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Helft clubs in 
de rode cijfers
Het livecircuit is in de entertainmentbranche de plaats waar 
het gebeurt. Toch gaat het met de zalen zelf helemaal niet zo 
goed. Berend Schans, directeur van de Vereniging Nederlandse 
Poppodia en Festivals, heeft zijn handen vol.

DOOR WERNER SCHLOSSER

▶ Wens: een management development-
programma opzetten

▶ CAO voor popcircuit in de maak
▶ Aanbieden podiumcultuur heeft ook 

economische waarde

Wat is de status van de VNPF in het club- en 
festivalcircuit?
“Het bestaansrecht van de vereniging wordt bewezen 
door het feit dat bijna iedereen die in aanmerking 
komt, aangesloten is en zich ook partijen melden die 
nog niet in aanmerking komen voor een lidmaatschap. 
We hebben nu 96 leden. 
Er zijn natuurlijk meer zalen, maar we stellen wel 
eisen. Een commerciële zaal die aan feesten, partijen 
en bedrijfsevenementen doet en wel eens popcon-
certen organiseert, wijzen we vooralsnog af. Het 
programmeren van popcultuur moet wel in je primaire 
bedrijfsdoelstelling omschreven zijn.”

Wat doet de VNPF voor haar leden?
“We zijn echt een brancheorganisatie, dus we doen 
aan belangenbehartiging (lobbyen, voor zover mo-
gelijk met één medewerker – ikzelf – die dat doet), 

professionalisering, ondersteuning, dienstverlening, 
de promotie van de popcultuur in zijn algemeenheid 
en we organiseren ledenbijeenkomsten. De eerst-
volgende editie is op 11 juni. Dan overhandigen we 
in samenwerking met LiveXS en Paradiso ook weer 
onze award, het IJzeren Podiumdier, aan het beste 
poppodium, beste popfestival, beste nationale liveact, 
beste optreden, beste directeur, beste programmeur 
en beste marketingactie. Die awards zijn als grap be-
gonnen, maar worden vooral binnen de gemeentelijke 
lobby en door de pers zeer serieus genomen. Ik vind 

ook dat onze sector een gezaghebbende prijs en dito 
uitreiking verdient.”

Toch lijkt het circuit in een verdomhoekje 
terechtgekomen. Er lijkt nog altijd veel hob-
byisme, er wordt veel met vrijwilligers 
gewerkt en er blijven berichten komen over 
slecht (fi nancieel) management...
“Het popcircuit bestaat nu een jaar of veertig en ik vind 
dat er in die tijd enorm veel is bereikt. In Amsterdam, 
naar Amerikaanse begrippen een buitenwijkje, is op 
livemuziekgebied bijvoorbeeld meer te beleven dan in 
die zogenaamde wereldstad. Ik vind wel dat mensen, 
onder andere door hun enorme bevlogenheid, te 
vaak ploeteren. Op een gegeven moment moet je als 
podium zeggen: ‘Voor dit geld doe ik het niet’. Ik merk 
soms een soort masochistische houding die gepaard 
gaat met het idee dat de poppodia en –festivals deel 
uitmaken van een soort tegencultuur, terwijl popmu-
ziek heel mainstream is.”

Op managementniveau valt nog wel een 
kwaliteitsslag te maken?
“Ja, en ik zou graag in samenwerking met een 
opleid ingsinstituut een management development-

programma willen opzetten ter bevordering van de 
doorstroom en instroom van talent. Eigenlijk zou 
elk poppodium een tijdje een ‘meeloop’-adjunct-
directeur moeten hebben. Een ander voorbeeld is het 
ontbreken van een goede CAO voor de poppodia. We 
streven ernaar die op 1 juli rond te hebben. In een later 
stadium gaan we over het loon- en functiegebouw 
praten. De lonen in onze sector lopen enorm achter 
bij bijvoorbeeld de VSCD (Vereniging Schouwburg- en 
Concertgebouw Directies), wat al geen vetpot is. Op 
sommige niveaus is het verschil wel twintig procent. 

