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1. Gebr. de Nobel 2017 - 2021  

Waar staan we en waar gaan we naar toe?  
Ruim twee jaar na de opening maken we de balans op voor de Gebr. de Nobel. Waar staan we? Waar willen 
we naar toe en wat zijn de verwachtingen voor de toekomst. In dit beleidsplan doorlopen we de aspecten 
waarmee we te maken hebben of mee te maken krijgen.  
 
Het  openingsjaar was een succesvol jaar waarin we de verwachtingen ten aanzien van het aantal bezoekers 
met 10% overschreden. Het tweede jaar liet de in het eerste businessplan aangekondigde dip zien die zich 
bij vrijwel alle nieuwe popzalen in het tweede jaar voordeed. In 2016 trokken we 5.000 bezoekers minder 
dan in het openingsjaar.  
 
Positief is dat we veel nieuw publiek in Gebr. de Nobel zien voor wie de drempel van het LVC te hoog (of 
misschien moeten we zeggen te laag) was. De frisse toegankelijke aanblik van het nieuwe onderkomen en 
de bredere programmering nodigt nieuw publiek uit voor een concertbezoek aan Gebr. de Nobel. Ook uit de 
studentenhoek is de publiekstoeloop fors toegenomen. Naarmate de tijd verstrijkt neemt de diversiteit van 
het publiek toe en wordt deze meer en meer een afspiegeling van de inwoners van Leiden en omgeving. 95% 
van onze bezoekers komt uit Leiden of de regio. 
 

 
Blaudzun 

 
Onze ambities voor de komende jaren 
Ons exploitatiemodel heeft een directe correlatie met het aantal bezoekers. Een financieel gezonde 
organisatie hangt voor een belangrijk deel af van de bezoekersaantallen. Het gemiddelde aantal bezoekers 
na twee jaar Gebr. de Nobel ligt op 75.000 (77.000 in 2015 en 72.000 in 2016). Daarmee zijn we het drukst 
bezochte podium van Leiden. De komende jaren willen we naar 90.000 bezoekers groeien in 2021. 
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Positie Gebr. de Nobel in Leiden 
“De ‘Podiumpeiler’ uit de ‘Atlas voor Nederlandse gemeenten’ laat zien dat de bereidheid van mensen om 
podiumkunsten te bezoeken snel afneemt als de reistijd toeneemt. Bij een sterk aanbod in eigen stad of regio 
zal een groot deel van de potentiële bezoekers dus kiezen voor een podiumbezoek dicht bij huis. Onderzoek 
wijst uit dat met een reistijd van 10 minuten 80% van de mensen bereid is tot een bezoek. Wordt de reistijd 
langer dan 30 minuten dan is dit 10% en bij reistijden langer dan een uur is nog slechts 1% bereid om het 
podium te bezoeken.”  
 
Gebr. de Nobel wil actief deel uitmaken van de stad Leiden. We zoeken niet alleen samenwerking in de stad 
maar we streven naar een samenhangend stedelijk cultureel programma. Dit culturele programma moet de 
aantrekkelijkheid van Leiden als stad om te wonen of te bezoeken versterken. Wij denken dat we de kennis, 
ervaring, ambitie en kansen waarover de cultuursector in Leiden beschikt in kunnen zetten om het stedelijk 
cultuurbeleid vorm te geven en uit te voeren. Het cultuuraanbod in de stad dient naar onze mening te 
worden vormgegeven in co-creatie met de gemeente Leiden, collega-instellingen en (potentiele) bezoekers 
rekening houdend met ontwikkelingen, kansen en wensen vanuit de stad, de politiek, ondernemers, enz. We 
streven met elkaar naar een breed draagvlak in de stad voor de culturele ambities van Leiden. Als de 
vergunningen voor evenementen die in de stad worden verstrekt op een stedelijk cultureel programma 
worden afgestemd zal dit de uitstraling van Leiden versterken.  

 
Gebr. de Nobel wil het aanbod van popmuziek in de stad Leiden niet beperken tot haar eigen zalen. Waar 
we kansen zien liggen ontwikkelen we plannen om buiten het eigen pand te programmeren. Grote 
acts/bands waar de zalen van Gebr. de Nobel te klein voor zijn zoals de Jeugd van Tegenwoordig, Jett Rebel, 
Caro Emerald, Kensington, BlØf, Kane, Racoon, Within Temptation, enz. willen we ook naar Leiden halen. Om 
dat te realiseren hebben we samenwerkingsafspraken gemaakt met de Stadsgehoorzaal. De Stadsgehoorzaal 
heeft een capaciteit (zonder stoelen) van 1.200 tot 1.400 bezoekers. De akoestiek van de Stadsgehoorzaal 
moet worden aangepast voor versterkte muziek.  
 

