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INLEIDING
2021 was een uitzonderlijk jaar. Het was het tweede jaar dat COVID-19 de
evenementensector en de (film)theaters grotendeels lam legde. Op het moment dat we
weer open konden, is voortdurend geschakeld tussen de dan geldende maatregelen. Steeds
hebben we daarbij consequent het beleid gevolgd, wat grote flexibiliteit van onze
medewerkers en vrijwilligers heeft gevraagd.
Gelukkig kwam er van overheidswege uitgebreide steun en staan we er dankzij die steun nog
altijd goed voor, al blijft behoedzaamheid met het oog op nieuwe virusuitbraken geboden.
Het corona-virus vraagt om een duurzame visie op de toekomst. Ook is het noodzakelijk om
de ZZP-er waarop een groot deel van de sector draait, meer zekerheid en opdrachten te
bieden. De sector is op meerdere fronten kwetsbaar gebleken.
Ondanks alles draaiden we in 2021 toch een paar goede maanden. De mondkapjes, het
coronatoegangsbewijs en de 1,5 meter afstand weerhielden het trouwe Verkadefabriek
publiek er niet van om, zodra het maar enigszins mocht, onze activiteiten weer enthousiast
te omarmen. De inzet van de collega’s en vrijwilligers mag zeker niet onvermeld blijven.
Ook in een ander opzicht was 2021 bijzonder. Directeur Jan van der Putten nam 1 juli na
bijna 40 jaar afscheid van ‘zijn’ Verkadefabriek. We hebben ons best gedaan om Jan een
prachtig en welverdiend afscheid te bezorgen, waarbij vele prominenten waaronder
Wilfried de Jong en Freek de Jonge hem een hommage brachten.
Niet alleen kwam er een nieuwe directeur, op andere plekken binnen de organisatie vond
eveneens instroom van nieuwe medewerkers plaats, hetgeen betekent dat de organisatie
zich in de komende jaren opnieuw zal definiëren. Daarbij is het een zegen dat de
Verkadefabriek een sterke en prominente plek in het Bossche podiumlandschap heeft
verworven, waardoor er voortvarend voortgebouwd kan worden op een inspirerende basis.
We zien de toekomst dan ook vol vertrouwen tegemoet, waarbij in het bijzonder de
toekomstige ontwikkelingen in de Bossche stadsdelta volop kansen lijken te bieden.
Jeffrey Meulman, directeur-bestuurder
Eef van Rooij, adjunct-directeur
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SAMENVATTING
In dit verslag leggen we verantwoording af over het jaar 2021.
Activiteiten
Ook 2021 werd een gemankeerd jaar waarop de coronapandemie een groot stempel heeft
gedrukt. De eerste helft van 2021 waren we noodgedwongen dicht; in de tweede helft
hadden we te maken met beperkte aantallen en vervroegde sluitingstijden. We hebben
geopereerd vanuit de gedachte te doen wat wél kan. Dat betekende in de podiumkunsten
zoveel mogelijk doorspelen; ook met een kleiner publiek, met extra buitenvoorstellingen en
vaak dubbel spelen op één avond.
Het online filmplatform Picl bood uitkomst voor filmliefhebbers.
Het aantal bezoekers voor zowel de podiumkunsten als film bleef steken op zo’n 40% ten
opzichte van 2019.
We hebben flinke stappen gezet in de verdere ondersteuning van jonge, culturele
professionals in de stad met de ingebruikname van Studio Tramkade.
Talentontwikkeling is daarbij het speerpunt. De Vrienden van de Verkadefabriek maken dit
mogelijk.
Organisatie
De coronacrisis vroeg in alle geledingen veel aandacht. Naast het verkleinen en weer
vergroten van de formatie waren er veel (zo’n 25%) personeelswisselingen, waaronder de
directeur die na bijna 40 jaar dienstverband afscheid nam van de Verkadefabriek. Het
ziekteverzuim bleef op het hoge niveau van 2020. Enerzijds door ziekte en
quarantainemaatregelen, anderzijds door de onzekere situatie.
Verhuur
2021 was een buitengewoon slecht jaar voor de verhuur. Door alle corona beperkende
maatregelen (sluiting, maximum aantallen, QR-code en anderhalve meter regel) daalde het
aantal verhuringen en de inkomsten uit verhuur tot een historisch minimum. Het totaal
aantal zakelijke activiteiten in 2021 bedroeg 59% ten opzichte 2020 en 28% ten opzichte van
2019. Ook de winkelomzet bleef – ondanks de verkopen via de online winkel - ver achter (de
helft) ten opzichte van 2019. Het aantal adverteerders steeg evenwel licht.
Marketing
We hadden in coronatijd veel te vertellen. We kozen voor een positieve, persoonlijke en
betrokken toon.
We stapten over op een nieuw ticketingsysteem, waarmee we groten stappen hebben gezet
in verdere verbetering van de klantreis.
De online kaartverkoop bleef meer dan 80%; voor corona was dat zo’n 55%.
Het aantal volgers op de sociale media nam toe (met uitzondering van Twitter). Het
websitebezoek nam af terwijl de inschrijvingen op de nieuwsbrieven licht toenamen.
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De langdurige sluiting en beperkingen van bezoekersaantallen heeft zijn weerslag gehad op
het aantal Supporters, dat met 8% daalde.
We fristen onze huisstijl op, maakten online een 360° toer door de Verkadefabriek,
realiseerden een nieuwe website, een nieuw mailmarketingsysteem, een online
reserveringssysteem voor de horecagasten én een eerste podcastserie met theatrale
verhalen.
Huisvesting
We kregen twee nieuwe huurders: Dukebox en Culturele vacatures.
We gebruikten de coronatijd voor klein onderhoud en pakten grotere onderhoudsprojecten
(schilderwerk) zelf op. We voorzagen Studio Tramkade van alle technische middelen en
maakten een start met de verbouwing van de studio boven tot Atelier.
Financiën
We hadden een bijzonder financieel jaar. De omzet daalde ten opzichte van 2019 met 48%,
de kosten daalden met 23%. Dankzij de ruimhartige steun van de overheid en het NFPK
konden we de financiële gevolgen van corona opvangen, en realiseerden we een positief
resultaat.
Bedrijfsplan
De volgende in het bedrijfsplan voor 2021 gestelde doelen werden behaald:
1.
2.
3.
4.
5.

We onderzochten en implementeerden een nieuw ticketingsysteem.
We deden inspanningen om te komen tot een betere planontwikkeling Kop van ‘t
Zand.
We hielden het tekort beperkt tot maximaal € 500.000 (exclusief voorziening 2020
en extra fondsen).
We voegden TR en facilitair samen tot één Technische Dienst onder Gebouw.
Er kwam meer marketingaandacht voor de waarden van de Verkadefabriek.