“Op een gegeven moment moet je als podium 
zeggen: ‘Voor dit geld doe ik het niet’”
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Ik wil kwaliteit en competentie niet ophangen aan het 
salaris, maar ons circuit wordt in de lucht gehouden 
tegen een enorme prijs. Mensen krijgen slecht 
betaald, er zijn te weinig scholingsfondsen, er wordt 
niet altijd budget uitgetrokken voor onderhoud, er 
zijn nauwelijks reserves, dus er kan ook niet cultureel 
ondernomen worden. Vijftig procent van onze podi-
umleden sluit de jaarrekening niet positief af. Bij een 
groot deel daarvan is de min groter dan vijf procent. 
Op dit moment wordt een sectoronderzoek gedaan 
naar de stand van zaken bij onze podia. Dit zal ook met 
aanbevelingen komen.”

Als er nu al geen geld is om te investeren, 
waar moeten die hogere lonen dan van betaald 
worden?
“Er moet gewoon subsidiegeld bij. Schouwburgen 
worden bijvoorbeeld bijna gezien als een voorziening, 
net zoals het centrum voor kunstzinnige vorming en 
de bibliotheek. Op het popcircuit wordt door veel 
gemeenten geen beleid gevoerd. En waar passief een 
bedrag ter beschikking gesteld wordt, gebeurt dat 
vaak vanuit een verkeerde motivatie. ‘De jeugd van 
de straat houden’ bijvoorbeeld. In die gevallen wordt 
het poppodium gebruikt een probleem op te lossen. 
Er zijn genoeg positieve redenen het clubcircuit te on-
dersteunen. Rapporten wijzen uit dat het aanbieden 
van cultuur via podia ook economische waarde heeft 
voor steden.”

Waarom zou elke plaats een poppodium 
moeten hebben?
“Dat hoeft helemaal niet. Maar als je die keuze maakt, 
moet je het goed doen. In sommige gevallen is de 
subsidie net genoeg om de huur te betalen van het 
pand, dat in de meeste gevallen van de gemeente is.”

Wat is er fout aan van die instellingen te 
verwachten dat ze zichzelf kunnen bedruipen?

“Dat ligt eraan welke programmering wordt neergezet. 
Als je kiest voor skihutfeesten kun je jezelf – nu nog - 
bedruipen, maar dat zie ik niet als popcultuur. Het gaat 
ook om het ondersteunen van talent dat met behulp 
van de markt alleen niet verder zal komen. In de andere 
kunstdisciplines is dat heel gewoon. Daarnaast wordt 

in Nederland heel veel muziek gemaakt door amateurs 
en beginnende bandjes. Die mensen moeten wel 
speelplekken hebben, maar daar moet dan geld bij. Die 
talentontwikkeling moet gefaciliteerd worden en het 
is afwachten of het nieuwe Muziek Centrum Nederland 
zich daar echt hard voor gaat maken.”

Nationaal talent is dus van wezenlijk belang 
voor het voortbestaan van podia? 
“Zo’n zestig procent van het aanbod is nationaal 
product.”

Maar is ook zestig procent van de vraag 
daarop gericht?
“Nee, maar dat moet je ook niet met elkaar in balans 
willen krijgen. Hoewel je gevestigde internationale 
acts steeds meer ziet toeren, ook in het clubcircuit, 
omdat er met geluidsdragers geen geld te verdienen 
is en met optredens wel. Een indirect gevolg van het 
3600-model, waarbij muziekmaatschappijen delen 
in de concertinkomsten, is dat bands meer moeten 
spelen om hetzelfde te verdienen.”

Hoe zie je minister van Cultuur Ronald Plasterk, 
vanuit jouw functie?
“Als het om popbeleid gaat, heb ik in het Rijk niet veel 
vertrouwen. Plasterk zegt hardop dat het goed gaat 
met de Nederlandse popmuziek en dat die ook heel 
divers is, ‘omdat Idols heel divers is’. Er wordt nu via 
het Poppodiumplan ruim 8,5 ton over een � ink aantal 
poppodia verdeeld, maar verder wordt geen actief 

popbeleid gevoerd. Mensen als Arda Gerkens (SP), 
Boris van der Ham (D66) en Nicolien Vroonhoven (CDA) 
dragen de popcultuur een warm hart toe, maar staan 
ook maar in hun eentje.”

