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1. Inleiding 

1.1. Aanleiding 
Stadsdeel Bos en Lommer en Podium Mozaïek hebben gezamenlijk het initiatief genomen voor een 
positionering- en marktonderzoek voor het theater. Aanleiding is ontbreken van voldoende financiering 
om het Meerjarenbeleidsplan 2009-2012 te kunnen uitvoeren. Op 25 november 2009 is een onder-
zoeksvoorstel Podium Mozaïek, met een aangenomen amendement, vastgesteld in de stadsdeelraad.  
 
De doelen van het onderzoek zijn1:  
 
1. Het verkrijgen van een helder beeld van de vraag en behoefte van de doelgroepen van de kernac-

tiviteiten van Podium Mozaïek, inzichtelijk maken wie de huidige en potentiële bezoekers zijn van 
Podium Mozaïek en onderzoeken aan welke randvoorwaarden het podium en de programmering 
ervan moeten voldoen door middel van een marktonderzoek;  

 
2. Het definiëren van het bereik en omvang van de voorziening Podium Mozaïek, bepalen welke rol 

Podium Mozaïek vervult binnen de culturele infrastructuur van stadsdeel Bos en Lommer, het 
nieuwe Stadsdeel Amsterdam West en Amsterdam als geheel en uitwerken hoe het podium zich 
verhoudt tot andere culturele instellingen binnen dit afzetgebied door middel van een benchmark; 

 
3. Financiële analyse van de organisatie. Dat wil zeggen het vertalen van de bovengenoemde be-

vindingen naar de benodigde financiële middelen en voorstel tot dekking van de drie kernactivitei-
ten. 

1.2. Onderzoeksaanpak 
Het onderzoek is uitgevoerd door LPBL Economisch Advies en Atlas voor gemeenten. De onder-
zoeksperiode liep van 16 april tot en met 21 mei 2010. In deze periode hebben wij de volgende activi-
teiten uitgevoerd. 

Marktonderzoek 
Om de vraag van (potentiële) bezoekers in kaart te brengen hebben we gebruik gemaakt van twee 
onderzoeksmethoden. In de eerste plaats organiseerden we een online (panel)onderzoek in de regio 
Amsterdam. Dat hebben we gedaan in samenwerking met het gespecialiseerde marktonderzoeksbu-
reau Kien. Het representatieve panelonderzoek (200 respondenten) maakt onderscheid naar inwoners 
uit Amsterdam West, Amsterdam en de Regio. Daarnaast hebben we 6 verdiepende gesprekken ge-
voerd met bestaande bezoekers van Podium Mozaïek.  
 
Om de vraag van scholen in kaart te brengen hebben we 8 coördinatoren van scholen in Amsterdam 
West geïnterviewd. Daarbij ging het zowel om participanten aan het cultuureducatieprogramma van 
Podium Mozaïek als zij die dat (nog) niet zijn. Daarnaast hebben we gesproken met het expertisenet-

                                                 
1 Bron: Amendement Podium Mozaïek 2009 11 25 D1 
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werk Mocca en deskresearch gedaan naar bestaand beleid van fondsen en overheden in deze. Tot 
slot is een inventarisatie gemaakt van het concurrerende aanbod aan cultuureducatie in Amsterdam.  
 
Om de behoefte ten aanzien van de laboratoriumfunctie in kaart te brengen hebben we gesproken 
met vier jonge theatermakers. Zij zijn geselecteerd in overleg met Podium Mozaïek.  
 
Voor alle kernactiviteiten hebben we gesproken met potentiële financiers. Hen is gevraagd naar hun 
beleid ten aanzien van podiumkunsten en eventuele speerpunten daarbinnen. Daarnaast is hen ge-
vraagd naar hun professionele visie op de kernactiviteiten van Podium Mozaïek en de positie van 
Podium Mozaïek in de culturele infrastructuur van Amsterdam.  

Benchmark 
Om te kunnen leren van andere theaters in de stad is een benchmark op gesteld. In deze benchmark 
zijn de gegevens van 8 andere theaters meegenomen. De theaters zijn geselecteerd op omvang (aan-
tal stoelen en voorstellingen), programmering en ligging (buurttheaters). Maar niet alleen buurttheaters 
zijn meegenomen. Podium Mozaïek is immers ook een stedelijke voorziening. Daarom maken thea-
ters met een vergelijkbare taak op stedelijk niveau (cultuureducatie, talentontwikkeling) ook deel uit 
van de benchmark. De resultaten van de benchmark worden op verschillende plaatsen in het rapport 
gebruikt.  

Inventarisatie en waardering van de effecten van Podium Mozaïek 
Om de vraag naar het maatschappelijk rendement van Podium Mozaïek voor buurt, wijk en stad te 
beantwoorden is het in de eerste plaats nodig om alle verwachte of beoogde effecten van een voor-
ziening, in dit geval het podium, in kaart te brengen. We hebben hiervoor een workshop georgani-
seerd met vertegenwoordigers van verschillende stakeholders. De resultaten uit de workshop zijn 
vervolgens getoetst op relevantie en waarschijnlijkheid. Tot slot is een aantal verwachte effecten uit-
gedrukt in euro’s op basis van de nieuwste versie van door Atlas voor gemeenten ontwikkelde model-
len.  

Vertaling naar haalbare financieringsstructuur 
De bevindingen uit het onderzoek zijn, in overleg met de directie van Podium Mozaïek, vertaald naar 
een haalbare financieringsstructuur. 

Begeleidingscommissie 
Het onderzoek is inhoudelijk begeleid door een commissie bestaande uit mevrouw W. Mijnheer 
(stadsdeel Amsterdam West, voorheen stadsdeel Bos en Lommer, tot 1 juni), mevrouw M. Bongaards 
en mevrouw J. van der Pijl (beide stadsdeel West, vanaf 1 juni), de heer Z. Yurdakul (directeur Podi-
um Mozaïek) en de heer E. Gerritsen (oud-directeur van het Concertgebouw, onafhankelijk deskundi-
ge). Bijlagen 1 en 3 bevatten een lijst met geïnterviewde personen en een overzicht van de geraad-
pleegde literatuur.  

1.3. Leeswijzer 
De resultaten van het onderzoek zijn vervat in voorliggende rapportage. Hoofdstuk 2 bevat een om-
schrijving van de geschiedenis, context en activiteiten van Podium Mozaïek. In hoofdstuk 3 beschrij-
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ven we de marktpositie van Podium Mozaïek in Amsterdam West en de stad. In hoofdstuk 4 gaan we 
in op de beleidscontext en de functie van Podium Mozaïek voor Amsterdam West. Hoofdstuk 5 bevat 
de wensen en ambities van (potentiële) financiers en de resultaten van de benchmark. In hoofdstuk 6 
trekken we conclusies en in het slothoofdstuk kijken we door naar de toekomst.   



 

 

   
 
 

6

2. Wat is Podium Mozaïek? 

2.1. Geschiedenis en context 
In 2005 opende Podium Mozaïek haar deuren in de oude Pniëlkerk aan de Bos en Lommerweg. Het 
podium wil een ontmoetingsplaats zijn voor de verschillende culturen in Amsterdam door een breed 
aanbod op het gebied van podiumkunsten en cultuureducatie. Het gebouw heeft een theaterzaal met 
– afhankelijk van de opstelling van de zaal - 136 tot 288 stoelen. Daarnaast zijn er twee studio’s, kan-
toorruimte en een theatercafé. De verbouwing van de kerk tot podium werd mede mogelijk gemaakt 
door het Europese Structuurfonds Urban 2. In de eerste jaren van zijn bestaan werd het Podium gro-
tendeels gefinancierd door de bijdrage van fondsen, sponsoren en het stadsdeel.  
 
Podium Mozaïek is gelegen in Bos en Lommer (sinds 1 mei opgegaan in stadsdeel Amsterdam West). 
Een ‘moeilijke wijk’ op het gebied van cultuurparticipatie. De participatie van bewoners in uitgaansmo-
gelijkheden zoals film, musea en concerten is 68%, tegenover 78% gemiddeld in Amsterdam2. Alleen 
in stadsdeel Noord is de participatie lager. Bevolkingsgroepen die minder gebruik maken van het aan-
bod aan culturele voorzieningen, zijn oververtegenwoordigd in Bos en Lommer. Voor podiumkunsten 
gaat het om: mensen met een lage opleiding, mensen van een niet westerse afkomst (vooral Turks en 
Marokkaans)en mensen met een laag inkomen3.  
 
Het aanbod van podia in Amsterdam is groot, maar in Bos en Lommer beperkt. Naast Podium Moza-
iek is er alleen het kleinschalige ZID-theater. Het nieuwe stadsdeel Amsterdam West is ruimer be-
deeld met onder meer het Cultuurpark Westergasfabriek, Frascati WG, SMART Projectspace, het 
Fijnhouttheater, MC, Het Polanentheater en theater de Cameleon. 
 
Figuur 1.1 Aantal bezoeken aan theater per inwoner (hoe donkerder, hoe meer) 
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Bron: Atlas voor Gemeenten 
 

                                                 
2 O+S, 2009: Staat van de Stad V 
3 Atlas voor Gemeenten en SEO, 2008: Voorstelling van Uitvoering; en O+S, 2006: Kunst en Cultuurmonitor Amsterdam 
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De figuur illustreren het beperkte aanbod in Amsterdam West (weinig stippen) en de lage cultuurparti-
cipatie (een lichte kleur).  

2.2. Huidige situatie 
Podium Mozaïek heeft als doel een intercultureel en divers programma-aanbod te stimuleren, ontwik-
kelen en presenteren voor een cultureel gemengd (stedelijk) publiek. Daarnaast wil het zich ontwikke-
len tot een kenniscentrum op het gebied van interculturele podiumkunsten. Podium Mozaïek heeft de 
ambitie om op beide gebieden leidend te zijn voor Amsterdam en Nederland4.  
 
De vier kernactiviteiten zijn: 
- Programmering, gekenmerkt door culturele diversiteit en cross-overs. Er zijn vier programmalij-

nen, gericht op verschillende leeftijdsgroepen: different vibes (theater en wereldmuziek voor jon-
geren / jong-volwassenen), Lanter & Fanter (laagdrempelig theater voor kinderen en hun ouders) , 
Kunsttijd! (voor basisschoolleerlingen) en club Mozaïek (binnenschoolse cultuureducatie voor 
voortgezet onderwijs). Vast onderdeel van de programmering is een nevenprogrammering (zie 
hieronder). 

- Informeren: door middel van workshops, lezingen, ‘diners culturels’ en andere activiteiten gekop-
peld aan de programmering, wordt het publiek geïnformeerd over (bijvoorbeeld) de culturele ach-
tergrond van voorstellingen en makers5. 

- Cultuureducatie: het aanbieden van voorstellingen en workshops binnen het cultuureducatiepro-
gramma van scholen in de buurt. 

