

inspireren, op onze vier podia in de

creëren ervaringen. Wie bij ons komt,

hen om tafel. Zo werken wij zij aan zij

Maar ook met het onderwijs, zorg en

Schouwburg en in het Energiehuis

maakt echt iets mee. Ontspant, raakt

aan ontmoeting, ervaring en dialoog.

welzijn, het bedrijfsleven, de sport en

worden zowel de actuele als universele

geïnspireerd, krijgt weer nieuwe

vraagstukken verbeeld. Wij ontplooi-

energie.

de politiek.

en nieuwe artistieke en cultureelmaatschappelijke initiatieven. En wij

Wij faciliteren de dialoog met organi-

houden onze ogen wijd open voor

saties en partners in de stad. Zoeken

regionale, landelijke en internationale

met hen samenwerking met onze

ontwikkelingen.

programma’s als uitgangspunt. Uit
deze dialoog kunnen altijd weer
nieuwe ontmoetingen, ervaringen en
gesprekken voortkomen.

1. Identiteit
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Onze rollen zijn divers en wisselend

Wij zoeken nieuwe vormen

Uit al die verbindingen groeien

Naast de vaste theaterformules

artistieke programma’s waarvan wij

vinden wij dat er meer mogelijk is

gedeeld de maker en eigenaar zijn.

dan een reguliere voorstelling met

Producties, coproducties, wijkproduc-

een artiest, een podium, en publiek,

ties, participatieproducties.

op een vast tijdstip in het weekend.

Maar ook maken wij extra program-

Niet alleen onze zalen zijn daarvoor

ma’s die rondom een voorstellings-

geschikt, maar bijvoorbeeld ook onze

avond plaatsvinden: een inleiding,

foyers en terrassen. Wij bevragen

workshop of een nagesprek: onze

standaard formules en genres. Vinden

plusprogrammering.

nieuwe verschijningsvormen en combinaties uit. Daarmee verkennen wij de
mogelijkheden van een meer hybride
programmering. Wij pionieren. Testen
voorstellingsformules uit.

1. Identiteit
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2. Programma
2.1 Brede kwaliteitsprogrammering
Ons programma bestaat uit zes

Het realiseren van de brede kwaliteits-

Verdubbeling aantal plusprogramma’s

Netwerken

elementen:

programmering blijft gezien de

Een bezoek aan Kunstmin kan zoveel

Wij blijven relaties leggen en on-

omvang en bezoekersaantallen onze

meer zijn dan het bijwonen van een

derhouden met ons bestaande en

1. Brede kwaliteitsprogrammering

voornaamste activiteit. Wij kopen

voorstelling. Daarom geven we onze

toekomstige publiek door middel

2. Het Podiumkunsthuis

landelijk aangeboden programma’s

programma’s iets extra’s mee. Als

van netwerken die doorgaans zijn

3. Stad & Regio

in waarmee we zoveel mogelijk

verdieping of ter vermaak. Dit

gekoppeld aan genres en doel-

4. Het veld van non-professionals

Drechtstedenaren willen bedienen.

noemen wij: een plusprogramma.

groepen. Met de leden wisselen wij

5. Educatie

Een variëteit aan genres passeert

Het gaat daarbij om programma

ervaringen uit over het programma,

6. Evenementen

daarbij de revue: toneel, dans,

formules als een inleiding of na-

de gastvrijheid, bereikbaarheid en

musical, show, klassiek, theater-

gesprek bij een voorstelling, een

zichtbaarheid van Kunstmin en zij

concert, cabaret en jeugd & familie.

workshop, debat, maaltijd, cursus,

participeren vaak ook in het maken

Het aanbod is een uitgebalanceer-

of een Ladies Night. Wij gaan het

van de plusprogramma’s. Zij zijn

de mix van amusement en artistiek

aantal plusprogramma’s de komende

onze ambassadeurs in de regio.

aanbod.

jaren verdubbelen. Dit vinden wij
belangrijk omdat deze plusprogram-

De volgende netwerken zijn

ma’s meer sfeer en belevingswaarde

actief: de Senioren Denktank,

geven bij een bezoek aan Kunstmin.

