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Inleiding 
Toen ik een onderwerp moest kiezen voor het profielwerkstuk, wist ik al vrij snel dat ik het over 

reclame wilde gaan hebben. Dit schoot me meteen te binnen, omdat ik het de laatste tijd opvallend 

vond dat televisiereclames verhaallijnen hebben gekregen en heel filmisch zijn vormgegeven. Het 

gekke is dat we er niet op zitten te wachten, maar er toch naar kijken om het vervolg van onze serie 

of Youtube-filmpje te zien. Reclame heeft nog steeds zijn functie om mensen aan te zetten tot het 

kopen van producten. De manier waarop reclame wordt gemaakt lijkt me wel interessant om te gaan 

onderzoeken. Reclame op zich bleek echter wel een erg breed onderwerp te zijn, want er zijn 

verschillende invalshoeken om naar reclames te kijken. Mijn onderwerp past bij het vak kunst 

algemeen en ik heb het onderwerp toegespitst op theater. Ik heb de volgende hoofdvraag en 

deelvragen geformuleerd: 

Hoofdvraag: Wat doet een theater om alle plaatsen voor elke voorstelling verkocht te krijgen?  

Deelvragen: 

- Wat zijn de opgeschreven theorieën achter theatermarketing? 

- Wat is het beschikbare budget van een theater voor het opzetten van een 

reclamecampagne? 

- Onderzoek naar  “de beleidsplannen voor klantenbinding en klantenwerving van de vier 

theaters in Amsterdam”, methode en uitvoering 

- Welke resultaten komen er uit de interviews naar voren? 

- Conclusie(waarin ik de hoofdvraag beantwoord). 

Met deze vragen wil ik erachter zien te komen in hoeverre de opgeschreven reclamestrategieën in 

praktijk worden gebracht en in hoeverre de grootte van een theater van invloed is op welke 

reclamestrategieën men gebruikt. Doordat ik in mijn eerste twee hoofdstukken theoretische kennis 

verzamel en later interviews houdt met een aantal theaters heb ik genoeg informatie waarmee ik kan 

uitzoeken of de theaters de opgeschreven theorieën volgen of er enorm vanaf wijken, of er veel 

verschil is tussen de reclamestrategieën van de theaters, of er verschil bestaat in een 

reclamecampagne tussen een klein wijktheater en een groter nationaal bekender theater, wat de 

verhouding tot de grootte van het theater is en de mate waarin men aan klantenbinding doet, welke 

theaterbezoeker moet het meest aangespoord worden om te komen, wat is de verhouding tussen 

het beschikbare budget en de hoeveelheid reclame dat een theater maakt en wat is het verschil 

tussen de gesubsidieerde theaters en de theaters die op eigen kracht bestaan in de manier waarop 

zij de bezoeker werven en de bezoeker aan zich binden. 

Ik verwacht dat de beleidsplannen van ieder theater verschillend zullen zijn. Ik denk dat alle theaters 

een raakvlak hebben met de opgeschreven theorieën over theatermarketing, maar aan hun 

marketingplan iets hebben toegevoegd dat bij hun theater past. Waar ze voor staan zullen ze, denk 

ik, ook doorvoeren in het communiceren naar de potentiële bezoeker. Verder denk ik dat in de 

resultaten naar voren komt dat het kleine theater minder doet aan klantenbinding, want hun 

bezoekers wonen in de buurt, dus ze hoeven niet een groot aantal mensen te bereiken. Hun 

reclamecampagne zal dan ook veel kleinschaliger zijn. De grotere theaters kunnen meer mensen 

onderbrengen, maar moeten er wel voor zorgen dat die grote groep mensen van de voorstellingen 

die spelen afweten door middel van een grootschalige reclamecampagne. Merendeels van de 

bezoeker zal niet in de buurt wonen, dus moeten zij ook meer doen aan klantenbinding. Ook denk ik 
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dat hoe groter het beschikbare budget van een theater is, hoe meer men met duurdere reclame gaat 

werken, zoals televisiereclame. Hoe kleiner een budget is, hoe meer men met de gratis publiciteit 

gaat werken. De gesubsidieerde theaters zullen volgens mij wat vrijer omgaan met het soort reclame 

dat ze maken, omdat zij meer experimenterende voorstellingen programmeert. Zij zullen denk ik 

creatievere manieren bedenken om bezoekers in hun theater te krijgen, zoals schokkende beelden 

toevoegen of veel meer aandacht aan de vormgeving van een flyer besteden. De niet gesubsidieerde 

theaters zullen wat serieuzer en zakelijker naar buiten communiceren. En als laatst verwacht ik dat 

de moeilijkste bezoeker die men naar het theater toe probeert te trekken de jeugd is.  
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Plan van aanpak 
Nadat ik begin juni een gesprek met Peter van den Heuvel over mijn profielwerkstuk heb gehad en 

mijn hoofdvraag en deelvragen heb geformuleerd, ben ik op het internet naar bronnen gaan zoeken. 

Ik heb zoektermen als “theatermarketing”, “theatermarketing in de toneelwereld”, “reclames 

theater”, “reclamestrategie” en “Kosten achter een theaterkaartje” gebruikt. De sites waar de 

zoekmachine mee komt, ga ik globaal doorlezen en beoordelen of ze bruikbaar zijn of niet. Na een 

hele word-pagina vol met linkjes verzameld te hebben, ga ik de linkjes stuk voor stuk weer openen en 

de gehele tekst van de site in mijn word-bestand zetten. Nadat ik dat voor alle bronnen heb gedaan, 

ga ik in alle stukken tekst het belangrijkste en het bruikbaarste markeren. Vervolgens ga ik bron voor 

bron langs om de gemarkeerde tekstgedeeltes in mijn eigen woorden te zetten. Daarna maak ik daar 

een mooi verhaaltje van en schrijf ik sommige dingen wat netter op of ga ik dingen meer toelichten. 

Dit ga ik in de maanden juni en juli doen. Ik hoop dat ik in die twee maanden de twee hoofdstukken 

geschreven heb, zodat ik na de zomervakantie contact kan opnemen met de vijf theaters, namelijk 

Carré, Stadsschouwburg, Bijlmerparktheater, De La Mar theater en de Stopera. Ik houd er rekening 

mee dat afspraken nooit meteen plaatsvinden, er zijn altijd partijen die niet kunnen of laat reageren. 

Hiervoor trek ik dus twee maanden uit. Uiterlijk eind oktober moet ik alle interviews gehouden 

hebben. Ik ga de theaters door middel van een e-mail benaderen. Op hun sites staan e-mailadressen 

en telefoonnummers. Als ze niet over de mail reageren dan ga ik ze telefonisch benaderen. Ik neem 

de interviews met mijn telefoon op, zodat ik ze thuis kan beluisteren als ik ze uitschrijf. De 

uitgeschreven interviews zijn mijn uitgangspunten voor het schrijven van hoofdstuk 4. Hierin ga ik 

per vraag kijken wat er naar voren komt en op basis daarvan mijn conclusie trekken in hoofdstuk 5. 

De uitgeschreven interviews kun je vinden in de bijlage. In hoofdstuk 3 leg ik verder uit hoe ik aan 

mijn interviews ben gekomen, waarom ik het aan deze theaters heb gevraagd en wat ik aan ze heb 

gevraagd en waarom. De laatste drie hoofdstukken heb ik gepland in de periode van oktober tot 

november. Een maand dus, het lijkt me wel iets krapjes in de tijd en ik moet me ook aan een strakke 

planning gaan houden. Ik verwacht dat niet alles helemaal voorspoedig zal gaan lopen. Theaters 

kunnen je verzoek ook afwijzen, maar al met al denk ik dat het me binnen de tijd zal gaan lukken.  
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Hoofdstuk 1: Wat zijn de opgeschreven theorieën achter theatermarketing? 

In de stad Amsterdam hangen veel posters met reclame van theaters. Als je een willekeurig theater 

binnenloopt, liggen er gegarandeerd flyers. Op de radio en televisie hoor je dat een voorstelling 

wordt verlengd wegens succes. Dit zijn mijn eigen associaties als ik denk aan reclame in de 

theaterwereld. Er zullen vast meer vormen van reclame zijn waar ik niet aan heb gedacht. In dit 

hoofdstuk ga ik de theoretische basis achter het werven van publiek naar theaters onderzoeken. En 

daarbij kom ik tot de slotsom welke vorm van reclame het beste werkt. 

Aanbod 

Het is voor een theater van belang om een niet al te groot scala aan voorstellingen aan te bieden. 

Een van de factoren die ertoe leiden dat bezoekers niet naar een theater toekomen is dat het aanbod 

te groot is1. Daardoor ontstaat er keuzestress of onduidelijkheid over wat de bezoeker bij een theater 

kan verwachten. Het aanbieden van drie voorstellingen is genoeg.  

 

Herkenning 

Bij het maken van reclame voor een theater, moet het theater als een merk beschouwd worden2. Bij  

een merk hoort een logo of in ieder geval iets herkenbaars. Bij theaters is het zaak dat de bezoekers 

door de jaren heen weten wat ze bij welk theater kunnen verwachten. Theaters maken beloftes naar  

de klant en ze moeten ervoor zorgen dat ze het ook nakomen. Als het theater erin geslaagd is om bij 

de bezoeker een beeld te creëren over wat je doet en wie je bent, heb je erkenning en herkenning  

van de klant. Door de herkenning wordt de klant beïnvloed als hij op het punt staat een beslissing te 

maken3. Mensen kiezen nou eenmaal voor iets dat ze kennen en eerder hebben gezien dan iets dat 

ze niet kennen en waar ze nog nooit eerder van hebben gehoord. 