- Binnen de Laboratoriumfunctie wil Podium Mozaïek talent helpen om zich te ontwikkelen, onder 
meer door beginnende makers te ondersteunen bij het maken van een productie. Door gebrek 
aan financiering heeft deze functie tot nu toe slechts beperkt invulling gekregen.  

Formeel geen onderdeel van de kernactiviteiten, maar wel belangrijk voor de exploitatie, zijn de hore-
ca en de (zakelijke) verhuur. De (zakelijke) verhuur vindt plaats in eigen beheer. De horeca  - grand-
café met groot terras - is verpacht.  
 
Met ingang van 2009 is Podium Mozaïek opgenomen in het Amsterdamse Kunstenplan. Het maakt 
onderdeel uit van de ambitie ‘Prachtstad’, waarmee de stad kunst wil stimuleren op de plek waar deze 
ontstaat. Aan de toekenning van de subsidie is de voorwaarde verbonden dat het stadsdeel Bos en 
Lommer (nu: Amsterdam West) zich aan Podium Mozaïek committeert6.  

2.3. Feiten en cijfers 
Podium Mozaïek programmeerde in 2009 74 open voorstellingen en 20 schoolvoorstellingen. Dat is 
iets meer dan in 2008. Het aantal binnenschoolse workshops voor het primair onderwijs nam fors toe 
tot 128. Daarmee werden bijna 3.000 leerlingen bereikt, tegenover ruim 600 in 2008. Mede hierdoor 
steeg het aantal bereikte bezoekers van 11.341 naar 16.4997. Deze cijfers zijn exclusief het bereik van 
de zakelijke verhuur en horeca.  
 
                                                 
4 Meerjarenplan 2009-2012 
5 In het vervolg van dit onderzoek is de nevenprogrammering niet apart onderzocht, maar meegenomen als onderdeel van de   
programmering 
6 Gemeente Amsterdam, Kunstenplan 2009-2012  
7 Technisch gezien gaat het om bezoeken in plaats van bezoekers. Omwille van de leesbaarheid spreken wij over bezoekers.   
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Tabel 2.1. Voorstellingen en bezoek (exclusief zakelijke verhuur en horeca) 
 2008 2009 
 voorstellingen bezoekers voorstellingen bezoekers 
Different Vibes 458 4.850 38 5.018 
Lanter & Fanter 15 974 14 1.207 
Kunsttijd (voorstellingen) 16 2.190 20 2.603 
Kunsttijd (workshops) 26 619 128 2.956 
Club Mozaiek (workshops) 3 160 5 540 
Nevenprogrammering9 NB NB 66 1.028 
Community Art projecten 18 2.231 22 2.243 
Exposities 8 250 6 400 
   
Totaal voorstellingen                     94                       94 

Totaal bezoekers 11.341 16.499 
Bron: Jaarverslagen Podium Mozaïek 
 
Het totaal aantal voorstellingen in de tabel betreft voorstellingen in de programmalijnen different vibes, 
Lanter & fanter, cultuureducatie en Community Art projecten. Het aantal is exclusief workshops en 
activiteiten in het kader van nevenprogrammering. Die nevenprogrammering is overigens kenmerkend 
voor de visie van Podium Mozaïek: vrijwel iedere voorstelling gaat gepaard met een workshop, lezing, 
debat of ‘diner culturel’.  
 
Tabel 2.2. Kerncijfers herkomst publiek 
 2009 
Bos en Lommer 39% 
Amsterdam West overig 18% 
Amsterdam overig 21% 
Buiten Amsterdam 22% 

Totaal 100% 
Bron: Bezoekersonderzoek Podium Mozaïek onder bezoekers Different Vibes en Lanter&Fanter 
 
Podium Mozaïek trekt vooral bezoekers uit Amsterdam West (bijna 60 procent), in het bijzonder uit 
Bos en Lommer. Ongeveer 40 procent van de bezoekers is afkomstig uit andere delen van de stad en 
de regio. De omvang van de begroting bedroeg in 2009 ruim 1,2 miljoen euro. Dat jaar werd afgeslo-
ten met een exploitatietekort van ruim € 50.000. Het tekort werd vooral veroorzaakt door de cultuur-
educatieve activiteiten die niet kostendekkend konden worden uitgevoerd. Het kernteam van Podium 
Mozaïek bestaat uit 8,4 fte professionals aangevuld met 2,8 fte additionele arbeidsplaatsen en 3 
werkervaringsplaatsen.   

                                                 
8 Inclusief voorstellingen in (toenmalige) programmalijn ‘club mozaïek’, gericht op jongeren vanaf 14 jaar 
9 In het seizoen 2007/2008 is hier op kleine schaal een start mee gemaakt. Inmiddels is dit volledig uitgebouwd. 
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3. Marktwaarde Podium Mozaïek  
Dit hoofdstuk schetst een beeld van de behoefte en de mogelijkheden van de markt voor Podium Mo-
zaïek. Per kerntaak bespreken we de huidige positie van Podium Mozaïek, het oordeel van afnemers 
en wensen en behoeften van (potentiële) afnemers. Het hoofdstuk sluit af met een conclusie. 

3.1. Programmering 
In deze paragraaf gaan we eerst in op de markvraag: wat is het huidig bereik van de programmering 
van Podium Mozaïek, wat vinden bezoekers van het aanbod en wat zijn wensen en behoefte van (po-
tentiële) bezoekers. Vervolgens komt de berekening van het marktpotentieel aan de orde. Dat is ge-
baseerd op een onderzoek onder potentiële bezoekers en een onderzoek naar de aantrekkingskracht 
van Podium Mozaïek ten opzichte van andere (vergelijkbare) podia in de stad.  

3.1.1. Marktvraag 

Huidige situatie en bereik 
In 2009 programmeerde Podium Mozaïek 52 voorstellingen in de programmalijnen Different Vibes en 
Lanter & Fanter. Hierover zijn afspraken gemaakt met het stadsdeel10. De kosten van deze voorstel-
lingen bedroegen bijna 630.000 euro en werden gedekt uit publieksinkomsten (€ 144.000), subsidies 
(€ 436.000) en overige inkomsten (€ 30.000). De programmering leverde een verlies op van € 17.500.  
 
Van de bezoekers van podium Mozaïek komt ongeveer 60 procent uit Amsterdam West (39% uit Bos 
en Lommer en 18% uit overig West), 20 procent komt uit de overige stadsdelen van Amsterdam en 20 
procent komt niet uit Amsterdam. In die zin vervult het podium een belangrijke rol als stadsdeelvoor-
ziening. De naamsbekendheid onder een panel van ruim 200 mensen laat eenzelfde beeld zien. De 
bekendheid in West is hoger dan in Amsterdam en daarbuiten. Algemeen kent ongeveer 40 procent 
Podium Mozaïek van naam of is er wel eens geweest. Dit is een vrij hoog percentage. Vooral alloch-
tonen (54%), 30-ers (55%) en hoog opgeleiden (48%) zijn het meest bekend met het podium. De 
voorstellingen die het meest verwacht worden bij Podium Mozaïek zijn wereldmuziek, toneel en Turk-
se muziek of dans. 

Algemeen oordeel huidige aanbod 
Mensen die een voorstelling of activiteit bij Podium Mozaïek hebben bezocht zijn positief. Ze vinden 
de sfeer en kleinschaligheid prettig. De goede horecavoorziening draagt bij aan dit positieve oordeel. 
Ook de nevenprogrammering wordt positief beoordeeld. Voor een gedetailleerd overzicht van de me-
ningen van bezoekers verwijzen wij naar de resultaten uit het marktonderzoek (zie bijlage 6). 

Wensen en behoefte bezoekers 
Mensen die het afgelopen jaar niet naar een voorstelling in Amsterdam zijn geweest geven als belang-
rijkste redenen dat het te veel geld kost, dat er geen interessant aanbod was aan voorstellingen of 
concerten en dat ze er in het algemeen geen behoefte aan hebben. Kijkend naar alle respondenten 
zien we dat de meeste interesse uitgaat naar comedy, IDFA op locatie en Wereld Blockbusters (zie 

                                                 
10 Daarnaast vonden er 22 voorstellingen plaats gerelateerd aan community-arts projecten. Deze zijn hier buiten beschouwing 
gelaten.  
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onderstaand figuur). Jongeren hebben een iets andere top 3. Naast comedy en IDFA zijn zij het meest 
geïnteresseerd in theater 2.0. Voor laag opgeleiden geldt dit ook maar zij zijn juist meer geïnteres-
seerd in de World Sessions. In het algemeen hebben jongeren, 30-ers, inwoners uit West, allochtonen 
en hoog opgeleiden aangeven de meeste interesse in een van de voorstellingen bij Podium Mozaïek. 
 
Figuur 3.1. Interesse in voorstellingen van Podium Mozaïek. Betreft voorstellingen in programmalijnen 
Different Vibes (voor jongeren en volwassenen) en Lanter & Fanter 
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Bron: Kien  bewerking LPBL 

 
In de nevenprogrammering gaat de meeste interesse uit naar Diner Culturel en de Sneak previews. 
Dit geldt voor alle groepen.  
 
Figuur 3.2. Interesse in programmaonderdelen van Podium Mozaïek 
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De uit de enquête blijkende grote interesse van allochtonen en dertigers is opmerkelijk en bemoedi-
gend. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de cultuurparticipatie van juist deze groepen substanti-
eel lager is dan gemiddeld11. Dat deze groepen niet alleen geïnteresseerd zijn, maar ook daadwerke-

                                                 
11 Zie onder meer Staat van de Stad V, O+S Amsterdam (2009); Kunst en Cultuurmonitor Amsterdam, O+S Amsterdam (2006); 
Voorstelling van uitvoering, Atlas voor gemeenten i.sm. SEO (2008) en Muziek in de Stad, Gerard Marlet (2010) 
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lijk Podium Mozaïek bezoeken blijkt eveneens uit de enquête. Dat geldt met name voor de allochtone 
doelgroepen: van de autochtone respondenten heeft 2 procent een voorstelling bezocht, van de al-
lochtone respondenten 20 procent.  
 
Tot slot is bezoekers gevraagd om aan te geven wat zij bereid zijn om te betalen voor een voorstel-
ling. De resultaten daarvan zijn afgezet tegen het huidige prijsniveau van Podium Mozaïek en weer-
gegeven in figuur 3.3. 
 
Figuur 3.3. Overzicht werkelijke prijs en betalingsbereidheid (neven)programmering 

0
5

10
15
20
25
30

World
 Sess

ions
 

RAST 

Türk
ü B

ar 
| Is

tan
bu

l S
tyl

e 

Comedy
 

Outs
po

ke
n 

La
die

s O
nly

The
ater 2

.0 

World
 Sess

ions
 ci

nem
a 

Werel
d B

lock
bu

ste
rs*

ID
FA op l

oca
tie

La
nte

r e
n F

an
ter

 

Diner 
Cult

ure
l**

Int
rod

ucti
e/M

aste
rcl

as
se

s 

Nage
sp

rek
ke

n**
*

Sne
ak

 pr
ev

iew
s**

*

Prijs bij Podium Mozaiek Bereidheid uit enquete

 
Bron: Prijzen Podium Mozaïek en enquête KIEN  * testvraag ** alleen diner ***inclusief ***in de foyer 

 
In het algemeen ligt de werkelijke prijs dicht in de buurt van of iets lager dan de betalingsbereidheid. 
Podium Mozaïek geeft aan dat dit een bewuste keuze is: in verband met de excentrische ligging van 
het theater zijn de prijzen lager dan bij theaters in het centrum.  