Niet of onvoldoende behaald werden:
1.
Het voornemen om het aanbod zoveel mogelijk te blijven realiseren op het niveau
van 2019.
2.
Het overstappen op een organische jaarronde programmering van de
podiumkunsten.
3.
Het voornemen om het programma-aanbod meer maatschappelijk, innovatiever en
onconventioneler te maken.
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PROGRAMMERING
Begin 2021 zaten we nog in de tweede lange lockdown en aan het eind van het jaar
begonnen we aan de derde. Tussendoor is er veel gebeurd. Zo zijn we begin 2021 begonnen
met het online presenteren van de Verkadefabriek Cultuurquiz.
Een aantal prachtige voorstellingen stond geprogrammeerd, maar heeft uiteindelijk nooit de
gelegenheid gehad om te spelen zoals Campo/ Julian Hetzel - Mount Average, Het Nationale
Theater - Every Brilliant Thing, Het Zuidelijk Toneel/ Theo Maassen - Fascist worden.
Ook festival Cement is in 2021 geheel komen te vervallen en is alleen enigszins
teruggekomen in Festival Boulevard met een paar voorstellingen in onze grote zaal in de
zomer. Het gratis festival Jazz in Duketown werd vanuit onze lege zalen gestreamd.
Veel voorstellingen uit de periode januari tot en met juni 2021 zijn verschoven naar een
andere periode en zijn terecht gekomen in het najaar van 2021 en in seizoen 2022-2023.
Artiesten hebben hun oorspronkelijke ideeën in de ijskast gezet en ze later weer opgepakt.
Huisgezelschap Matzer heeft tijdens de lockdown de voorstelling Je kunt me gerust een
verhaal vertellen afgemonteerd in de zaal en deze in het najaar in première laten gaan.
Vanaf 5 juni konden we onze deuren weer openen. Benjamin Herman was de eerste artiest
die weer mocht spelen. Juni is aan het eind van het seizoen dus speelden er nog maar enkele
doorgeschoven reguliere voorstellingen.
In juli presenteerde Paleis voor Volksvlijt de voorstelling ZIJ als locatievoorstelling op het
parkeerterrein van de Verkadefabriek. Deze coproductie moest helaas op 1,5 meter
plaatsvinden, zelfs in de buitenlucht, dus hebben we de voorstelling drie weken, twee keer
op 1 dag laten spelen voor 120 bezoekers per keer.
Aansluitend stonden er drie weken Boulevard gepland, één week meer dan gebruikelijk.
Aangezien November Music in 2020 geen regulier festival heeft gehad, sloot zij in de zomer
na Festival Boulevard aan.
Tot eind november hadden we geen capaciteitsbeperkingen (alleen de corona QR-code) en
boden we een vol seizoen met veel inhaalvoorstellingen en nieuwe premières. Vanaf 28
november mocht het theater open zijn tot 17.00 uur. We hebben als theater besloten niet
van alle geplande avondvoorstellingen matinees te maken, hetgeen tegen de gedachte van
minder publieksstromen zou zijn ingegaan. Daardoor vielen veel voorstellingen uit. Een deel
daarvan is doorgeplaatst naar de lente van 2022. Vanaf 18 december kwam de volledige
lockdown en zijn we gesloten gebleven tot 30 januari 2022.
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Theater
De huisgezelschappen vormen de basis van de programmering met première- en dernièrereeksen van de toerende voorstellingen en een speciaal voor de Verkadefabriek gemaakt
programma.
Matzer Theaterproducties is dit jaar in première gegaan met Je kunt me gerust een geheim
vertellen. De reprise van Agatha is vanwege de lockdowns niet doorgegaan. Lucas De Man
heeft een nieuwe serie ontwikkeld voor de Verkadefabriek. Deze is door de lockdown
verschoven naar het seizoen 2022-2023.
Eind 2020 hebben we een nieuw huisgezelschap toegevoegd: Paleis voor Volksvlijt. Met deze
groep rond regisseur Vincent van Elshout, produceerden we in 2019 de openluchtproductie
WIJ en in 2021 ZIJ. Met deze voorstellingen spraken we een ander, minder hoog opgeleid en
wellicht minder welvarend publiek aan. We willen dat doorzetten. Met Paleis voor Volksvlijt
zijn er afspraken gemaakt om niet alleen in de zomer buiten, maar ook verderop in het jaar
programma in de zaal te maken voor deze doelgroep.
De kerstvoorstelling van Dirque en Fien werd voor de tweede keer een seizoen verschoven.
We programmeerden de kerstperiode opnieuw met kleinschaliger aanbod van Theater
Artemis maar ook dit nieuw gemaakte kerstprogramma met zowel cabaret, muziek als
jeugdtheater kon niet doorgaan door de volledige lockdown die in het najaar werd
afgekondigd.
Dans
Ons huisgezelschap Panama Pictures is in première gegaan met Vanishingpoint. Voor het
eerst hebben we met deze voorstelling in het voortraject een open repetitie gehouden voor
publiek, waarbij nieuw publiek met Panama Pictures in aanraking is gekomen en delen van
het maakproces hebben gezien. Famed van Conny Janssen Danst speelde in de lockdown
niet hun lange reeks in maart. Wel speelde Danslokaal, waarin Conny Janssen en het
dansensemble werken met jonge choreografen, voor twee uitverkochte zalen. De laatste
voorstelling van Burning Bridges heeft net na de lockdown nog kunnen spelen.
Verder vielen alle dansvoorstellingen helaas binnen de lockdowns.
Kindertheater
Ons huisgezelschap Theater Artemis presenteerde in mei de voorstelling De onzichtbare
man. Deze viel in de lockdown en wordt hernomen in 2023. In oktober zou de première van
De grote ik heb hier geen zin in show zijn. Deze is echter geannuleerd omdat een van de
makers ernstig ziek was. Ook de voorstellingen die we als alternatief kerstprogramma
hebben geprogrammeerd kwamen te vervallen, dit keer door de nieuwe lockdown. Veel
jeugdaanbod is dan ook verschoven naar het volgende seizoen.
In de vakanties tonen we jeugdtheatervoorstelling in serie. Onder andere van TG Graasland
die met hun nieuwe voorstelling Pfff in try-out gingen. Twee jaarlijks vragen we een jonge
maker om een Sinterklaasvoorstelling voor ons te maken. Dit jaar was deze gemaakt door