 

Aandacht 

De essentie van het reclame maken is het vragen om aandacht. Aangezien vrijwel ieder  

bedrijf reclame maakt, krijgen consumenten dagelijks een hele lading reclame over zich heen4. Deze  

aandachttrekkerij levert niet het gewenste resultaat op. Potentiële klanten hebben een schild om 

zich heen gebouwd, om aandacht te weren5. Mensen hebben het tegenwoordig al druk genoeg met 

eigen bezigheden en helemaal geen tijd voor bedrijven die iets van ze willen. Het is aan de theaters 

zelf hoe ze reclame maken, maar het is gebleken dat alleen vragen om aandacht niet werkt.  

 

Adverteren 

Adverteren kan in verschillende vormen. Het maken van flyers bijvoorbeeld. Voor een theater is het 

handig om aan het potentiële publiek een kaartje met daarop informatie over de voorstelling en de 

exacte tijden uit te delen. Het nadeel daarvan is dat mensen geneigd zijn om het weg te gooien. Op 

                                                           
1 http://www.gillesdesitter.nl/theatermarketing-interview-jeroen-oosterbaan-martinius  

2 https://www.cultuurmarketing.nl/marketingdag-hoe-maakt-ons-brein-keuzes-en-hoe-kunnen-we-die-
beinvloeden/#.V2xFS3R00lY  
3 http://www.indora.nl/top-10-succesfactoren-van-effectieve-reclame/  

4 http://www.volkskrant.nl/archief/de-week-van-de-slimme-theatermarketing-interview-stephan-fellinger~a3438879/ 

5 https://www.cultuurmarketing.nl/de-avonturen-van-een-crm-er-in-theaterland-aflevering-2/#.V2zaR3R00lY  
 

http://www.gillesdesitter.nl/theatermarketing-interview-jeroen-oosterbaan-martinius
https://www.cultuurmarketing.nl/marketingdag-hoe-maakt-ons-brein-keuzes-en-hoe-kunnen-we-die-beinvloeden/#.V2xFS3R00lY
https://www.cultuurmarketing.nl/marketingdag-hoe-maakt-ons-brein-keuzes-en-hoe-kunnen-we-die-beinvloeden/#.V2xFS3R00lY
http://www.indora.nl/top-10-succesfactoren-van-effectieve-reclame/
http://www.volkskrant.nl/archief/de-week-van-de-slimme-theatermarketing-interview-stephan-fellinger~a3438879/
https://www.cultuurmarketing.nl/de-avonturen-van-een-crm-er-in-theaterland-aflevering-2/#.V2zaR3R00lY
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deze manier weten mensen alleen van je voorstelling af, maar zullen er niet meteen op af komen. 

Aan de andere kant zijn er mensen die meer affectie voor theater hebben en het niet zullen 

weggooien, maar juist graag naar de voorstelling willen komen. De flyers hoeven niet alleen 

uitgedeeld te worden. Ze kunnen ook neergelegd worden bij buurthuizen of op prikborden 

vastgeprikt worden. Dan is de kans dat de flyer  weggegooid wordt  minder groot, maar er wordt een 

kleinere groep mee bereikt. Namelijk alleen de mensen die er in het voorbijgaan stil gaan staan om 

ernaar te kijken. Het kost wat meer als de flyer bij bedrijven worden opgehangen, want dan blijven 

ze gegarandeerd hangen voor een bepaalde periode6. Maar de theaterzaal zal niet uitverkocht zijn op 

basis van maar één enkele flyer7. Er kunnen ook advertenties in kranten, tijdschriften en op het 

internet geplaatst worden. Hierbij moeten de marketeers opletten welke reclame-uiting het beste 

werkt en die vaker gaan toepassen.  

Bij het online adverteren is het mogelijk dat er banners van een theatergezelschap op een andere 

website te zien is8. Hiervoor betaalt de theatergroep per keer dat iemand erop klikt. Dat levert het 

bedrijf dat het toestaat andermans reclame te tonen wat extra’s op.  

 

Online  

Het is tegenwoordig een must om een eigen website te hebben. Daarop vermeld een theater waar 

het te vinden is, welke voorstellingen er spelen, de casts en de kaartverkoop. Dat moet er wel 

overzichtelijk, professioneel en actueel uitzien, zodat de bezoeker een goede indruk van het theater 

krijgt9. Een theater wil natuurlijk hoog in de resultatenlijst komen van de zoekmachine. Het is daarbij 

van belang om je website daarop aan te passen, zodat je gemakkelijk te vinden bent. Door linkjes in 

de teksten te plakken, is een organisatie beter te vinden op het internet10.  

Naast een eigen website is het vandaag de dag ook van belang om actief te zijn op sociale media. 

Facebook is een medium dat vooral gebruikt wordt om een goede relatie met bezoekers aan te gaan. 

Hierop praten bezoekers onderling met elkaar over  de voorstelling. Op wat er gezegd wordt kan een 

theater inspelen. Het hebben van een dergelijke pagina is fijn, maar het moet wel up-to-date 

gehouden blijven en daar gaat veel tijd in zitten. Voorbeelden van posts zijn de nieuwe projecten 

delen of het doorgeven waar en wanneer er een optreden of voorstelling komt.  

Om meer de aandacht van de media te krijgen kunnen theaters persberichten naar diverse media 

sturen. Of de organisatie kan ervoor zorgen dat ze een interview hebben bij radiozenders of in een 

weekblad. Een theatergroep treedt helemaal in de belangstelling als zij aan een groot evenement 

meedoet, zoals de uitmarkt. 

Het hebben van een adressenlijst van de bezoekers is gunstig, want zo zijn de klanten via de mail te  

bereiken. Door de mail aan te passen op de voorkeuren van een lezer, wordt de mail niet als spam  

gezien, maar toch wat persoonlijker ervaren11.  

Als laatste is het voor het publiek leuker als ze betrokken zijn bij een project waarmee theaters bezig  

                                                           
6http://www.beroepkunstenaar.nl/dansentheater/ikwil/?cirfaq=15&cHash=7b12cf79aacbee4f91e063983b8cecd2 

7 http://www.gillesdesitter.nl/5-vergeten-marketing-trucs-die-ook-werken-binnen-de-culturele-sector 

8 http://www.beroepkunstenaar.nl/dans-en-theater/ik-wil/?cirfaq=15&cHash=7b12cf79aacbee4f91e063983b8cecd2   

9 http://www.beroepkunstenaar.nl/dans-en-theater/ik-wil/?cirfaq=15&cHash=7b12cf79aacbee4f91e063983b8cecd2   

10 http://www.gillesdesitter.nl/6-tips-voor-wervende-voorstellingsteksten  

11 http://claudiadegraauw.nl/hoe-klantenonderzoek-kan-helpen-bij-het-werven-van-publiek/ 

http://www.beroepkunstenaar.nl/dansentheater/ikwil/?cirfaq=15&cHash=7b12cf79aacbee4f91e063983b8cecd2
http://www.gillesdesitter.nl/5-vergeten-marketing-trucs-die-ook-werken-binnen-de-culturele-sector
http://www.beroepkunstenaar.nl/dans-en-theater/ik-wil/?cirfaq=15&cHash=7b12cf79aacbee4f91e063983b8cecd2
http://www.beroepkunstenaar.nl/dans-en-theater/ik-wil/?cirfaq=15&cHash=7b12cf79aacbee4f91e063983b8cecd2
http://www.gillesdesitter.nl/6-tips-voor-wervende-voorstellingsteksten
http://claudiadegraauw.nl/hoe-klantenonderzoek-kan-helpen-bij-het-werven-van-publiek/
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zijn. Crowdfunding is iets nieuws dat goed inzetbaar is voor het promoten van een theater. Er wordt  

vooraf bij het toekomstige publiek geld opgehaald. Zo heeft het publiek dus ook zijn steentje  

bijgedragen aan het uiteindelijke product12. 

 

Mond-tot-mond 

De goedkoopste manier van reclame maken, is mond-tot-mond reclame13. Hiervoor moet een  

organisatie netwerken, zodat het vuurtje gaat lopen en uiteindelijk veel mensen van het bestaan van 

het theater afweten. 

 

Programmering 

In de eerste maand van de zomer zijn theaters druk bezig met het maken van de programmering 

voor het komende seizoen. Hieraan gaat een proces vooraf die een jaar duurt waarin er wordt 

onderhandeld met producenten, er voorstellingen in het buitenland worden bezocht, er veel 

overleggen plaatsvinden over eventuele gezamenlijke producties, er wordt ingeschat hoeveel animo 

er voor  voorstellingen zal zijn en het recente maar ook het klantengedrag uit het verleden wordt 

geanalyseerd14. De analyse wordt dus gemaakt op basis van klantengedrag. Door informatie over 

klanten te hebben kun je daarop inspelen. Een marketeer is daarom onmisbaar voor een 

programmeur, want een marketeer weet veel van het publiek af en kan adviseren op welke dagen en 

tijden een programmeur een voorstelling het best kan programmeren15. Hoe meer data een 

marketeer heeft van de klant over de jaren heen, hoe beter hij kan voorspellen wie er in het nieuwe 

seizoen gaan boeken. Met die informatie kun je behoorlijk exact voorspellen of een voorstelling 

succesvol zal zijn en of de zaal uitverkocht zal zijn. 