3.1.2. Aantrekkingskracht Podium Mozaïek op het klantenpotentieel 
Op basis van eerder onderzoek heeft Atlas voor gemeenten een model ontwikkeld waarmee de aan-
trekkingskracht van Podium Mozaïek op het klantenpotentiaal in beeld kan worden gebracht. De aan-
trekkingskracht van een podiumvoorziening is afhankelijk van de omvang van het aanbod zelf (aanbod 
schept vraag), de keuzemogelijkheden in de nabije omgeving en kenmerken van de bevolking die met 
cultuurparticipatie samenhangen. Zoals ook in de vorige paragraaf ter sprake kwam is het cultuurbe-
reik lager onder allochtonen, laagopgeleiden en mensen tussen de 30 en de 5012. Groepen die over-
vertegenwoordigd zijn in Bos en Lommer. 
 
Toch blijkt de ligging van Podium Mozaïek - ondanks de ‘moeilijke’ wijk - verrassend gunstig te zijn ten 
opzichte van het centrum. Onderstaande kaart toont de aantrekkingskracht op het klantenpotentieel 
voor Podium Mozaïek (de rode stip) en voor de andere theaters (paars) uit de benchmark. Het aantal 
potentiële bezoekers per voorstelling bij Podium Mozaïek is hoog (donkere kleur van het gebied). Dat 
komt doordat er weinig ander aanbod in de buurt is, maar ook doordat potentiële bezoekers Podium 
Mozaïek als het ware ‘tegenkomen’, op weg naar het grote theateraanbod in het centrum.  
 
                                                 
12 G. Marlet, 2009: De aantrekkelijke stad (VOC, Nijmegen).; SEO en Atlas voor gemeenten, 2008: Voorstelling van uitvoering 
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Figuur 3.4 Aantal potentiële bezoekers per voorstelling 
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Bron: Atlas voor Gemeenten 

In onderstaande figuur is de aantrekkingskracht van Podium Mozaïek afgezet tegen het gemiddelde 
van de theaters uit de benchmark13. De aantrekkingskracht op het klantenpotentieel is uit te drukken 
als het aantal potentiële bezoekers per voorstelling. Het aantal voorstellingen bij Podium Mozaïek is 
lager dan bij andere theaters in de benchmark, evenals het aantal bezoekers. De bezettingsgraad is 
juist hoog. Daarnaast valt op dat het potentiële bereik van Podium Mozaïek groot is, groter dan dat 
van de andere theaters in de benchmark. Dat wil zeggen dat er voldoende potentiële bezoekers zijn 
om meer voorstellingen te programmeren dan nu gedaan wordt.  
 
Figuur 3.5. Podium Mozaïek in de benchmark (met qua capaciteit vergelijkbare theaters) 

 

Bron: Atlas voor Gemeenten 

                                                 
13 Om technische reden met uitzondering van de Meervaart 
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3.1.3. Conclusies marktonderzoek programmering 
 
Ten aanzien van het bereik en omvang van Podium Mozaïek constateren wij het volgende: 
- 40% van de ondervraagden in Amsterdam West, Amsterdam en de regio kent Podium Mozaïek. 

Podium Mozaïek is vooral bekend onder allochtonen, dertigers en hoger opgeleiden;  
- 60% van de bezoekers is afkomstig uit stadsdeel Amsterdam West; 
Podium Mozaïek trekt dus een bijzondere doelgroep, te weten allochtonen en relatief jonge mensen, 
afkomstig uit een ‘moeilijke’ wijk qua cultuurparticipatie. 
 
Ten aanzien van de vraag en behoefte van (potentiële) bezoekers constateren wij dat de bestaande 
bezoekers tevreden zijn over het aanbod en de ambiance. De ondervraagden geven aan vooral geïn-
teresseerd te zijn in comedy, wereldblockbusters en IDFA op locatie 
 
Ten aanzien van de kansen voor Podium Mozaïek constateren wij dat er bezoekerspotentieel is voor 
meer voorstellingen. 
 

3.2. Cultuureducatie  
Ook in deze paragraaf gaan we eerst in op de marktvraag. We beschrijven het huidige bereik van de 
cultuureducatieve activiteiten van Podium Mozaïek en het oordeel van de afnemers daarover. Vervol-
gens gaan we in op de wensen en behoeften van scholen. Tot slot inventariseren we het overige aan-
bod in Amsterdam.  

3.2.1. Marktvraag 

Huidig bereik 
Het cultuureducatieaanbod van Podium Mozaïek bestaat uit het bezoeken van een voorstelling, ge-
koppeld aan workshops achteraf op school, gegeven door een ervaren kunstdocent. Daarnaast wordt 
gebruik gemaakt van lesmateriaal om de leerlingen voor te bereiden op de voorstelling. De prijs be-
droeg € 8 per leerling. In 2009 vonden er 22 voorstellingen en 128 workshops plaats. De totale kosten 
waren € 147.000, gedekt uit subsidies (€ 55.000), publieksinkomsten (€ 26.000) en overige inkomsten 
(€ 14.000). Deze activiteit leverde een verlies op van € 52.00014.  
 
Podium Mozaïek werkte in 2009 samen met 14 scholen in Bos en Lommer, de Baarsjes, Westerpark 
en Geuzenveld-Slotermeer. In totaal maakten 2.956 leerlingen gebruik van het aanbod. Scholen die 
nu niet samenwerken met Podium Mozaïek geven als belangrijkste reden hiervoor dat zij tevreden zij 
over hun bestaande samenwerkingspartners. 
 
Met ingang van het seizoen 2010/2011 zal Podium Mozaïek samenwerken met Kunstkrul en Aslan in 
PAK WEST! Het voornemen is dat Podium Mozaïek verantwoordelijk is voor de voorstelling en beide 
andere organisaties voor het daaraan gekoppelde binnenschoolse aanbod.  

                                                 
14 Bij het plannen van deze activiteiten ging Podium Mozaïek er vanuit dat er subsidie beschikbaar zou komen 
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Algemeen oordeel huidige aanbod 
De geïnterviewde scholen zijn tevreden over de samenwerking met Podium Mozaïek. Zij noemen met 
name de nabijheid (loopafstand), de goede organisatie ter plekke en de goede aansluiting bij het ni-
veau van de doelgroep, namelijk kinderen met een taalachterstand.  

Wensen en behoefte 
De geïnterviewde scholen en het expertisecentrum Mocca geven aan dat de volgende elementen van 
belang zijn voor hun cultuureducatieprogramma: 
- Een eenvoudige logistiek. Het is voor scholen een behoorlijke onderneming om met verschillende 

groepen een theater te bezoeken. Zij hebben dus een voorkeur voor een podium dat op loopaf-
stand ligt. Eventueel bijpassende workshops hebben zij het liefst op de school zelf.  

- Meedenkende partner. Scholen hebben een vol curriculum. Cultuureducatieaanbieders die ver-
binding weten te leggen tussen verschillende onderdelen in dat curriculum hebben een streepje 
voor. Bijvoorbeeld door theaterworkshops te verbinden aan sociale vaardigheidstrainingen of aan 
terugkerende thema’s zoals de kinderboekenweek. Ook het kunnen leveren van maatwerk, door 
bijvoorbeeld het inbouwen van inhoudelijke flexibiliteit, wordt gewaardeerd. 

- Betrouwbare partner. Scholen werken met roosters die ver van tevoren vast te staan. Het is daar-
om belangrijk dat aanbieders niet op het laatst schuiven in de planning.  

- Aansluiting bij de doelgroep. In Bos en Lommer zijn relatief veel (basisschool)leerlingen met niet-
Nederlandse achtergrond. Ze hebben vaker dan gemiddeld een taalachterstand en komen thuis 
weinig in aanraking met theater. Om aan te sluiten bij de belevingswereld van deze kinderen moet 
theater laagdrempelig zijn, rekening houden met het taalniveau en verbinding leggen met de (cul-
tuur van) de ouders. Theaterbezoek is voor deze doelgroep niet alleen een kennismaking met de 
podiumkunsten, maar ook een training in burgerschap (hoe gedraag ik mij in een theater, hoe ga 
ik om met de expressieve uitingen van een ander).  

 
De beschikbare budgetten per school bestaan uit een rijksbijdrage in de lumpsum (€ 10,90 per leer-
ling) en vouchergelden van gemeente Amsterdam (€ 20 per leerling). 

3.2.2. Ander aanbod 
Het aanbod van cultuureducatieaanbieders in Amsterdam is groot. Alleen al op het gebied van theater 
zijn er 25 andere aanbieders in Amsterdam West15. In heel Amsterdam zijn dat er 176. Het betreft 
theatergroepen die een jeugdvoorstelling vergezeld laten gaan van een educatief programma (lesbrief 
en workshop of nagesprek), voorstellingen voor op school, interactief theater maken en theaters die 
educatieve voorstellingen programmeren.  
 
Van de theaters in de benchmark (zie 5.2) hebben, naast Podium Mozaïek, het Rozentheater, het 
Bijlmerparktheater / Krater en de Meervaart een eigen cultuureducatieprogramma met workshops op 
scholen. De andere theaters bieden in meer of mindere mate cultuureducatie aan, maar doen dit in 
samenwerking met gespecialiseerde aanbieders, waarbij het theater alleen verantwoordelijk is voor de 
voorstelling. Dit is het model dat Podium Mozaïek met ingang van het seizoen 2010 / 2011 ook zal 
volgen.  
 
                                                 
15 Bron: cultuurkaart Mocca 
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De opzet van het cultuureducatieve aanbod in theaters bestaat meestal uit een inleidende workshop 
of een lesbrief, het bezoeken van een voorstelling en één of meerdere aansluitende workshops waar-
bij kinderen zelf aan de slag gaan. De prijs voor dit aanbod loopt uiteen van € 3,- tot € 8,50 per leer-
ling. Instellingen die apart gesubsidieerd worden voor cultuureducatie (de Krakeling bijvoorbeeld) zijn 
daarbij over het algemeen goedkoper. Diverse gesprekspartners geven aan dat het kostendekkend 
aanbieden van workshops aan scholen eigenlijk alleen mogelijk is met aanvullende subsidie voor de 
aanbieder. Het aangaan van samenwerkingsrelaties tussen programmerende podia en gesubsidieer-
de aanbieders van workshops zoals hierboven beschreven, is daarom ook in financieel opzicht aan te 
raden.  

3.2.3. Conclusies marktonderzoek cultuureducatie 
 
Ten aanzien van het bereik en omvang van de cultuureducatie constateren wij dat Podium Mozaïek 
een redelijk marktaandeel heeft en 14 van 34 scholen in Amsterdam West bereikt.  
 