de Wereldgroep (cultureel divers),

Ook scheppen ze context, binden en

Twenties (18-35 jarigen), Jeugd &

boeien ze onze bezoekers en maken

Familie (ouders en professionals uit

ze een bezoek aan Kunstmin tot

het onderwijs), Wijken (omgeving

een complete belevenis. Voor onze

Kunstmin), Dordtse Oogst (theater-

plusprogramma’s doen we ook in de

makers met een Dordts of Drecht-

komende jaren zoveel mogelijk een

stedelijk DNA), en de Vrienden van

beroep op bedrijven, instellingen en

Kunstmin (zakelijk netwerk).

organisaties uit onze stad en regio.

2. Programma
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2.2 Het Podiumkunsthuis

2.3 Stad & Regio

2.4 Het veld van non-professionals

Productiekern

Repetitie- en montagestudio

Wat er in de stad en regio leeft, willen

In de Drechtsteden bestaat op het

Kunstmin wil, mits hiervoor de finan-

De komende jaren geven wij pro-

wij een plek bieden. Kunstmin is

gebied van kunst en cultuur een actief

ciën toereikend zijn, meer (theater)

fessionele podiumkunstenaars

eveneens het creatieve podium voor

veld van non-professionals. Deze

makers aan zich binden. Dat doen wij

nog vaker de ruimte zich verder te

amateurkunst, debat en kennisdeling.

amateurverenigingen kunnen in onze

met een poule van theatermakers.

ontwikkelen. Ongeacht hun leeftijd,

Daarom biedt onze programmering

zalen optreden. Hiervoor hanteren

Jaarlijks willen wij met twee of drie

kennis en ervaring. Iedereen met

plek aan verhalen en thema’s uit de

wij een aangepast huurtarief. Op dit

makers uit die poule een coproductie

goede, artistieke plannen is welkom.

stad die voortkomen uit een artistie-

terrein pakken wij een rol als aanjager

voor onze podia ontwikkelen. Het

Wij trekken graag op met makers

ke kruisbestuiving tussen inwoners,

en draagt de hurende partij de ar-

Podiumkunsthuis zal ons huidige

die geworteld zijn in Dordrecht via

professionals en amateurs.

tistieke, productionele en financiële

programma een stevige impuls

hun Dordtse roots, hun Dordts DNA,

geven. Het prikkelt de actieve cul-

of die connecties aangaan of leggen

Inhoudelijk en organisatorisch

tuurbeleving, versterkt het culturele

met personen, organisaties en/of

werken wij hierin samen met colle-

Podium voor instellingen in het

klimaat in de stad, en brengt nog

aspecten van Dordrecht of omlig-

ga-instellingen, het bedrijfsleven,

sociale domein

meer levendigheid op onze locaties.

gend gebied.

het amateurveld, media, maatschap-

Desgewenst stellen wij onze zalen

verantwoordelijkheid.

pelijke partners, sport- en gezond-

ook beschikbaar aan maatschap-

Wij geven die ruimte letterlijk, door

heidsinstellingen. Dat is goed voor

pelijke organisaties en instellingen

de makers een repetitie- en mon-

het culturele klimaat in onze regio,

binnen het sociale domein. Het gaat

tagestudio aan te bieden, waar ze

en zorgt voor extra levendigheid op

dan bijvoorbeeld om een school

voorstellingen kunnen ontwikkelen,

onze locaties.

die de jaarlijkse schoolmusical wil

uitproberen en instuderen. Hier komt

uitvoeren of een thema-avond wil

vervolgens een ontmoeting met het

organiseren.

publiek uit voort: een voorstelling,
openbare repetitie, of proeve. Club
Gewalt, Eva Line de Boer, Wende
Snijders en Elfie Tromp gingen hierin
al voor.