7

House of Nouws in coproductie met STIP. Een feest om te janken heeft ondanks beperkingen
en coronabesmettingen in de cast acht van de tien voorstellingen kunnen spelen.
Verder programmeren we jaarlijks werk van Maas TD, Bonte Hond en De Stilte.
Samen met Huis73 programmeren we series schoolvoorstellingen met voorafgaand een vrije
voorstelling op zondag. We vroegen, samen met De Stilte en Huis73, een extra subsidie aan
bij het fondspodiumkunsten om kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke
beperking naar schoolvoorstellingen te laten komen. In 2021 speelden we de eerste
voorstellingen van Do-Re-Mi-Ka-Do voor 6 groepjes van 35 kinderen in de kleine zaal. In de
komende jaren zetten we deze samenwerking voort.
Het mooie kinderboekenfestival, een zomerse activiteit die zowel binnen als buiten
plaatsvindt, werd in 2021 op 1,5 meter georganiseerd.
In 2020 startten we met het programma Zin in Zo’ndag waarin we op zondag kinderfilms,
kindertheater en knutselactiviteiten combineren met Peuterpret en familieontbijt. Dit
programma, gericht op (jonge) gezinnen, combineert activiteiten voor verschillende
leeftijden. In dat jaar hebben we er slechts één kunnen doen. Dit jaar waren dat er nog
steeds maar drie.
Eigen productie
Naast de productie met Paleis voor Volksvlijt (ZIJ) en de Sinterklaasproducties die we
coproduceren is de Verkadefabriek mede initiatiefnemer van de Coproducers die jaarlijks
twee jonge talentvolle makers een coproductiebijdrage schenkt en zorgt voor een goed
gevulde landelijke tour.
Begin 2021 ontwikkelden we tijdens de lock-down de cultuurquiz online; in december
hebben we tien makers uit onze gelederen een verhaal laten vertellen, die we door een
professioneel team hebben laten opnemen onder de noemer Verhalen die het daglicht niet
kunnen verdragen. Vanaf de langste nacht op 21 dec hebben we dagelijks een verhaal online
gezet. De collage aan mooie verhalen blijft online beschikbaar voor alle bezoekers. Op deze
manier konden we de ZZP’ers ondersteunen door een opdracht te verstrekken en het
publiek een hart onder de riem steken met een mooi verhaal.
Cabaret
Vanaf het nieuw seizoen heeft Wouter Bakker het stokje van Frank Verhallen als
programmeur cabaret overgenomen.
De eerste helft van 2021 waren we gesloten waardoor veel cabaretvoorstellingen niet
konden doorgaan. In het tweede deel van het seizoen konden we weer voor volle zalen
optreden. Dat is zeker nodig bij cabaret. Waar je op 1,5 meter bij theater en dans een prima
concentratie krijgt, is het voor cabaret de regel om publiek zo dicht mogelijk op elkaar te
zetten, zodat het publiek elkaar aansteekt met lachen en er voller gelachen wordt.
Van september tot november hebben onder andere Glodi Lugungu, Marc Marie Huijbregts,
Sanne Wallis de Vries en Dolf Jansen volle zalen bespeeld.
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Jochen Otten, Grof Geschud en de Andersons hadden hun première in de grote zaal. Maar
ook voor cabaret was het na 18 november gedaan met de pret en verviel een groot deel van
de voorstellingen.
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Muziek
Muziek in de Verkadefabriek bestaat uit twee specialistische programma's met elk hun eigen
programmeur in een reeks van ieder twintig concerten en daarnaast een incidenteel aanbod
in de grote zaal.
De Jazz Factory voor toonaangevende jazzmuziek in brede zin wordt geprogrammeerd door
Koen Graat. Binnen de Jazz Factory wordt een balans gezocht tussen gevestigde Nederlandse
namen en aanstormende talenten. Mede door het Fonds Podiumkunsten konden we deze
muzikanten programmeren en extra ondersteuning bieden in de vergoeding.
De Blue Room Sessions is een liefhebbersprogramma van Roots-concerten en wordt
geprogrammeerd door Ad van der Laan.
Daarnaast programmeren we losse concerten met vaste namen uit het theater- en
cabaretcircuit in voornamelijk de grote zaal. Voorbeelden daarvan zijn Spinvis, Marlijn van
Weerdenburg, Wende, Daniël Lohues, Helge Slikker, Theo Nijland, Gerard van Maasakkers
en JW Roy.
Woord en debat
In 2021 vertrok Jan van der Putten. Naast zijn directeurschap programmeerde hij ook de
woord en debatactiviteiten. Met zijn vertrek in juni is ook de laatste Avondeditie geweest.
Vanaf november 2021 stonden er drie nieuwe programma’s klaar. Tapschrift, een
openpodium voor het gesproken woord. Mensen Zeggen Dingen, een spokenword
programma in de clubzaal en De Avonden, een literaire boekenclub dat elke editie afsluit
met een dansje op het boekenbal. Deze drie programma’s zijn door de lockdownperiode
uitgesteld naar 2022.
Er waren activiteiten van derden met name BAI en Minc. (ook gestreamd). Tijdens de
lockdown hebben we de jaarlijkse Cultuurquiz online gepresenteerd. Het Mooie
Kinderboekenfestival kon wel live plaatsvinden (op 1,5 meter).
Talentontwikkeling
De Verkadefabriek ondersteunt jonge culturele professionals in de stad. Talentontwikkeling
is een van de speerpunten. We doen dat in verschillende disciplines.
Vanuit de programmering ligt er nadruk op theater, dans, cabaret en film. In de praktijk
ondersteunen we ook makers en studenten in de beeldende kunst en muziek.
Zo werken we nauw samen met AKV/St.Joost door een aantal maanden ruimte te bieden
voor studenten in residentie, produceren we een gezamenlijk programma Boek in Beeld en
bieden we ruimte voor de eindexamenpresentaties van de masterstudenten.
We coproduceren met twaalf toonaangevende (vlakke vloer)theaters twee voorstellingen
per jaar onder de vlag van de Coproducers. We financieren niet alleen maar komen tevens
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tot een compacte tournee langs alle zalen met minstens twee voorstellingen per podium.
Hiermee zetten we een stevige basis voor de tour en kan de maker een stap zetten in zijn
carrière en introduceren we nieuwe getalenteerde makers aan het publiek.
Met het Vlakke Vloer Platform deden we samen een subsidieaanvraag bij het Kickstartfonds
ter ondersteuning van de jonge projectgesubsidieerde makers zodat dit aanbod van deze
makers die niet voor andere subsidieregelingen in aanmerking kwamen toch zoveel mogelijk
overeind konden houden. De aanvraag werd toegekend.
De activiteiten rondom de Young Creative Professionals, een door de Verkadefabriek
opgezet netwerk van jonge professionals uit de gehele creatieve sector die steeds
bijeenkomen rondom voorstellingen, is tijdelijk stopgezet maar wordt weer opgepikt zodra
bijeenkomsten weer worden toegestaan.
We ondersteunen jonge professionele stedelijke makers. Naast onze huisgezelschappen
ondersteunen we een aantal lokale makers met repetitieruimte en speelmogelijkheden zoals
Simon Heijmans, Minoux en TG Graasland.
We financieren tweejaarlijks een Sinterklaasvoorstelling en kiezen bij voorkeur voor lokale
professionele makers. Met House of Nouws en STIP coproduceerden we Een feest om te
janken.
Samen met twee nieuwe filmmaker maken we Nieuwe Filmers, het programma voor
talentontwikkeling van jonge filmmakers.
Het belangrijkste nieuwe initiatief qua talentontwikkeling is de start van Studio Tramkade
waar we gratis werkruimte bieden aan professionele kunstenaars die hun basis hebben in 'sHertogenbosch. Optreden kan veelal niet in coronatijd, repeteren wel. Juist nu kan de tijd
benut worden voor het maken van nieuwe producties, doen van onderzoek, zoeken van
onvoorspelbare combinaties of verdieping. Zowel podiumkunstenaars zoals muzikanten,
theatermakers en cabaretiers als filmers en designers. Er is geen productiedwang. Het is een
vrijplaats om ideeën uit te werken, in een creatieve omgeving en met alle voorzieningen op
hoog niveau. Deze studio wordt financieel ondersteund door de Vrienden van de
Verkadefabriek, die daarmee hun betrokkenheid bij de makers in ontwikkeling kracht willen
bijzetten. De Vrienden van de Verkadefabriek zorgen voor een werkbudget van maximaal
5000 euro per project.
Binnen ons huisgezelschap Panama Pictures is er ruimte voor een stagetraject. Jaarlijks
worden de presentaties van deze stages vertoond in de Verkadefabriek.
We presenteren de eindexamenproducties van de Koningstheateracademie en
programmeren veelal de eerste avondvullende voorstellingen van oud-studenten.
Binnen de Jazz Factory is ruimte voor talent en doet de Verkadefabriek mee aan Young VIPS.
In 2021 is deze tour helaas niet georganiseerd vanwege corona.
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Film
Vanaf 5 juni 2021 waren er voor het eerst weer filmvoorstellingen mogelijk. Weliswaar met
1,5-meter beperkingen, oftewel een sterk verminderde capaciteit.
Enkele films bleken na heropening razend populair, zoals Nomadland (ondanks de première
op een on demand-kanaal) en De Slag om de Schelde – die eigenlijk groots in première had
zullen gaan op 17 december 2020.
Ook de Buitenbios-voorstellingen per 28 juni waren wederom succesvol, maar nog wel op
basis van max. 50 bezoekers per vertoning. Bijzondere specials in deze zomerprogrammering
waren een vertoning van Nomadland in combinatie met een theatervoorstelling buiten, de
premières van een Bossche film over Bossche millenials met live muziek, een sing-a-long
voorstelling van Mamma Mia Here We Go Again, Once upon a time in the West met een
lezing èn het optreden van Lapa Loca, een 7-koppige band die nummers van Aretha Franklin
coverde na aanleiding van de première van de film Respect.
De top 5 van best bezochte films in 2021 ziet er zo uit:
1.
2.
3.
4.
5.

The Father
Nomadland
No Time To Die
Druk
Mijn vader is een vliegtuig

7091
3188
2984
2551
1258 (tevens de best bezochte Nederlandse film)

Ondanks alle beperkingen vonden de meeste filmclubs, filmcursussen en sneak previews
‘gewoon’ doorgang – al moesten de bezoekers voor één voorstelling soms over vijf zalen
verdeeld worden.
De volledige lockdown per 18 december maakte dat we opnieuw ons Buitenbios im Schneeprogramma in de ijskast konden zetten.
Nieuwe Filmers
Met twee nieuwe filmmakers, Coen Haver & Ruut van der Beele, werd een doorstart
gemaakt met het programma voor talentontwikkeling van jonge filmmakers Nieuwe Filmers.
Dankzij de lockdown groeide een nieuwe loot aan de online-stam: in samenwerking met
docent Constant Hoogenbosch ontwikkelden we een complete nieuwe online cursus Film &
Muziek in vier afleveringen, waarbij colleges van ongeveer 2 uur gevolgd werden door een
enthousiast nagesprek.
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ACTIVITEITEN
In onze verslaglegging maken we onderscheid tussen culturele activiteiten die door onszelf
zijn geprogrammeerd en culturele activiteiten die door derden in de Verkadefabriek worden
georganiseerd, denk aan schoolvoorstellingen, festivals etc.
In de eerste tabel vind je de gegevens van de ‘eigen’ programmering in de Verkadefabriek.
Daarna volgt de totale culturele programmering.
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Baten 2021 (bedragen x 1.000) excl. coronasteun