 

Voorspelling op basis van klantendata 

“Analyse van klantgedrag uit het verleden geven je absoluut een hoge respons en ideeën 

voor  toekomstige acties en segmentaties”, aldus Sander Lenselink .Men weet door de resultaten uit 

het verleden dat bepaalde bezoekers alleen tijdens de voorverkoop boeken, anderen kopen 

gedurende het hele jaar kaarten. De data-analyse geeft nauwkeurig weer hoeveel kaarten, 

voorstellingen en producties mensen boeken.  

Door jaren met elkaar te vergelijken is eruit gekomen dat veel klanten voorspelbaar gedrag hebben, 

als klanten in een seizoen niet boeken, zijn ze nog niet verloren, met de juiste verkooptruck kun je 

incidentele klanten verleiden en sommige klanten die geschikt zijn (bijvoorbeeld qua inkomen) om 

een vaste klant te zijn, zullen dat nooit worden, omdat ze nou eenmaal niet van theater houden16.  

 

 

 

                                                           
12 http://www.volkskrant.nl/archief/de-week-van-de-slimme-theatermarketing-interview-stephan-fellinger~a3438879/  

13http://www.beroepkunstenaar.nl/dans-en-theater/ik-wil/?cirfaq=15&cHash=7b12cf79aacbee4f91e063983b8cecd2   

14 http://www.2lvw.nl/blog/marketing/theatermarketing-klantgedrag-hoge-respons/ 

15 http://www.gillesdesitter.nl/theatermarketing-interview-jeroen-oosterbaan-martinius  

16 http://www.2lvw.nl/blog/marketing/theatermarketing-klantgedrag-hoge-respons/  

 

http://www.volkskrant.nl/archief/de-week-van-de-slimme-theatermarketing-interview-stephan-fellinger~a3438879/
http://www.beroepkunstenaar.nl/dans-en-theater/ik-wil/?cirfaq=15&cHash=7b12cf79aacbee4f91e063983b8cecd2
http://www.2lvw.nl/blog/marketing/theatermarketing-klantgedrag-hoge-respons/
http://www.gillesdesitter.nl/theatermarketing-interview-jeroen-oosterbaan-martinius
http://www.2lvw.nl/blog/marketing/theatermarketing-klantgedrag-hoge-respons/
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Voorspelbaar  

Zonder het gebruik van enige data kan er al iets over het publiek gezegd worden, want mensen zijn 

redelijk voorspelbaar. Die voorspelbaarheid zit hem in dat mensen massaal afkomen op bekende 

titels, acteurs en theatergezelschappen. Bij minder bekende stukken is het van belang om de 

verhaallijn aan het publiek te vertellen17. De kleinere theatergroepen zijn over het algemeen meer 

bezig met experimenteel theater. Daar komt over het algemeen niet veel publiek op af, maar de 

mensen die komen zijn avontuurlijk en geïnteresseerd in een nieuwe en andere vorm van theater. 

Deze mensen worden naar het theater getrokken door ze over de experimenten op het toneel te 

vertellen, de inspiratiebron te vermelden en de geschiedenis van de groep te vertellen die het stuk 

speelt. 

 

Geslaagde strategie 

Van klanten die ieder jaar veel voorstellingen boeken weet je bijna zeker dat ze het komende seizoen 

weer boeken. Deze groep is het zeker waard om extra aandacht te geven door ze bijvoorbeeld enkele 

dagen eerder te laten boeken dan dat het officieel mag, zodat zij over de beste plekken beschikken18. 

En die strategie werkt. Maar in de praktijk zie je het weinig voorkomen, omdat je het moet durven 

om veel in iets te investeren waarvan je niet zeker weet of je het kan terugverdienen. Hierbij richt 

men zich op 20 % van het gehele klantenbestand. Het grootste aantal klanten bezoekt incidenteel 

het theater. Deze groep is moeilijk in kaart te brengen, want er zitten veel eenmalige klanten tussen 

waarvan men weinig afweet. Je moet wel creatief zijn in het werven van nieuwe klanten. En als iets 

niet werkt moet je durven om iets anders te doen. Het is absoluut waar dat klantengedrag van het 

verleden een sleutel is naar het gedrag in de toekomst. Dat levert een hoge opkomst bij de 

voorstelling.  

 

Klanten belonen 

Doordat een theater bekend is met waar de bezoeker nog meer naartoe gaat, kunnen theaters de 

bezoekers gerichter benaderen. Theaters kunnen ook aanbiedingen maken dat de bezoeker in het 

restaurant mag eten met korting. De organisatie leert hier ook van. De bezoekers zorgen ervoor dat 

een theater beter presteert. Doordat je van de bezoeker weet waar hij wel of niet tevreden over is, 

hebben theaters verbeterpunten waaraan ze kunnen werken. Bezoekers komen namelijk niet alleen 

voor de voorstelling, maar voor de gehele ervaring. Daar hoort het entree, de horeca en de 

garderobe ook bij. Als men over het gehele plaatje tevreden is, zal men sneller geneigd zijn om nog 

eens terug te komen. De dingen waar de klant wel tevreden over is, kun je als theater uitvergroten19. 

Daarmee bedoel ik dat theaters er reclame mee kunnen gaan maken of deze dingen meer op de 

voorgrond laten treden.  

 

Aantal bezoekjes 

                                                           
17 http://www.gillesdesitter.nl/6-tips-voor-wervende-voorstellingsteksten  

18 http://www.2lvw.nl/blog/marketing/theatermarketing-klantgedrag-hoge-respons/ 

19 http://claudiadegraauw.nl/hoe-klantenonderzoek-kan-helpen-bij-het-werven-van-publiek/  

http://www.gillesdesitter.nl/6-tips-voor-wervende-voorstellingsteksten
http://www.2lvw.nl/blog/marketing/theatermarketing-klantgedrag-hoge-respons/
http://claudiadegraauw.nl/hoe-klantenonderzoek-kan-helpen-bij-het-werven-van-publiek/
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Het theater onderzoekt het gedrag van klanten, maar ook de kosten die ze zelf maken om een klant 

door middel van reclame te werven. Uit onderzoek naar de kosten van reclames om bezoekers te 

werven, is gebleken dat het goedkoper is om een bezoeker voor de vijfde keer terug te laten komen 

dan een nieuwe bezoeker te werven20. Het is ook gebleken dat mensen die ouder dan vijfenvijftig zijn 

steeds vaker naar een voorstelling of concert gaan. Daarvan gaan de mensen die er het dichtst bij het 

theatergebouw wonen, het vaakst er naartoe.  De kans dat iemand nog een keer komt na de eerste 

keer is 30%, na het tweede bezoek meer dan 60% en na de derde keer 75%. Na drie keer neemt de 

kans op een vervolgbezoek af. Het genre van eerdere bezoeken heeft voor 40% effect op de keuze 

voor het volgende theaterbezoek. Het tijdstip van de voorstelling is 25% van invloed op het 

vervolgbezoek. Hoe lang een voorstelling duurt en de bekendheid van de artiesten die meedoen zijn 

overige belangrijke factoren die van invloed zijn op het theaterbezoek. 

Theaters voeren onderzoeken uit om meer over zichzelf te weten te komen. Met de uitslagen van die 

onderzoeken willen ze zichzelf verbeteren of vernieuwen met het doel dat er meer bezoekers komen 

en dat de bezoeker tevreden is. Men leert door naar het gedrag van klanten te kijken niet alleen iets 

over de klanten, maar ook iets over de eigen organisatie21.  

 

Conclusie 

Kortom, er zijn verschillende manieren om reclame te maken. Het wordt voor het publiek leuker en  

aantrekkelijker als  een organisatie op een creatieve manier mensen werft. Het betrekken van het  

publiek zorgt ervoor dat mensen trots zijn en zich vereerd voelen dat ze aan iets mee mochten  

helpen. Het is vooral van belang voor een theater om naar de effectiviteit van de strategieën te  

kijken en die in kaart te brengen. Doordat een theater weet wat wel werkt en wat niet, kan het  

voortaan vaker op een bepaalde manier reclame maken. Als het publiek er eenmaal is, is het zaak om  

ze met service te behandelen anders  willen ze niet meer terugkomen. Elke klant moet in de watten  

gelegd worden, maar de vaste klant in extra zachte watten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 http://fd.nl/morgen/1126277/drie-keer-op-bezoek-en-je-bent-voorgoed-verslaafd  

 
21 http://claudiadegraauw.nl/hoe-klantenonderzoek-kan-helpen-bij-het-werven-van-publiek/ 

http://fd.nl/morgen/1126277/drie-keer-op-bezoek-en-je-bent-voorgoed-verslaafd
http://claudiadegraauw.nl/hoe-klantenonderzoek-kan-helpen-bij-het-werven-van-publiek/
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Hoofdstuk 2: Wat is het beschikbare budget van een theater voor het 

opzetten van een reclamecampagne? 

 

Na de soorten reclames opgezocht en onderzocht te hebben is het een logische stap om de kosten te 

gaan bekijken. Hoeveel geld steekt men in het opzetten van reclames en hoeveel geld is er 

beschikbaar? Maken theaters ook gebruik van sponsoren?  Of worden ze misschien wel 

gesubsidieerd?  Ook ga ik alvast naar de beleidsplannen van de theaters opzoeken en bekijken, zodat 

ik alvast weet waarmee ze bezig zijn en ik me op deze manier ook kan voorbereiden op het interview. 

