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PLEIDOOI OM DE CULTURELE 
SECTOR TE ONDERSTEUNEN

Je bent sinds 2014 penning-
meester van Theater aan de 
Schie. Wat is de taak van 
een penningmeester in het 
bestuur?
“Ik ben sinds 2013 bestuurs-
lid en inderdaad sinds 2014 
penningmeester van het be-
stuur. Ik zie toe op de juiste 
fi nanciële verslaglegging van 
Theater aan de Schie en de 
exploitatie van het Wenneker-
pand.  De fi nanciële afdeling, 
Rob Roos en ik hebben bijna 
wekelijks contact. Ook leg ik 
verantwoording af in die func-
tie naar de andere leden van 
het bestuur over het fi nanci-
ele reilen en zeilen van beide 
exploitaties. Een paar keer per 
jaar is er goed en inhoude-
lijk overleg met de gemeente 
Schiedam en de wethouder 
cultuur en fi nanciën.” 

Met die bestuursbaan zul je 
wel een leuke extra boterham 
verdienen?
“Nou dat valt gelukkig mee 
hoor hahaha. De bestuurs-
functies bij het theater zijn 
onbezoldigd zoals dat chic 
heet en we ontvangen dus 
geen vergoeding. Wél kunnen 
we af en toe gratis een voor-
stelling bezoeken. Wat weer 
extra leuk is omdat je dan pas 
echt ervaart waar je je energie 
aan geeft.”

Je wordt dus niet betaald 
voor je werk en bent feitelijk 
gezien vrijwilliger. Waarom 
doe je dat?
 “Ik vind het belangrijk om me 
in te zetten voor de stad Schie-
dam en voor cultuur in het 
bijzonder. Een stad zonder cul-
tureel hart is in mijn ogen niet 
volledig. Vandaar dat ik met 
mijn bestuursfunctie bij Thea-
ter aan de Schie en het Wen-
nekerpand op deze wijze graag 
een bijdrage wil leveren.”

3 VRAGEN AAN… 
JORIS-JAN VISSER, PENNINGMEESTER 

Welkom op de wekelijks terugkerende pagina van Theater 
aan de Schie. Theater aan de Schie bestaat om kunst en 
cultuur te schenken aan de samenleving van Schiedam. De 
maatschappelijke functie en het effect ervan heeft een war-
me plek bij bijna iedereen die kunst en cultuur heeft ervaren. 
Er is ook een economische kant. Voor diegene die levens-
geluk graag in klinkende cijfers en tabellen ziet uitgedrukt, 
hebben we deze week onze pagina voorzien van economi-
sche feiten. Het moet duidelijk maken welke economische 
voetafdruk de cultuurindustrie in Nederland heeft en hoe het 
lokaal uitwerkt. Het is aan de lezer te beoordelen of hij ach-
teraf vindt dat kunst en cultuur geld kost of dat het juist geld 
oplevert. Ik denk het laatste.

Rob Roos, directeur
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ILONA HAAIJER, COMMISSARIS EN VOORMALIG DSM-TOPVROUW: 

De waardecreatie van de culturele sector mag niet onder-
schat worden, vindt Ilona Haaijer, die onlangs in Cultuur in 
actie! een warm pleidooi hield voor de overheid om de cultu-
rele sector te ondersteunen.  De commissaris en voormalig 
DSM-topvrouw berekende dat de sector niet onderdoet voor 
bijvoorbeeld de bouwsector. ‘De culturele sector is van maat-
schappelijk én economisch belang.’

Ilona Haaijer, commissaris 
van onder meer Corbion en 
Boskalis, is overtuigd van 
de bijdrage van de culturele 
sector aan de Nederlandse 
economie.  “De culturele sec-
tor staat stil. We kunnen niet 
naar het theater, we kunnen 
niet naar een festival. Maar de 
creatie staat ook stil. Er wordt 
momenteel niet geschreven, 
gemaakt, geproduceerd, ver-
nieuwd.” 

“In Nederland geven we jaar-
lijks een bepaalde zak geld 
uit. In 2019 was dat 300 mil-
jard. Maar wat krijgt cultuur? 
Cultuur valt onder OC&W. Dat 
krijgt ongeveer 40 miljard. Als 
we verder kijken, krijgen cul-
tuur en media maar twee mil-
jard van. Dat is 0,6 procent. 
Vanuit de gemeenten komt er 
ook 2 miljard binnen. De hele 

sector wordt gedragen door 4 
miljard.”

Haaijer berekenende dat de 
culturele sector een fors 
aandeel in de Nederlandse 
waardecreatie heeft. “De 
waardecreatie van Nederland, 
beter bekend als het Bruto 
Binnenlands Product, is zo’n 
700 miljard euro waard. De 
bijdrage van de culturele sec-
tor is 26 miljard, dus 3,7 pro-
cent van het hele bedrag. Dat 
is een behoorlijk rendement 
van een sector waarvan we 
denken dat het niet zo is. Wij 
hebben een culturele sector 
die zijn eigen broek ophoudt. 
Deze sector staat nu stil en 
dat gaat mij aan het hart. Niet 
alleen omdat ik het van maat-
schappelijk belang vind, maar 
ook economisch is de culture-
le sector van belang.”

WAARDECREATIE
De commissaris vergeleek de 
bijdrage van de culturele sec-
tor met de bouw- en de land-
bouwsector. “Bouwnijverheid 
is goed voor 29 miljard, onge-
veer gelijk aan de cultuur- en 

mediasector. De landbouw, 
waar we het ook heel veel over 
hebben, is maar elf miljard. 
Dat is 1,6 procent. Dus de 
culturele sector zit daar meer 
dan twee keer boven.” 