Brede en diverse programmering 
De programmering van Gebr. de Nobel is divers en gericht op een breed publiek. Wij onderhouden goede 
contacten in Leiden en de regio zodat er voor de meeste inwoners binnen dit gebied programma van hun 
keuze te vinden is in Leiden. In dit profiel kunnen ook regelmatig  bijzondere producties worden bezocht. We 
verwachten dat het programma de komende jaren zal groeien. In de programmering van Gebr. de Nobel is 
veel aandacht voor het ontwikkelen van lokaal talent. 
 

Programmaraad  
Om het draagvlak in de stad voor de programmering van Gebr. de Nobel te versterken richt Gebr. de Nobel 
een programmaraad op. In deze programmaraad zitten naast de programmeur van Gebr. de Nobel mensen 
uit Leiden en de regio die beschikken over kennis en ervaring opgedaan in de popcultuur. Ook bezoekers van 
Gebr. de Nobel worden betrokken. De programmaraad ziet er op toe dat het programma breed en divers is 
en aansluiting vindt bij de wensen vanuit Leiden. De programmaraad is klankbord en sparringpartner voor 
de programmeur van Gebr. de Nobel en adviseert deze.  
 

Cultuurplein Lammermarkt 
De parkeergarage op het Lammermarktplein is in 2017 opgeleverd en het erboven liggende plein wordt 
ingericht. Zodra het plein klaar is neemt Gebr. de Nobel deel aan de zomerprogrammering op het 
cultuurplein. Dit gebeurt in samenwerking met cultuurpartners, ondernemers en bewoners. 
 

Toegankelijkheid gebouw 
Om de bereikbaarheid van de grote zaal voor mensen met een lichamelijke beperking te verbeteren willen 
we een rolstoellift naar de zaalvloer. In 2016 hebben we hiervoor offertes laten maken maar de plannen zijn 
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toen niet doorgezet omdat met een verbouwing de garantiebepalingen van de bouw (deels) zouden komen 
te vervallen. In 2017 verlopen de garantiebepalingen zodat aanpassingen kunnen worden uitgevoerd. Om 
de toegankelijkheid van het gebouw voor mensen met een lichamelijke beperking verder te optimaliseren 
willen we de zware geluidswerende deuren in het gebouw uitrusten met knoppen om ze automatisch te 
openen. De aanpassingen worden zodanig uitgevoerd dat ook de bar in de grote zaal beter bereikbaar wordt 
voor alle publiek. Voor de financiering worden oplossingen gezocht. 
 

Marketing gericht op Leiden en de regio 
Marketing is met het oog op onze ambities een van de belangrijkste speerpunten de komende jaren. Naast 
het uitbreiden en verbreden van het programma is een belangrijk doel de bezoekersaantallen structureel 
naar 90.000 bezoekers per jaar te brengen. Dat willen we bereiken door o.a. onze marketingactiviteiten te 
verbeteren en uit te breiden naar de hele regio. Ook via de social media en nieuwsbrieven is nog veel terrein 
te winnen voor de promotie. Om deze ambities te kunnen realiseren gaan we meer tijd, energie en middelen 
steken in onze marketing. 
 
Programmering & marketing zijn nu nog in één functie ondergebracht. We zoeken versterking van de 
marketing en de commerciële functie om de doelstellingen geformuleerd in de UVOK verder te 
optimaliseren. In oktober 2017 hebben we een bijgesteld marketingbeleid uitgewerkt en vastgelegd in een 
nieuw marketingplan. 
 
Opzet en structuur van onze huidige website beperkt de marketingmogelijkheden via de website. Ook de 
informatie die we op de website kwijt kunnen sluit onvoldoende aan bij onze ambities. Daarom wordt er in 
2017 geïnvesteerd in een nieuwe website. De online marketing wordt daarmee versterkt. Nieuwe tools 
worden aangewend voor een gericht bereik van nieuwe doelgroepen.  
 
