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Meervaart: het huis met vele deuren 
 
Een woensdag in de Meervaart 
Leerlingen van het Nova College stromen om 9:00 
uur Studio West binnen voor hun theaterlessen. Bij 
de hoofdingang staat Basisschool De Punt klaar 
voor de schoolvoorstelling van het Filiaal. Mannen 
met stropdassen passeren en vervolgen hun weg 
naar een zakelijke vergadering in zaal 10. Bij de 
artiesteningang stapt om 10:00 uur de technische 
ploeg van flamenco-artiest Maria Juncal het gebouw 
binnen. Om 12:30 uur schuift iedereen aan voor de 
gemeenschappelijke lunch. De docenten van 4West 
moeten opschieten want hun leerlingen staan klaar 
voor hun wekelijkse les. De kassamedewerkers  
 

 
eten beneden vanwege een ingelaste voorstelling 
van De Caribbean Combo. Terwijl de parkeergarage 
zich vult met families uit de hele stad, die komen 
voor de jeugdvoorstelling van het Filiaal, stappen 
Adiljo en Ronny Studio West binnen om hun film te 
monteren. Een dansdocent geeft om 19:15 uur een 
inleiding bij de voorstelling van Maria Juncal in zaal 
5. Om 20:15 uur gaat de gong, de voorstelling start: 
anderhalf uur Andalusische muziek en dans. Na 
afloop ontmoeten de artiesten en het publiek elkaar 
aan de bar. Als de techniek heeft opgeruimd en de 
posterborden voor het medische congres van de 
volgende dag zijn geplaatst, zit de dag erop. Tijd 
voor een laatste drankje in de artiestenfoyer. 

Leeswijzer 
In dit ondernemingsplan staat beschreven wat de ambities en de visie van de Meervaart zijn en hoe wij deze 
denken te realiseren. Het eerste hoofdstuk (inleiding) beschrijft welke rol de instelling speelt (en wil spelen) 
binnen de stad Amsterdam en welke concrete ambities de Meervaart heeft. Na een beschrijving van de 
kernactiviteiten (hfdst. 2) volgt een overzicht van de relatie met bestaand en toekomstig publiek (hfdst. 3). 
In hoofdstuk 4 komt de organisatie aan de orde. In hoofdstuk 5 geven we inzicht in het cultureel 
ondernemerschap. De meerjarenbegroting wordt toegelicht in het laatste hoofdstuk. 
 
1.   Inleiding 
1.1 Een kort historisch overzicht 
De Meervaart is 30 jaar geleden ontstaan vanuit een bewonersinitiatief. Sindsdien is de omgeving sterk 
veranderd van een rustige, groene tuinstad met 80.000 inwoners in een multiculturele stad met 140.000 
inwoners. Daarmee is het stadsdeel uitgegroeid tot het grootste van Amsterdam, met een etnisch zeer 
diverse bevolkingssamenstelling. 
 
De Meervaart paste zich aan de veranderde omstandigheden aan; de mentaliteit van een doener. In de jaren 
tachtig stonden de oudere bewoners centraal in een organisatie die vooral werd bestierd door vrijwilligers. 
Het volgende decennium verschoof de aandacht naar jongeren met initiatieven als Kunstbende en Cinekid. 
Eind jaren negentig transformeerde nieuwbouw de Meervaart tot een volwaardig schouwburg- en 
congrescentrum met twee zalen van respectievelijk 800 en 280 stoelen en een grootstedelijke functie en 
uitstraling. Met ca. 60% aan eigen inkomsten, opereert de Meervaart sindsdien in de voorhoede van het 
cultureel ondernemerschap. Toch ontbrak er iets. Het aanbod voor de grote groep jongeren in Nieuw-West 
beperkte zich tot eenmalige activiteiten als Kunstbende en jeugd- en jongerenvoorstellingen. Vanuit de 
behoefte om deze groep structureel aan het theater te binden is in 2004 Studio West opgezet. Daarmee 
belandde de Meervaart in een nieuwe fase, waarin educatie een prominent onderdeel werd van de 
activiteiten. Studio West biedt al zeven jaar workshops en jaartrainingen op het gebied van dans, muziek, 
theater en nieuwe media.  
 
Geïnspireerd door de activiteiten met Studio West volgden nieuwe initiatieven, zoals Jeugdtheaterschool 
4West. Lokale producenten en (jonge) theatermakers benaderden de Meervaart voor ondersteuning en een 
plek in de programmering. Deze activiteiten en ontwikkelingen werden onderdeel van het Meervaart beleid 
onder de noemer Powered-By. De dynamiek en bedrijvigheid die zo ontstond, is terug te lezen in de hiervoor 
beschreven dag. 
 
1.2 Ambities voor de periode 2013-2016 
De Meervaart heeft een ruim palet aan activiteiten met als kerntaak de presentatie van podiumkunsten. 
Waar in de binnenstad de theaters een meer specifieke programmering hebben, richt de Meervaart zich op 
de breedte van de podiumkunsten. Wij hebben hiermee een trouw publiek opgebouwd. Met onze 
buurtgebonden activiteiten is de Meervaart genesteld in het stadsdeel Nieuw-West. Er is een nauwe relatie 
met de directe omgeving waardoor wij behoeften in een vroeg stadium signaleren en ondersteunen. 
Inwoners van alle leeftijden en culturen hebben dankzij de Meervaart een laagdrempelige toegang tot de 
podiumkunsten als beoefenaar of toeschouwer.  
 
De Meervaart werkt aan een verantwoorde verhouding van publieke en private middelen. Wij realiseren 
zelfstandig een substantieel deel aan inkomsten (60%) met onze verhuur- en horeca-activiteiten, die zo een 
forse bijdrage leveren aan onze culturele ambities.  
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Binnen de culturele infrastructuur van het grootstedelijk gebied Amsterdam wil de Meervaart een 
onderscheidende rol spelen. Wij nemen verantwoordelijkheid voor de culturele carrière van de inwoners van 
Nieuw-West. Voor het behouden en inhoudelijk verstevigen van deze positie in de komende 
kunstenplanperiode hebben wij de volgende ambities. 
 