 

Algemene reclamekosten 

Tussen de soorten reclames bestaat een duidelijk verschil in kosten. Dat ligt aan hoeveel mensen er 

met een bepaald soort reclame worden bereikt.  

De prijzen voor het maken van reclame in een magazine kunnen variëren van 1.000 euro per pagina 

tot soms wel 10.000 euro. Dit hoge maximum bedrag betaald men omdat er dan in speciale edities 

een gerichte doelgroep wordt bereikt doordat sommige tijdschriften gelezen worden door een 

specifieke groep22. 

Bij Outdoor Advertising is het minimum bedrag 2.000 euro voor een billboard op een voertuig. De 

prijs voor de grote billboards die langs de weg staan of in drukke winkelstraten kan oplopen tot 

ongeveer 7 à 8.000 euro23. 

De prijs voor een reclamespotje hangt af van het tijdstip, de lengte en het aantal luisteraars dat een 

frequentie heeft. Een dergelijke radioadvertentie kost tussen de 250 en 1.000 euro per week. 

In dagbladen bepaald de grootte, de pagina waarop het staat en de oplage van de krant de prijs van 

de advertentie24. 

Maar de tv- reclames spannen de kroon, want er wordt voordat een reclamecampagne gestart wordt 

al snel rond de 10.000 euro gevraagd. Maar dan heb je nog niks aan het maken van de reclame zelf 

uitgegeven. Hier ligt de prijs ook aan de zender en het aantal kijkers25.  

 

Kosten televisie reclames 

Het soort televisiereclame ligt aan het tijdstip van de dag. Wanneer er veel kinderprogramma´s in de 

middag worden uitgezonden, worden ook speelgoedreclames uitgezonden. Dan worden er in ieder 

geval reclames die voor kinderen bedoeld zijn uitgezonden.  

Daarbij zal tijdens een Europees of wereldwijd evenement zoals het EK of WK voetbal een reclame 

duurder zijn, omdat dat soort evenementen simpelweg veel kijkers trekken. Hierbij zijn gegevens uit 

het verleden wederom een bron van informatie voor de toekomst. Aan de hand van kijkcijfers 

kunnen ze voorspellen hoeveel kijkers een programma gaat trekken26.  

                                                           
22 http://www.adverteerdirect.nl/reclame/reclame-kosten 
 
23 http://www.adverteerdirect.nl/reclame/reclame-kosten 
 
24 http://www.adverteerdirect.nl/reclame/reclame-kosten 
 
25 http://www.adverteerdirect.nl/reclame/reclame-kosten 

 
26 http://muziek-en-film.infonu.nl/televisie/51841-wat-kost-een-commercial-tv-reclame.html 

http://www.adverteerdirect.nl/reclame/reclame-kosten
http://www.adverteerdirect.nl/reclame/reclame-kosten
http://www.adverteerdirect.nl/reclame/reclame-kosten
http://www.adverteerdirect.nl/reclame/reclame-kosten
http://muziek-en-film.infonu.nl/televisie/51841-wat-kost-een-commercial-tv-reclame.html
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De verkoopmaatschappij van de zender verkoopt zendtijd aan adverteerders. De prijzen zijn per 

tijdstip bepaald.  De combinatie kijkcijfers en tijdstip  zijn van invloed op de prijs, want als een 

programma beter wordt bekeken dan zal de prijs van de reclame ook duurder uitvallen27. De 

adverteerder kan kiezen op welk tijdstip hij zijn reclame wil laten uitzenden.  

De duur van de commercial is ook van invloed op de prijs. Daarbij is het logisch dat een reclame die 

langer duurt ook meer kost. De meeste reclames duren tussen de 20 en 35 seconden. Het is ook 

mogelijk om twee reclames in één reclameblok te plaatsen.  

De kosten van de productie van een reclame is vooraf lastig te bepalen. Een reclame kan met een 

laag budget zijn opgenomen. Dan ligt de prijs ervan rond de 1.000 euro28. De productie voor het 

maken van een kwalitatief betere reclame kost zo rond de 2.500 euro29.  

En dan zijn er nog de kosten voor het moment suprême, de uitzending. Op een tijdstip waarop er 

weinig kijkers zijn kost een commercial van 30 seconden rond de 3.000 euro. Wanneer een 

reclamespotje te zien is als er veel kijkers zijn dan kan de prijs al gauw oplopen tot 40.000 à 50.000 

euro. Een spotje dat tussen een goed bekeken programma op rtl4 wordt uitgezonden kan makkelijk 

30.000 euro kosten30.  

 

Begroting reclame theaters 

De overheid geeft waardevolle kunst en –cultuuruitingen een kans om te bestaan door ze financieel 

te steunen31. Private fondsen zoals SNS REAAL en VSB fonds kiezen ervoor om een deel van hun 

middelen opzij te zetten voor kunst en cultuur. In 2009 bestonden er in Nederland minstens 999 

theaterzalen, waarop ongeveer 66.647 uitvoeringen zijn opgevoerd. Bij elkaar trok dat 21,5 miljoen 

bezoekers.  VSB fonds krijgt jaarlijks 40 aanvragen van professionele theatergezelschappen en een 

veelvoud daarvan van amateurtheatergezelschappen. SNS REAAL Fonds behandelt alleen de 

professionele aanvragen, dat zijn er 80 per jaar. Als een theater gesponsord wil worden door een 

fonds, moeten er adviseurs van het fonds de aanvraag van het theater beoordelen32. Het plan dat 

een theater heeft wordt inhoudelijk op basis van een aantal criteria bekeken. Een plan moet te 

realiseren zijn en er moet vertrouwen in het plan zijn. Er wordt vooral naar de volgende dingen 

gekeken: de totale kosten van het project, de balans tussen de inkomsten en uitgaven, de verhouding 

tussen het bedrag dat is aangevraagd en de totale kosten, de kosten per bezoeker en de kosten per 

voorstelling.  

De begroting van professionele theatergezelschappen kan variëren van 12.500 euro tot 740.000 

euro. Het grootste gedeelte van de begrootte uitgaven zijn personeelskosten ( de organisatie en de 

makers), daarna de productie en uitvoeringskosten. Zie afbeelding. 

                                                           
27

http://muziek-en-film.infonu.nl/televisie/51841-wat-kost-een-commercial-tv-reclame.html  
28 http://muziek-en-film.infonu.nl/televisie/51841-wat-kost-een-commercial-tv-reclame.html 
29 http://muziek-en-film.infonu.nl/televisie/51841-wat-kost-een-commercial-tv-reclame.html 
30 http://muziek-en-film.infonu.nl/televisie/51841-wat-kost-een-commercial-tv-reclame.html 
31 http://www.theatersinnederland.nl/steun-de-theaters/  
32 https://www.vsbfonds.nl/media/59976/artikel_theateraanvragen_marleen_floor_def.docx. 

 

http://muziek-en-film.infonu.nl/televisie/51841-wat-kost-een-commercial-tv-reclame.html
http://muziek-en-film.infonu.nl/televisie/51841-wat-kost-een-commercial-tv-reclame.html
http://muziek-en-film.infonu.nl/televisie/51841-wat-kost-een-commercial-tv-reclame.html
http://muziek-en-film.infonu.nl/televisie/51841-wat-kost-een-commercial-tv-reclame.html
http://www.theatersinnederland.nl/steun-de-theaters/
https://www.vsbfonds.nl/media/59976/artikel_theateraanvragen_marleen_floor_def.docx


13 
 

Fondsen die de theaters sponseren kijken vooral naar de kosten per 

bezoeker. Gemiddeld genomen bedraagt dat tussen de 20 en de 60 euro. 

De totale kosten voor de realisatie van een voorstelling voor volwassenen 

liggen hoger dan de kosten voor een jeugdvoorstelling. Jeugdvoorstellingen 

lijken minder groots opgezet, maar de opkomst is gelijk aan die van de 

volwassenen voorstellingen. De begrotingen voor theatervoorstellingen die 

structureel door de rijksoverheid gesubsidieerd worden zijn veel groter in 

omvang dan de theatervoorstellingen die niet structureel gesubsidieerd 

worden. Zaalvoorstellingen brengen hogere kosten met zich mee dan 

festival of locatievoorstellingen. Voorstellingen op scholen brengen de laagste kosten met zich mee. 

Het totale budget is gemiddeld tussen de 1 en 30% van de jaarlijkse omzet of verkoop33. De meeste 

projecten leveren uiteindelijk minder inkomsten op dan begroot. De afrekeningen van de 

voorstellingen vallen gemiddeld bijna 13% lager uit dan begroot34. Bij een afrekening zien we in 

verhouding minder inkomsten van de overheid, private fondsen en overige inkomsten dan begroot. 

En juist meer inkomsten van sponsoring, publiek en eigen inleg. Het publieksbereik dat in de 

aanvraag werd opgegeven, wordt bij het gros van de voorstellingen niet bereikt. Gemiddeld 

verwachtte de aanvragers 4.749 bezoekers te ontvangen, maar in de realiteit kwamen er gemiddeld 

2.865 bezoekers35. Om het ontstane tekort weg te werken wordt er minder geld gestoken in 

productie, uitvoering en marketing. Personeelskosten krimpen niet mee, hierin is moeilijk te snijden. 