Ten aanzien van de vraag en behoefte van (potentiële) afnemers constateren wij dat het aanbod van 
Podium Mozaïek goed aansluit bij de behoefte van scholen. Er wordt rekening gehouden met het taal-
niveau en de culturele achtergrond van de leerlingen en Podium Mozaïek is volgens de geïnterview-
den een betrouwbare partner. Daarnaast is Podium Mozaïek prettig dichtbij voor de scholen in het 
stadsdeel.  
 
Tot slot constateren wij dat de markt voor cultuureducatie moeilijk is. Er is veel concurrerend aanbod 
en de prijzen zijn laag. Het is daardoor lastig de activiteiten zonder subsidie of kostendekkend aan te 
bieden.  
 

3.3. Laboratoriumfunctie 

3.3.1. Marktvraag 

Huidig bereik 
Podium Mozaïek wil – daar waar het past bij de identiteit van het Podium - jonge theatermakers van 
een cultureel diverse achtergrond de kans bieden om hun eerste voorstellingen onder begeleiding te 
maken. Podium Mozaïek ondersteunt daarbij op productioneel, publicitair en technisch gebied. In 
2008 kwamen op deze manier de voorstellingen Geboeid van Susanne Marx en Reis van Rebel van 
Reyhan Raha tot stand. In 2009 ging het om Harira van de stichting Tripact en Groeten uit Amsterdam 
West, een Community Arts project van Sandra Hoogenboom en Wijnand Stomp. Momenteel is Podi-
um Mozaïek in gesprek met onder meer Monique van der Werff (Veronika besluit te sterven) en Fati-
ma Essahsah (Kunstzinnig). De kosten voor de laboratoriumfunctie worden volledig gedekt door pro-
jectfinanciering. Er gaan dus geen subsidies van de gemeente of het stadsdeel naar toe.  
 
In 2009 lag het aantal gerealiseerde projecten (2) lager dan de ambitie (5 talenten en 2 producties). 
Oorzaak is dat het hiervoor gevraagde budget in het kader van het Kunstenplan 2009-2012 niet is 
toegekend. Ondanks dat is het voor Podium Mozaïek een bewuste keuze om invulling te geven aan 
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de laboratoriumfunctie en zich te ontwikkelen als kenniscentrum op het gebied van cultureel diverse 
theaterproducties en podiumkunstenaars. 
 
Naast het maken van eigen producties biedt Podium Mozaïek onderdak aan Jong Rast, het intercultu-
rele theaterproject voor jongeren van het huisgezelschap. De activiteiten van Jong Rast zijn in dit on-
derzoek niet meegenomen.  

Algemeen oordeel huidige aanbod 
We hebben gesproken met vier makers/co-producenten16. Het betreft hier deels jonge theatermakers 
en deels meer gevestigde namen die op zoek zijn naar een nieuw publiek. De makers zijn min of meer 
toevallig bij Podium Mozaiek terecht gekomen, meestal op initiatief van het theater. Omdat hun aan-
bod of idee past bij het profiel van Mozaiek is vervolgens een samenwerking tot stand gekomen.  
 
In het algemeen zijn de makers tevreden over de samenwerking. De rol van Podium Mozaïek verschilt 
per productie. Soms ligt het accent op fondsenwerving, soms meer op marketing of op productionele 
ondersteuning. Voor alle makers geldt dat Podium Mozaïek geen noodzakelijke voorwaarde was om 
de productie tot stand te laten komen. Met andere woorden: als Podium Mozaïek er niet was geweest, 
was de productie op een andere manier gerealiseerd.  
 
Podium Mozaiek neemt volgens de makers een unieke positie in. Het weet een jong en veelzijdig pu-
bliek te trekken in een wijk met weinig ander aanbod. Daarnaast is het een mooie locatie met een 
prettige zaal.  

Wensen en behoeften 
De wensen van makers lopen sterk uiteen. Afhankelijk van ervaring en achtergrond zoeken zij een 
partner voor de marketing en de contacten met andere organisaties, ondersteuning bij fondsenwer-
ving, productionele faciliteiten of coaching.  
 
Uit ons onderzoek komt een gedifferentieerd beeld naar voren over de noodzaak van of behoefte aan 
een laboratoriumfunctie binnen Podium Mozaïek. In de nieuwe subsidiesystematiek van OCW hebben 
werkplaatsen en productiehuizen de specifieke taak om talent in de podiumkunsten te ontwikkelen en 
begeleiden (basisinfrastructuur). Verschillende gesprekspartners, met name de culturele fondsen, 
stellen dat talentontwikkeling daarmee afdoende is geregeld en dat er op dit terrein dus geen taak is 
weggelegd voor Podium Mozaïek. Er is immers door de Raad van Cultuur een doordachte afweging 
gemaakt over de omvang van de talentontwikkeling in het Nederlandse bestel.  
 
Daar staat tegenover dat een aantal gesprekspartners uit de culturele sector in Amsterdam stelt dat 
Podium Mozaïek een zodanig onderscheidend artistiek profiel heeft, dat een aparte laboratoriumfunc-
tie gerechtvaardigd of zelfs noodzakelijk is voor de ontwikkeling van de podiumkunsten in de stad. “Bij 

                                                 
16 Wijnand Stomp (groeten uit Amsterdam West, Albert Nijmolen, co-producent van Worldsessions, Fatima Essahsah (ontwik-
keling cultuureducatief aanbod voor scholen en Monique van der Werff (ontwikkeling van toneelstuk Veronika besluit te ster-
ven). 



 

 

   
 
 

17

Podium Mozaïek wordt de podiumkunst van overmorgen gemaakt. Er is geen andere plek in de stad 
waar jonge theatermakers (vooral met Turkse of Noord-Afrikaanse wortels) terecht kunnen.”17   

3.3.2. Ander aanbod 
Alle theaters in de benchmark (zie 5.2) hebben een laboratoriumfunctie voor de ontwikkeling van top-
talent in de podiumkunsten18. Door jong talent of amateurtalent een podium te bieden of door zelf pro-
ducties met hen te maken. Slechts een klein deel wordt hiervoor ook expliciet gesubsidieerd. Ook het 
Kunstenplan Amsterdam 2009-2012 constateert dat steeds meer theaters een laboratoriumfunctie in 
het leven roepen.  
 
In Amsterdam zijn vier werkplaatsen / productiehuizen voor de podiumkunsten opgenomen in de ba-
sisinfrastructuur van OCW en het Kunstenplan Amsterdam. Dat zijn hetveem Theater voor mime, 
Gasthuis / Frascati voor theater, MC voor intercultureel theater en Dansmakers Amsterdam voor 
Dans19. Daarnaast subsidieert Amsterdam Theater de Engelenbak, de Theaterwerkplaats Zuidoost en 
Nowhere voor talentontwikkeling in de amateurkunst.  
 
De organisatie van de laboratoriumfunctie verschilt per instelling.  
- De gefinancierde werkplaatsen / productiehuizen voor professionele podiumkunsten gaan actief 

op zoek naar jong talent en bieden hen voor een langere periode een plek aan. Gedurende de 
samenwerkingsperiode begeleiden zij de makers van onderzoeksmatige projecten naar hun eer-
ste producties. Er wordt gezorgd voor passende artistieke begeleiding (door de artistiek leider van 
het productiehuis of door iemand uit het netwerk) en voor productionele ondersteuning. Daarnaast 
worden de jonge makers ondersteund bij marketing en fondsenwerving.  

- Theaters als Bellevue en Frascati willen naast hun hoofdprogrammering ook jong talent een podi-
um bieden. Zij doen dat door actief op zoek te gaan naar jong theatertalent (bijvoorbeeld bij de 
theateropleidingen of bij de productiehuizen) en hun zaal en organisatie tegen beperkt tarief ter 
beschikking te stellen.  

- Talentontwikkeling voor amateurkunst: minder aandacht voor scouting / selectie, meer voor naar 
hoger plan tillen door professionele ondersteuning.  

                                                 
17 Citaat P.van den Berg, directeur van Theater de Engelenbak 
18 In dit rapport wordt met talentontwikkeling niet cultuureducatie bedoeld, maar het begeleiden van creatief toptalent in de 
podiumkunsten 
19 Wij merken op dat al deze instellingen zich in het nieuwe stadsdeel West bevinden. Blijkbaar een aantrekkelijke plek voor 
dergelijke functies! 
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3.3.3. Conclusies marktonderzoek laboratoriumfunctie 
Ten aanzien van het bereik en omvang constateren wij dat de laboratoriumfunctie van Podium Moza-
iek een beperkte toegevoegde waarde heeft. Er worden weinig projecten gerealiseerd en er zijn veel 
andere aanbieders. Jonge makers geven aan dat hun projecten ook zonder Podium Mozaïek tot stand 
waren gekomen.  
 
Ten aanzien van de vraag en behoefte op dit gebied constateren wij dat de financiële mogelijkheden 
beperkt zijn. Een beperkt aantal werkplaatsen en productiehuizen is opgenomen in de basisinfrastruc-
tuur. Daarnaast zijn er alleen projectsubsidies mogelijk, waarvoor ook vele andere gegadigden zijn.  
 
Naast het zelf produceren met behulp van projectsubsidies, zien wij een potentiële mogelijkheid om 
jong talent te scouten en hen tegen lage kosten een podium te bieden (zonder dit zelf te produceren). 
Podium Mozaïek lijkt dan vooral een functie te hebben op Turks en Noord-Afrikaans talent en (ama-
teur)talent uit de buurt. 
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4. Functie Podium Mozaïek voor stadsdeel West 
In dit hoofdstuk gaan wij in op de functie(s) van Podium Mozaïek voor stadsdeel Amsterdam West en 
haar bewoners. Stadsdeel West is per 1 mei 2010 ontstaan uit de stadsdelen Bos en Lommer, Wes-
terpark, de Baarsjes en Oud West. Doordat de organisatie nieuw is, is er nog geen integraal Cultuur-
beleid vastgesteld. Daarom beperken wij ons in paragraaf 4.1 tot een schets van de beleidscontext 
van het stadsdeel Bos en Lommer en het coalitieakkoord van het nieuwe stadsdeel.  
 
Stadsdeel West heeft de komende jaren, net als alle andere gemeentelijke onderdelen, te maken met 
een stevige bezuinigingsdoelstelling. Nog sterker dan voorheen geldt dan dat iedere euro gemeen-
schapsgeld maar één keer uitgegeven kan worden. En moet dat geld dan naar cultuur, fietspaden of 
meer handhavers op straat? Zeker in deze tijden is het dus van belang om het maatschappelijk nut 
van voorzieningen die overheidssubsidies ontvangen te bewijzen. In paragraaf 4.2 gaan we daarom in 
op het belang van Podium Mozaïek voor het stadsdeel Amsterdam West en haar bewoners.  