In ons aanbod gaan we: 
1.  op het gebied van de programmering nog nauwer aansluiten bij de behoeften en wensen van ons 

 huidige en aspirant publiek. In overleg met de overige podia in de stad programmeren we             
(inter)nationale klasse afgestemd op de culturele achtergrond van de bewoners en spraakmakend 
genoeg voor alle Amsterdammers  

2.  de activiteiten integreren op het gebied van talentontwikkeling die de afgelopen jaren zijn opgezet. 
 Wij dragen zorg voor de keten van talentontwikkeling voor kinderen, jongeren en volwassenen  
3.  als cultureel intendant van Nieuw-West lokale (amateur) initiatieven actief ondersteunen en nieuw 
 aanbod initiëren en ontwikkelen 
 
Op het gebied van bedrijfsvoering en financiering streven we naar: 
1.  een efficiencyslag door het opzetten van ‘Meervaart: Studio’; een verregaande samenwerking tussen 

4West, Studio West, Jong Rast en Kunstbende Amsterdam 
2.  verhoging van de eigen bijdragen van cursisten en scholen bij de educatieve activiteiten 
3. uitbreiding van de congresfunctie met extra capaciteit om onze concurrentiepositie te behouden 
 
Met deze ambities vergroot en innoveert de Meervaart haar kunstzinnig, cultureel, zakelijk en 
maatschappelijk rendement. De Meervaart wil alle bewoners van Nieuw-West aandeelhouder te maken in 
haar activiteiten. Podiumkunsten zien wij als een belangrijke waarde in het persoonlijke leven en het 
maatschappelijke verkeer. Theater biedt een veelheid aan perspectieven en toont de diverse manieren 
waarop iemand zich kan verhouden tot de wereld om zich heen. Het verrijkt de zintuiglijke en intellectuele 
ervaring omdat naast aandacht voor de feitelijke werkelijkheid ook ruimte wordt gegeven aan dromen, 
angsten, verlangens en verbeelding. Door in te zetten op cultuurparticipatie, cultuureducatie en presentatie 
van de podiumkunsten faciliteren wij culturele kennismaking, discussie en reflectie. De Meervaart wil het 
huis van Nieuw-West zijn waar onderling respect, nieuwsgierigheid en het slechten van culturele drempels 
centraal staat. Als culturele instelling dragen we actief bij aan de ontwikkeling van de culturele ambitie van 
bewoners, betrokken burgerschap en een rijke leefomgeving.  
 
In het kader van het Kunstenplan 2013-2016 zien wij voor de Meervaart een rol weggelegd in de functionele 
ruimte als buurtaccommodatie.  
 
2    Meervaart: het huis met vele deuren 
2.1 Belang voor Amsterdam 
De Meervaart is gevestigd in het centrum van Amsterdam Nieuw-West, een stadsdeel met 140.000 
inwoners. In omvang is Nieuw-West het grootse stadsdeel van Amsterdam en te vergelijken met steden als 
Haarlem, Amersfoort en Den Bosch.  
 
Het stadsdeel kenmerkt zich door: 
a. een grote bandbreedte in culturele en sociaal-economische achtergrond van de bewoners 
b. ca. 50% inwoners van niet-Nederlandse afkomst 
c. centrale ligging te midden van economische groeicentra ( Schiphol, Zuidas, Sloterdijk) 
d. aantrekkelijke woongebieden op nieuwbouw locaties als Nieuw Sloten, Aker, Delflandbuurt 
e.  veel gezinnen en een toenemend aantal inwoners 
f. de aanwezigheid van 35.000 jonge Amsterdammers onder de 30 jaar. Nieuw-West is daarmee het 
 jongste stadsdeel   
g. de aanwezigheid van een stadscentrum rond het Osdorpplein 
h. een nadruk op wonen, winkelen en recreatie  
 
De Meervaart is in dit gebied de enige podiumvoorziening, gesitueerd in het winkelhart van het stadsdeel. 
Samen met de muziekschool en de openbare bibliotheek (de best lopende dependance van de OBA) heeft 
de Meervaart 8.900 m2 aan cultuurruimte.  
 
Met haar educatieve activiteiten voor kinderen, jongeren en volwassenen heeft de Meervaart een 
opstapfunctie richting de podiumkunsten, zowel in het eigen stadsdeel als voor heel Amsterdam. 
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2.2 Kernactiviteiten 
De Meervaart is als een huis met vele ingangen die leiden naar het podium. Wij nemen een actieve rol ten 
aanzien van de ontwikkeling, verdieping en continuering van het culturele klimaat.  
 
De Meervaart kent vier kerntaken: 

1. presentatie podiumkunsten 
2. cultureel intendant in Nieuw-West 
3. talentontwikkeling  
4. verhuur & horeca  

 
Deze kernactiviteiten groeperen wij in drie takken; Meervaart: Theater (programmering en cultureel 
intendant), Meervaart: Studio (talentontwikkeling) en Meervaart: Congressen (verhuur en horeca).  
 
2.2.1 Presentatie podiumkunsten | Meervaart: Theater 
Het hart van de Meervaart is het podium. Hier presenteren wij de podiumkunsten in een mix van artistieke 
kwaliteit, publiekstoegankelijkheid en lokale betrokkenheid. 
 
De Meervaart trekt van oudsher een grote groep autochtone bewoners die trouw blijven komen. Het 
allochtone publiek daarentegen bezoekt incidenteel onze voorstellingen. Het vaste publiek blijven wij 
bedienen met een veelzijdige selectie uit het landelijke aanbod aan podiumkunsten. Wel gaan wij hier 
scherpere keuzes maken, rekening houdend met de programmering van collega-theaters in de regio. 
Hoewel wij de wensen en het animo van ons vaste publiek een grotere rol laten spelen bij de keuzes, gaan 
wij ons publiek ook verleiden om kennis te maken met nieuw repertoire en waar nodig doorverwijzen naar 
onze collega’s in de stad. Het incidentele publiek willen wij structureler binden aan de Meervaart. Een 
aanpassing van de programmeringscyclus is hiervoor noodzakelijk, omdat met name de multiculturele 
programmering op termijnen van 5 á 6 weken geprogrammeerd wordt. Het aanbod in onze jaarbrochure zal 
als gevolg van dit beleid afnemen ten gunste van aanbod dat op korte termijn wordt geproduceerd. 
 