 

Samenvattend 

Hoe meer mensen er worden bereikt, hoe duurder de kosten voor een reclame uitvallen. Deze 

eindconclusie is van toepassing op zowel  de verschillende vormen van reclame(advertenties in 

magazines, billboards en radiospotjes) als op de reclames binnen de televisiereclames. Bij 

televisiereclames spelen het tijdstip, de duur van de commercial en  de kijkcijfers een rol in het 

bepalen van de prijs voor het uitzenden. Voor de productie van een commercial kan de prijs variëren 

van 1.000 tot  2.500 euro. Theaters moeten een aanvraag bij een fonds indienen als zij gesponsord 

willen worden. Een adviseur moet inhoudelijk en financieel vertrouwen hebben in het project. Een 

goed uitgewerkt plan met een doordachte begroting zijn doorslaggevend voor een adviseur in het 

akkoord gaan met een plan. Het grootste gedeelte van de begroting gaat naar de personeelskosten 

daarna naar de productie en dan naar de uitvoeringskosten. 

 

 
 

 

 

 

                                                           
33 https://tedblog.nl/2013/03/13/wat-kost-een-marketingcampagne-wat-is-het-budget/ 
34 https://www.vsbfonds.nl/media/59976/artikel_theateraanvragen_marleen_floor_def.docx 
35 https://www.vsbfonds.nl/media/59976/artikel_theateraanvragen_marleen_floor_def.docx 
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https://tedblog.nl/2013/03/13/wat-kost-een-marketingcampagne-wat-is-het-budget/
https://www.vsbfonds.nl/media/59976/artikel_theateraanvragen_marleen_floor_def.docx
https://www.vsbfonds.nl/media/59976/artikel_theateraanvragen_marleen_floor_def.docx
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Hoofdstuk 3: Onderzoek naar “de beleidsplannen voor klantenbinding en 

klantenwerving van de vier theaters in Amsterdam”, methode en uitvoering 

 
In dit hoofdstuk verklaar ik de totstandkoming van mijn interviews. Waarom heb ik voor deze 

theaters gekozen? Hoe heb ik ze benaderd? Welke vragen heb ik ze gesteld? Wat verwachtte ik dat 

de theaters zouden antwoorden? Waarom heb ik ze deze vragen gesteld? Hoe ga ik daar later een 

conclusie uit trekken? De vragen die ik aan de theaters heb gesteld staan in bijlage 1.   

 

Verantwoording  interviews 

Ik ga bij het koninklijk theater Carré, de Stadsschouwburg, het Bijlmerparktheater en het De La Mar 

theater langs om aan deze theaters precies dezelfde vragen te stellen. Voor mijn steekproef heb ik 

deze theaters gekozen, omdat ze in Amsterdam gevestigd zijn. Dit is voor mij gemakkelijk te 

bereiken, want het kost mij een half uurtje reistijd. In de hoofdstad zijn er meer theaters bij elkaar in 

de buurt dan in een kleinere plaats. Verder heb ik deze theaters gekozen, omdat ze van elkaar 

verschillen, het Bijlmerparktheater is een gesubsidieerd wijktheater, de Stadsschouwburg en Carré 

zijn nationaal bekendere theaters die  gesubsidieerd worden en De La Mar is ook een nationaal 

bekender theater, maar wordt niet gesubsidieerd. Omdat deze theaters zo verschillend zijn, is het 

interessant om te onderzoeken hoe ze van beleidsplan verschillen. Daarbij verwacht ik dat Carré en 

de Stadsschouwburg moeten overeenkomen in hun beleidsplan, omdat ze beide gesubsidieerd 

worden en een groot deel van Nederland bekend is met deze theaters. Mijn onderzoek is niet 

representatief, omdat het slechts een steekproef is. Amsterdam heeft een groter theaterpubliek dan 

andere steden die maar één groot theater hebben in hun stad. Wat uit mijn onderzoek naar voren 

komt, geldt dus niet voor alle theaters in Nederland. Misschien regelt één groot theater in een stad 

het wel heel anders. Ik verwacht dat het Bijlmerpark theater een buitenbeentje is van deze groep, 

omdat ze een wijktheater zijn.   

 

Afspraken 

Alle vier de afspraken heb ik over de mail geregeld. Op 1 september 2016 heb ik naar de 

Stadschouwburg, Bijlmerparktheater, Carré en de Stopera de volgende mail gestuurd: 

 

Geachte Heer/Mevrouw, 

  

Ik ben Nadine Schoonderbeek en ik zit in de zesde klas van vwo op de Open Schoolgemeenschap Bijlmer. 

In dit jaar moet ik een belangrijk werkstuk schrijven, namelijk het profielwerkstuk. 

Bij het profielwerkstuk is het de bedoeling dat je een onderwerp kiest waarin je bent geïnteresseerd, dat bij 

je vakkenpakket past en waarover je alles te weten komt. 

  

Ik wil graag "Reclame in de theaterwereld" gaan onderzoeken. 

De hoofdvraag die ik heb geformuleerd is; "Wat doen theater om alle plaatsen voor elke voorstelling verkocht te 

krijgen?". 
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Om die vraag te kunnen beantwoorden leek het me leuk om langs verschillende theater te gaan en een interview 

te houden. 

  

Nu is mijn verzoek of u bereid bent om een interview te houden en informatie te verstrekken over de manier 

waarop jullie bezoekers naar jullie theater toe trekken. 

  

Ik hoop spoedig van u te horen, 

  

Met vriendelijke groet, Nadine Schoonderbeek 

Ik heb deze mail niet naar De La Mar gestuurd, omdat ik op de site van hun geen algemeen e-

mailadres kon vinden. Carré reageerde heel snel. Ik heb met Juliska Retra die bij de Marketing en 

Publiciteit afdeling van Carré werkt het eerste interview gehouden op 20 September 2016 (om 

10:30). De Stadsschouwburg reageerde ook vrij snel. Ik had met Martine Jedema mailcontact gehad 

over op welke dag het beste uitkomt om het interview te houden. We waren uitgekomen op 27 

september 2016 (om 16:00). Ik heb het interview afgenomen bij haar collega Lisa Groot.  Als laatst 

had het Bijlmerparktheater op mijn mail gereageerd. Ik heb met Demelzha Blinker mailcontact gehad 

over op welke dag het interview gehouden kan worden en we kwamen op 17 oktober 2016 (om 

13:00) uit. Door omstandigheden met haar auto heb ik met een collega gesproken en vragen die hij 

niet kon beantwoorden over de mail aan mevrouw Blinker gevraagd. De Stopera heeft niet op 

bovenstaande mail gereageerd. Op de site heb ik het nummer van de kaartverkoop gevonden en 

gebeld. Die mij een nummer gaven van de marketingafdeling, maar telkens niet opnamen na een 

aantal keer gebeld te hebben. Totdat ik uiteindelijk een reactie op mijn mail kreeg waarin iemand me 

naar een ander adres doorverwees. Toen ik naar dat adres mailde kreeg ik een mail terug dat de mail 

wegens een fout niet was aangekomen. Dat heb gelaten voor wat het was. Ik heb op de site van De 

La Mar een telefoonnummer gevonden en ik heb gesproken met Annemiek Mierlo die mij  het 

algemene mailadres gaf van De La Mar. Er werd heel snel gereageerd door Amber Winkel. Met wie ik 

het interview op 25 oktober 2016 (om 16:00) heb gehouden. Ik heb alle interviews met mijn telefoon 

opgenomen en mijn laptop meegenomen zodat ik de vragen kon voorlezen. 

 
Vragen 

De interviewvragen die ik heb bedacht (en die in de bijlage te vinden zijn) heb ik gecategoriseerd. Dit 

geeft mij meer overzicht en zo kan ik later makkelijker conclusies trekken. Bij het formuleren van de 

vragen heb ik erop gelet dat het open vragen zijn, maar bij sommige vragen is dat niet gelukt. 

Merendeel van de vragen sluiten aan op de opgeschreven theorie over theatermarketing. De vragen 

die dat niet doen heb ik bedacht uit interesse en omdat het eventueel meer inzicht geeft in de 

beleidsplannen van de theaters. Bij sommige vragen zoals “wat is de meest succesvolle 

reclamestrategie” verwacht ik dat ze allemaal mond-tot-mond reclame gaan zeggen, want dat staat 

in de theorie. Nadat ik een paar interviews had gehouden was ik soms ook aan het wachten totdat 

een theater een bepaald antwoord zou geven.  

 

Coderen 

Het trekken van conclusies doe ik door middel van coderen. In het volgende hoofdstuk zijn de 

coderingsschema’s te vinden. Daarvoor ga ik per vraag de antwoorden van alle theaters onder elkaar 

zetten. In de vier antwoorden markeer ik hetgeen wat echt antwoord geeft op de vraag. Al deze 

gemarkeerde antwoorden zet ik samen met de theaters in een schema. Met behulp van kruisjes en 

streepjes geef ik aan in welke mate een theater iets doet. Aan de hand daarvan kan ik een conclusie 

trekken.  
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Hoofdstuk 4: Welke resultaten komen er uit de interviews naar voren? 

 
Nadat ik aan de theaters zelf heb gevraagd hoe zij hun marketing zaken regelen is het interessant om 

te gaan kijken naar de overeenkomsten en verschillen in hun antwoorden. De uitgeschreven 

interviews met de precieze antwoorden van ieder theater staat in bijlage 2. Ik ga per vraagcategorie 

de antwoorden van de theaters vergelijken. Vandaaruit kan ik conclusies gaan trekken, waarbij ik 

rekening houdt met het feit dat mijn onderzoek slechts een steekproef is in enkele theaters in 

Amsterdam. 