Het versterken van de marketing in de breedte stimuleren we verder door lidmaatschap van lokale 
businessclubs zoals de BCL en de BV-Leiden, het onderhouden van goede contacten met het Centrum 
Management en Leiden Marketing en met Hbo opleidingen, universiteit, scholieren en studenten.  
 
Gebr. de Nobel blijft inzetten op maandladders, posters, driehoek borden, campagnes en sociale media 
(Facebook, Instagram). De effectiviteit van Snapchat, Twitter en andere “ nieuwe”  media wordt regelmatig 
onderzocht door stagiairs om een beeld van de effectiviteit van de marketing te krijgen.   
 

Imago 
Gebr. de Nobel bouwt sinds de opening in 2014 aan een goed imago met intieme, sfeervolle zalen. De zalen 
hebben een uitstekende geluidskwaliteit, goede zichtlijnen en het publiek staat dicht op de bands voor een 
optimale ervaring. De inzet van het personeel en de vrijwilligers is gastvrij, hartelijk en servicegericht zodat 
publiek én bands een positieve ervaring overhouden na een bezoek aan Gebr. de Nobel.  
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2. Strategie en beleid  

Missie   
Met een intieme sfeer en de uitstekende geluidskwaliteit brengt Gebr. de Nobel artiesten en publiek dicht 
bij elkaar. 
 

Visie   
Gebr. de Nobel is hét podium waar de inwoners van Leiden en de regio heen gaan voor live popmuziek. Gebr. 
de Nobel streeft ernaar om bezoekers dicht bij huis te laten genieten van een breed, hoogstaand, 
vernieuwend en gevarieerd popmuziek aanbod. 
 

Doelstellingen   
• Wij zien Gebr. de Nobel als het middelpunt van de popcultuur in Leiden en de regio. Wij staan garant 

voor een kwalitatief hoogwaardig programma-aanbod. Wij bieden een scala aan activiteiten afgestemd 
op de vraag vanuit de markt; Leiden en de regio.  

• Wij zijn een verbindende organisatie die actief popmuziek coördineert binnen en buiten het eigen pand. 
Wij bouwen met een breed inhoudelijk programma en een gezonde bedrijfsvoering aan een sterk imago.  

• Wij zijn een cultureel boegbeeld voor Leiden en de regio en leveren een positieve bijdrage aan het 
algemene en culturele imago van Leiden. Wij dragen bij aan het leefklimaat van Leiden en de regio door 
een gevarieerd (muziek)programma aan te bieden in een creatieve, aangename sfeer. 

• Wij stimuleren actief talentontwikkeling in de stad en de regio. Gebr. de Nobel is dé springplank voor 
lokaal en regionaal talent.  

• Wij onderhouden contacten met de ‘kleine’ podia in de regio om talentontwikkeling te bevorderen.  

• We willen geen verlies aan energie door strijd en concurrentie, maar de inzet van Gebr. de Nobel is het 
permanent zoeken naar synergie. 

• Wij bevorderen de diversiteit van ons programma.  
 

Stakeholders  
• De bezoekers en de potentiële bezoekers van Gebr. de Nobel uit Leiden en de regio.  

• Artiesten en boekingsbureaus  

• Gemeente Leiden.  

• Werknemers, vrijwilligers en medewerkers van Gebr. de Nobel.   

• Externe organisatoren en stadspartners.  

• Leveranciers (horeca, techniek, onderhoud). 

• Huurders. 

• Buren en bewoners uit de omgeving. 

 

Profiel Gebr. de Nobel 
• Wij willen niet alleen hét poppodium van Leiden zijn maar we richten ons naast Leiden op de Leidse regio 

met inbegrip van Katwijk en de Bollenstreek.  

• Wij initiëren overleg in Leiden en de regio op het gebied van popcultuur met als doel het verbeteren van 
de samenwerking tussen podia in Leiden en de regio. Dit moet leiden tot een goed regionaal popklimaat.  

• Wij gaan actief op zoek naar samenwerking met popscholen en andere lokale muziekinstellingen. 
Samenwerkingen monden uit in kleine festivals, cd releases, voorprogramma’s bij bekende bands in de 
grote zaal.  

• Wij stellen kennis, ervaring en contacten in dienst van de stad.  
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• Wij proberen talentontwikkeling als strategie te implementeren in de hele organisatie. Personeel, 
vrijwilligers en stagiairs worden gestimuleerd om hun talenten in Gebr. de Nobel te ontwikkelen. 