4.1. Beleidscontext 

Kunst en cultuurbeleid Bos en Lommer 
De uitgangspunten van het Kunst- en Cultuurbeleid van Stadsdeel Bos en Lommer zijn beschreven in 
‘Kiezen voor Kunst, kadernota Kunst en Cultuur 2007-2011’. De nota stelt dat het belang van kunst en 
cultuur in de eerste plaats is gelegen in de rol die het speelt bij de vestiging van nieuwe bewoners. De 
aanwezigheid van cultuur heeft immers een positieve invloed op de kwaliteit van de omgeving en de 
identiteit van het stadsdeel. Ten tweede draagt een lokaal cultuuraanbod bij aan de binding die men-
sen voelen met hun woonomgeving en hun medebewoners. Tot slot stimuleert deelname aan kunst en 
cultuur de persoonlijke en identiteitsontwikkeling van mensen20. Dit belang diepen we in de volgende 
paragraaf verder uit.  
 
In de nota wordt geconstateerd dat: 
- de cultuurparticipatie onder specifieke groepen (ouderen, gezinnen met kinderen, laag opgelei-

den, mensen met een laag inkomen) in Bos en Lommer laag is. Het stadsdeel neemt daarom 
maatregelen om het culturele aanbod meer te laten aansluiten bij deze groepen. Daarbij gaat het 
o.a. om het ontwikkelen van een visie op community art (samen met Oud-West, Westerpark en De 
Baarsjes) en het stimuleren van cultuureducatie; 

- een infrastructuur voor het cultuuraanbod ontbreekt, waardoor veel onzichtbaar is voor de bewo-
ners van het stadsdeel. Om dat te verbeteren wil het stadsdeel o.a. de samenwerking met andere 
stadsdelen intensiveren en het aantal expositieruimtes uitbreiden. 

 
In de nota is geen definitief financieel kader opgenomen. Elk jaar wordt in de reguliere begrotingscy-
clus een plan van aanpak vastgesteld. Naast een aantal structurele subsidies (zoals bijvoorbeeld voor 
Podium Mozaïek) wordt een cultuurfonds ingesteld voor het financieren van activiteiten.  

 

                                                 
20 Bron: Kiezen voor Kunst, kadernota Kunst en Cultuur 2007-2011, stadsdeel Bos en Lommer.  
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Recente ontwikkelingen 

In april 2010 werd het coalitieakkoord van het nieuwe stadsdeel West gesloten. Daarin zijn nog geen 
specifieke passages opgenomen over de rol van kunst en cultuur, behalve “kunstenaars en culturele 
instellingen vormen een belangrijke partner in het ondernemende en bruisende West. Voor hen zijn er 
voldoende broedplaatsen binnen de culturele hotspots in West”. Op het gebied van onderwijs heeft de 
coalitie de ambitie “over vier jaar [te] kunnen zeggen dat de beste brede scholen van de stad te vinden 
zijn in West”. Onderdeel van die onderwijsambitie is dat alle kinderen in West hun talenten optimaal 
moeten kunnen ontwikkelen. 
 
Het nieuwe stadsdeel heeft een structurele bezuinigingsdoelstelling van € 24,2 miljoen. Voor cultuur 
en monumenten betekent dat een bezuiniging van jaarlijks € 1,3 miljoen. Deze bezuiniging wordt 
deels ingevuld door het aantal vestigingen van de bibliotheek te verminderen, deels door de organisa-
tie van het aanbod van kunst en cultuur en de rol van het stadsdeel daarin te wijzigingen. Wat dat 
precies betekent is op dit moment onduidelijk. Voor het realiseren van de onderwijsambities wordt 
binnen de bestaande budgetten 1,0 miljoen vrij gemaakt voor nieuw beleid.  

4.2. Maatschappelijke effecten in beeld 
Om het belang van Podium Mozaïek voor stadsdeel West en haar bewoners te bepalen hebben we 
alle mogelijke effecten van Podium Mozaïek geïnventariseerd en getoetst. Die effecten – en dus het 
belang van Podium Mozaïek voor stadsdeel West – zijn te berekenen en in geld uit te drukken. Op die 
manier kan de maatschappelijke waarde van een euro overheidsgeld in cultuur worden vergeleken 
met overheidsinvesteringen in veiligheid, onderwijs et cetera.  
 
Om de effecten te inventariseren is een workshop georganiseerd met deelnemers van Podium Moza-
iek, het stadsdeel, corporatie Stadgenoot, Winkeliersvereniging SOBEL en Stichting Buurtparticipatie 
(zie bijlage 1 voor een deelnemerslijst). Op basis van bestaand onderzoek zijn gevonden effecten 
getoetst op relevantie en waarschijnlijkheid. Tot slot zijn de effecten, waar mogelijk, uitgedrukt in geld. 
Hieronder volgen de belangrijkste bevindingen. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij naar 
bijlage 5.  

Effecten van Podium Mozaïek  
Aan kunst en cultuur wordt een breed scala aan individuele, sociale en economische effecten toege-
schreven. Het verbindt en inspireert mensen, het draagt bij aan sociale samenhang, het versterkt het 
vestigingsklimaat en het creëert een gevoel van trots en gemeenschapszin. Daarnaast is het goed 
voor de werkgelegenheid en het aantrekken van toeristen. Welke van deze maatschappelijke effecten 
zijn nu te verwachten voor Podium Mozaïek? En in welke mate treden ze ook daadwerkelijk op? Hier-
onder volgt het resultaat van de workshop (getoetst op relevantie en waarschijnlijkheid). De resultaten 
zijn samengevat in een zogeheten EffectenArena, waarin de gevolgen van de aanwezigheid van Po-
dium Mozaïek schematisch zijn weergegeven (zie bijlage voor een toelichting).  
 



 

 

   
 
 

21

Figuur 4.1. Uitsnede EffectenArena Podium Mozaïek (zie bijlage voor een volledige versie) 

 
 
Uitgangspunt voor de analyse is de aanwezigheid van Podium Mozaïek in Amsterdam West en de 
gevolgen die dat heeft voor stadsdeel en bewoners. Op hoofdlijnen zijn er twee manieren waarop het 
podium bijdraagt aan de ontwikkeling van de wijk: 
1. Via een beter imago van de buurt, ook wel gentrification21 genoemd: het aantrekken van nieuwe, 

hoog opgeleiden bevolkingsgroepen; 
2. Via meer (culturele) ontmoetingen van bewoners oftewel via meer buurtparticipatie. 
 
Dit komt overeen met de wijze waarop de kadernota ‘Kiezen voor Kunst’ het belang van cultuur defini-
eert. Hieronder volgt een nadere toelichting op beide processen. 

Gentrification  
Podium Mozaïek oefent, met haar (podium)programmering en Grand-café, aantrekkingskracht uit op 
hoger opgeleid cultuur minnend publiek. Hierdoor verbetert het imago van de wijk, wat de wijk aan-
trekkelijker maakt om te wonen. Deze verandering in samenstelling van de wijk - startende dertigers, 
relatief hoog opgeleid, en met een stedelijke levenswijze22 - leidt tot meer koopkracht in de wijk. Beide 

                                                 
21 Dit is een term die gebruikt wordt om de opwaardering van een buurt of stadsdeel op sociaal, cultureel en economisch gebied 
aan te duiden. (Wikipedia) 
22 Bron: R.Risselada, Stadgenoten, Synopsis uit scriptie over de bewoners van de Nieuwe Akbar (gerenoveerd complex koop-
woningen in Kolenkitbuurt). 
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hebben een positief effect op het aantrekken van nieuwe voorzieningen, winkels, bedrijven en horeca, 
waarmee het imago van de wijk verder wordt verbeterd. Deze opwaartse spiraal gaat gepaard met 
een stijging van de prijzen voor onroerend goed. 
 
Verschillende studies in binnen- en buitenland tonen deze relatie aan voor de aantrekkelijkheid van 
steden. Mensen, vooral mensen met een hogere opleiding, willen wonen in steden met een gevarieerd 
aanbod aan stedelijke voorzieningen (amenities). Vooral tussen de aanwezigheid van podiumkunsten 
en de aantrekkingskracht van een stad bestaat een sterk verband.23 In Nederland blijken niet alleen 
steden met veel theaters en concertzalen, maar ook steden met veel horeca en historisch erfgoed in 
trek te zijn bij hoogopgeleiden.24 Mensen in een stad blijken dan ook bereid te zijn om – naast het 
kaartje aan de kassa of de rekening in het restaurant – extra (belasting) te betalen voor het in stand 
houden van (culturele) voorzieningen in de stad.25 En mensen van buiten de stad zijn bereid extra te 
betalen voor een huis in een stad met veel voorzieningen.26 
 
Het is aannemelijk dat deze relatie niet alleen geldt voor steden maar ook opgaat voor wijken en dat  
Podium Mozaïek dus bijdraagt aan het imago en de aantrekkelijkheid van Amsterdam West27.  

Buurtparticipatie 
Podium Mozaïek heeft, met name door de cultuureducatie en de Community Art projecten, tot doel om 
een brug te slaan tussen verschillende groepen in de wijk. Via workshops en voorstellingen komen 
scholieren en hun ouders in het theater en ontmoeten elkaar. Community Art wordt vaker ingezet in 
achterstandswijken en werkt doordat het processen in gang zet op persoonlijk en sociaal-
maatschappelijk vlak.28 De verschillende projecten genereren binding van uit de kracht van mensen 
en buurten (en niet vanuit problemen). Kanttekening is dat het voldoende laagdrempelig moet zijn en 
er voldoende mensen uit de buurt participeren. Wanneer dit het geval is ontstaat op buurtniveau meer 
betrokkenheid en identificatie met de leefomgeving. Uit een aantal studies blijkt dat deelnemers hun 
buurt dan ook positiever gaan waarderen. Het vergroot de leefbaarheid van de wijk. 
 
Op basis van de workshop, literatuurstudie, en de resultaten uit de benchmark schatten we in dat de 
effecten op buurtparticipatie door de aanwezigheid van Podium Mozaïek beperkt zijn (vandaar de 
stippellijn in de Arena). Op de eerste plaats krijgen scholieren - zeer waarschijnlijk - ook zonder het 
podium, via een andere instelling, cultuureducatie. Dit is een vast onderdeel van het curriculum van 
scholen. Wel is er een meerwaarde te verwachten in een bezoek aan een theater in plaats van een 
workshop op school. Dit kan vanwege de nabijheid van het podium bij buurtscholen mogelijk makkelij-
ker gerealiseerd worden. Daarnaast is het aantal deelnemers van Community Art projecten op dit 
moment slechts een klein deel van de totale buurtpopulatie  (2.250 op ongeveer 30.000). Podium Mo-
                                                 
23 Zie bijvoorbeeld: E.L. Glaeser, J. Kolko, A. Saiz, 2001: Consumer City, in: Journal of Economic Geography, pp.27-50; T.N. 
Clark, 2003: Urban amenities: lakes, opera, and juice bars do they drive development?, in: The city as an entertainment Ma-
chine, Reserach in Urban Policy, 9, pp. 103-140. 
24 Gerard Marlet, Ismee Tames, Clemens van Woerkens 2006: Cultuur als vestigingsfactor, in: S.Raes, B. Hofstede, 2006: 
Creatief vermogen. De economische potentie van cultuur en creativiteit (Elsevier, Den Haag); G.A. Marlet, C.M.C.M. van Woer-
kens, 2005: Tolerance, easthetics, amenities or jobs? Dutch city attraction to the creative class. Discussion Paper Series, 05-33 
(Utrecht School of Economics). 
25 D. Throsby, 2001: Economics and culture (Cambridge University Press, Cambridge). 
26 G. Marlet, I. Tames, 2002: Muziek in de stad (NYFER, Breukelen; G.A. Marlet, 2009: De aantrekkelijke stad (VOC). 
27 Lastig is in te schatten waar de effecten precies vallen. De wijk is een administratieve indeling, vanuit de nieuwe bestuurlijke 
indeling gaan we hier verder uit van Amsterdam West. 
28 S. Trienekens, 2009 ‘Kunnen leven met onoplosbare verschillen. Cultuurparticipatie als procesgenerator’  
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zaïek lijkt echter meer potentie op buurtparticipatie en sociale cohesie te hebben dan nu wordt gerea-
liseerd. Laagdrempeligheid en betrokkenheid van buurtbewoners zijn daarbij de sleutelwoorden. 