 

Programmeringsprofiel  
De Meervaart kiest voor een profiel dat gebouwd 
wordt op vier pijlers: iconen, bewezen kwaliteit, 
ontwikkeling en lokale betrokkenheid. 
 
Toonaangevend wordt de Meervaart op het gebied 
van muziek en theater met een oorsprong in het 
Middellandse Zeegebied en Noord-Afrika, zoals 
iconen Ghalia Benali en Cristina Branco. Meer 
specifiek gaan wij muzikale topkwaliteit uit 
Suriname (Suripop) en de Antillen programmeren. 
Zangers en acteurs uit Marokko, Algerije en Turkije 
gaan tot het vaste aanbod behoren. Denk daarbij 
aan de zanger Baaziz (Algerije) en de 
Marokkaanse comédienne Meryem Zaimi.  
 
In het genre toneel programmeren we de 
publiekstrekkers van de grotere gesubsidieerde 
gezelschappen, zoals het Ro Theater en Het 
Toneel Speelt. Dit zijn producties die hun succes al 
bewezen hebben in de randstad. Denk daarbij aan 
een voorstelling als ‘Een Midzomernachtsdroom’ 
van het Nationale Toneel. Het zijn de klassiekers 
uit de toneelcanon die op een vernieuwende 
manier gebracht worden. In de kleine zaal is ruimte 
voor jonge, nieuwe makers en zij die zich al 
bewezen hebben met kwalitatief hoogwaardige 
producties. Voorbeelden hiervan zijn Keesen en 
Co en Mugmetdegoudentand. 
 
Binnen het cabaret en kleinkunst richten wij ons 
deels op gearriveerde grootheden als Theo 
Maassen en Najib Amhali. In de kleine zaal bieden 
we ruimte aan de jonge cabaretiers die zich al 

hebben bewezen en potentie hebben om door te 
groeien naar de grote zaal, zoals Micha Wertheim.
 
Het multiculturele cabaret van eigen bodem 
behoudt een stevige plek in de Meervaart. De 
Caribbean Combo (o.a. Roué Verveer en Jandino 
Asporaat) behoort tot de vaste bespelers met 
langere series. Zij trekken weer jongere 
comedians aan die in onze kleine zaal hun nieuwe 
shows kunnen uitproberen. Denk hierbij aan 
artiesten in ontwikkeling als Soundos en Deng 
Boy. 
 
Op het gebied van de dans richten wij ons in 
beperkte mate op het klassieke repertoire, vaak 
gedanst door grote Russische gezelschappen. Bij 
de moderne dans kiezen wij voor een beperkt 
aanbod uit het toegankelijke repertoire, zoals 
bijvoorbeeld Conny Janssen Danst. Het 
zwaartepunt zal liggen bij gezelschappen die een 
jong publiek trekken, zoals Ish en Aya. 
Ontwikkelingen binnen de urban dance volgen we 
op de voet en we brengen internationaal het beste 
op dat gebied, zoals bijvoorbeeld Accrorap. 
 
Op het gebied het jeugd- en jongerentheater 
richt de Meervaart zich in de grote zaal op de 
gesubsidieerde voorstellingen van groepen als de 
Toneelmakerij en Theater Terra. In de kleine zaal 
brengen wij een mix van toegankelijke producties 
van artiesten als Pieter Tiddens tot voorstellingen 
van Stella den Haag en Bontehond voor de meer 
geoefende kijkers. 
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2.2.2 Cultureel intendant van Nieuw-West 
Vanuit haar lokale betrokkenheid treedt de Meervaart op als cultureel intendant van Nieuw-West. Deze 
functie was voorheen een onderdeel van ons Powered-By-beleid. Met dit beleid richten wij ons op de 
ontwikkeling, ondersteuning en presentatie van de amateurkunst en het professionele kunstenveld in Nieuw-
West. Het intendantschap beslaat verschillende gebieden:  
 
a. Ondersteuning en presentatie amateurkunst  
Uit het amateurveld ervaren wij de behoefte aan specifieke ondersteuning bij het realiseren van 
samenwerkingen en fondsenwerving. Sinds februari 2010 zijn in Amsterdam de vier Servicepunten 
AmateurKunst Amsterdam (SAKA) actief; een uitwerking van Kunstenplan 2009-2012, ambitie Prachtstad. 
SAKA is er voor de ondersteuning van lokale amateurskunstenaars. Zij zijn gevestigd in Theater De 
Engelenbak, Muziekschool Noord, het Bijlmerparktheater en de Meervaart.  Een soortgelijke functie heeft het 
Muziekpodium Nieuw-West, het platform voor lokale muziekverenigingen dat wordt gefaciliteerd door de 
Muziekschool Amsterdam en de Meervaart. De subsidie van SAKA wordt per 2013 beëindigd, maar de 
Meervaart wil de rol van SAKA blijven invullen en integreren met activiteiten van het muziekpodium omdat 
het voorziet in een behoefte. In de huidige praktijk blijken genoemde activiteiten één van onze voelsprieten 
te zijn in het amateurveld waardoor we op de hoogte blijven van wat er leeft en fungeert het servicepunt als 
een brug naar de Meervaart.  
 
De Meervaart stelt jaarlijks zes zondagen de blauwe zaal beschikbaar voor een concert waarin twee 
uiteenlopende verenigingen, aangesloten bij het Muziekpodium, samenwerken. Hoogtepunt van het seizoen 
is de Sloterproms, een groots opgezet muziekfestijn waar 250 amateur-muzikanten van allerlei pluimage 
aan deelnemen onder leiding van een artistiek team van de Meervaart en Holland Symfonia. De eerste editie 
in 2011 was een succes.  
 
Met ingang van 2012 produceert de Meervaart in samenwerking met het Nationale Ballet jaarlijks een groot 
soortgelijk evenement voor de amateurdans onder de titel Sloterdans. Ook hier staat de inbreng van lokale 
dansgroepen voorop.  
 