Lasten 2021 (bedragen x 1.000) excl. coronasteun
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SAMENWERKING
De gemeente ’s-Hertogenbosch nam ons, op basis van een door de Verkadefabriek
ingediend beleidsplan, opnieuw op in de Bossche Culturele Infrastructuur voor de periode
2021-2024.
In huis (huisgenoten)
Er werd samengewerkt door:
- ter beschikking stellen van repetitieruimtes
- de Verkadefabriek faciliteerde de kaartverkoop voor een aantal voorstellingen van
huisgenoten in de eigen ruimtes of op locatie
- we presenteerden premièrevoorstellingen van o.a. Paleis voor Volksvlijt
- we coproduceren incidenteel voorstellingen, staan soms garant voor inkomsten
- we stellen een postbus, vergaderruimte en kantoor ter beschikking aan de
gezelschappen en incidentele makers.
Er wordt gezamenlijk gewerkt aan de toename en betrokkenheid van elkaars publiek.
In de stad (stedelijke samenwerking)
De Verkadefabriek werkt intensief samen met de culturele instellingen in de stad, en vele
andere maatschappelijke organisaties:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De gemeente ’s-Hertogenbosch
Docis (directeuren overleg Culturele instellingen ’s-Hertogenbosch)
Theaterfestival Boulevard
November Music
Theater aan de Parade
Huis73
WillemTwee Poppodium
Festival Cement
Adr. Heinen
BAI
Alliance Française
Uitlok
Werkwarenhuis
Van Zuid Events
Studio Pakt
Young creatives on tour
Kings of Color
VSC (Vereniging Sociëteit Casino, gezamenlijk aanbod)
Den Bosch Partners
Hermes
AKV/St Joost
SOLOS (one week filmproject, filmcafés)
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•
•

Middelbare scholen
Amateurverenigingen (zie ook onder het kopje Social Return)

Provinciaal en landelijk
De theaterprogrammeur maakt deel uit van de Coproducers, een samenwerkingsverband
om gezamenlijk te produceren en publiek te verwerven voor nationaal talent. De directeur
maakt deel uit van een regulier overleg van de grote filmtheaters in Nederland en van het
Vlakke Vloer Platform. De adjunct-directeur neemt deel aan de landelijke
onderhandelingscommissie ter voobereiding van de cao Nederlandse Podia.
Internationaal
Met de komst van de nieuwe directeur is de Verkadefabriek lid geworden van IETM, een van
de grootste podiumkunstnetwerken in Europa. Jeffrey Meulman is momenteel vicevoorzitter
van de Board of Directors. Het is de bedoeling om de jaarlijkse IETM Plenary Spring Meeting
in de toekomst in ’s-Hertogenbosch te organiseren.
Directe maatschappelijke bijdrages/ Social Return
Ons programma, dat sterk gericht is op verdieping en verbreding van het wereldbeeld van
het publiek, is onze belangrijkste bijdrage aan een betere en socialere wereld. De
samenleving wordt beter van meer begrip en een open geest. Onze missie is daaraan bij te
dragen middels ons programma en ervoor te zorgen dat vele, diverse mensen elkaar
ontmoeten. We werken aan een ontmoetingsplek die bijdraagt aan de maatschappelijk
cohesie in de stad. De Verkadefabriek is in de eerste plaats een maatschappelijke culturele
instelling.
Daarnaast ondersteunen we in concrete zin:
Verhuur/ Programma
- Algemeen: 25% korting op zaalhuur en technische ondersteuning voor culturele
activiteiten, en doorberekening van slechts 1 dagdeel huur voor culturele
evenementen van meerdere dagdelen
- Sponsoring November Music, IVC, Festival Cement, Theaterfestival Boulevard
- Bijdrage in vorm van gratis zaalhuur en/of korting op algemene kosten aan o.a Solos
(One Week filmproject en het Filmcafé), L.W. Beekmanschool (eindpresentatie),
MinC, AKV St Joost, Rauwkost festival - Diverse samenwerkingsverbanden met
Kunstbende, Jazz in Duketown (Conservatorium Talent Award) en Willem Twee
Poppodium
- Diverse malen gratis repetitie en voorstellingsruimte voor jonge podiumkunstenaars
o.a. in Studio Tramkade
- Ruimte en inleiding ten behoeve van Bossche Sferen (statushouders)
- Ruimte en rondleiding ten behoeve van Bollebozen zondagschool
- Deelname Cultour (AKV St Joost) en Uitlokdag
- Studio Tramkade
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Personeel
- Een vaste baan voor medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt
- Stageplaatsen op de afdelingen verhuur, techniek en marketing
- In het najaar van 2021 een werkervaringsplek op de marketingafdeling.
Marketing
- Prijzen voor winnaars van de Kunstbende
- Postersale met opbrengst voor Liliane fonds
- Via Quiet stelden we bij een aantal voorstellingen een aantal kaarten gratis
beschikbaar
- We stelden gratis kaarten beschikbaar aan Kameraden; een initiatief dat jongeren en
ouderen aan elkaar koppelt om samen leuke dingen te doen
- Den Bosch Maakt, Raakt, Smaakt – voorstellingsbezoek en filmlocatie voor de vox
prop filmpjes.
Kennisoverdracht
- Bijdrage aan vele afstudeeropdrachten
- Stageplek Zinvol naar Buiten van het Rodenborchcollege Rosmalen
- Beoordelen opdrachten Guest experience NHTV.
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INTERNE ORGANISATIE
Raad van Toezicht en Governance
De Raad van Toezicht was in 2021 als volgt samengesteld:
Bert van der Els (voorzitter)
Directeur Nieuw Sparrendaal
Nevenfuncties:
President Commissaris Airport Eindhoven
President Commissaris BIM
Commissaris ZND
Commissaris BUVA
Voorzitter van Gogh Heritage Foundation
Voorzitter Raad van Toezicht Brabant C
Voorzitter Raad van Toezicht De Kazerne
Bestuurslid Universiteitsfonds Eindhoven
Els Brendel (personeelszaken)
Eigenaar Transforta: trainen, coachen, ontzorgen
Nevenfuncties:
Voorzitter R.v.T. Noord Oost Brabantse Bibliotheken, NOBB, Oss
Voorzitter R.v.T. Jenaplanschool Antonius Abt, Engelen
Lid R.v.T. Pro de Rijzert, ’s Hertogenbosch
Lid R.v.T. Scholengroep Scala, Elshout
Angelique Penners - Wouters (penningmeester)
Managing Director Jheroniumus Academy of Data Science
Joep Mol (programma/ marketing)
Architect
Directeur Architecture Film Festival Rotterdam
Zakelijk Leider Landschapstriënnale 2021
Nevenfuncties:
Voorzitter Coöperatie Bossche Windmolen West
Bestuurslid Platform Coöperatief Duurzaam Noordoost Brabant

Vera Nijenhof – van der Donk (juridische zaken)
Advocaat-Mediator TEN Advocaten N.V.
Nevenfuncties:
Lid Raad van Toezicht Stichting Maxzorg Heesch
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Vergaderingen
De Raad van Toezicht is zes keer bij elkaar geweest.
De belangrijkste onderwerpen tijdens de vergadering betroffen:
-

aanpak Corona crisis
kwartaal- en jaarrapportages
wet bestuur en toezicht rechtspersonen
jaarplan en begroting 2022
werving nieuwe directeur
wijziging directiestatuut en directiereglement
toekomstplannen 2022-2025 incl. investeringen
coöperatiezaken
werving nieuw RVT-lid