DE BEGROTING VAN NEDERLAND - UITGAVEN 2019
totale uitgaven: 300 miljard

uitgaven ministerie van OC&W 40 miljard
uitgaven cultuur en media (nationaal): 2 miljard - 0,6% *

WAARDECREATIE VAN NEDERLAND,
HET BRUTO BINNENLANDS PRODUCT
totaal Nederland: 700 miljard

cultuur en media industrie: 26 miljard - 3,7%
bouwnijverheid industrie: 29 miljard - 4,1%
landbouw en visserij industrie: 11 miljard - 1,6%
luchtvaartindustrie: 22 miljard - 3,2%
overige sectoren

* er komt ook nog twee miljard voor de sector vanuit de 
    proviciale- en gemeenteliijke begrotingen.

Theater aan de Schie is een initiatief van de gemeente Schie-
dam en ontvangt per seizoen 1,4 miljoen euro cofi nanciering 
om de opdracht van de gemeente vorm te geven. Hiervan be-
taalt het theater per seizoen € 520.000,- huur en € 180.000,- 
servicekosten terug aan de gemeente. Er blijft € 700.000,- 
over voor de uitvoering van de verstrekte opdracht. Door 
ondernemerschap verdient het theater 1,6 miljoen euro door 
onder andere zakelijke verhuringen. Deze inkomsten zijn nodig 
om alle exploitatiekosten te kunnen betalen. Als we de huur en 
servicekosten buiten beschouwing laten, bedragen de inkom-
sten door ondernemerschap 61,5% van de totale omzet. De 
gemeentelijke bijdrage voor de bekostiging van de kerntaak 
bedraagt 38,5% van de werkelijke kosten. De bouwkosten van 
het theater waren in 1998 omgerekend 7,7 miljoen euro.

Theater aan de Schie beheert en exploiteert in opdracht van 
de gemeente en via Stichting Wennekerpand het Wenneker-
pand. Het theater faciliteert en programmeert 400 maatwerk-
producties per seizoen, waarvan 150 theatervoorstellingen. 
Het theater ontvangt 110.000 bezoekers, waarvan 55% van 
buiten Schiedam. Het theater heeft 15 fulltime theaterprofes-
sionals in vaste dienst, faciliteert 7 stagiaires van verschillen-
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EEN STICHTING ZONDER WINSTOOGMERK
de opleidingen en niveaus per jaar en er zijn 20 oproepkrach-
ten werkzaam in de horeca. Er werken 25 vrijwilligers: onder 
andere in de garderobe, bij de kaartcontrole, zaalbegeleiding 
en zij zijn actief in het dagelijks onderhoud van het pand. Jaar-
lijks verleent het theater werk aan honderden zzp’ers. Dit zijn 
onder andere productiemedewerkers, vormgevers en technici. 
Dit vertegenwoordigt een waarde van € 170.000,-. Voor de uit-
koopsommen aan impresariaten, artiesten en auteursrechten 
wordt jaarlijks ruim € 900.000,- vergoed.

Als het theater open is staan parkeergarages vol en worden 
restaurants en cafés drukker bezocht. De aanwezigheid van 
een theater in de stad heeft een aanzuigende werking op het 
vestigingsklimaat van bedrijven en nieuwe bewoners. De 
huizen en grond in de directe omgeving van het theater zijn 
meer waard en dragen bij aan hogere WOZ-inkomsten voor 
de gemeente. Het theater zorgt voor werkgelegenheid in het 
theater én daarbuiten. Het theater neemt voor € 300.000 aan 
diensten en producten af in Schiedam en de directe omge-
ving. Het theater draagt per seizoen € 100.000 af aan belas-
tingen, heffi ngen en BTW. 

Bron: Jaarrekeningen Theater aan de Schie

IN MEMORIAM

Zaterdag 13 juni is in alle 
vroegte, een dag na zijn 
verjaardag, Eric Goossens 
overleden. Eric werd 52 jaar. 
Hij maakte sinds 2014 als 
secretaris deel uit van het 
bestuur van Theater aan de 
Schie en het Wennekerpand. 
In het dagelijks leven was 
hij werkzaam als lector fi lm, 
media en communicatie, op-
leidingsmanager en fi lmpro-

Momenteel zorgt de Nederlandse luchtvaartindustrie voor 
306.000 banen, met een jaarlijkse bijdrage van 22 miljard 
euro aan de economie. Dat komt neer op 3,2% van het bruto 
binnenlands product. De culturele sector zorgt voor 300.000 
banen, met een jaarlijkse bijdrage van 26 miljard euro aan de 
economie. Dat komt neer op 3,8% van het bruto binnenlands 
product. De luchtvaartindustrie ontvangt 4 miljard euro steun 
van het kabinet om de coronacrisis op te vangen. De culturele 
industrie ontvangt 300.000 miljoen euro.

ducent. Eric was een groot 
liefhebber van kunst en 
cultuur. Zijn liefde ging met 
name uit naar fi lm en theater. 
Hij was een enthousiast be-
zoeker van tal van culturele 
initiatieven in Schiedam en 
ver daarbuiten. Met het over-
lijden van Eric verliezen wij 
een kunstminnende, betrok-
ken en bevlogen secretaris 
en groot fan van Theater aan 
de Schie en het Wenneker-
pand. Wij herdenken hem 
met grote waardering en res-
pect. Wij zullen hem missen.

Bestuur, directie en me-
dewerkers Theater aan de 
Schie en Wennekerpand

KUNST, CULTUUR EN ECONOMIE