 

Categorie “Reclame”:  

XXX= Voornamelijk 

XX= Regelmatig/vaak  

X= Soms 

---= niet  

 

XXX= zeer effectief 

XX= ook effectief 

X= niet effectief 

 ---= gebruikt dit theater niet 

 

Wat voor soorten reclames maken jullie? 

 Posters Flyers E-mail / 
website 

Free 
publicity 

Televisie/
radio 

Online 
(social media) 

Advertenties / 
artikelen in de 
krant 

Carré X XX XXX XXX X XXX XX 

Stadsschouwburg XXX XX XXX XXX --- XX XXX 

Bijlmerparktheater X XXX XXX XX --- XX XX 

De La Mar XXX XX XXX XXX X XX XXX 

Wat is de meest succesvolle reclamestrategie? 

 Mond- 
tot- mond 

Nieuwsbrief Televisie / 
radio 

Herhaling 
(marketingmix) 

Krant  Flyer 
(nieuwsflits) 

Carré XXX X XX X XX X 

Stadsschouwburg XXX XX --- XXX XX X 

Bijlmerparktheater XX XXX --- X X XXX 

De La Mar XXX XX XX XXX XX X 

Hoeveel geld is er beschikbaar om een reclamecampagne op te zetten? 
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Categorie “Bezoekers”: 

 

Wat doen jullie om bezoekers aan jullie te binden? 

 CRM-systeem* vriendenprogramma Nieuwsbrief Rand-
programma 

Privileges voor trouwe 
bezoekers 

Carré XXX XX --- --- XX 

Stadsschouwburg --- XXX XX XX XXX 

Bijlmerparktheater --- XX XXX --- --- 

De La Mar --- --- XX --- XXX 

XXX= voornamelijk 

XX= veel  

X= soms 

---= niet 

*CRM-systeem staat voor Customer Relationship Management 

 

XXX= Altijd 

XX= Soms  

---= Niet 

 

 

 Verschilt per 
voostelling 

Buitenreclame 
A’dam:  € 900-1500 excl. 
personeels- en ontwerpkosten 

Tussen de   
€ 1500 en   
€ 7000 

1 avond: 
€ 1500 
budget 

6 weken: 
€ 50.000 
budget 

Carré X   X X 

Stadsschouwburg X X    

Bijlmerparktheater X  X   

De La Mar X     

Hoe bereiken jullie de verschillende leeftijdsgroepen? 

 Divers 
aanbod 

D.m.v. 
Facebook 

Richten tot doelgroep 
in reclame-uiting 

Educatie-
afdeling 

Jongeren- 
organisatie 

CJP e-mail School 
vragen 

Carré XX XXX XXX --- --- --- XXX --- 

Stadsschouwburg XXX --- XXX XXX XXX --- XXX XXX 

Bijlmerparktheater XXX --- --- --- XXX --- XXX --- 

De La Mar XXX --- XXX XX --- XXX XXX XX 

Is er verschil in opkomst tussen de seizoenen? 

 Ja, de programmering 
heeft invloed op de 
bezetting van de zaal 

Nee, we 
plannen het 
hele jaar door 

Ja, bij mooi weer en 
feestdagen is er een 
inzakmoment 

Ja, aan het begin 
van het seizoen 

Carré X    

Stadsschouwburg  X X  

Bijlmerparktheater    X 

De La Mar X    

In hoeverre houden jullie de klantgegevens bij?  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Euroteken
https://nl.wikipedia.org/wiki/Euroteken
https://nl.wikipedia.org/wiki/Euroteken
https://nl.wikipedia.org/wiki/Euroteken
https://nl.wikipedia.org/wiki/Euroteken
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XXX= Altijd 

---= Niet 

XXX= Voornamelijk 

XX= Vaak 

X= Laatste optie 

---= Niet 

 

Wat is een echte publiekstrekker, waar komen veel mensen op af? 

 Bekende namen ((inter-)nationaal) Grootheden Festival 

Carré X X --- 

Stadsschouwburg X X --- 

Bijlmerparktheater X --- X 

X= Ja 

---= Nee, heeft dit theater niet 

 

Categorie “Kosten Kaartje”:  

XXX= Altijd 

XX= Ook 

---= Niet 

 

Categorie “Programmering” : 

 

 Bij kaartverkoop 
vult de bezoeker 
basisgegevens in 

Met klantgegevens 
doen we onderzoek 
naar onze klant 

Om bezoeker 
specifieker te 
benaderen 

Om kaarten 
op te 
sturen 

Bezoeker 
up-to-date 
houden 

Vragen of 
bezoeker 
meer info wil 

Carré XXX --- --- XXX --- XXX 

Stadsschouwburg XXX XXX XXX --- XXX XXX 

Bijlmerparktheater XXX --- --- --- --- XXX 

De La Mar XXX XXX XXX XXX ---- XXX 

Wat doen jullie met een voorstelling als daar nauwelijks publiek op af komt? 

 Mensen uitnodigen die een 
raakvlak hebben met de 
voorstelling 

Annuleren Extra campagne 
voeren 

Nieuwsflits Online 
aanwezig zijn 

Carré XXX X --- --- --- 

Stadsschouwburg XXX --- XX --- XX 

Bijlmerparktheater XXX --- --- XX XXX 

De La Mar XXX X XX --- XX 

Hoe wordt de prijs van een kaartje bepaald? 

 Programmering 
en producent 

Verschil in 
prijs per rang 

Verdienmodel Waardering Programmering 
en directeur 
theater 

Gedeeltelijk 
betaald door 
stadsdeel 

Carré XXX XXX --- XXX  --- 

Stadsschouwburg XXX XXX XX XXX --- --- 

Bijlmerparktheater --- --- --- --- XXX XXX 

De La Mar XXX XXX --- XX --- --- 
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XXX= Ja 

---= Nee 

 

 

XXX= Vooral 

XX= Regelmatig 

---= Niet 

 

Kunnen jullie het van tevoren inschatten of een voorstelling een succes wordt? 

 Vaak wel Soms wel, soms niet 

Carré X --- 

Bijlmerparktheater --- X 

De La Mar --- X 

X= wel van toepassing 

---= niet van toepassing 

 

 

In hoeverre merken jullie de concurrentie met de andere theaters in Amsterdam? 

 Niet echt concurrentie met 
theaters in binnenstad 

We merken het wel, maar het valt 
wel mee 

Bijlmerparktheater X --- 

De La Mar --- X 

X= wel van toepassing 

---= niet van toepassing 

 

Categorie “Publiciteit” : 
 

XXX= Hoofdzakelijk 

XX= Bijzaak 

X= leidt hier niet toe 

---= Geldt niet voor dit theater 

Hoe weten mensen waar ze bij jullie aan toe zijn, hebben jullie iets wat jullie theater kenmerkt?  

 Kwaliteit Naams-
bekendheid 

Branding/ 
communicatie 

Komt met 
de tijd 

diversiteit Nieuwe 
talenten 

commercieel Gast- 
vrijheid 

Carré XXX XXX --- --- --- --- --- --- 

Stadsschouwburg --- --- XXX XXX --- --- --- --- 

Bijlmerparktheater --- --- --- --- XXX XXX --- --- 

De La Mar --- --- --- --- --- --- XXX XXX 

Hoe werkt het maken van een programma voor het hele seizoen? 

 Aanbod van 
gezelschappen 

Zelf 
gezelschappen 
vragen 

Eigen 
producties 

Impresariaten Bepalen wat bij 
theater past 

Carré XXX XXX --- --- XXX 

Stadsschouwburg XXX XX --- --- XXX 

Bijlmerparktheater --- XXX XX XXX XXX 

De La Mar XXX XXX --- XXX --- 

Hoe belangrijk is de uitmarkt voor de publiciteit van jullie theater? 

 We staan 
niet op de 
uitmarkt 

Niet voor de 
publiciteit 

Direct contact 
met bezoekers 

Kaartverkoop Kritiek / 
compliment 
bezoekers 

Leuke 
start 
seizoen 

Zicht-
baar 

Carré --- XX XXX XX XX XXX XXX 

Stadsschouwburg --- XX XX X X XXX XXX 

Bijlmerparktheater XXX --- --- --- --- --- --- 

De La Mar --- XX XX X X --- XXX 
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Hoe gaan jullie ermee om als bezoekers klachten hebben? 

 De afdeling waar 
klacht over gaat 
beantwoord 

We doen er 
verslag van 

We 
bespreken 
de klacht 

Een zo goed 
mogelijke 
oplossing bieden 

Persoonlijk 
antwoord 
geven 

Klantenservice 
die alle klachten 
behandeld 

Carré XXX --- --- XXX XXX --- 

Stadsschouwburg --- XXX XXX XXX --- XXX 

Bijlmerparktheater XXX --- XXX XXX XXX --- 

De La Mar --- --- --- XXX XXX XXX 

XXX= Altijd 

---= Niet 

 

In hoeverre is het eigenlijk nodig om reclame te maken? 