Overige effecten 
Naast bovenstaande hoofdeffecten heeft Podium Mozaïek naar verwachting nog een aantal effecten 
op wijk, werkgelegenheid en individu: 
- De bezoekers die het podium trekt, leiden in de buurt (mogelijk) tot parkeer- en geluidsoverlast. 

Het extra parkeren heeft ook een positief effect op de inkomsten van het stadsdeel via toegeno-
men parkeergelden.  

- Het podium zorgt voor meer werkgelegenheid. Wel dient hierbij opgemerkt te worden dat het niet 
om een additioneel effect gaat. Alleen mensen die zonder Podium Mozaïek géén baan zouden 
hebben gehad (vandaar de stippellijn) mogen meegerekend worden.  

- De activiteiten van Podium Mozaïek dragen bij aan voldoening en plezier onder bezoekers (zie 
ook waardering via consumentensurplus volgende paragraaf). Daarnaast is bij een klein deel (zie 
ook effecten van buurtparticipatie) sprake van persoonlijke ontwikkeling. Daarbij gaat het om een 
toename van het cultureel kapitaal, zelfrespect en zelfbewustzijn. Tot slot draagt Podium Mozaïek 
vanuit de laboratoriumfunctie bij aan de talentontwikkeling van jonge makers, waardoor hun kan-
sen op de arbeidsmarkt vergroten. 

Waardering in euro’s 
De aanwezigheid van Podium Mozaïek heeft zoals hierboven aangegeven naar verwachting een aan-
tal effecten op buurt, wijk en stad. De belangrijkste effecten vertalen zich in toegenomen woongenot 
van buurtbewoners en mensen elders in de stad. De overigen effecten (additionele werkgelegenheid, 
bestedingen, parkeergelden en persoonlijke ontwikkeling van bezoekers) zijn zo klein dat we ze ver-
der niet meenemen.  
 
Het toegenomen woongenot vertaalt zich in de bereidheid om een hogere prijs te betalen voor wonin-
gen in de buurt van Podium Mozaïek. Met behulp van regressieanalyses (de hedonische prijsmetho-
de) op lange tijdreeksen van huizenprijzen op buurtniveau29 kan worden bepaald in welke mate buurt-
kenmerken – zoals veiligheid, bevolkingssamenstelling en nabijheid van voorzieningen - zich vertalen 
in huizenprijzen. Op die manier kan dus ook een impliciete waarde aan de aanwezigheid van Podium 
Mozaïek worden toegekend. De modellen voorspellen wat mensen bereid zouden zijn te betalen voor 
Podium Mozaïek –  en dus tot welke waardestijging van de woningen dat leidt.  
 
De coëfficiënten in het gehanteerde model zijn gebaseerd op landelijke gemiddelden. Daarom moet bij 
de interpretatie van de resultaten rekening worden gehouden met een belangrijk uitgangspunt voor 
het onderzoek: de waardering van een voorstelling in Podium Mozaïek is vergelijkbaar is met de waar-
dering van een voorstelling in een gemiddeld Nederlands theater (zie bijlage voor een toelichting).  
 
Podium Mozaïek heeft waarde voor zowel de bewoners in Bos en Lommer en West als de inwoners 
van Amsterdam elders. We nemen aan dat deze verdeling gelijk is aan de bezoekersverdeling: 60 
procent uit Amsterdam West en 20 procent uit de rest van Amsterdam. Ofwel driekwart van de waar-

                                                 
29 Postcode-4 niveau 
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destijging valt in Amsterdam West en een kwart elders. De uitkomsten uit de modelschattingen en de 
verdeling over de stad staan in onderstaande tabel: 
 
Tabel 4.2. Waardering Podium Mozaïek o.b.v. de hedonische prijsmethode (Netto Contante Waarde) 
 West Amsterdam 
Podium Mozaïek (o.b.v. 60 voorstellingen p/jr.) € 6.525.000 € 2.175.000 
Waardering per huishouden (in €)  € 90 € 7 
Bron: Atlas voor gemeenten 
 
De berekening komt uit op een waardering van € 6,5 miljoen voor Amsterdam West en € 2,2 voor de 
rest van Amsterdam. Deze bedragen geven aan wat de inwoners van West en Amsterdam bereid zijn 
om eenmalig te betalen voor de aanwezigheid van Podium Mozaïek. Per huishouden komt dit neer op 
een eenmalige betalingsbereidheid van ongeveer € 90 in West en € 7 euro in de rest van Amsterdam.  

Conclusies waarde Podium Mozaïek voor Amsterdam West 
 
Podium Mozaïek is een aantrekkelijke voorziening en trekt een hoger opgeleid, cultuurminnend pu-
bliek. Dat leidt tot: 
- een beter imago van de wijk 
- nieuwe bewonersgroepen in de wijk 
- een toegenomen koopkracht 
- meer en betere voorzieningen 
 
Podium Mozaïek draagt ook bij aan ‘ontmoeten en begrijpen’ van bewoners onderling, door contact 
tussen en begrip voor buurtbewoners. Dat leidt tot: 
- een verbeterde sociale cohesie 
- een verbeterde leefbaarheid 
Deze bijdrage kan echter, gezien het bereikte aantal buurtbewoners, nog groter. 
 
Het belang van Podium Mozaïek voor Amsterdam West vertaalt zich in een waardestijging van het 
vastgoed van € 6,5 miljoen 
 
 
 



 

 

   
 
 

25

5. Financieringsstructuur: fondsen en benchmark 
 

5.1 Subsidiënten en fondsen 
 
We hebben gesproken met vertegenwoordigers van verschillende subsidiënten en fondsen over de 
financieringsmogelijkheden voor Podium Mozaïek. Daarnaast hebben we deskresearch gedaan naar 
bestaand beleid en uitgangspunten. Deze paragraaf bevat de uitkomsten daarvan.  

Meerjarige subsidies 
Thema’s in Kunstenplan 2009-2012 van Amsterdam zijn: prachtstad, wereldklasse, talentontwikkeling 
en laboratorium. Aan Podium Mozaïek is subsidie toegekend in het kader van de ambitie prachtstad: 
kunst daar financieren waar ze ontstaat. Het is dus vooral de ligging van Podium Mozaïek die daarbij 
van belang is. Aan deze toekenning is de voorwaarde verbonden dat het stadsdeel zich eveneens 
financieel committeert. Naast de directe Kunstenplansubsidies is er in de periode 2009-2012 bij het 
AFK (opnieuw) budget beschikbaar voor buurtaccommodaties met een duidelijke cultureel profiel. 
Podium Mozaïek komt voor die regeling (niet meer) in aanmerking, omdat zij direct gesubsidieerd 
worden uit het Kunstenplan. Voor de komende kunstenplanperiode wordt een nieuwe systematiek 
ontwikkeld. Daarmee worden een effectievere politieke sturing, meer transparantie, vergroten van 
aanspreekbaarheid op keuzes en scherpte in debat en beoordeling beoogd. Het is nog onbekend 
welke thema’s daar een grote rol in zullen gaan spelen.  
 
In de landelijke subsidiesystematiek van OCW worden podia niet gefinancierd. Daar zijn gemeenten 
verantwoordelijk voor. Het ministerie van OCW wil wel de cultuurparticipatie van allochtonen stimule-
ren. Zij doen dat  door cultuureducatie en door de sector te stimuleren een gedragscode te ontwikke-
len. De podiumkunsten staan voor de opgave hun maatschappelijk draagvlak te behouden, niet alleen 
door het trekken van een meer divers publiek, maar ook door het ontwikkelen van een meer divers 
aanbod en personeelsbestand. Vanuit OCW wordt nog opgemerkt dat zij over het algemeen geen 
voorstander zijn van het apart organiseren van culturele diversiteit. Liever zien zij dat de standaardin-
stellingen met het thema aan de slag gaan. OCW is dus geen potentiële financier voor Podium Moza-
iek. 

Cultuurfondsen 
Er is gesproken met vertegenwoordigers van het AFK, Stichting DOEN, SNS Reaalfonds, Cultuur-
fonds BNG, het Prins Bernhard Cultuurfonds en de VandenEnde Foundation. Met het Fonds voor 
Cultuurparticipatie is niet gesproken in verband met een lopende aanvraag van Podium Mozaïek. Via 
documentstudie zijn de regelingen die onder dit fonds vallen wel meegenomen in het onderzoek. Voor 
een korte typering per fonds en een beschrijving van hun speerpunten verwijzen wij naar de bijlage.  
 
In het onderstaande zijn de condities, wensen en ambities van fondsen voor financiering van culturele 
activiteiten puntsgewijs weergegeven: 
- Financiering door fondsen is altijd tijdelijk of projectmatig. De te financieren activiteiten moeten 

vernieuwend zijn en een aanvulling zijn op de reguliere activiteiten. De fondsen zijn zich ervan 
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bewust dat het daardoor lastig is om succesvolle projecten structureel in te bedden. Daarnaast is 
het steeds opnieuw aanvragen van projectfinanciering arbeidsintensief, en zorgt het voor onze-
kerheid over de toekomst.   

- Vrijwel alle fondsen vinden het bereik van nieuwe doelgroepen belangrijk en stellen hier budgetten 
voor beschikbaar. Ze weten echter (nog) niet goed hoe dat bereikt kan worden. Veel fondsen in-
vesteren in dit kader in cultuureducatieve projecten, maar ook voor goede initiatieven om culturele 
kwaliteit op een effectieve manier naar de doelgroep te brengen is zeker geld beschikbaar. 

- Talentontwikkeling wordt wisselend gedefinieerd. Voor sommigen is het een verlengstuk van cul-
tuureducatie. Anderen zien het als het scouten, begeleiden en coachen van cultureel toptalent. De 
meeste fondsen vinden dat de ontwikkeling van professioneel toptalent in de podiumkunsten af-
doende is geregeld met de financiering van werkplaatsen en productiehuizen in de basisinfrastruc-
tuur.  