• Zoveel mogelijk belangrijke bands van het moment uit het clubcircuit worden geprogrammeerd en 
daarmee naar Leiden gehaald. De aanwezige ervaring binnen de organisatie en ons bestaande 
professionele netwerk wordt aangewend om de bands te boeken.  
 

Strategie 
Breed programmeren & brede doelgroep 
• Wij streven naar een programma met een breed spectrum aan genres en stijlen, gericht op diverse 

leeftijdsgroepen in Leiden en de regio.  

• Wij hebben een programmamix van aanstormend talent, Nederlandse acts en internationale acts.  

• Wij bieden lokaal/regionaal talent een podium waarop ook hun ‘helden’ staan en hebben gestaan. 

• Wij programmeren concerten en dance events in de vorm van losse shows, als festivals (in twee zalen) 
en op locatie in de stad Leiden.  

• Onze danceprogrammering heeft een stedelijke ontmoetingsfunctie en draagt bij aan de in de UVOK 
geformuleerde doelstellingen. 

• Wij streven naar structureel 90.000 bezoekers per jaar in 2021.  

• Wij investeren in de relatie met artiesten en boekingsbureaus om het huidige programma-aanbod te 
verbeteren en om bijzonder programma en try-outs binnen te halen.  

• Wij zijn door cultureel ondernemerschap en bedrijfsvoering een sterk en stabiel bedrijf.  
 

Samenwerkingen 
• Wij bieden ruimte aan andere organisaties om avonden in Gebr. de Nobel te organiseren. Naast 

concerten en dancefeesten kan het gaan om workshops, seminars en andere activiteiten die gerelateerd 
zijn aan popcultuur.  

• Wij investeren in sfeer- en servicegerichtheid naar bezoekers, artiesten en andere stakeholders. Onze 
mooie en goed geoutilleerde zalen helpen hierbij.   

• Wij streven naar samenwerking met bewoners, culturele partners en commerciële partijen om het 
stedelijke cultuurbeleid en het cultuurkwartier (met de Lammermarkt als buitenpodium) inhoudelijk 
vorm te geven.  
 

Bedrijfsvoering  
• Wij presenteren jaarlijks een sluitende begroting. Onze financiële situatie is transparant.  
• De gemeente Leiden is niet alleen een belangrijke stakeholder maar financiert Gebr. de Nobel. In een 

uitvoeringsovereenkomst (UVOK) met de gemeente Leiden worden hierover afspraken gemaakt. 
• Danceproducties hebben een belangrijke ontmoetingsfunctie in Leiden en zijn daarnaast belangrijk in 

ons exploitatiemodel.  
• Wij doen regelmatig klant- en marktonderzoek om de programmering zo goed mogelijk af te stemmen 

op de behoefte. Daarnaast biedt onze ticketprofider (Ticketmaster) ons veel klantinformatie (zoals de 
verhouding mannen-vrouwen die 50%-50% is en dat 95% van onze bezoekers uit Leiden en de regio 
komt).   

• Wij ondernemen maatschappelijk verantwoord en richten ons bij de uitvoering daarvan op alle 
onderdelen en niveaus in de organisatie. 
 

Leids cultureel programma 

• Wij overleggen met lokale culturele instellingen en muziekaanbieders om programmering en 
programma’s op elkaar af te stemmen.  

• We nemen deel aan gezamenlijke stedelijke projecten zoals bijvoorbeeld de Museumnacht en de Nacht 
van Kunst & Kennis.  
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• Met de Stadsgehoorzaal hebben we afspraken om samen te werken op het gebied van popmuziek. Met 
de grote zaal van de Stadsgehoorzaal hopen we bands, waarvoor Geb. de Nobel qua capaciteit ‘te klein’ 
is, naar Leiden te halen.  

• We willen met samenwerking een bijdrage leveren aan de stedelijke programmering en de 
bezoekersaantallen vergroten.  
 

 
Waylon 

Ondernemend Leiden 

• We onderhouden goede contacten met ondernemend Leiden. We zijn lid van de BV Leiden en de BCL en 
de lokale ondernemersborrel ‘Borrel 071’ vindt sinds de opening van Gebr. de Nobel met enige 
regelmaat bij Gebr. de Nobel plaats. We streven naar samenwerking met lokale platenzaken en andere 
lokale ondernemers waarmee Gebr. de Nobel raakvlakken heeft.  