 Reclame maken is essentieel Mensen moeten weten dat je bestaat en wat er speelt 

Carré X X 

Stadsschouwburg X X 

Bijlmerparktheater X X 

De La Mar X X 

X= Mee eens 
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Hoofdstuk 5: Conclusie 

 
Per categorie trek ik op basis van de coderingsschema’s en de informatie die ik gevonden heb op 

internet een conclusie. Daarbij vraag ik me af hoeveel de theaters van elkaar verschillen. En hoeveel 

ze van de opgeschreven theorieën afwijken of juist overeenkomen. En als allerlaatste conclusie 

probeer ik mijn hoofdvraag te beantwoorden.  

 

Categorie reclame 

 

Soorten reclames 

Volgens de theorie moeten de theaters op verschillende manieren reclame maken, want een 

voorstelling kan niet op basis van één advertentie zijn uitverkocht. Daar is goed aan voldaan, want 

alle vier de theaters maken op een aantal verschillende manieren reclame.  

De theorie zegt ook dat het een must is om een website te hebben, op social media actief te zijn, 

onder aandacht gebracht te worden op televisie, radio en door journalisten aangeprezen worden 

voor het grote publiek, persoonlijke e-mails versturen werkt ook goed, met mond tot mond reclame 

wordt de grootte van je publiek uitgebreid, adverteren is vooral handig om het publiek te informeren 

en als laatste is het aantrekkelijk voor het publiek als ze erbij betrokken worden.   

Alle vier de theaters hebben een eigen website, mailen de bezoeker, doen aan free publicity en 

hebben drukwerk. Slechts één theater is heel actief op veel sociale media kanalen. Geen enkel 

theater betrekt zijn publiek bij wat hij maakt. Het valt op dat het wijktheater vooral gebruik maakt 

van drukwerk en e-mail. Er is geen duidelijk verschil aan te geven tussen welke middelen de 

gesubsidieerde en niet gesubsidieerde theaters vooral gebruiken. Het niet gesubsidieerde bekendere 

theater maakt in precies dezelfde mate gebruik van bepaalde reclamemiddelen dan een  

gesubsidieerd bekender theater.  De gesubsidieerde als de niet gesubsidieerde theaters proberen 

beide zoveel mogelijk aan free publicity te doen. Het is niet zo dat de gesubsidieerde theaters meer 

aan betaalde reclame doen. Het verschilt per theater in welke mate zij een reclamemiddel gebruiken. 

Succesvolste reclamestrategie 

De theorie zegt dat het theater zelf moet onderzoeken welke van hun reclamestrategieën het beste 

werkt.  Wel is het zo dat persoonlijk bezoekers benaderen, up to date blijven, netwerken en 

belangstelling van de media ervoor zorgt dat mensen van een voorstelling afweten en als mensen 

goede verhalen van hun vrienden en op televisie over een voorstelling horen, eerder geneigd zijn om 

naar een voorstelling toe te gaan.  

De theaters zijn het erover eens dat mond tot mond het effectiefst is, zoals de theorie het ook 

voorschreef. Het grootste gedeelte van de theaters is het erover eens dat bezoekers via de e-mail 

benaderen ook effectief is, net zoals publiciteit op televisie, radio of in een krant. De helft van de 

theaters zei dat herhaling van verschillende reclamemiddelen in één periode over één voorstelling 

effectief werkt.  

Budget reclamecampagne 
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Over de prijs van een reclamecampagne staat beschreven dat hoe meer mensen er worden bereikt 

hoe duurder het is. De prijs verschilt per reclamemiddel en grootte van de voorstelling. Alle vier de 

theaters zijn het erover eens dat het budget voor een reclamecampagne per voorstelling verschilt. 

De prijzen die een aantal theaters noemden komen over het algemeen overeen met de beschreven 

prijzen per reclamemiddel, maar vallen wel lager uit.  Het ene theater heeft wel meer budget dan het 

andere. 

 

Categorie bezoekers 

 

Klantenbinding 

Volgens de theorie bindt een theater klanten aan zich door ze met service te behandelen. Als de 

bezoeker de gehele theaterbelevenis geslaagd vond, keert hij eerder terug. Door bezoekers gericht te 

benaderen op wat ze leuk vinden komt de bezoeker vaker terug. Vaste bezoekers beloont het 

theater met kortingen.  

Alle theaters benaderen de bezoekers via de mail om ze aan zich te binden. Merendeel van de 

theaters geven privileges aan vaste bezoekers. De helft van de theaters hebben een 

vriendenprogramma. Wederom is er geen verband tussen hoe de theaters bezoekers aan zich binden 

en het feit dat ze nationaal bekend of onbekend zijn of gesubsidieerd worden of niet.  

Bereiken van leeftijdsgroepen 

In de theorie staat dat mensen die vijfenvijftig jaar en ouder zijn vaker naar het theater gaan dan 

jongere mensen. Over het bereiken van verschillende leeftijdsgroepen werd niks gezegd.  

Uit de interviews komt naar voren dat alle theaters voorstellingen aanbieden voor verschillende 

leeftijdsgroepen. In de reclame-uiting richten drie van de vier theaters zich tot de doelgroep door 

middel van taalgebruik en beeldtaal. Doordat bezoekers hun e-mailadres geven om kaartjes te kopen 

en daarbij hun leeftijd invullen, kan het theater zich via de mail tot bezoekers richten met dezelfde 

leeftijd.  Slechts één theater gebruikt hiervoor ook Facebook. De drie andere theaters richten zich 

heel erg op jongeren en hebben een educatieafdeling. De jongere leeftijdsgroepen moeten vaak  

extra goed bereikt worden, omdat de ouderen al vaste klant zijn. Voor de vaste oudere klant hoeft 

men niet heel veel moeite meer te doen om ze te bereiken. 

Verschil opkomstseizoenen 

De theorie heeft hier niks over opgeschreven. De helft van de theaters zegt dat de programmering 

van invloed is op de bezetting van de zaal. Een ander theater programmeert het hele seizoen door en 

ziet bij feestdagen en mooi weer een inzakmoment. Het wijktheater ziet alleen een dipje aan het 

begin van het seizoen.  

Bijhouden klantgegevens 

Volgens de theorie is theaterpubliek voorspelbaar en door klantgegevens over de jaren heen bij te 

houden kan men inspelen op de behoefte van de bezoeker. Als men dit goed doet, ziet men waar hij 

in uitblinkt en wat nog extra aandacht kan gebruiken. 

Alle theaters vragen om basisgegevens als iemand kaarten koopt en vragen daarbij ook of ze meer 

informatie willen(of meegenomen willen worden in het klantenbestand). Twee theaters doen met 

die gegevens onderzoek naar bezoekers en proberen met de gegevens de bezoekers specifieker te 

benaderen.  

Niet lopende voorstelling 
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De theorie zegt hier niks over. Wat heel erg opvalt, is dat de drie theaters die normaal gesproken  

niet zoveel online aanwezig zijn, die wanneer de voorstelling niet goed loopt juist online extra 

aanwezig zijn. Als een soort laatste oplossing. Verder nodigen alle theaters mensen uit die een 

raakvlak hebben met de voorstelling en de helft zou de voorstelling als allerlaatste optie annuleren. 

Het ene theater dat normaal gesproken al veel online aanwezig is doet aanzienlijk weinig als 

redmiddel voor een voorstelling die niet goed loopt.  

Publiekstrekker 

De theorie zegt dat het publiek op bekende titels, acteurs en gezelschappen af komt. Dit komt 

helemaal overeen met de praktijk, want alle theaters antwoorden dat grootheden/bekendheden 

echte publiekstrekkers zijn. Alleen het wijktheater zegt dat ook festivals publiekstrekkers zijn.  

 

Categorie kosten kaartje 

 

Prijs kaartje 

Er was geen enkele duidelijke theorie te vinden over hoe de prijs van een kaartje wordt bepaald. Het 

wijktheater wijkt op dit opzicht heel erg af van de anderen. De prijs van een kaartje bij hun wordt 

door de directeur, de programmering en het stadsdeel bepaald. Bij de nationaal bekendere theaters 

wordt de prijs door de programmeringsafdeling en producent bepaald. Er is daarbij ook verschil in 

prijs per rang en kijken ze naar wat ze een voorstelling waard vinden. Bij één theater zit er ook een 

klein verdienmodel bij.  

 

Categorie programmering 

 

Maken programmering 

De theorie zegt dat het programmeren een jaar van tevoren begint waarin men onderhandeld met 

producenten, voorstellingen bezoekt en inschat hoeveel animo er voor een voorstelling zal zijn. 

Hiervoor worden klantgegevens uit het verleden gebruikt. Bij het maken van de programmering 

moet een programmeur samenwerken met een marketeer, omdat een marketeer veel van het 

publiek afweet. 

Alle theaters vragen zelf aan theatergezelschappen of ze bij hun in het theater willen staan. Twee 

theaters vertelden dat ze via impresariaten in contact komen met theatergezelschappen. Het 

wijktheater programmeert ook eigen producties. Drie theaters krijgen een aanbod van 

gezelschappen. Drie theaters bepalen uit wat er beschikbaar is of uit een aanbod dast ze krijgen wat 

bij hun theater past. Kortom, de theorie komt overeen met wat er in de praktijk gebeurt. 

Succes inschatten 

Volgens de theorie hebben bezoekers voorspelbaar gedrag. Met gegevens uit het verleden kun je 

redelijk goed voorspellen of een voorstelling een succes gaat worden. Van een bepaalde groep weet 

men zeker dat ze komen, met goede reclame moet een theater meer mensen voor de voorstelling 

zien te winnen. De theaters aan wie ik het gevraagd heb zeggen hierover dat ze soms wel, maar soms 

ook niet kunnen inschatten of het een succes wordt. Een theater zegt dat het hen vaak wel lukt. Dus 

in de praktijk is het lastig om te zeggen of een voorstelling een succes gaat worden. 