2. Programma
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2.5 Educatie

2.6 Evenementen en sponsoren

Kunst en cultuur dragen op allerlei

In de komende jaren vergroten wij

De activiteiten van onze Kunstmin

Kunstmin Events heeft de ambitie

manieren bij aan het welzijn en de

het aantal educatieprojecten om

Events afdeling maken een gezonde

om op jaarbasis zelf tenminste twee

ontwikkeling van mensen en daarom

daarmee meer bezoekers te bereiken.

organisatie mede mogelijk. De zakelijke

of drie grote evenementen zoals een

kun je niet jong genoeg in aanraking

Onze eerste focus ligt bij kinderen en

verhuur en sociaal-culturele verhuur

gala of beurs te organiseren. Wij

komen met kunst en cultuur. Daar-

jongeren in het primair en voortgezet

draagt bij aan onze inkomsten,

doen hiertoe hernieuwd markt-

om is het de investering waard dat

onderwijs.

een intensiever gebruik van onze

onderzoek zodat wij zicht blijven

Kunstmin zich hard maakt voor een

prachtige locaties, en groei van onze

houden op de kansen en behoeften

versterking van ons al bestaande edu-

naamsbekendheid.

in de regio, in Nederland, de Benelux.

catienetwerk, zowel binnenschools als

Ook zullen wij het aantal partners en

buitenschools. Wij koppelen al onze

sponsoren uitbreiden.

educatieve activiteiten aan onze
voorstellingen en andere activiteiten.
Richting elke doelgroep ontwikkelen
wij een educatieprogramma op maat.

2. Programma
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3. Twee podiumkunsthuizen
Wij ontvangen onze bezoekers in twee

Comfortabele, smaakvolle panden

Levendigheid

prachtige, monumentale theaterhuizen,

Onze twee huizen zijn bijzondere

Levendigheid rondom voorstellingen

Het is onze ambitie om uit te groeien

panden. Zij worden goed beheerd

maakt het voor bezoekers gemak-

tot één van de beste eventlocaties

de Schouwburg en het Energiehuis.

en onderhouden. Zitten prima in hun

kelijker om naar binnen te stappen.

van Zuid-Holland Zuid. Dit betekent

Twee Dordtse parels. Beide zowel met

vel. Ons interieur en aankleding zijn

Gekoppeld aan ons plusprogramma

dat wij de komende jaren landelijke

unieke historische elementen als met

smaakvol en comfortabel.

verruimen wij de openingstijden van

bekendheid gaan genereren. Wij

onze horeca. Wij breiden ons assor-

zetten onszelf als eventlocatie in de

Meer publiek

timent uit, serveren producten in

markt door onze potentiële op-

Kunstmin wil meer publiek in aan-

het kader van een thema, of laten de

drachtgevers in kaart te brengen en

raking brengen met theater. Daar

menukaart aansluiten bij het podium-

te benaderen. Ter promotie nemen

gaan wij ons de komende jaren voor

programma.

wij deel aan evenementenbeurzen

een volledig eigentijdse sfeer.

inzetten via onze plusprogramma’s

3. Twee podiumkunsthuizen

en gaan in gesprek met organisatie-

en door onze zichtbaarheid sterke

Eventlocatie

bureaus, congresorganisatoren en

impulsen te geven.

Wij verhuren onze sfeervolle locaties

cateraars. Wij benutten ons huidige

aan wie een event wil organiseren.

netwerk (Vrienden van Kunstmin,

Gastvrijheid

Een vergadering, conferentie, feest,

de Werkgevers Drechtsteden en de

Wij gaan ons nog sterker onderschei-

amateurvoorstelling. De Schouwburg

Dordtse Ondernemersvereniging).

den van andere theaters. Optimale

en het Energiehuis zijn hiervoor zeer

gastvrijheidsbeleving rondom de

geschikt. Ze zijn karakteristiek, centraal

voorstellingen is daarbij een belang-

gelegen, en voorzien van een compleet

rijke troef. Het is de bedoeling dat al

service- en voorzieningenpakket. Op

onze medewerkers die gastvrijheid

basis van de ervaringen sinds de ope-

uitstralen. Voor en achter de scher-

ning in 2014 stellen wij een hernieuwd

men. Ook serveren wij uitstekende

salesplan op voor de komende jaren en

en smakelijke producten en nemen

werken wij aan een doorontwikkeling

wij onze gasten mee in het verhaal

van onze specifieke events website en

achter het product.

communicatiematerialen.