• Veel van onze leveranciers en partners hebben we inmiddels lokaal georganiseerd. Goede contacten met 
lokale ondernemers stellen ons in staat om de stad vanuit een ander perspectief te bekijken, ideeën op 
te doen en samen te werken bij stedelijke evenementen. Het versterkt bovendien de lokale economie 
en het bevorderd lokale sponsoring.  

 
Specifieke groepen 

• Wij richten ons op de lokale en regionale bevolking van Leiden en de regio Leiden.  

• We spannen ons in om specifieke groepen in de stad een plek te bieden. Op dit moment zijn onze 
speerpunten daarbij:  Alcoholvrije ‘Fris’ feesten voor jongeren van 12 tot 16 jaar, Pann-feesten voor gays 
en mensen met een beperking.   

• We faciliteren kennis- en discussieavonden waar mensen uit de directe regio hun kennis of overtuiging 
over het voetlicht dragen (PechaKucha & Stand van de Stad). 

 
Lokaal talent 
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• We stimuleren lokaal talent door samenwerking te zoeken met lokale muziekscholen. Dit resulteert in 
avonden voor jong talent zoals Bandtalent, de Grote Prijs van de Bollentreek, Herman Brood Academie 
on Tour, maar ook tot masterclasses in verschillende disciplines, een jaarlijkse muzikanten dag, enz.  

• We bieden stageplaatsen aan Hbo’ers en Mbo’s voor verschillende opleidingen (media entertainment, 
marketing, licht- en geluidstechniek, enz.) met als doel (lokaal) talent dichtbij huis een springplank te 
bieden. Hbo-scholen waar we mee samenwerken zijn; Hoge School Leiden, IN-Holland en de HKU.  

 
Studenten & scholieren 

• We werken samen met studenten en scholieren. We ondersteunen jaarlijks terugkerende evenementen 
(b.v. studentenkamerfestival Stukafest, Popronde Leiden, studentenactiviteiten, introductieweek El-Cid).  

• We werken samen met- en faciliteren studentenclubs (NSL, Augustinus, enz.) studieverenigingen, 
internationale studenten. We bieden lokale scholen onderdak voor schoolfeesten en Kerstgala’s.  

 
Goede buur 

• Ruim voor de Gebr. de Nobel werd opgeleverd zijn we in gesprek gegaan met onze toekomstige buren. 
Inmiddels hebben we goede contacten in de buurt en voeren we overleg als dat nodig is om de overlast 
voor de buurt zo klein mogelijk te houden.  

• We werken al geruime tijd samen met bewoners en ondernemers (o.a. Leidse bioscopen en Lakenhal) 
aan de Lammermarkt om het Cultuurplein als het klaar is een culturele uitstraling te geven. Wat ons 
betreft wordt het een plein waar Leidenaren naar toe trekken omdat er iets te beleven is of om er te 
recreëren.   

 
Lokale evenementen 

• Wij ondersteunen lokale evenementen zoals Werfpop en SummerJazz in de vorm van directe sponsoring  
maar ook met adviezen en het uitlenen van spullen en met vrijwilligers.  
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Destructive Penguins 

 
3. Programmering 
Markt  
De primaire publieksbron van Gebr. de Nobel bestaat uit Leiden en de aanliggende gemeenten: Leiderdorp, 
Oegstgeest, Warmond, Voorschoten, Zoeterwoude, Katwijk en de Bollenstreek, een gebied met ruim 450.00 
inwoners. Binnen dit gebied fungeert Gebr. de Nobel als basisvoorziening voor popcultuur. De reistijd per 
auto of fiets is minder dan 15 minuten. Aan de ticketverkoop via Ticketmaster zien we dat 95% van onze 
bezoekers uit Leiden en de regio komt.  
 

Samenwerking 
Landelijk werkt Gebr. de Nobel samen met andere poppodia in Nederland. De poppodia (en festivals) zijn 
verenigd in de VNPF en de samenwerking is onder andere gericht op collectieve afspraken met betrekking 
tot rechtenorganisaties (Buma/Stemra en Sena), afstemming met de belastingdienst over bijvoorbeeld 
vrijwilligersvergoedingen en het werken met zelfstandigen (VAR). Er wordt regelmatig overlegd binnen de 
VNPF en via het zogenaamde ‘PAS-systeem’ wordt benchmarkt gegevens verzameld en gedeeld. Incidenteel 
wordt er ook op het gebied van programmering samengewerkt. De onderlinge contacten zijn uitstekend.  
 