De Meervaart is ook een podium voor scholen, verenigingen en culture instellingen. Voor deze culturele 
verhuur hanteren we aangepaste tarieven. Tot de vaste culturele huurders van de Meervaart behoren Aslan 
muziekcentrum, de Poëzie Revue, de dansopleiding van Lucia Marthas, Zangvereniging Cantare en het 
Amsterdams Volkskoor. 
 
b. Begeleiding lokale makers en projecten 
De Meervaart biedt makers een podium en ondersteunt hen met faciliteiten, fondsenwerving, publiciteit en 
artistiek advies. Wij richten ons op drie groepen makers:  

1. Vanuit de Studio-activiteiten creëren wij eigen 
aanbod (amateurs). De eerste resultaten waren 
jongerenproducties als Crush en dansevent Break a 
Leg. De komende jaren investeren wij zowel op 
inhoudelijk als organisatorisch vlak in een groep 
makers uit de eigen stal. 
  
2. Voor twee jonge en nieuwe talentvolle makers 
opent de Meervaart jaarlijks haar deuren voor het 
maken van een productie. Het is belangrijk dat 
talenten uit Nieuw-West na het afronden van een 
kunstvakopleiding niet uit het zicht verdwijnen. De 
makers hebben een voorbeeldfunctie en inspireren 
anderen tot cultuurparticipatie. Het zijn makers met 
betekenis voor Nieuw-West, ze maken kwalitatief 

hoogwaardig werk en hebben potentie voor een plek 
op de landelijke podia. Een voorbeeld van zo’n 
maker is Monique Duurvoort. Na een carrière als 
danseres bij het Nationale Ballet en choreografe bij 
ISH, maakt zij nu eigen voorstellingen met  een 
combinatie van urban en moderne dans. 
 
3. Als podium committeert de Meervaart zich 
eveneens aan een aantal ervaren professionele 
makers, te weten Parels voor de Zwijnen 
(maatschappelijk locatietheater) en Bart Oomen 
(maatschappelijk muziektheater). Zij richten hun 
vakmanschap op het maken van maatschappelijk 
betrokken voorstellingen voor een groot publiek.  

Alle genoemde samenwerkingsverbanden reiken 
verder dan alleen het maken van een voorstelling. Er wordt een verbinding gelegd met onze Studio-
activiteiten, wat uitmondt in randprogrammering rond de voorstellingen. 
 
c. Presentatie van lokale producenten 
De komende periode zet de Meervaart de deuren nog wijder open voor lokale producenten, die (nog) niet 
hun weg naar de grotere verkoopkanalen hebben kunnen vinden. Producenten als Refresh Events (o.a. 
producent van de Borrelnootjez) en 24 Karaats richten zich op een jong, cultureel divers publiek uit de wijk. 
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Wij bieden hen de mogelijkheid om hun producties professioneel te presenteren. Deze programmering vindt 
vaak plaats op de zeer korte termijn. De Meervaart houdt hiervoor ruimte in haar aanbod en levert een 
bijdrage aan de promotie. Zo helpen wij producenten op weg en komen wij in contact met nieuwe 
doelgroepen. De afgelopen jaren is al flink geïnvesteerd in dit type programmering en we gaan dit in de 
komende periode verder uitbouwen en bestendigen. 
 
2.2.3 Talentontwikkeling | Meervaart: Studio 
Het begrip Talentontwikkeling staat voor: ‘potentieel aanboren, motiveren, behouden en ontwikkelen’1. 
Cultuureducatie en talentontwikkeling zien wij als de ruggengraat van onze organisatie. Nieuw-West is het 
jongste stadsdeel van Amsterdam; er zijn relatief veel (grote) gezinnen en scholen gevestigd in Nieuw-West. 
Vanuit onze wens om een bijdrage te leveren aan de culturele carrière van alle bewoners van Nieuw-West 
biedt de ‘Meervaart: Studio’ de jeugd een lange leerlijn aan die start bij de onderbouw van het 
basisonderwijs en doorgaat tot actieve kunstbeoefening in de vrije tijd voor jongeren/jong volwassenen. 
Daarnaast bieden we kinderen en volwassenen verdieping in de vorm van inleidingen en kijkcursussen bij de 
voorstellingen. Amateurs van alle leeftijden kunnen bij de Meervaart terecht voor informatie en 
ondersteuning en we bieden hen een professioneel podium. Hiermee heeft de Meervaart een stevige 
inhoudelijke basis neergezet om talenten over een langere termijn te kunnen ontwikkelen. 
 

Inmiddels is er een team opgebouwd met docenten bij wie het artistiek inhoudelijke, het pedagogisch 
didactische en de maatschappelijke betrokkenheid evenredig vertegenwoordigd zijn. Om de kwaliteit van 
onze medewerkers te onderhouden en verder te ontwikkelen, organiseren we docentendagen. Deze dagen 
worden gebruikt om ervaringen uit te wisselen, nieuwe ideeën op te doen en vaardigheden te trainen.  

Visie 
Met haar Studio-activiteiten levert de Meervaart 
een bijdrage aan het versterken van creatieve 
competenties en vaardigheden van kinderen. Het 
gaat om competenties die een belangrijke 
aanvulling zijn op de cognitieve vaardigheden die 
kinderen op school opdoen, zoals: fantasie 
gebruiken, abstract en innovatief denken, 
argumenteren, vergroten van de eigenwaarde, 
presenteren voor publiek. Onderzoek wijst steeds 
vaker uit dat culturele competenties in belangrijke 
mate bijdragen aan het welzijn en de kansen van 
kinderen op de langere termijn. Sommige 
onderzoekers stellen zelfs dat investeren in 
cultuureducatie een absolute noodzaak is om 
onze economische voorsprong te behouden. Om 
met hersenonderzoeker Mark Mieras te spreken: 
‘Als we de toekomst serieus nemen, moeten we 
ook Kunstonderwijs serieus nemen’. 
Daarnaast verrijken we met het educatieve 
programma het maatschappelijk klimaat door als 
kunstinstelling, zonder oordeel, actuele en 
relevante thema’s bespreekbaar maken. Daarmee 
bieden wij jong en oud handvaten om te 
reflecteren op hun leefsituatie, een mening te 
vormen en eventueel tot actie over te gaan. Dit is 
van wezenlijk belang om te komen tot een 
maatschappij met betrokken, actieve burgers.  
 