Visie & Beleid 2019-2022
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Bedrijfsvoering Energiehuis

Groene bedrijfsvoering en duurzaam beheer

Sinds 2016 is Kunstmin, naast programmamaker

Op basis van de resultaten van de gezamenlijke

Kunstmin houdt rekening met de impact die de

in Ketel 1 en Machine 3, ook verantwoordelijk voor

evaluatie in het voorjaar van 2018 gaan wij voor

bedrijfsvoering heeft op maatschappelijke proble-

het beheer van alle gemeenschappelijke en door

en met de Energiehuispartners een aantal zaken

men als CO2-uitstoot of de verspilling van grond-

huurders gebruikte ruimtes in het Energiehuis. Uit

anders organiseren. Voortaan zijn de verschillende

stoffen. Daarom zetten wij in op maatschappelijk

de gezamenlijke evaluatie van de Energiehuispart-

huurders zelf verantwoordelijk voor het beheer van

verantwoord ondernemen. Wij maken gebruik van

ners in juni 2018 kwam naar voren dat alle partners

hun ruimten. Voor de huurders nemen hiermee de

duurzame materialen en ecologische producten.

tevreden zijn over deze beheersstructuur waarin

kosten voor gebouwbeheer af. Het Vastgoedbedrijf

Wij kopen groen in, bijvoorbeeld als het gaat om

Kunstmin verantwoordelijk is voor een gezonde,

van de gemeente Dordrecht heeft een toezegging

elektriciteit. In 2022 willen wij partner zijn van MVO

algemene exploitatie van het Energiehuis. Daarom

gedaan dat grote, al jarenlang lopende beheers-

Nederland, Europa’s grootste netwerk van duur-

zet Kunstmin de algemene beheerstaken in het

problemen, zoals die met de klimaatinstallatie, voor

zame bedrijven. Door voor energieleverancier HVC

Energiehuis in vertrouwen voort.

einde 2018 verleden tijd zullen zijn. Wij gaan er

te kiezen, hebben we de op dit gebied de eerste

daarom van uit dat onze ureninzet voor gebouw-

stap al gezet.

beheer in de komende periode zal gaan afnemen.
Daarmee zullen eveneens kosten teruglopen.

3. Twee podiumkunsthuizen
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4. Zichtbaarheid
Top-of-mind awareness theatermerk

Het DNA van de stad en regio

Lange adem

Wij zijn het culturele hart van de Drechtsteden.

35 procent van de inwoners van de Drechtsteden

Parallel aan de landelijke trend vergrijst de regio.

Naar buiten toe willen we dit ook consequent

is, gezien hun actieve leefstijl, potentieel redelijk

De ontwikkeling van de werkgelegenheid loopt

uitstralen. Het is dan ook onze ambitie om over

tot zeer geïnteresseerd in kunst en cultuur. Dit is

achter. Het besteedbare inkomen ligt beneden

vier jaar voor zoveel mogelijk Drechtstedenaren

lager dan het landelijk gemiddelde percentage,

het landelijk gemiddelde. De aandacht van 65

het top-of-mind awareness theatermerk van

dat staat op 43 procent. Die 35 procent staat

procent van de Drechtstedenaren gaat van nature

Zuid-Holland Zuid te zijn. Dit betekent dat Kunstmin

ongeveer gelijk aan 100.000 inwoners. Gezien

niet naar buiten, maar is gericht op eigen huis en

het eerste merk is dat hem of haar te binnen-

het feit dat we in 2017 nog zo’n 74.000 bezoekers

haard, familie en vrienden. Het landelijk gemid-

schiet wanneer men aan podiumkunst in de regio

trokken, kunnen we concluderen dat ons poten-

delde is hierbij 57 procent. Met dit alles stellen wij

Zuid-Holland denkt. Wij streven vooralsnog naar

tieel verder reikt. In de komende jaren willen wij

vast dat het DNA van onze stad en regio een

een percentage van 45 procent van de populatie

ons bereik dan ook verder vergroten.

bovengemiddelde marketing- en communicatie-

dat ons merk als eerste te binnen schiet.