De Raad van Toezicht heeft in het tweede deel van 2019 zijn functioneren en die van de
individuele leden geëvalueerd. Er is gesproken over de gewenste mate van governance en in
welke mate de raad de principes van de code Cultural Governance toepast.
Er is besloten die uitgangspunten verder te versterken.
De vacatures in de Raad zijn breder onder de aandacht gebracht, er is een andere
sollicitatieprocedure gevolgd en de interne evaluatie staat jaarlijks op de agenda. De
verslaglegging in het bestuursverslag is uitgebreid.
De Raad is van mening dat hij vanwege de complementaire samenstelling en de
constructieve sfeer en samenwerking goed in staat is, zijn toezichthoudende rol te vervullen.
Belangrijk onderwerp van agenda was het vertrek van de oude en werving van de nieuwe
directeur. De Raad heeft de wisseling aangegrepen om een meerkoppige directie te vormen;
naast de directeur/bestuurder werd de adjunct-directeur (voorheen hoofd interne diensten)
benoemd.
De nieuwe koers in de toekomstplannen van de nieuwe directeur is met enthousiasme en
vertrouwen ontvangen.
MT
Bepalen van het beleid en de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken berust
bij het MT. Het MT bestaat uit twee leden: de directeur en de adjunct-directeur. In 2021 is
de adjunct-directeur toegevoegd aan de directie.
De teamhoofden zijn bij het beleid betrokken door middel van (oproepbare) aanwezigheid in
het MT. Ook de bedrijfsleider horeca wordt eenmaal per kwartaal aan het MT toegevoegd
om alle relevante zaken rond de horeca te bespreken.
Alle vergaderingen van het MT, alsmede actiepunten en besluiten, worden schriftelijk
vastgelegd en vastgesteld. De relevante informatie wordt gedeeld met de rest van de
organisatie.
Het MT is mede door de nieuwe verhouding en samenstelling nog zoekende naar een juiste
werkwijze.
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Wijzigingen personele organisatie
De formatie is vanwege de langdurige gevolgen van corona de laatste jaren niet geheel
buiten schot kunnen blijven.
Met name voor de afdeling verhuur zijn de werkzaamheden grotendeels gestopt en ziet de
nabije toekomst er ook niet rooskleurig uit. De formatie werd in 2020 afgebouwd bij de
afdeling verhuur en de daarvoor benodigde technische ondersteuning. Ook werd een aantal
functies die door het vertrek van medewerkers ontstond tijdelijk niet ingevuld.
In 2021 hebben we de formatie gerepareerd en weer teruggebracht naar de omvang van
‘voor corona’. De hoeveelheid werk werd er door alle corona beperkende maatregelen niet
minder om en mede door de steunmaatregelen van de overheid hadden we daar voldoende
financiële slagkracht voor.
Naast het verkleinen en weer vergroten van de formatie, waren er buitengewoon veel
personeelswisselingen. Niet alleen de directeur vertrok na bijna 40 jaar, ook het hoofd
Gebouw en ICT nam na ruim 24 jaar afscheid. Er kwamen 9 nieuwe medewerkers op een
personeelsbestand van 37, wat zo’n 25% is.
In totaal was er eind december 2021 een formatie van 27,8 fte binnen de stichting
Verkadefabriek, verdeeld over 37 personen, waarvan 0,9 fte (deels) gesubsidieerd en
waarvan 1 persoon die exclusief werkt voor de BV Koekjesfabriek (administratie) en 1
persoon die in deeltijd werkt voor de Koekjesfabriek (personele zaken).

Vrijwilligers
Op een aantal plaatsen binnen de organisatie werken we met vrijwilligers ter ondersteuning
van een aantal taken die niet binnen de huidige formatie zijn op te lossen. Onmisbaar zijn ze.
In coronatijd hebben we het aan onze vrijwilligers overgelaten of ze hun publieksfunctie
wilden blijven vervullen. De meesten hebben dat (met beschermende maatregelen) gedaan.
De veranderde deurcontrole – het controleren van de Corona-check-app - is menig
zaalwacht zwaar gevallen. We hebben daar extra aandacht voor gehad. In het najaar zijn de
zaalwachten bij de controlewerkzaamheden ondersteund door een bewakingsbedrijf.
De functie van vrijwillig kassamedewerker is in 2020 komen te vervallen wegens een
verregaande verschuiving naar bestelling via het internet. In 2021 is dat zo gebleven.
Naast zaalwachten zijn er nog de nodige publiciteit/programma vrijwilligers (verspreiding,
kinderactiviteiten). We zijn gestopt met de verspreiding van foldermateriaal in de regio.

Oproepkrachten en ZZP-ers
Naast reguliere werknemers en vrijwilligers werkt de Verkadefabriek met oproepkrachten
(kassa) en ZZP-ers (jazzprogrammering). In het najaar zijn we gestart met een pool van ZZPers voor theatertechniek. We hopen op die manier flexibeler te worden in het op korte
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termijn invullen van het rooster, wat door het grote aantal verschuivingen (door coronabeperkende maatregelen) steeds moeilijker is geworden.
Stages
Op afdelingen waar voldoende begeleiding gegarandeerd kan worden en waar een goede
werkplek voorhanden is, worden stageplaatsen gecreëerd.
Dat resulteert in vaste plaatsen binnen de afdeling theatertechniek, marketing en verhuur
die halfjaarlijks opnieuw worden ingevuld.
Ruimte voor maatschappelijke stages is er in de korte schoolvakanties, wanneer we extra
kinderactiviteiten organiseren waar de maatschappelijke stagiaires bij helpen.
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PERSONEELSZAKEN
Arbozaken
Het arboteam, bestaande uit de Arbo-coördinator, personeelszaken, de
preventiemedewerker van de Verkadefabriek, een afgevaardigde van de PVT en de
preventiemedewerker van de horeca, zorgt voor de uitvoering van het arbobeleidsplan. Het
team komt – normaal gesproken – twee keer per jaar bijeen.
In 2021 is het team, door de lange coronasluiting en wisseling van Arbo-coördinator, niet
fysiek bijeen geweest.
Er is continue aandacht geweest voor de impact van de corona-beperkende maatregelen
voor gasten en medewerkers. Vooral de medewerkers die langdurig (gedeeltelijk) thuis zaten
in het voorjaar hadden het door gebrek aan prikkels, structuur en fysieke belasting in die
periode, zwaar met de opstart in juni.
De herhalingscursus BHV vond plaats. Het accent lag deze keer op de medische kant van de
bedrijfshulpverlening. De BHV-organisatie is groot van omvang zodat tijdens alle
openingsuren van de Verkadefabriek zoveel mogelijk veiligheid voor personeel en bezoekers
geboden kan worden.

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuimcijfer steeg hard in 2020 en dat bleef zo in 2021. We wijten dat aan
Corona. Enerzijds door uitval wegens ziekte of quarantaine, anderzijds werden medewerkers
uit hun gewone doen gehaald. Ook dat leidde tot meer klachten.
Het kortverzuim (< 1 week) nam flink af; dat zagen we terug in een flinke daling van het
aantal verzuimmeldingen. Het hogere verzuim werd dan ook vooral veroorzaakt door
ziekmeldingen die 2 weken duurden.