Werkwijze 
De jeugd- en jongereneducatie van de Meervaart 
heeft altijd zowel een receptieve, actieve als 
reflectieve component. De theatrale ervaring staat 
steeds centraal bij onze activiteiten en daarom 
starten we met een verhaal. Omdat er ontzettend 
veel verhalen bestaan en er duizend-en-èèn 
manieren zijn om ze te vertellen, zijn er bij elk 
verhaal passende werkvormen en een relevante 
training van vaardigheden te vinden. De Meervaart 
vindt het belangrijk kinderen en jongeren zowel 
sleutels aan te reiken om naar theater te leren 
kijken als te laten ervaren hoe het is om zelf een 
spelsituatie uit te werken of een personage te 
verbeelden. De leefwereld van de kinderen en 
jongeren uit Nieuw-West en recente 
ontwikkelingen in de kunsten zijn leidend bij de 
bepaling van ons aanbod. Dit houdt het aanbod 
divers, actueel en in ontwikkeling. ‘Meervaart: 
Studio’ levert maatwerk en kijkt per groep 
leerlingen hoe het hun wereld kan verbeelden, 
vergroten of verrijken. 
 
 
 

 
Op de volgende pagina kunt u in een tabel zien hoe de Meervaart haar activiteiten op het gebied van 
cultuureducatie en talentontwikkeling onderverdeelt naar de richtlijnen van de Hoofdlijnennotitie 2013 – 
2016. 
 
 
 

                                                 
1 Drenth, M. en Zant, P. van der (2007) Niet onder de korenmaat. Eindrapportage van onderzoek naar talentontwikkeling 
op gebied van Kunst en Cultuur 
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 Kinderen Jongeren Volwassenen Amateurs 

a. Kennismaken 
Schoolvoorstellingen 
Spelen in de Klas 
Express Your Best 
Kijkclub 

Schoolvoorstellingen
Express Your Best 
Kunstbende 

Inleidingen Servicepunt 

b. Ontwikkelen 

Jaartrainingen en 
Productiegroepen 
theater, video, beel-
dende kunst en dans 

Kunstbende 
Productiegroepen 
theater, video, beel-
dende kunst, dans 
V.O. Verdiepings-
trajecten  

Cursus ‘Kijk op 
Theater’ 

Servicepunt 
Sloterproms 
Sloterdans 

c. Bekwamen  Junior Workshop 
Docent traject 

  

d. Excelleren   Begeleiding 
jonge makers 

 

ad a. Kennismaken 
Schoolvoorstellingen: de educatie voor het primair onderwijs en VMBO bestaat uit een inleiding op school, 
een voorstellingsbezoek in de Meervaart en aansluitend een workshop. Ook het project ‘Spelen in de klas’, 
waarbij 3 acteurs een kort toneelstuk spelen in de klas, valt onder de noemer kennismaking. 
 
Inleidingen: Bij een selectie van de reguliere theatervoorstellingen kan men een inleiding bijwonen. Door ons 
publiek goed te informeren over de voorstellingen willen we de drempel naar theaterbezoek of actieve 
cultuurparticipatie wegnemen. 
 
Express Your Best: In samenwerking met Ymere biedt ‘Meervaart: Studio’ gratis korte 
kennismakingstrajecten in verschillende wijken. Op deze manier krijgen zoveel mogelijk kinderen de kans 
hun talent en culturele interesses te verkennen.  
 
Kijkclub: kinderen bezoeken met een theaterdocent een serie jeugdvoorstellingen met nagesprek/workshop. 
 
Kunstbende: Jaarlijks staat de gehele Meervaart een dag in het teken van Kunstbende. In de aanloop naar 
deze landelijke talentenjacht die in 13 regio’s in Nederland wordt gehouden, worden er jonge talenten tussen 
de 12 en 18 jaar geworven, die hun act presenteren op ons podium. 
 
Servicepunt: zie omschrijving bij 2.2.2 (a) 
 
ad b. Ontwikkelen 
Cursussen, jaartrainingen en productiegroepen: de Meervaart biedt kinderen, jongeren en jong-volwassen, 
in de vrije tijd jaartrainingen en productiegroepen op het gebied van theater, dans, film en muziek. 
Tweejaarlijks maakt ‘Meervaart: Studio’ met een selectie van deelnemers een bijzondere zomerproductie.  
 
Verdiepingstrajecten voor voortgezet onderwijs: Het VMBO bieden we actieve binnenschoolse trajecten van 
10 lessen en projectenweken naar thema. Alle trajecten eindigen met een presentatie in de Meervaart. 
 
Cursus Kijk op Theater: Voor volwassenen en kinderen die hun culturele kennis, inzicht en blikveld willen 
verbreden is er de cursus ‘Kijk op theater’. Het gaat hier om korte kijkcursussen die gekoppeld zijn aan een 
reeks voorstellingen, waarbij een specifieke podiumdiscipline centraal staat. 
 
Sloterproms / Sloterdans: zie 2.2.2.(a) 
 
ad c. Bekwamen 
Junior Workshop Docent-traject: Jaarlijks krijgen 12 getalenteerde jonge (amateur)kunstenaars een 
didactische training en coaching op maat richting kunstvakonderwijs en het semi-professionele circuit. De 
Junior Workshop docenten assisteren bij de Studio-activiteiten van de Meervaart en treden op als 
ambassadeur. Het Kunstenplan 2013-2016 ondersteunt geen activiteiten in het kader van bekwamen. De 
Meervaart vindt het Junior Workhop Docent-traject echter een belangrijke schakel in de hele keten van 
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talentontwikkeling in Nieuw-West en wil het traject behouden. Vanaf 2013 gaan we het traject 
verzelfstandigen.  
 
Ad d. Excelleren 
Begeleiding jonge makers: zie 2.2.2.(c) punt 2 
 
2.2.4 Commerciële verhuur en horeca 
Het congresbedrijf draaide de afgelopen jaren op volle toeren. Dit heeft de Meervaart geen windeieren 
gelegd. In tien jaar tijd heeft de Meervaart een klantenbestand opgebouwd van grote commerciële klanten 
als ABN en IBM tot non-profitorganisaties als de politie Amsterdam/Amstelland en het AMC. De kracht van 
onze congresfunctie ligt vooral in de flexibiliteit van onze organisatie en het gebouw. Onze klanten kiezen 
voor de functionaliteit van ons congrescentrum (met 10 vergaderzalen) in combinatie met de 
theatertechnische voorzieningen van onze theaterzalen, waardoor presentaties meer tot de verbeelding 
spreken. Daarbij is de Meervaart door haar ligging goed bereikbaar met het openbaar vervoer en via de 
directe toegangswegen naar de A10, A9 en A4. 
 