 
De fondsen is gevraagd naar hun beeld van de positie van Podium Mozaïek in de culturele infrastruc-
tuur: 
- Bijzonder gebouw op bijzondere plek en met bijzondere doelgroep. Met name het feit dat ze als 

één van de weinige spelers in het veld daadwerkelijk nieuwe doelgroepen weten te bereiken is 
hun unique selling point.  

- Is Podium Mozaïek een buurtheater of een stedelijke voorziening? Het laat zich op dat punt lastig 
typeren. Over het algemeen hebben fondsen het beeld dat Podium Mozaïek zich meer zou kun-
nen en / of moeten richten op de buurt dan het nu doet.  

- Het streven naar culturele diversiteit brengt het risico van folkloristisch programmeren met zich 
mee. De uitdaging voor Podium Mozaïek ligt in het aansluiten bij het wereldbeeld van jongeren 
van tegenwoordig. Hun identiteit wordt niet alleen bepaald door hun etnische wortels, maar ook 
door het wonen in een wereldstad en door interesses in bijvoorbeeld muziek of games.  

 

Conclusies fondsen en subsidiënten 
 
Podium Mozaïek is (nog altijd) een interessante partner voor de cultuurfondsen, met name door de 
doelgroep die het weet te bereiken.  
 

5.2 Benchmark 
Om te kunnen leren van andere theaters in de stad is een benchmark opgesteld. In deze benchmark 
zijn de gegevens van 8 andere theaters meegenomen. De theaters zijn geselecteerd op omvang (aan-
tal stoelen en voorstellingen), programmering en ligging (buiten het centrum). Tevens zijn gespreks-
partners gevraagd welke theaters zij vergelijkbaar vinden met Podium Mozaïek. In onderstaande tabel 
staan omvang en bereik van de opgenomen theaters. Podium Mozaïek heeft niet alleen een buurt-
functie, maar ook een stedelijke voorziening. Daarom zijn ook theaters met een vergelijkbare taak op 
stedelijk niveau (cultuureducatie, talentontwikkeling) opgenomen in de benchmark. 
 
Het opstellen van een benchmark roept altijd vragen en discussie op. De kunst van goed benchmar-
ken is jezelf te vergelijken met zo gelijk mogelijke anderen, zonder jezelf te verliezen in details. Ben-
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chmarken kan op macro- (kengetallen) en microniveau (inrichting van de werkprocessen). Om te kun-
nen beoordelen of Podium Mozaïek afwijkt van haar ‘peers’ is een macro-benchmark nodig op basis 
van kengetallen zoals bezettingsgraad, % eigen inkomsten,  publieksaantallen en programmakosten.  
 
Tabel 5.1 Omvang en bereik van in benchmark opgenomen theaters 

Theater Aantal stoelen 
Aantal 

voorstellingen 
Totaal 

activiteiten30 
Aantal 

bezoekers31 

Kleinschalige (buurt)theaters 

Bijlmerparktheater32 165 150 N.B.33 22.350 

Van Ostadetheater 85 221 265 13.392 

Pleintheater 80 113 166 9.373 

Muiderpoorttheater 73 102 163 18.127 

Theaters met stedelijke functie 

Bellevue 448 (3 zalen) 614 614 57.054 

Engelenbak 100 217 217 17.543 

Rozentheater 230 (2 zalen) 287 359 23.968 

Grootschalig (buurt)theater 

De Meervaart 1.100 (2 zalen) 329 359 107.126 

Podium Mozaïek 136 / 288 94 186 13.608 
Bron: jaarverslagen diverse theaters, bewerking LPBL 

 
Tabel 5.1 laat zien dat Podium Mozaïek zowel in de kleine opstelling (136 stoelen) als in de grote op-
stelling (288) stoelen, een grotere capaciteit heeft dan de meeste theaters met een buurtfunctie in de 
benchmark. Het aantal voorstellingen is lager dan bij andere theaters. Het bezoekersaantal komt on-
geveer overeen met het gemiddelde van de theaters met een buurtfunctie. Ook vergeleken met thea-
ters met een stedelijke functie (en een duidelijk profiel op talentontwikkeling en/of cultuureducatie) is 
het aantal voorstellingen bij Podium Mozaïek laag. Dit is te verklaren uit het grote aandeel zakelijke 
verhuringen (zie verder). Het totaal aantal (culturele) activiteiten bij Podium Mozaïek is, in verhouding 
tot het aantal voorstellingen, hoog. Hierin komt hun visie tot uitdrukking, dat alle programmering zo-
veel mogelijk gepaard moet gaan met informatieve nevenprogrammering. 
 
In tabel 5.2 is de financieringsstructuur van Podium Mozaïek vergeleken met de andere theaters. De 
financiële gegevens zijn ons op basis van vertrouwelijkheid verstrekt. Deze zijn daarom alleen als 
gemiddeldes (per type theater) weergegeven en niet herleidbaar tot de afzonderlijke organisaties34. 
 
 
 

                                                 
30 Voorstellingen, projecten, exposities, festivals e.d. Exclusief workshops die elders plaatsvinden, zoals op scholen. 
31 Exclusief deelnemers aan workshops die elders plaatsvinden en exclusief bezoekers door zakelijke verhuur 
32 Het Bijlmerparktheater is in oktober 2009 geopend. Het aantal voorstellingen en bezoekers op jaarbasis is geschat op basis 
van de verwachtingen voor 2010. 
33 Circus Elleboog en de Jeugtheaterschool zijn gevestigd in het Bijlmerparktheater. Hun repetities vinden hier plaats.  
34 Met uitzondering van Theater de Meervaart, dit betreft echter een openbaar jaarverslag 
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Tabel 5.2 Financieringsstructuur 

 
Podium  
Mozaïek 

Theaters met 
buurtfunctie 

Stedelijke 
functie 

Grootschalig 
(buurt)theater 

1. Publieksinkomsten en producties 21% 12% 21% 26% 

2. (Zakelijke) verhuur en horeca 34% 15% 10% 43% 

3. Subsidie gemeente 20% 2% 63% 0% 

3a. Bijdrage AFK buurtacc. 0% 13% 0% 0% 

4. Subsidie stadsdeel 10% 39% 0% 25%35 

5. Bijdrage projecten / fondsen 4% 1% 5% 0% 

6. Loonkostensubsidies 6% 15% 0% 0% 

7. Overige inkomsten  5% 4% 2% 6% 

Totaal inkomsten36 100% 100% 100% 100% 
Bron: jaarverslagen diverse theaters, bewerking LPBL 
 
Uit bovenstaande tabel blijkt het volgende: 
- Podium Mozaïek heeft een veel groter aandeel eigen inkomsten dan de meeste andere theaters in 

de benchmark. De eigen inkomsten (publiek en zakelijke verhuur) bedragen 55% van het totaal, 
voor theaters met een buurtfunctie is dit 27% en voor theaters in het centrum 30%. Alleen de 
Meervaart haalt een nog groter aandeel van haar inkomsten uit de markt: 70%.  

- Het aandeel van fondsen en projectbijdragen is omvangrijk: 15 procent. In het verleden was dit 
zelfs nog groter.  

- Vergeleken met andere theaters met een buurtfunctie is Podium Mozaïek slechts voor een be-
perkt deel afhankelijk van subsidies: 30% tegenover ruim 60% bij zowel theaters met een buurt-
functie als theaters met een stedelijke functie. Bij de Meervaart is dit percentage 25%. 

- De theaters met een buurtfunctie ontvangen een aanzienlijke bijdrage uit de centrale AFK-
middelen voor buurtaccommodaties. Podium Mozaïek kan hier geen aanspraak op maken omdat 
zij direct worden gefinancierd uit het kunstenplan.  

- De theaters in het centrum zijn voor meer dan de helft van hun inkomsten afhankelijk van de ge-
meente. Theaters met een buurtfunctie krijgen, op een uitzondering na, vrijwel geen geld vanuit 
het Kunstenplan. Podium Mozaïek wijkt hierin duidelijk af.  

- Vergelijken met theaters met een buurtfunctie maakt Podium Mozaïek weinig gebruik van gesub-
sidieerde arbeid. De overige podia hebben meer medewerkers werkzaam in een I/D baan of met 
een subsidie vanuit de motie Sargentini.  

 
Om de bevindingen ten aanzien van de financieringsstructuur beter te kunnen duiden zijn in tabel 5.3 
enkele organisatorische en financiële kengetallen opgenomen.  
 
 
 
 
 

                                                 
35 Bij de instelling van de stadsdelen is een deel van het Kunstenplanbudget geoormerkt overgegaan t.b.v. De Meervaart 
36 Afrondingsverschillen mogelijk 
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Tabel 5.3 Kengetallen financiering 

 
Podium  
Mozaïek 

Theaters met 
buurtfunctie 

Stedelijke func-
tie 

Grootschalig 
(buurt)theater 

Kosten per voorstelling37 € 9.021 € 5.049 € 3.555 € 14.547 

Kosten per activiteit38 € 4.559 € 3.377 € 3.107 € 13.332 

Kosten per bezoeker39 € 62 € 44 € 42 € 53 

Eigen inkomsten per bezoeker € 44 € 13 € 13 € 36 

Bijdrage gemeente per bezoeker € 13 € 1 € 25 n.v.t. 

Bijdrage stadsdeel per bezoeker € 8 € 19 n.v.t. € 13 

Bijdrage stadsdeel per inwoner  
(oude indeling) 

€ 3,60 € 6 n.v.t. € 1040 

Bijdrage stadsdeel per inwoner (nieu-
we indeling) € 0,85 € 5 n.v.t. € 10 

 
Ten aanzien van het kengetal ‘kosten per voorstelling’ merken wij op dat de spreiding onder de opge-
nomen theaters groot is: minimaal € 2.500 is en maximaal € 9.500.41 Podium Mozaïek bevindt zich 
aan de bovenkant van die benchmark. Een verklaring vinden we in de hoogwaardige programmering 
(i.c. hoge uitkoopsommen): internationaal, veel muziek en voornamelijk professionele podiumkunsten. 
De vaste lasten voor bijvoorbeeld marketing en een programmeur moeten over minder voorstellingen 
worden verdeeld. Tot slot speelt de waarde die Podium Mozaïek hecht aan een goede nevenpro-
grammering een rol: iedere voorstelling gaat gepaard met informatieve activiteiten. De kosten daarvan 
tellen mee in het kengetal ‘kosten per voorstelling’. Die zijn daardoor aan de hoge kant, maar de kos-
ten per activiteit liggen ruim binnen de grenzen van de benchmark. Deze bewegen zich tussen € 
2.200 en € 6.000 per activiteit42.  
 
NB: wellicht ten overvloede wijzen wij erop dat Podium Mozaïek gezien het bovenstaande maar be-
perkt vergelijkbaar is met andere theaters met een buurtfunctie. De cijfers uit tabel 5.3 dienen dus met 
enige voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden.  
 