Scholing
22 Medewerkers hebben de jaarlijkse trainingen voor bedrijfshulpverleners (BHV-ers)
gedaan.
Het MT onderzocht in een tweedaagse ‘heisessie’ samen met de teamhoofden onder
externe begeleiding, de kernwaarden van de Verkadefabriek.
Er is een individuele coachingstraject van een teamhoofd geweest.
De intervisie voor teamhoofden is in 2021 gecontinueerd.
Vijf medewerkers volgden een imkercursus zodat we de kennis in huis hielden om onze bijen
te verzorgen, na het vertrek van twee opgeleide medewerkers.
De technische dienst volgde een cursus Webeasy en iedereen van de techniek en de
technische dienst haalde zijn VCA diploma (veilig werken).
Naast collectieve trainingen zijn er enkele individuele trainingen gevolgd: branding, NLP,
arbeidsrecht, social media training, een loopbaantraject en een PVT-basiscursus.
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Gezamenlijke activiteiten voor medewerkers
De gezamenlijke activiteiten konden we in 2021 nog maar mondjesmaat oppakken. De
nieuwjaarsborrel in januari waarin de directeur het afgelopen jaar zowel cijfermatig,
organisatorisch als maatschappelijk onder de loep neemt, moest door de sluiting virtueel
gebeuren. Vanuit een lege fabriek kondigde de directeur tevens zijn vertrek aan.
Begin juni mochten we weer open. Weliswaar met de nodige beperkingen (aantallen,
afstand en mondkapje), maar daardoor konden we toch de jaarlijkse medewerkersdag in
afgeslankte vorm laten plaatsvinden. We namen afscheid van de directeur met lied en
speech en deden ons tegoed aan een rijkelijk gevulde maaltijd uit onze eigen keuken.
De oudjaarsbrunch die voor Oudjaarsdag gepland stond, hebben we helaas wegens sluiting
moeten afgelasten.
Tussendoor hadden we gelukkig nog wel iets te vieren: drie medewerkers bereikten dit jaar
hun 12,5-jarig jubileum.
Communicatie
Omdat de Verkadefabriek een behoorlijke personele omvang heeft, met de nodige
wisselingen, is er een personeelsboekje voor alle medewerkers, vrijwilligers en stagiaires
binnen de Verkadefabriek met informatie over de organisatie, diverse regelingen en
bedrijfsafspraken. Hierin wordt ook het gedachtegoed van de Verkadefabriek overgebracht
aan de medewerkers. Het digitale boekje wordt jaarlijks geactualiseerd. Het ‘smoelenboek’ is
naast digitaal ook ‘live’ zichtbaar: van elke medewerker hangt er een foto in de gezamenlijke
keuken.
Personeelsvertegenwoordiging
De Verkadefabriek heeft een personeelsvertegenwoordiging bestaande uit drie
medewerkers. De PVT kwam vier keer bijeen met de directeur. Er werd overlegd over het
jaarplan, de toekomstvisie, de nieuwe CAO, niet gewerkte uren door Corona, de
mogelijkheid van een fietsenplan, extra formatie en de afdeling Technische Dienst. Fedde
Vennix is de voorzitter van de PVT en Fleur Bardoul is lid. De PVT werd versterkt met de
komst van Mijntje van Alebeek.
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VERHUUR & SALES
2021 was een buitengewoon slecht jaar voor de verhuur. Door alle corona beperkende
maatregelen (sluiting, maximum aantallen, QR-code en anderhalve meter regel) daalde het
aantal verhuringen en de inkomsten uit verhuur tot een historisch minimum.
De versoepeling van de coronamaatregelen in de zomer bood kansen voor de periode
daarna. In deze periode trad ook een nieuw Teamhoofd Verhuur aan. Er was in de maanden
september en oktober een grote toename van last-minute boekingen, maar omdat grote
congressen vaak een lange voorbereiding nodig hebben, werden er vooral kleinere
evenementen en vergaderingen geboekt. Ook durfden veel bedrijven het niet aan om grote
congressen te organiseren, ondanks dat de verhuurafdeling in deze periode flexibelere
annuleringsvoorwaarden hanteerde. Beeldvorming en angst voor onvoorziene kosten,
speelden hierbij een belangrijke rol. Hierdoor bleef de omzet in die twee maanden steken op
67% ten opzichte van 2019, het laatste jaar voor corona.
Na bekendmaking van nieuwe, strengere coronamaatregelen die vanaf half november van
kracht werden nam de omzet verder af. Grote evenementen zoals kerstfeesten werden
geannuleerd, andere evenementen werden verplaatst naar 2022. Het totaal aantal zakelijke
activiteiten in 2021 bedroeg 59% ten opzichte 2020 en 28% ten opzichte van 2019.
Geholpen door de start van de online winkel eind januari 2021, kon in 2021 een stijging van
48% in winkelverkopen worden gerealiseerd ten opzichte van 2020. Toch bedroeg de omzet
door de lange sluiting van de Verkadefabriek slechts 51% ten opzichte van 2019. Het aantal
filmzaaladverteerders steeg met 27%. Veel bestaande adverteerders wisten we te behouden
door hun overeenkomst kosteloos te pauzeren in de periode dat de filmzalen gesloten
moesten blijven, door adverteerders te informeren over bezoekersaantallen en uit te
nodigen op een adverteerdersavond.
Tijdens de lock-down van eind 2021 werd gewerkt aan de ontwikkeling van de nieuwe
zakelijke pagina’s van de Verkadefabriek website. De pagina’s zijn nu vraaggerichter en door
gebruik van aantrekkelijkere fotografie en integratie van een virtuele tour beter in staat om
potentiële klanten op afstand te overtuigen. Ook worden bedrijven betrokken bij de
culturele activiteiten van de Verkadefabriek door het aanbod van bedrijfsarrangementen. Na
een concurrentieonderzoek werden de verhuurtarieven in deze periode geïndexeerd
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RECEPTIE/KASSA
Een belangrijk onderdeel van de ‘totaalervaring Verkadefabriek’ is de service die we bieden.
Dat strekt zich uit van het gemak waarmee onze bezoekers (online) hun kaarten kunnen
kopen, naar de snelheid waarmee de gast aan de bar geholpen wordt tot het afrekenen van
het parkeerkaartje.
Na uitgebreid onderzoek naar een nieuw ticketingsysteem, hakten we eind maart de knoop
door en besloten we met Ticketmatic in te zee te gaan. Samen met een uitgebreide
aanpassing van onze website, zowel functioneel als in ‘look & feel’ zorgt het voor een betere
service naar onze gasten.
De kassamedewerkers hebben ook in 2021 een niet aflatende stroom van wijzigingen en
terugboekingen moeten realiseren. We hebben niet gekozen voor voucherregelingen maar
de keuze aan de klant gelaten. Als een klant zijn kaartje wilde teruggeven is daar steeds aan
tegemoetgekomen. Daar waar men het kaartje wilde doneren is dat conform de afspraken in
de sector voor 75% aan de gezelschappen en artiesten ten goede gekomen.
De kassa is tijdens corona een servicedienst geworden. Meer dan 98% van de ticketing vond
online plaats. De verwachting is dat de fysieke kaartverkoop niet meer zal terugkomen op
het niveau van voor corona.
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TECHNIEK
De techniekafdeling zorgt voor een optimale technische realisatie van de verschillende
activiteiten in de Verkadefabriek. De technicus is verantwoordelijk voor de zaal waarin de
activiteit zich afspeelt; hij speelt daardoor ook een belangrijke rol als bhv-er.
De eerste 5 maanden van het jaar waren we dicht. We hebben geprobeerd de
techniekafdeling zo lang mogelijk aan de slag te houden met kleine
onderhoudswerkzaamheden, trainingen en voorbereidende werkzaamheden. Dat is slechts
gedeeltelijk gelukt; het was lastig om iedereen met scherpe focus in de juiste versnelling te
houden.
We vervingen de versterkers van het Itunes-systeem in de gangen (achtergrondmuziek),
deden kleine vervangingsinvesteringen (balletvloer, filmscherm buitenserre), schilderden de
grote theaterzaal en maakten Studio Tramkade klaar voor intensiever gebruik door jonge
makers.
We realiseerden de overgang naar een nieuw TMS systeem; het oude programma sloot niet
aan bij het nieuwe ticketingsysteem dat werd aangeschaft.
Om de wens om onze technische mogelijkheden uit te breiden met professionele
streamingsfaciliteiten te kunnen realiseren, werd uitgebreid onderzoek gedaan. De eerste
stappen in uitvoering en aanschaf werden eind 2021 gezet.
Sony besloot te stoppen met hun ‘cinema-tak’ waardoor het garantiecontract voor de
huidige projectoren onbetaalbaar werd. We hebben versneld een vervangingsplan opgesteld
waarin we de projectoren gefaseerd gaan vervangen om het risico van uitval zo klein
mogelijk te maken. Medio 2022 wordt de eerste vervangen door een laserprojector.
Het aantal fte’s op de afdeling Techniek is teruggebracht tot het niveau voor corona. Een
deel van de uren wordt via inhuur van flexkrachten ingevuld om zo wat wendbaarder te zijn
bij activiteiten die op korte termijn geboekt worden (veelal zakelijke verhuur).
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HUISVESTING
De stichting Verkadefabriek beheert het gebouw en verhuurt aan een zevental (culturele)
instellingen en de Koekjesfabriek.
- Matzer theaterproducties (repetitie- en kantoorruimte)
- November Music (kantoor)
- Koekjesfabriek B.V. (horecaruimte)
- mrT management & booking (kantoorruimte)
- Dukebox (kantoorruimte)
- Koninklijke Boekverkopersbond (kantoorruimte)
- Glow Music (kantoorruimte)
- Studio Pact (kantoorruimte)
- Culturele vacatures (kantoorruimte)