Onze klanten ervaren de prijs-kwaliteit verhouding van de Meervaart als goed. Ondanks de economische 
recessie zijn onze congresopbrengsten stabiel gebleven. De overhead op de congresorganisatie is 
minimaal, omdat de meeste diensten per evenement worden ingekocht. Per activiteit wordt bijvoorbeeld 
flexibel horecapersoneel ingehuurd. De horecaopbrengsten van de voorstellingen zijn gegarandeerd door de 
‘portemonneeloze’ pauze, waarbij de garderobe en het pauzedrankje al in het theaterkaartje verrekend 
zijn. Al jaren is dit een simpele en effectieve manier om zowel omzet als gastvrijheid te optimaliseren. De 
catering van congressen levert met haar uitgekiende opzet van kosten en opbrengsten een substantiële 
bijdrage aan de exploitatie van de Meervaart. 
 
Om de concurrentiepositie van de Meervaart veilig te stellen, is uitbreiding van de congresvoorziening 
noodzakelijk. Op dit moment moeten wij vooral nieuwe klanten vaak teleurstellen in verband met beperkte 
beschikbaarheid van het congrescentrum. Wij hebben de ambitie om in de periode 2013-2016 het 
congrescentrum uit te breiden met extra capaciteit. Hierdoor kunnen wij niet alleen op de piekmomenten 
meer klanten bedienen maar ook grotere congressen huisvesten. Het Amsterdams Congres Bureau voorziet 
een groei van congressen op zowel internationaal als landelijk niveau. De stad buiten de ring en de regio 
zien zij met name als gebied waar deze uitbreiding kan plaatsvinden. Onze ligging buiten de ring te midden 
van de economische groeicentra biedt kansen voor de toekomst. De uitbreiding is onderzocht en wordt 
gesteund door het stadsdeelbestuur.  
 
3   Het publiek van de Meervaart 
3.1 Inleiding 
In de aanloop tot dit hoofdstuk is er het beeld geschetst van de Meervaart als een huis met vele deuren. Elke 
deur vertegenwoordigt een andere culturele activiteit en relatie met de bezoeker. Direct of indirect leidt 
iedere deur naar het podium. Niet iedereen komt via de voordeur naar binnen voor een voorstellingsbezoek. 
Er zijn ook jongeren die voor een workshop via de achterdeur het gebouw binnenkomen of spelend in de tuin 
nieuwsgierig door het raam naar binnen kijken. In dit hoofdstuk beschrijven we analoog aan genoemde 
metafoor de verschillende relaties die de Meervaart heeft met haar bezoekers en hoe wij hen verleiden tot 
een bezoek aan ons theater. 
 
3.2 Overzicht van de publieksgroepen 
De voordeur: het vaste publiek  
 

 Jeanine woont sinds de jaren ’70 in Nieuw-West. Eens in de maand gaat ze met een aantal vriendinnen en 
hun partners naar de Meervaart om een voorstelling te bezoeken. Zodra de seizoensbrochure binnen is, 
gaan ze zitten om de voorstellingen voor het hele seizoen in het vooruit te boeken. De Meervaart is echt hun 
plek. Waarom naar de binnenstad gaan als je hier in Nieuw-West een echte schouwburg om de hoek hebt? 
 
De Meervaart kent een grote groep trouwe bezoekers die veelvuldig, vaak in groepsverband, voorstellingen 
bezoekt. De vaste klanten zien de Meervaart als hun cultuurhuis. Zij kopen hun kaartjes ver van tevoren. 
Voor hen is het van groot belang dat service en persoonlijke benadering van hoog niveau zijn. Vaste klanten 
hebben daarom voorrang bij de start van de kaartverkoop en worden regelmatig uitgenodigd voor 
presentaties en try-outs. De komende jaren versterken we de binding met de groep vaste klanten door 
gebruik te maken van hun betrokkenheid en contacten. Volgens het klassieke Tupperware-principe zetten 
we ze in als ambassadeurs. Middels mond-tot-mondreclame (ook via de social media) introduceren zij 
vrienden, familie en buren als nieuwe klanten bij de Meervaart. Bestaande promotie (flyers, nieuwsbrief), 
sociale media en het Tupperware-principe worden zo ontwikkeld en op elkaar afgestemd dat ons vast 
publiek aan hen gerichte communicatie ziet als een service en ervaart als persoonlijk en relevant.  
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De voordeur: het incidentele publiek  
 

 
Via een vriend heeft Sherwin opgevangen dat Deng Boy, zijn favoriete comedian over 2 weken in de 
Meervaart staat. Hier in Nederland is hij misschien nog niet zo bekend, maar op Youtube heeft hij een paar 
filmpjes gezien en die waren hilarisch. Snel pakt Sherwin zijn blackberry en maakt online een reservering. 
Dan is hij tenminste verzekerd van een plaats. 
 
Het koopgedrag van het jongere theaterpubliek is grillig van aard. Deze bezoekers zijn vrijwel permanent 
online en beslissen vaak op het laatste moment om een kaartje te kopen. De Meervaart breidt de komende 
de jaren haar online voorzieningen uit met een one-click verkoopmedium. Onze website krijgt een 
dynamischer karakter om meer bezoekers te trekken en ze langer vast te houden. Daarnaast gaan wij 
kennis vergaren over het koopgedrag van deze publieksgroep middels een marktonderzoek. Zo kunnen we 
hen gericht informeren over de voor hen interessante voorstellingen en activiteiten.  
 
Ook de zichtbaarheid van onze programmering in en om het gebouw gaan we de komende jaren verbeteren 
om latent publiek te interesseren voor theaterbezoek. De duizenden passanten moeten vanaf de rijweg en 
de stoep in een oogopslag kunnen zien wat er binnen gebeurt. Wij willen van een statisch naar een 
dynamisch presentatiesysteem overstappen en gaan werken met beeldschermen aan de buitenkant van het 
gebouw en op diverse hotspots in het stadsdeel. 
 