Uit de tabel blijkt verder dat Podium Mozaïek de hoogste eigen inkomsten heeft per bezoeker. Geen 
ander theater uit de benchmark weet zoveel inkomsten te genereren uit kaartverkoop, co-producties 
en zakelijke verhuur. Wij wijzen in dit verband op de relatie tussen de hoge inkomsten uit zakelijke 
verhuur en het lage aantal voorstellingen. Doordat Podium Mozaïek voor haar inkomsten voor een 
groot deel is aangewezen op zakelijke verhuur, zijn de theaterzaal en de studio’s vaak bezet. Dat be-
tekent dat er op die momenten geen voorstellingen of culturele verhuur kunnen plaatsvinden. Meer 
voorstellingen programmeren zou dus automatisch een daling betekenen van de inkomsten uit zakelij-
ke verhuur. 
 
                                                 
37 Gecorrigeerd voor kosten zakelijke verhuur 
38 Idem, dus per culturele activiteit 
39 Idem 
40 De Meervaart werd ook in het verleden gesubsidieerd door de drie stadsdelen die nu gezamenlijk stadsdeel Nieuw West 
vormen 
41 In deze analyse is de Meervaart een zogeheten ‘outlier’ en daarom niet meegenomen 
42 Idem 
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Tabel 5.3 laat zien dat de stadsdeelsubsidie relatief laag is, niet alleen als aandeel van de totaal in-
komsten, maar ook gerelateerd aan bezoekers en inwoners. De bijdrage per inwoner van het nieuwe 
stadsdeel Amsterdam West is minder dan € 1. Voor theaters in de benchmark met een buurtfunctie is 
dat gemiddeld € 5 (tussen € 2 en € 10).  
 

Conclusies benchmark 
 
De financieringsstructuur van Podium Mozaïek wijkt af van haar ‘peers’. Vergeleken met andere thea-
ters heeft Podium Mozaïek een laag aandeel subsidies: 30% tegenover ruim 60% bij zowel buurtthea-
ters als theaters met een stedelijke functie.  
 
Het podium is daardoor voor haar inkomsten voor een groot deel aangewezen op zakelijke verhuur. 
Het aandeel eigen inkomsten is groter dan de meeste andere theaters in de benchmark. De eigen 
inkomsten (recettes en zakelijke verhuur) bedragen 55% van het totaal, voor theaters met een buurt-
functie is dit gemiddeld 27% en voor theaters in het centrum 30%.  
 
De financieringsstructuur heeft gevolgen voor (de organisatie van) de activiteiten: Podium Mozaïek 
kan minder voorstellingen realiseren dan haar ‘peers’. Om de exploitatie rond te krijgen worden de 
faciliteiten immers ingezet voor zakelijke verhuur.  
 
 



 

 

   
 
 

31

6. Conclusies  

Marktonderzoek programmering 
Ten aanzien van het bereik en omvang van Podium Mozaïek constateren wij het volgende: 
- 40% van de ondervraagden in Amsterdam West, Amsterdam en de regio kent Podium Mozaïek. 

Podium Mozaïek is vooral bekend onder allochtonen, dertigers en hoger opgeleiden;  
- 60% van de bezoekers is afkomstig uit stadsdeel Amsterdam West; 
Podium Mozaïek trekt dus een bijzondere doelgroep, te weten allochtonen en relatief jonge mensen, 
afkomstig uit een ‘moeilijke’ wijk qua cultuurparticipatie. 
 
Ten aanzien van de vraag en behoefte van (potentiële) bezoekers constateren wij dat de bestaande 
bezoekers tevreden zijn over het aanbod en de ambiance. De ondervraagden geven aan vooral geïn-
teresseerd te zijn in comedy, wereldblockbusters en IDFA op locatie 
 
Ten aanzien van de kansen voor Podium Mozaïek constateren wij dat er bezoekerspotentieel is voor 
meer voorstellingen. 

Marktonderzoek cultuureducatie 
Ten aanzien van het bereik en omvang van de cultuureducatie constateren wij dat Podium Mozaïek 
een redelijk marktaandeel heeft en 14 van 34 scholen in Amsterdam West bereikt.  
 
Ten aanzien van de vraag en behoefte van (potentiële) afnemers constateren wij dat het aanbod van 
Podium Mozaïek goed aansluit bij de behoefte van scholen. Er wordt rekening gehouden met het taal-
niveau en de culturele achtergrond van de leerlingen en Podium Mozaïek is volgens de geïnterview-
den een betrouwbare partner. Daarnaast is Podium Mozaïek prettig dichtbij voor de scholen in het 
stadsdeel.  
 
Tot slot constateren wij dat de markt voor cultuureducatie moeilijk is. Er is veel concurrerend aanbod 
en de prijzen zijn laag. Het is daardoor lastig de activiteiten zonder subsidie of kostendekkend aan te 
bieden.  

Marktonderzoek laboratoriumfunctie 
Ten aanzien van het bereik en omvang constateren wij dat de laboratoriumfunctie van Podium Moza-
iek een beperkte toegevoegde waarde heeft. Er worden weinig projecten gerealiseerd en er zijn veel 
andere aanbieders. Jonge makers geven aan dat hun projecten ook zonder Podium Mozaïek tot stand 
waren gekomen.  
 
Ten aanzien van de vraag en behoefte op dit gebied constateren wij dat de financiële mogelijkheden 
beperkt zijn. Een beperkt aantal werkplaatsen en productiehuizen is opgenomen in de basisinfrastruc-
tuur. Daarnaast zijn er alleen projectsubsidies mogelijk, waarvoor ook vele andere gegadigden zijn.  
 
Naast het zelf produceren met behulp van projectsubsidies, zien wij een potentiële mogelijkheid om 
jong talent te scouten en hen tegen lage kosten een podium te bieden (zonder dit zelf te produceren). 
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Podium Mozaïek lijkt dan vooral een functie te hebben op Turks en Noord-Afrikaans talent en (ama-
teur)talent uit de buurt. 

Waarde Podium Mozaïek voor Amsterdam West 
Podium Mozaïek is een aantrekkelijke voorziening en trekt een hoger opgeleid, cultuurminnend pu-
bliek. Dat leidt tot: 
- een beter imago van de wijk 
- nieuwe bewonersgroepen in de wijk 
- een toegenomen koopkracht 
- meer en betere voorzieningen 
 
Podium Mozaïek draagt ook bij aan ‘ontmoeten en begrijpen’ van bewoners onderling, door contact 
tussen en begrip voor buurtbewoners. Dat leidt tot: 
- een verbeterde sociale cohesie 
- een verbeterde leefbaarheid 
Deze bijdrage kan echter, gezien het bereikte aantal buurtbewoners, nog groter. 
 
Het belang van Podium Mozaïek voor Amsterdam West vertaalt zich in een waardestijging van het 
vastgoed van € 6,5 miljoen 

Fondsen en subsidiënten 
Podium Mozaïek is (nog altijd) een interessante partner voor de cultuurfondsen, met name door de 
doelgroep die het weet te bereiken.  

Benchmark 
De financieringsstructuur van Podium Mozaïek wijkt af van haar ‘peers’. Vergeleken met andere thea-
ters heeft Podium Mozaïek een laag aandeel subsidies: 30% tegenover ruim 60% bij zowel buurtthea-
ters als theaters met een stedelijke functie.  
 
Het podium is daardoor voor haar inkomsten voor een groot deel aangewezen op zakelijke verhuur. 
Het aandeel eigen inkomsten is groter dan de meeste andere theaters in de benchmark. De eigen 
inkomsten (recettes en zakelijke verhuur) bedragen 55% van het totaal, voor theaters met een buurt-
functie is dit gemiddeld 27% en voor theaters in het centrum 30%.  
 
De financieringsstructuur heeft gevolgen voor (de organisatie van) de activiteiten: Podium Mozaïek 
kan minder voorstellingen realiseren dan haar ‘peers’. Om de exploitatie rond te krijgen worden de 
faciliteiten immers ingezet voor zakelijke verhuur. 
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7. Elementen voor de toekomst 

Programmering 
Er is ruimte voor meer voorstellingen. Door meer te programmeren stijgt de waarde die Podium Moza-
iek heeft voor stadsdeel West en haar bewoners. Op basis van het onderzoek adviseren wij om, in-
dien wordt gekozen voor meer programmeren, in te zetten op:  
- Comedy, wereldblockbusters en festivals op locatie, op basis van het marktonderzoek; 
- Jong talent uit de buurt, op basis van de gesprekken met eventuele financiers; 
- Community art projecten, vanwege de toegevoegde waarde die dit creëert voor de bewoners van 

Amsterdam West. 
 
Dit type voorstellingen heeft als voordeel dat het goedkoper is (qua uitkoopsommen) dan bijvoorbeeld 
internationale muziek en voor de laatste twee geldt dat het bijdraagt aan de sociale cohesie en leef-
baarheid in het stadsdeel.  
 
Knelpunt is dat meer voorstellingen automatisch betekent dat de programmakosten stijgen en dat 
Podium Mozaïek minder inkomsten kan genereren uit zakelijke verhuur. Compenseren met publieks-
inkomsten is moeilijk. Noodzakelijke voorwaarde zou dus extra inkomsten uit subsidies of van cultuur-
fondsen zijn.  

Cultuureducatie 
De kerntaak cultuureducatie kan nu niet kostendekkend worden aangeboden. Podium Mozaïek heeft 
aangegeven deze functie waarschijnlijk niet meer te kunnen uitvoeren als er geen extra inkomsten 
worden gevonden. Extra inkomsten kunnen in theorie afkomstig zijn van scholen, cultuurfondsen of 
het stadsdeel. Bij al deze bronnen doen zich knelpunten voor: 
- Het is niet reëel te verwachten dat scholen (veel) meer gaan betalen per leerling. Er is immers 

veel concurrerend aanbod dat vaak ook nog goedkoper is.  
- De cultuurfondsen stellen in de regel alleen ontwikkelgeld ter beschikking. De financiering van 

succesvolle programmalijnen moet, na de ontwikkelfase, door andere partijen overgenomen wor-
den.  

- Het stadsdeel heeft de komende jaren te maken met een stevige bezuinigingsdoelstelling. 
 
De waarde voor de afnemers in het stadsdeel is groot, verlies van deze functie betekent een verlies 
voor het stadsdeel.  

Laboratoriumfunctie 
In lijn met de aanbeveling ten aanzien van programmering adviseren wij om hierbij in te zetten op het 
programmeren van jong talent uit de buurt. Op die manier is het mogelijk om relatief goedkoop, extra 
voorstellingen te realiseren en een bijdrage te leveren aan binding tussen buurtbewoners. Daarnaast 
constateren we dat fondsen nog altijd zeer gecharmeerd zijn van de doelstellingen en doelgroepen 
van Podium Mozaiek. Het ligt dus in de lijn der verwachting dat het ook in de toekomst mogelijk moet 
zijn om projectensubsidies te verwerven voor deze activiteit.  