Deel v/h jaar
Deel v/h jaar

Deel v/h jaar

In 2020 werd het huurcontract door de Cabaretfirma opgezegd wegens beëindiging van de
activiteiten. We besloten een deel van de ruimte in te zetten als werkruimte voor jonge
culturele professionals. In Studio Tramkade kan gewerkt en getoond worden. In 2021
knapten we de studio helemaal op, en werd hij voorzien van alle technische middelen.
Dankzij support van de Vrienden van de Verkadefabriek kan deze ruimte en ondersteuning
gratis worden aangeboden.
Lopende het jaar ontstond de behoefte voor een neutrale, flexibele ruimte die ingezet zou
kunnen worden als AV-studio, performance space en als plek voor interne co-creatie. We
haalden de tussenwand uit de Studio, boven bij de kantoren, en maakten een start met de
transformatie naar de gewenste ruimte.
Ook bij de afdeling gebouw en technische dienst is de coronatijd gebruikt om klein
onderhoud te plegen en grotere onderhoudsprojecten zelf uit te voeren. Zo werd de foyer
en filmzaal 1 geschilderd, werd een begin gemaakt met de verbouwing van het atelier en
werd er een opslagruimte in Studio Tramkade gemaakt.
Tijdens de eerste lockdown van 2020 plaatsten we – in nauwe samenwerking met de
gemeente - warmtepompen voor verwarming en koeling. Veel luchtbehandelingskasten
werden omgebouwd en we plaatsen zo’n 700 meter zonnepanelen bij.
In het voorjaar van 2021 tijdens de tweede lockdown, werd het systeem en de software
(Webeasy) gefinetuned. Ook werden de medewerkers van de technische dienst getraind hoe
er mee te werken.
Door de overstap naar de warmtepompen ging het gasverbruik flink omlaag. Door de
regelmatige sluitingen is het lastig te bepalen wat het regulier ‘jaareffect’ is van de overstap
naar de warmtepompen medio 2020. Dat de besparing door de enorme prijsstijging volledig
te niet wordt gedaan, moge duidelijk zijn. We gaan dat in 2023 merken.
Halverwege het jaar namen we na bijna 25 jaar trouwe dienst afscheid van het teamhoofd
Gebouw. Samen met twee nieuwe medewerkers heeft het nieuwe teamhoofd de afdeling
opnieuw vorm moeten geven. In januari was de afdeling facilitair samengevoegd met de TRmedewerkers die daarvoor onder de techniekafdeling vielen.
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Door de samenvoeging tot Technische Dienst hoopten we meer helderheid te creëren voor
alle medewerkers bij het pre-setten van de zalen en de publieksbegeleiding in de avond.
Omdat we de eerste 5 maanden dicht waren, konden we er pas in de tweede helft van het
jaar echt mee aan de slag. Begin 2022 hebben we moeten constateren dat de reorganisatie
niet het gewenste effect heeft gehad en kijken we opnieuw naar een goede indeling en
inrichting van de afdeling.
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MARKETING
Ook in 2021 bestond een groot gedeelte van de marketingwerkzaamheden uit
communicatie. Want wat hadden we een hoop te vertellen. We verplaatsten voorstellingen,
annuleerden voorstellingen, verplaatsen voorstellingen nog een keer en soms wel een derde
of vierde keer. We kondigden het afscheid van de directeur aan en de komst van een nieuwe
directeur. Na maanden sluiting kondigden we eind mei de heropening aan, startten we in
juni met de verkoop van de Buitenbios en ZIJ, lanceerden we in juli onze nieuwe website met
een nieuw bestelproces om niet lang daarna de verkoop van het nieuwe theaterseizoen te
starten. Na de zomer lanceerden we een online en offline campagne om de Verkadefabriek
opnieuw onder de aandacht te brengen van nieuwe en reeds bekende bezoekers. Om niet
lang daarna te moeten communiceren over het verplichte coronatoegangsbewijs, de
avondsluiting in november en uiteindelijk het bericht dat we het jaar zouden eindigen zoals
we het begonnen: met een gesloten Verkadefabriek. Maar met een online alternatief voor
de donkere dagen rondom kerst: Verhalen die het daglicht niet konden verdragen, te zien via
YouTube en te beluisteren via alle bekende podcastkanalen.
Verbeteren klantreis
Met de aanschaf van een nieuw ticketingsysteem en een nieuwe website in 2021, zijn grote
stappen gezet in verdere verbetering van de klantreis. De nieuwe website heeft een fris,
eigentijds design en een intuïtief bestelproces. Met ticketingsysteem Ticketmatic hebben
we, naast een beter bestelproces, ook beter inzicht in de bezoekers. Eind 2021 is de
koppeling van Ticketmatic met het nieuwe mailmarketingsysteem Spotler gerealiseerd.
Hiermee kunnen we bezoekers persoonlijker benaderen, met tips op maat naar aanleiding
van eerdere bezoeken en de door henzelf opgegeven interesses.
Websitebezoek
Het websitebezoek nam door de verplichte sluiting nog wat verder af, met 16% ten opzichte
van 2020. De cijfers over de verdeling tussen verkoop via de website en aan de balie is
vertekend doordat er zoveel orders zijn omgeboekt door onze kassamedewerkers. Als we
kijken naar de ‘normale’ periode van half juli tot half december, koopt 82% van de bezoekers
online, tegenover 18% aan de balie. Veel bezoekers die in coronatijd online moesten kopen,
zijn dit ook blijven doen toen onze balie weer bemenst was. Een positief signaal, ook naar de
gebruiksvriendelijkheid van de nieuwe website en het bestelproces van Ticketmatic. Het
websitebezoek via mobiele telefoon steeg verder naar 62,4%, terwijl de tablet en desktop
iets aan populariteit moesten inleveren.
Hoe bezoekers op de website terecht komen, 2020 (links) vs. 2021 (rechts):
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Middelen
Nieuwsbrief: Ondanks de lange periode van sluiting, zijn de nieuwsbriefinschrijvingen niet
gedaald, maar zelfs iets gestegen.
Social media: we blijven groeien op instagram, dit jaar met maar liefst 15%. Ook Facebook
groeit licht, terwijl het aantal volgers op Twitter (in stijl met de trend) iets afneemt. Voor
twee nieuwe concepten -dansavond Biscuit en de werkplaats Studio Tramkade- hebben we
dit jaar nieuwe instagramkanalen opgericht, waarmee we respectievelijk 190 en 290 volgers
aan ons hebben gebonden.
Supporters
Een tweede jaar waarvan we bijna de helft gesloten waren, heeft zijn weerslag gehad op het
aantal Supporters. Hoewel we met korting op Picl, korting op de webwinkel en kans op gratis
filmkaarten bij de heropening, ons best hebben gedaan om de Supporters bij ons te houden,
daalde het aantal Supporters met 8%. Met de lancering van het nieuwe ticketingsysteem en
de nieuwe website, hebben we de service rondom pasverlenging sterk verbeterd; bezoekers
kunnen moeiteloos online hun pas verlengen.
Nieuw in 2021
We lieten Studio Kluif de kleuren van onze logo en de huisstijlkleuren opfrissen voor een
eigentijdse look en feel in onze uitingen en voor op de nieuwe website.
We ontwierpen een nieuwe menukaart. Eigentijdser qua ontwerp en met de mogelijkheid
vaker een gedeelte van de kaart te vernieuwen. Bovendien een stuk milieuvriendelijker door
af te stappen van het plastificeren.
Wie de Verkadefabriek opzoekt op Google, kan voortaan binnenkijken in de gang, zalen,
serre, expeditie en foyer via 360 graden foto’s.
Samen met de horeca hebben we een online reserveringssysteem voor het restaurant
ingericht.
Met Verhalen die het daglicht niet kunnen verdragen hebben we voor het eerst een
podcastserie uitgebracht met theatrale verhalen.
Wat we niet hebben kunnen realiseren, zoals het meer uitlichten van jonge makers en
makers uit de stad, als een vorm van voorverkoop en verkoop door het jaar heen, pakken we
in 2022 op.
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FINANCIËN
We hadden wederom een bijzonder financieel jaar. We realiseerden een positief resultaat.
Dat resultaat is louter te danken aan de incidentele steun van de Rijksoverheid om de
gevolgen van corona op te vangen. In totaal ontvingen we 1,7 miljoen incidentele subsidie.
De hoogte van deze subsidie is gebaseerd op de eigen inkomsten in 2019.
De bestemmingsreserve van de matchingssteun (Rijk, Provincie en Gemeente) uit 2020
hebben we slechts gedeeltelijk hoeven aan te wenden.
Het positieve resultaat en het restant matchingssteun reserveren we voor de te verwachten
tekorten in 2022. Nu de overheidssteun eindigt, de bezoekersaantallen en verhuring nog niet
terug zijn op het oude niveau en het ongewis is hoe het najaar van 2022 eruit zal gaan zien is
die reservering noodzakelijk.
De omzet daalde ten opzichte 2019 (na een daling van 39% in 2020) verder, met 48%. De
kosten daalden met 23%.
Zonder extra coronasteun zou het verlies zo’n 900.000 euro bedragen.
De coronasteun bestond in 2021 uit: TVL, NOW, de Podium Start Regeling en het
Kickstartfonds van het Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten, en een extra bijdrage van
Europa Cinema.
We streefden sinds onze opening naar een groter aandeel eigen inkomsten ten opzichte van
gemeentelijke subsidie. We startten in 2005 met zo’n 40% gemeentelijke subsidie. Sinds die
tijd daalde het aandeel gestaag.
Door de bezuiniging enerzijds en groei van de omzet anderzijds konden we het aandeel
gemeentelijke subsidie in 2019 verder terugbrengen naar 16%.
In 2021 is het aandeel gemeentesubsidie (coronasubsidie buiten beschouwing gelaten)
echter weer opgelopen naar 30% vanwege de sterke terugloop van de overige inkomsten. In
2022 zal dit percentage weer afnemen, wanneer de eigen inkomsten weer hoger worden.
Voor de toekomst verwachten we meer gebruik te gaan maken van externe fondsen. De
vaste kosten zullen door de enorme stijging van de energieprijzen flink gaan oplopen. Om de
kwalitatieve, soms kwetsbare projecten te kunnen blijven doen, zijn extra financiële
middelen onontbeerlijk.
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GEVOLGEN VAN DE CORONACRISIS
Sinds maart 2020 hebben we te maken met de gevolgen van de corona-uitbraak. Bij het
nemen van maatregelen staat de veiligheid en gezondheid van personeel en bezoekers
voorop. We hebben consequent de maatregelen als opgelegd door de overheid opgevolgd.
Vanwege die maatregelen werd de Verkadefabriek 16 december 2020 wederom gesloten
voor publiek en werkten medewerkers veelal thuis. De sluiting duurde bijna 6 maanden.
Eind 2021 moesten we voor de derde keer voor langere tijd onze deuren sluiten. Deze
sluiting werd voorafgegaan door een lange periode (vanaf 1 september) met wisselende
beperkingen in aantallen bezoekers en openingstijden.
In het jaar 2020 is de Verkadefabriek als ‘essentiële culturele instelling’ financieel
ondersteund door de verschillende overheden. Het restant van deze ‘matchingssteun’ kon in
2021 worden ingezet. We hebben daarnaast gebruik gemaakt van de TVL en NOW regeling.
De crisis heeft grote invloed gehad op de bedrijfsvoering van de Verkadefabriek.
Een groot deel van geplande activiteiten is doorgeschoven naar seizoen 21/22.
Slechts 8 weken waren we op volledige capaciteit open. Alle andere maanden varieerden de
maximaal toegestane bezettingsgraad van 10 tot 30%.
De lange termijn effecten zijn nog ongewis. Na heropening in 2022 zien we dat de
bezoekersaantallen nog zo’n 30% achterblijven bij die van voor de crisis. Het najaar van 2022
wordt bepalend. De overheid heeft afgekondigd geen beperkende maatregelen meer op te
leggen. Het is aan de sector en aan onszelf een veilige omgeving voor onze gasten te
creëeren en ons financieel staande te houden. De zorgen over deze koers worden breed
gedeeld in de sector.
Want hoewel we alternatieve inkomstenbronnen aan het verkennen zijn, wordt de kern van
de Verkadefabriek geraakt. Ontmoeting is wat we doen en wat we zijn. Door veel minder
bezoekers komt ook de inkomstenstroom van de Verkadefabriek ernstig in gevaar. Horeca
inkomsten, verhuurinkomsten, parkeerinkomsten en recettes zijn allemaal gerelateerd aan
onze bezoekers.
Door de ruime overheidssteun in 2021 en de omvang van ons eigen vermogen zijn we in
staat het te verwachten gemis aan inkomsten in 2022 op te vangen.
Het voortbestaan van de Verkadefabriek komt daardoor ook in 2022 niet in gevaar.
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Bijlage 1:
Raad van Toezicht, Directie, Personeel en vrijwilligers
Raad van Toezicht
Els Brendel
Vera Nijenhof
Joep Mol
Angelique Penners
Bert van de Els