De achterdeur: deelnemers Studio-activiteiten 
 

 
Hajar volgt theaterles in de Meervaart. De docent vertelt haar dat ze mee kan doen aan ‘Kijk op Theater’, 
een cursus waarbij je met een groep jongeren meerdere voorstellingen bezoekt en daar uitleg over krijgt. Op 
die manier kan ze haar kennis verdiepen. 
 
De deelnemers aan de Studio-activiteiten van de Meervaart komen grotendeels uit Nieuw-West. Deze 
doelgroep wordt bereikt via wervingscampagnes op scholen, lokale media en instellingen in de wijk. 
 
De activiteiten van de Studio worden daarnaast meegenomen in alle communicatie van de Meervaart. De 
komende periode doen we extra inspanningen om de betrokkenheid van ouders bij de Studio-activiteiten te 
vergroten. Ouders worden zowel uitgenodigd voor de Studio-presentaties als voor het bijwonen van 
voorstellingen uit de reguliere programmering. Deelnemers aan de Studio krijgen een rol bij de 
programmering en worden ingezet als ambassadeurs. 
 
De scholen in Nieuw-West worden uitgenodigd voor speciale showcases waar zij kennis kunnen maken met 
het educatieve aanbod van de Meervaart en zich kunnen inschrijven voor het volgende seizoen. Scholen die 
veelvuldig gebruik maken van onze educatieve diensten krijgen als bonus de zalen ter beschikking voor 
eigen presentaties. Op deze manier werken we aan binding van onze scholencontacten.  
 
Het tuinhek: de bezoekers van het Talentenhuis en workshops op locaties in de wijk 
 

 
Ibrahim is via zijn jongerenwerker terecht gekomen bij een workshop DJ in het buurthuis. De workshop wordt 
gegeven door een Junior Workshop Docent uit de Meervaart. De workshopdocent heeft beloofd dat hij na de 
cursus een mixtape mag opnemen in de muziekstudio van de Meervaart. En als afsluiting geven ze een 
presentatie in het theater voor ouders en vrienden. 
 
Pal naast de Meervaart ligt het Talentenhuis, een voormalig schoolgebouw van ruim 2.000 m2. Hier worden 
lessen gegeven, voorstellingen gemaakt, decors gebouwd en opgeslagen. Het Talentenhuis is een initiatief 
van de Meervaart en woningbouwcooöperatie Ymere (tevens eigenaar). Professionele gezelschappen, 
amateurgroepen en leerlingen uit de theatercursussen lopen hier door elkaar. In samenwerking met Ymere 
en het lokale jongerenwerk organiseert ‘Meervaart: Studio’ tevens creatieve kennismakingsworkshops in de 
directe woonomgeving van de jongeren. Het Talentenhuis en de workshops op diverse locaties in de wijk 
fungeren als broedplaats van de Meervaart en hebben een brugfunctie naar de belendende theaterzalen en 
de Studio-activiteiten. Om deze brug te bouwen, worden resultaten van deze broedplaats activiteiten ook 
gepresenteerd op de podia van de Meervaart. 
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4   Organisatie / bedrijfsvoering 
4.1 Huidige situatie 
De Meervaart heeft nu 28 medewerkers, verdeeld 
over 24 fte, die werkzaam zijn op 8 afdelingen. De 
afdelingen zijn per taak georganiseerd (publiciteit, 
administratie, planning, beheer etc.) en hebben 
ieder een hoofd van dienst. Er is weinig verloop in 
het bedrijf en de werksfeer is goed. Zoals eerder 
vermeld kenmerkt de Meervaart zich door een 
‘doeners-mentaliteit’. Er is weinig bureaucratie, 
werknemers hebben een pragmatische, taak-
gerichte instelling en de lijntjes zijn kort. Dit heeft 
als voordeel dat nieuwe projecten snel en efficiënt 
gerealiseerd kunnen worden. De afgelopen jaren 
heeft dit zijn vruchten afgeworpen met als 
voorbeeld het  Powered-By-beleid.  
 
4.2 Herstructurering 
Rond de afdelingen van de Meervaart zijn nieuwe 
partners aangehaakt die een substantiële bijdrage 
leveren aan het activiteitenaanbod en de 
zichtbaarheid van de Meervaart (zie figuur 1). Elke 
partner is afzonderlijk verantwoordelijk voor de 
planning, publiciteit, fondsenwerving en 
administratie voor hun eigen programma’s. In de 
praktijk leidt dit tot versnippering van expertise en 
overlap in werkzaamheden. Om dit voor de 
toekomst te ondervangen en de zichtbaarheid van 
haar activiteiten te vergroten, integreert de 
Meervaart in de komende kunstenplanperiode 
deze partners/activiteiten in haar bestaande 
organisatie. Voor alle partijen vergroot dit de 
efficiency en biedt het ruimte voor verdere 
investering in de kwaliteit en samenhang van 
programma’s. 
 
De eerder beschreven kernactiviteiten zijn de basis voor de nieuwe organisatiestructuur van de Meervaart. 
Alle activiteiten worden samengebracht en gegroepeerd in drie takken; Meervaart: Theater (programmering 
en cultureel intendant), Meervaart: Studio (talentontwikkeling) en Meervaart: Congressen (verhuur en 
horeca). De ondersteunende diensten worden in het nieuwe organisatiemodel ingezet voor alle drie 
programma’s (zie figuur 2). De noodzakelijke werkzaamheden voor de programma’s worden, in nauwe 
afstemming, centraal aangestuurd door de drie programmaleiders. 
 
Ook in de nieuwe situatie zal de Meervaart een slagvaardige organisatie blijven. Op dit moment maken we 
veel gebruik van freelance technici en projectmedewerkers. Dit succesvolle beleid gaan we in de komende 
periode doorzetten naar alle afdelingen, zodat met een kleine kernorganisatie zo flexibel mogelijk op 
piekmomenten kan worden ingespeeld. Op het moment dat medewerkers vertrekken zal worden gekeken of 
de functie op een flexibele manier ingehuurd kan worden of structureel moet worden ingevuld. De afgelopen 
twee jaar is hier al naar tevredenheid mee geëxperimenteerd door medewerkers van financiën, PR en sales 
op te leiden tot kaartverkoopmedewerker, waardoor ze op drukke momenten ook bij de kaartverkoop konden 
worden ingezet. 
 