Concurrentie andere theaters Amsterdam 

Hierover heb ik geen theorie kunnen vinden. Ik heb deze vraag maar aan twee theaters voorgelegd 

en het wijktheater zegt dat ze geen concurrentie merken met de theaters uit de binnenstad. Een 
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theater uit de binnenstad zegt dat ze het wel merken, maar dat de mate van concurrentie wel 

meevalt. Hieruit kan ik opmaken dat er geen strijd is tussen de theaters.  

 

 

Wat kenmerkt het theater 

De theorie zegt dat elk theater herkenning moet creëren bij de bezoekers. Dus iets hebben waarmee 

een theater zich onderscheid van andere theaters. In de praktijk is dat ook zo. Ieder theater heeft iets 

kenmerkends waarvoor zij staan of wat zij willen uitstralen.  

 

Categorie Publiciteit 

 

Belang uitmarkt 

De theorie zegt niks specifieks over de uitmarkt, maar wel dat het belangrijk is voor een theater om 

in de publiciteit te treden. Hoe groter de groep mensen die van het bestaan van een theater afweten, 

hoe meer potentieel publiek een theater heeft.  

Het wijktheater staat niet op de uitmarkt. De drie theaters uit de binnenstad staan wel op de 

uitmarkt, maar niet zozeer voor de publiciteit, vooral voor de zichtbaarheid en het direct contact 

hebben met bezoekers. Carré ziet een stijging in de kaartverkoop en krijgt verbeterpunten en kritiek 

te horen. De andere twee theaters niet. Wat ik hieruit kan opmaken is dat de uitmarkt vooral een 

leuk begin van het theaterseizoen is, waarbij de theaters even goed zichtbaar zijn, maar het leidt niet 

tot extra kaartverkoop.  

Klachtenafhandeling 

Klachten of opmerkingen van bezoekers helpt de organisatie alleen maar verder met verbeteren. Dus 

er moet volgens de opgeschreven theorie goed naar geluisterd worden. Alle theaters handelen op 

hun eigen manier de klachten af, maar zijn het er allemaal over eens dat  klachten serieus genomen 

moeten worden en ze aan de bezoeker een zo goed mogelijke oplossing moet bieden. De helft van 

de theaters bespreekt de klacht, één theater doet er verslag van en ze geven allemaal antwoord op 

de klacht. De theorie wordt dus in de praktijk uitgevoerd, alleen gaat het klachtenafhandelingsproces 

bij ieder theater anders, maar het komt wel op hetzelfde neer. 

Behoefte aan reclame 

De theorie schrijft voor dat het zeker noodzakelijk is om reclame te maken, want mensen moeten op 

de hoogte gehouden worden. Een theater moet laten zien dat hij er is en wat voor een fantastische 

voorstellingen er spelen. Hier zijn alle theaters het over eens, reclame maken is essentieel. 

 

Algemene conclusie 

Over het algemeen kan ik concluderen dat de theorie zegt dat online actief zijn, mensen bij een 

project betrekken, veel herhaling met verschillende reclamemiddelen, het belonen van vaste klanten 

en het gericht benaderen van mensen maakt dat een reclamecampagne succesvol is. In de praktijk 

zie je dat de theaters weinig gebruik maken van sociale media en het als een soort laatste redmiddel 

inzetten. Het publiek wordt niet bij wat de theaters maken betrokken, bij een enkel theater alleen in 

de vorm van een backstage filmpje. Alle theaters maken gebruik van verschillende reclame-uitingen 

die ze regelmatig uitgeven(maandladders, nieuwsbrieven enz.). Alleen de theaters in de binnenstad 

belonen de vaste bezoekers. Doordat alle theaters gegevens van de bezoeker in handen hebben, 
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kunnen zij de bezoeker gerichter benaderen. De theaters in de binnenstad doen dat ook, het 

Bijlmerparktheater niet. 

De kosten voor het opzetten van een reclamecampagne verschilt natuurlijk per grootte van een 

theater en het beschikbare budget dat een theater heeft voor de marketing. De genoemde kosten 

van de theaters vallen lager uit dan de genoemde kosten in hoofdstuk 2. Hierbij wijkt Carré af, want 

het lijkt alsof zij een hoger beschikbaar budget hebben voor een reclamecampagne. Mijn 

verwachting dat theaters met grotere budgeten voor marketing meer duurdere reclamevormen 

inzetten, klopt. Bij grote producties wordt over het algemeen ook meer geld uitgegeven aan het 

maken van reclame.  

Het Bijlmerparktheater als kleiner theater blijkt toch wel erg af te wijken van de theaters in de 

binnenstad. Dat komt doordat haar publiek zich in de buurt bevind en dat buurtbewoners vaak ook 

het vaste publiek zijn. Ze hoeven daardoor niet enorm uit te pakken om grote hoeveelheden mensen 

te bereiken.  

De jeugd blijkt ook een lastig te bereiken groep te zijn, waaraan alles wordt gedaan om ze naar het 

theater toe te lokken.  

Wat de theaters aan klantenbinding en klantenwerving doen komt redelijk goed overeen met wat de 

theorie erover heeft opgeschreven. Verder kan ik concluderen dat er geen verschil is op te merken 

tussen welke reclamemiddelen gesubsidieerde en niet gesubsidieerde theaters gebruiken.  

Om een antwoord op mijn hoofdvraag te geven, stel ik dat de theaters de bezoeker een leuke 

theaterbelevenis wil bezorgen door middel van service, veel herhaling in één periode met 

verschillende reclamemiddelen, persoonlijke benadering en door te netwerken. De gratis publiciteit 

en posters zijn een onmisbaar onderdeel in de reclamecampagnes. Er kan op iedere stoel een 

theaterbezoeker terecht komen, als het verhaal goed verkocht wordt. 
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Reflectie 
 

Proces 

Als ik terug kijk naar hoe het hele proces van het maken van mijn profielwerkstuk tot stand is 

gekomen, denk ik dat ik een aantal zaken op een andere manier of beter had kunnen doen. Allereerst 

had ik veel zorgvuldiger met mijn bestanden moeten omgaan, want soms had ik dingen niet 

opgeslagen en dat heeft het verloop van mijn proces tegengewerkt. Over mijn eerste twee 

hoofdstukken ben ik tevreden. Deze heb ik netjes voor de zomervakantie ingeleverd. Dit is ook 

geheel volgens planning gelopen. Na de zomervakantie ben ik begonnen met het regelen van de 

interviews en had ik interviewvragen bedacht. Ik heb deze interviewvragen echter niet ter controle 

aan mijn begeleider laten zien, waarvan ik achteraf denk dat dat beter zou zijn geweest. Op dat punt 

had ik mijn begeleider moeten mailen of persoonlijk moeten benaderen om mijn vragen na te laten 

kijken. Ik merkte ook bij het maken van hoofdstuk 5 pas dat sommige vragen niet helemaal 

aansluiten op de theorie die ik van tevoren heb beschreven. Het plannen van de interviews liep 

verder goed. Volgens mijn planning moest ik alle interviews gehouden hebben voor het einde van 

oktober en daaraan heb ik voldaan. Het jammere is dat ik één interview niet heb kunnen regelen, 

daar had ik het theater misschien vaker moeten benaderen of dit eerder aan mijn begeleider moeten 

melden. Het scheelt dat ik al heel veel informatie van de andere theaters had gekregen, dus dit 

interview kon ik best missen. Verder had ik meer aan mijn begeleider moeten vragen. Dat is niet 

gebeurd, omdat ik het persoonlijk vervelend vind om voor mijn gevoel aan iemands hoofd te zeuren 

met mijn problemen. De laatste hoofdstukken heb ik in een enorm tempo gemaakt. Daarbij ging het 

contact tussen mij en mijn begeleider beter, omdat nadat ik verder aan een hoofdstuk had gewerkt 

en er vragen bij mij naar boven kwamen, stelde ik ze bij het inleveren van mijn voortgang in een mail. 

Wat ik ook minder vond gaan aan het proces is dat ik het afhebben van de interviews eerder had 

moeten inplannen, want op de manier zoals het nu gelopen is maakte ik me veel zorgen over of ik 

het wel op tijd af zou krijgen. Ik had van tevoren geen rekening gehouden met het maken van een 

presentatie. Als ik in het begin de dingen beter had ingepland dan zou ik beter uitgekomen zijn in de 

tijd, want het is beter om tijd over te hebben voor verbeteringen aan te brengen dan tijd tekort. 

Omdat ik op het laatste moment nog veel moest doen heb ik geen conceptversie kunnen inleveren. 

Ik heb telkens een voortgang van hoever ik was gestuurd, wat op zich ook wel fijn is. Wat ook fijn was 

aan dit werkstuk is dat je je eigen planning maakt en volgt. Alleen had ik sommige taken ruimer 

moeten inplannen. 

 

In de toekomst 

Verder vond ik het een leuk onderwerp en merkte ik door ermee bezig te zijn dat je overal wel 

dingen tegenkomt die met marketing te maken hebben. En dat het best een interessant vakgebied is. 

Door dit profielwerkstuk heb ik het mezelf nog moeilijker gemaakt om een vervolgstudie te vinden, 

want een marketing gerelateerde studie zou ik ook wel zien zitten.  
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