Personeel
Juridische zaken
Algemeeen
Financien
Voorzitter

Directie
Jan van der Putten
Jeffrey Meulman
Eef van Rooij

Directeur/bestuurder
Directeur/bestuurder
Adjunct-directeur

Werknemers
Mijntje van Alebeek
Wouter Bakker
Fleur Bardoul
Marlies van Boxtel
Jan van den Brink
Tatjana Brinkman
Marc Brouns
Sonja Claassen
Stijn Dunnenwijk
Karlijn Gerritsen
Martin Giebels
Marjan van Helden
Linda Hendrikx
Felice Klop
Brigitte Kuners of Koenders
Mathijs van Kuijk
Penny van Laarhoven
Willem Jan van den Langenberg
Stefan Mohrman
Rinske Molenschot
Bella Donna Nag
Nikki Nijsten
Bas Noldus

Kassa/Receptie
Programma
Marketing
Marketing
Programma
Verhuur
Technische Dienst
Management ondersteuning
Technische Dienst
Marketing
Technische Dienst
Administratie
Personeelszaken
Marketing
Kassa/Receptie
Techniek
Kassa/Receptie
Administratie
Techniek
Verhuur en Programma
Marketing
Kassa/Receptie
Technische Dienst

Hans Struik
Annita Ottenheim
Edwin Paanakker
George Pieters
Ronald Rameckers
Flip Reid
Rachel Rijsdijk
Thijs Schnater

Technische Dienst
Administratie
Technische Dienst
Techniek
Gebouw en ICT
Techniek
Kassa/Receptie
Techniek

deel v/h jaar
deel v/h jaar

deel v/h jaar
deel v/h jaar

deel v/h jaar

deel v/h jaar
deel v/h jaar

deel v/h jaar
deel v/h jaar
deel v/h jaar
deel v/h jaar
deel v/h jaar
deel v/h jaar
deel v/h jaar
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Robin Slosser
Michelle Spronk
Sophia Steenbergen
Arjan Timmermans
Sijtje van Uden
Wil Ulehake
Natasja Welten
Fedde Vennix
Femke Vonk
Ans de Vries
Martijn de Vries
Valery Weijtens

Techniek
Kassa/Receptie
Kassa/Receptie
Verhuur
Kassa/Receptie
Techniek
Verhuur
Technische Dienst
Kassa/Receptie
Kassa/Receptie
TD en Techniek
Programma

Stagiaires/ werkervaring
Bjorn Colin
Annabel van Zon
Mariette van Etten

Techniek
Marketing
Marketing

Vrijwilligers
Abu Saebu
Alex Bakker
Anke Fabels
Annet Ek
Brigitte Franken
Carel van der Staak
Corry Meijs
Desiree van Lent
Gemma te Woerd
Hanneke Masselink
Hans van der Tas
Hanny van Santvoort
Helena Cuijpers
Helma Kuijsten
Henny van de Aker
Ibtissem Lathouwers
Ineke Peters
Josje Vierhout
Lian van Meel
Liz Garnett
Marco Vogels
Maria Basten van Batenburg
Margo van der Linden
Marjolijn Kok
Marleen van Beeck
Miriam de Vaan
Monique Hebly
Nancy Stuvel
Paul de Ruijter

deel v/h jaar
deel v/h jaar
deel v/h jaar
deel v/h jaar
deel v/h jaar

deel v/h jaar

deel v/h jaar
deel v/h jaar
deel v/h jaar
deel v/h jaar

deel v/h jaar

deel v/h jaar

deel v/h jaar

deel v/h jaar
deel v/h jaar
deel v/h jaar
deel v/h jaar
deel v/h jaar
deel v/h jaar

deel v/h jaar
deel v/h jaar
deel v/h jaar
deel v/h jaar
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