De Meervaart hanteert de Code Cultural Governance die wordt vormgegeven en bewaakt door een Raad 
van Toezicht.  
 
4.3 Code Culturele Diversiteit 
De Meervaart heeft een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de code Culturele Diversiteit en 
onderschrijft de uitgangspunten. Nieuwe Nederlanders vormen op dit moment de sterkst groeiende 
publieksgroep binnen de Meervaart. Conform de bevolkingssamenstelling van Nieuw-West streeft de 
Meervaart in 2016 naar een representatieve afspiegeling daarvan bij haar bezoekers. Locatie en 
programmering van de Meervaart vallen vanzelfsprekend onder de code, gezien onze ligging en bereik. In 
de komende periode willen wij de code met name sterker terug laten komen in het personeelsbeleid. Om dit 
te realiseren breidt de Meervaart haar programmeringsteam uit met producenten/programmeurs met een 
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van oorsprong niet-Nederlandse achtergrond. Via de Studio-activiteiten stromen talentvolle, cultureel 
diverse, jongeren en stagiaires binnen die een bijbaan vinden achter de bar, als beheerder of bij 
kaartverkoop. De Meervaart beschikt daarmee over een netwerk van cultureel diverse jongvolwassenen uit 
de buurt ten behoeve van nieuw in te vullen functies.  
 
5. Cultureel ondernemerschap 
5.1 Inleiding 
Het cultureel ondernemerschap is al jaren een onlosmakelijk onderdeel van de bedrijfsvoering van de 
Meervaart. We behalen een goed rendement op artistiek-cultureel en maatschappelijk gebied. In de 
voorgaande hoofdstukken staat beschreven hoe wij dit rendement gaan continueren, uitbreiden en 
optimaliseren. Op het gebied van het verdienvermogen heeft de Meervaart  al jaren een unieke positie in de 
sector met 60% eigen inkomsten. In aanvulling op paragraaf 2.2.4 beschrijven we hier hoe wij ons 
verdienvermogen voor de toekomst gaan behouden.  
 
5.2 Meervaart: Congressen 
De Meervaart ontvangt sinds 1984 jaarlijks hetzelfde subsidiebedrag van 1.358.000 euro. Zowel het aantal 
activiteiten als het aantal bezoekers is in diezelfde periode meer dan verdrievoudigd. Dit is gerealiseerd 
dankzij goed ondernemerschap, waardoor de eigen inkomsten in die periode zijn gegroeid van 40% naar ca. 
60%. Om dit percentage eigen inkomsten ook in de toekomst te kunnen garanderen en uit te bouwen is 
uitbreiding van het congrescentrum noodzakelijk, zoals betoogd onder 2.2.4.  
  
5.3 Meervaart: Theater 
Op het gebied van de kaartverkoop gaat de Meervaart inzetten op een hogere bezettingsgraad door 
gerichter te programmeren en extra marketinginspanningen te leveren. De gemiddelde subsidie per verkocht 
theaterkaartje bedraagt op dit moment 13,50 euro bij een bezettingsgraad van 67%.  In 2016 streven wij 
naar een bezettingsgraad van 70%. Wij gaan ervan uit dat de gemiddelde kaartprijs de komende jaren 
ongeveer gelijk blijft.  
  
5.4 Meervaart: Studio 
Binnen de Studio-activiteiten gaat de Meervaart de deelnemersbijdragen naar draagkracht vaststellen. Waar 
nodig zullen we te hoge tarieven compenseren voor de minder draagkrachtigen met bijdragen uit het 
jeugdcultuurfonds. Streven is om in 2016 de directe uitvoeringskosten van de Studio-activiteiten met de 
deelnemersbijdragen te kunnen dekken.  
 
6. Toelichting meerjarenbegroting 
In 2013 hebben wij in totaal € 5.858.166 aan baten. Deze baten zijn opgebouwd uit € 1.379.032 structurele 
subsidie en een incidentele bijdrage van € 162.018 van Stadsdeel Nieuw-West. De eigen inkomsten zijn in 
2013 begroot op € 3.477.096.  
 
De extra activiteiten in en rond de Meervaart (nu geschaard onder Studio West en Powered-By-beleid) zijn 
de afgelopen jaren gefinancierd met incidentele subsidies van verschillende overheden en fondsen. Per 
2013 lopen deze incidentele subsidies allemaal af. Zonder bijdrage uit het Kunstenplan zal het ondoenlijk 
worden om de in de Meervaart opgebouwde keten van talentontwikkeling voor Nieuw-West te behouden. 
Daarom vraagt de Meervaart een bedrag van € 846.020 bij het Kunstenplan 2013 – 2016 aan in de 
functionele ruimte voor buurtaccommodatie. 
 
Het aangevraagde bedrag is als volgt opgebouwd: 
‘Meervaart: Studio’ activiteiten ten behoeve van ‘kennismaking’ € 252.871   
‘Meervaart: Studio’ activiteiten ten behoeve van ‘ontwikkelen’ € 467.788  
‘Meervaart: Theater’ activiteiten ten behoeve van ‘intendantschap’ € 125.361  
 
Nawoord 
De Meervaart vervult een onderscheidende rol als buurtaccommodatie met opstapfunctie naar de gevestigde 
podia binnen de culturele infrastructuur van het grootstedelijk gebied Amsterdam. Wij nemen daarmee 
verantwoordelijkheid voor de culturele carrière van de inwoners van Nieuw-West. De Studio-activiteiten  en 
het intentdantschap leveren een substantiële bijdrage aan het profiel en activiteitenprogramma van de 
Meervaart. Deze activiteiten willen we borgen en verder integreren in de organisatie. Daarmee verstevigen 
we onze positie als belangrijkste cultuuraanbieder in Nieuw-West en geven we vorm aan onze wens om alle 
bewoners van Nieuw-West aandeelhouder te maken in onze activiteiten. Wij hopen dat de commissie onze 
functie in Nieuw-West en het belang van de Meervaart voor de regio onderkent en onze aanvraag als 
buurtaccommodatie honoreert. 