4. Zichtbaarheid

inzet van ons vraagt, plus een lange adem.
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Corporate rebranding strategie

Bovengemiddelde inzet plus een lange adem

Eén en ander werken wij verder uit in ons

Ons programma kent vele formats, zowel binnen

Het is onze ambitie om ons bereik in de komende

communicatieplan 2019-2022.

als buiten de zalen van de Schouwburg en het

jaren te vergroten. Hiervoor zetten we verschillen-

Energiehuis. Om in die veelheid als afzender

de instrumenten in.

herkenbaar te blijven, kiezen we vanaf 2019 voor
een corporate rebranding strategie, met één logo

•

Met onze rebranding strategie profileren wij

en met Kunstmin als overkoepelende merknaam.

ons nog sterker als een gastvrij theater met

We hebben een stijlvolle, beweeglijke en eigen-

een breed programma en een sterk Drecht-

tijdse huisstijl. Met een blauw logo als basis, en een
kleurrijke, ronde vormentaal. In onze rebranding

•

strategie kiezen we voor de blauwe ligatuur SK
(Stichting Kunstmin), met hieraan toegevoegd
de URL kunstmin.nl. Voor alle locaties waar wij

stedelijk profiel.
Gemiddeld elke drie weken genereren wij publiciteit. Dit doen we met het laatste nieuws,

•

een preview, reportage of bericht-na-afloop.
Drie keer per jaar verschijnen onze pop-up

programmeren en produceren geldt hierdoor één

promotiecampagnes op weekmarkten,

naam, één logo en één vormentaal.

festivals en in winkelstraten.

•

Twee keer per jaar organiseren we een campagne om nieuwe potentiële bezoekers te
benaderen die qua profiel lijken op de bezoekers die ons al weten te vinden, de zogeheten
lookalikes. Door de campagne verleiden we
ze om kennis met ons te komen maken.

4. Zichtbaarheid
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Groep van 100.000

Vijf fasen

Onderzoek

Voor de circa 100.000 inwoners die redelijk tot

Onze communicatiestrategie volgt de vijf fasen

Onze marketing keuzes zijn gebaseerd op onder-

zeer geïnteresseerd zijn in kunst en cultuur

van de customer journey:

zoek. Ons instrumentarium varieert het doen van

ontwikkelen wij een aantal optimalisaties.

•

Een doorlopende campagne, waarin wij

gastvrijheidsonderzoek en klanttevredenheidson1.

Opgemerkt worden en interesse wekken.

derzoek tot CRM-analyses van klantbewegingen en

2.

Waardevolle, relevante informatie over de

hun aankopen.

klanten die ons minimaal twee keer per jaar

•
•

voorstelling geven.

bezoeken verleiden om drie tot vier keer per

3.

De aanloop en het uitzien naar de voorstelling.

Mederedacteuren

jaar naar onze programma’s te komen kijken.

4.

De theaterervaring en beleving van de voor-

Wij schakelen onze medewerkers, netwerkleden,

stelling.

samenwerkingspartners en ons publiek actief in

De terugblik, bijvoorbeeld in een foto- of

om de verhalen te vertellen over onze program-

filmverslag.

ma’s, de activiteiten in het plusprogramma, en de

De Kunstmin Pas, om geïnteresseerde bezoekers intensiever aan ons te binden.
Het actief benaderen van de eerder genoemde

5.

lookalikes.

4. Zichtbaarheid

ontwikkelingen in en rond Kunstmin.
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5. Sterk Energiehuis
Dynamische en culturele mix