Is het geen illusie dat dat ooit zal veranderen?
“Op gemeentelijk niveau zie ik wel beweging. Dat is 
belangrijk, want wat door gemeenten aan subsidies 
wordt gegeven, is een veelvoud van wat het Rijk doet. 
Alleen de gemeenten moet je allemaal individueel 
aanspreken, dat maakt het voor ons ingewikkelder. 
Daar komt bij dat het gemeentebeleid van een partij 
vaak geen afspiegeling is van het landelijke beleid. De 
SP is dus niet overal zo propopcultuur als Arda Gerkens 
is. Je kunt als brancheorganisatie daarom beter je 
leden leren dat lobbyspel te spelen dan zelf met al die 
gemeenten te gaan praten, want daar zit geen lijn in.”

Wat wel eenduidig is, is het rookverbod. Per 
1 juli is roken in poppodia en afgesloten festi-
valtenten niet meer toegestaan. Wat zijn de 
praktische consequenties?
“Het zal het publiek duidelijk gemaakt moeten worden 
en het verbod zal moeten worden gehandhaafd. Ook 
kun je ervoor kiezen een ruimte te creëren waar mensen 
even kunnen roken. Er wordt veel over geroepen, maar 

omdat het voor de hele horeca geldt, zal het met de 
inkomstenderving, vermoed ik, wel meevallen.”

Wat nu als artiesten een sigaretje opsteken?
“Dat is een lastige. De handhaving voor wat de artiesten 
betreft, is bij de Voedsel- en Warenautoriteit (VWa) in 
elk geval geen prioriteit. Dat is ook moeilijk, want na 
een melding komt de VWa binnen enkele weken kijken, 
maar dan is de overtreder natuurlijk allang weg. Je staat 
als zaaleigenaar bij een klacht echter juridisch zwak 
en kunt €300,- boete krijgen. Dat wordt bij herhaling 
steeds verdubbeld.”

In de vorige editie van Entertainment Business 
Live Edition stond een artikel over de registra-
tie van gedraaide muziek, zodat de juiste recht-
hebbenden de juiste afdracht krijgen. Willen 
jullie leden ook via zo’n systeem werken?
“Jazeker, er bestaat een vurige wens te komen tot een 
collectieve regeling.”

Waarom komt dat nog niet van de grond?
“De huidige collectieve deals, met hun kortingsstruc-
turen, waren door Buma/Stemra als instapregeling 
bedoeld. Nu ze in de markt gepenetreerd zijn, willen 
ze van die kortingen af. De gesprekken daarover 
worden momenteel door Buma/Stemra besproken op 
een hoger niveau, met de ondernemingsorganisaties 
MKB-Nederland en VNO-NCW. Als het goed is, zijn ze 
daar in augustus uit. Ik acht ‘t het e� ectiefst dat af te 
wachten, voordat we in gesprek gaan.” ◼

Kengetallen
Oprichting NVPF: 1993 ▶ Aantal medewerkers: 
2,8 fte en één vaste stageplek ▶ Aantal leden: 
96 podia en festivals ▶ Werkgelegenheid: 
6.444 mensen (twee derde vrijwilligers) (*) 
▶ Gemiddelde capaciteit: 610 bezoekers(*) 
▶ Verhouding Nederlandse-buitenlandse 
arties- ten: 70-30(*) ▶ Gezamenlijke omzet: 
€90,6 miljoen(*) ▶ Gemiddelde ticketprijs: 
€9,04 (excl. btw)(*) ▶ Gemiddelde kostprijs 
per activiteit: €6.488,-(*) ▶ Totale gemeente-
lijke subsidies: €19,7 miljoen(*)

(*) gebaseerd op de podia die in 2006 lid 
waren

Financiële huishouding
Tot 2005, het jaar waarin de overheid besloot 
brancheorganisaties niet langer te onder-
steunen, ontving de VNPF subsidie. Daarna 
werd ervoor gekozen binnen een paar jaar te 
groeien naar een contributiebedrag dat de 
begroting sluitend zou maken. Door tekorten, 
onder meer vanwege faillissementen in het 
circuit en onverwacht hoge verhuiskosten, 
heeft de vereniging haar contributie in 2007 
moeten verhogen om het hoofd boven water 
te kunnen houden. Leden betalen tussen de 
€1.200,- en €6 à 7.000,- per jaar.
Enkele leden hebben door deze verhoging 
opgezegd, zegt Schans, maar per saldo is de 
doelstelling om de tekorten aan te vullen – en 
dus te kunnen blijven bestaan – gehaald. De 
jaarrekening over 2007 laat volgens hem een 
positief resultaat zien.

“De inkomstenderving van het rookverbod 
voor de horeca zal meevallen”
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