House of brands

Gezamenlijk programmeren

Medio 2018 hebben de Energiehuispartners be-

De kernwaarden van het Energiehuis zijn: robuust,

Wij gaan als Energiehuispartners gezamenlijk de

sloten om de komende jaren stevig het accent te

dichtbij en nieuwsgierig. Met de partners richten

krachten intensiever dan voorheen bundelen en

leggen op de kansrijke en inspirerende kant van

wij ons op culturele alleseters, jong van geest, die

samen nieuwe programmalijnen ontwikkelen. Eén

het samenwonen onder één dak. Podiumkunsten

op zoek zijn naar verrassing en ontwikkeling. Als

van die beoogde programmalijnen stimuleert de

en educatie ontmoeten elkaar hier en bieden

het gaat om de uitstraling naar buiten dan zien

ontmoeting tussen amateurs en professionals in

kansen. Elke Energiehuispartner beschikt over

we het Energiehuis niet als een op zichzelf staand

de podiumkunsten. Een andere lijn daagt de cultu-

sterke programmalijnen en een groot netwerk

merk, maar als house of brands, met een gemeen-

rele alleseter uit om smaakmakers in pop, theater

aan verbindingen met de stad en met de regio. Dit

schappelijke visie en een herkenbaar profiel richting

en dans te ontdekken.

zorgt voor een stapeling van programma’s en ac-

de stad. Elke partner in het Energiehuis staat reeds

tiviteiten binnen en buiten het Energiehuis. Deze

als sterk merk op zichzelf. Dit willen we koesteren

Het Energiehuis en locaties als het Energiehuisplein,

mix van programma’s, publiek en horeca brengt

omdat er verschillende doelgroepen mee worden

Kinepolis en Villa Augustus verrijken de stad.

dynamiek en maakt het Energiehuis tot een brui-

bereikt. Onze afzonderlijke merken ondersteunen

Kunstmin zet zich ten volle in om de verlevendi-

sende, culturele hotspot in Dordrecht en de regio

dus het gemeenschappelijke Energiehuislabel en

ging van het Energiehuis tot stand te brengen

die de komende jaren (her)ontdekt gaat worden.

Energiehuisprofiel.

maar kan dit nooit uitsluitend zelfstandig. Dit zullen wij altijd gezamenlijk moeten bewerkstelligen,
samen met Energiehuispartners en gemeente.

5. Sterk Energiehuis
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6. Gezonde organisatie
Professionalisering

Personeelsbeleid

Financieel gezond

Kunstmin wil op een succesvolle manier het culturele

Onze organisatie is de afgelopen jaren gegroeid en

Ook in de aankomende periode zetten wij ons

hart van de Drechtsteden vormen en daarbij is een

volwassen geworden. Wij willen optimaal gebruik

opnieuw in voor een financieel gezonde exploitatie

goedlopende interne organisatie een voorwaarde.

maken van de kwaliteiten van onze medewerkers

en een verantwoorde besteding van de ons toege-

Wij stellen er eer in om de werkprocessen in onze

en een goede werkgever zijn. We dragen dan ook

kende subsidiegelden. Wij realiseren dit alles door

organisatie in de komende jaren nog beter op

zorg voor een sterk personeelsbeleid. Onze huidige

in de eerste plaats ons strikte financiële beleid van

elkaar af te stemmen.

kantoortuin in de Schouwburg gonst regelmatig van

de afgelopen periode te continueren. Wij breiden

de activiteit. Maar daarmee is deze ruimte vaak ook

onze rapportagecyclus verder uit. Zo optimaliseren

Cultureel divers

te vol en afleidend om goed te kunnen werken. Daar-

wij onze sturingsmogelijkheden.

Wij willen een cultureel divers samengesteld team.

om creëren we meer flexplekken in andere ruimten in

Dat hebben wij nu nog niet. Daaraan gaan we

onze gebouwen.

werken.

Wij hebben anno 2018 een gezonde balanspositie.
Een onmisbare component in een gezonde organi-

ICT

satie. Hiermee kunnen wij eenmalige tegenvallers

Interne communicatie

Wij kunnen altijd nog meer halen uit de mogelijk-

goed opvangen. Om dit zo te houden, is het nood-

Wij willen beter op de hoogte zijn van elkaars

heden die onze ICT-systemen bieden. Waar nodig

zakelijk dat wij jaarlijks onze onderhoudsreserves

prioriteiten en activiteiten. Wij gaan investeren in

gaan wij ons personeel trainen zodat zij met de

voor beide gebouwen en voor theatertechniek

het nog soepeler laten verlopen van onze interne

juiste expertise in de diverse ICT systemen kunnen

voldoende aanvullen.

communicatie.

werken.
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