Ook op lokaal niveau streeft Gebr. de Nobel naar samenwerking. Dat andere partijen popconcerten en dance 
events in Leiden organiseren vinden wij positief want het versterkt het lokale popklimaat. Muziekliefhebbers 
worden erdoor gestimuleerd om in eigen stad deel te nemen aan het cultureel leven in plaats van hiervoor 
te gaan reizen. Gebr. de Nobel zoekt bewust samenwerking op  met de diverse (pop)culturele spelers in de 
stad, waaronder Stadspodia maar ook met Leiden Marketing, Centrum Management, businessclubs en 
ondernemend Leiden, universiteit en hogescholen.  
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Aan de programma-aanbod zijde wedijveren popzalen met elkaar om bands bij boekingskantoren af te 
nemen, vooral op het gebied van landelijke topacts. Zalen met een grote zaalcapaciteit hebben een 
voorsprong. Voor Gebr. de Nobel liggen er genoeg kansen. De treinverbinding naar en van Leiden (met 
de aansluiting op het nachtnet) en de ruime parkeergelegenheid in de directe omgeving zijn 
uitstekend. De sfeer en de faciliteiten van Gebr. de Nobel zijn bijzonder goed en de ligging midden in 
het cultuurkwartier van Leiden geeft voldoende mogelijkheid om voor en na de optredens iets te eten 
of te drinken.  

 
Concert programma 
Zoals gezegd de functie hoofd programmering & marketing wordt opgesplitst in twee functies; hoofd 
marketing en hoofd programmering. Daarmee wordt niet alleen de marketing verbeterd, ook de 
programmering krijgt door deze aanpassing meer ruimte en aandacht. De programmeur kan zich volledig 
richten op de programmering en het onderhouden van de hiervoor noodzakelijke contacten. 
  
Doelstelling voor de komende jaren is het verder verbreden en uitbreiden van het programma. Artiesten uit 
het nationale clubcircuit vormen het grootste aandeel in onze programmering. Dit zijn acts van goede 
kwaliteit die lokaal, regionaal of landelijk al een naam hebben opgebouwd. Het gaat om acts die een z.g.  
“Noorderslag-, 3FM (Serious Talent)- en/of De Wereld Draait Door-status“ hebben en die toeren langs de 
landelijke poppodia. De bands spelen in de meeste steden met een poppodium en moeten genoeg uitstraling 
hebben op stad en regio om voldoende bezoekers te genereren. Met grote nationale namen scoort Gebr. 
de Nobel onder het ‘mainstream’ publiek (b.v. Waylon, de Dijk, Lil Kleine, de Staat). Met tribute-shows grijpt 
Gebr. de Nobel terug naar herinneringen en de muziekkeuze van de oudere doelgroepen. De kwaliteit van 
de act staat voorop (wat niet alle tribute bands geschikt maakt voor een optreden in de Nobel).   
In de kleine zaal met een capaciteit van 200 bezoekers kan programma terecht dat (nog) niet in staat is de 
grote zaal vol te krijgen. De kleine zaal biedt door zijn capaciteit prima mogelijkheden om te experimenteren 
met programma, met name lokaal talent en nieuwe ideeën. Met de kleine zaal investeren we in programma 
van de toekomst. We streven ernaar om gelijktijdig en naast elkaar shows in de kleine en in de grote zaal te 
organiseren om de backstagekosten laag te houden.  
 
Wij zetten ons in om de beste faciliteiten en hospitality te bieden en acts, tourmanagers en boekers aan ons 
te binden met als doel bijzondere shows binnen te halen. De uitstekende geluidskwaliteit van onze zalen en 
de bijzondere inrichting van de kleedkamers en backstage (met flipperkast) mogen rekenen op enthousiasme 
van de acts. Vlotte communicatie, goede kwaliteit, goed  aanbod van eten en drinken en vriendelijk 
backstage personeel vormen een belangrijke bijdrage hieraan.  
 

Talentontwikkeling  
In de programmering van Gebr. de Nobel is talentontwikkeling een belangrijk speerpunt. Lokaal en regionaal 
talent wordt een podium geboden op speciaal hiervoor geprogrammeerde avonden (in de grote zaal) zoals 
de GP van de Bollenstreek en BandTalent avonden. Gebr. de Nobel probeert ook lokaal talent in 
voorprogramma’s te laten meeliften op succesvolle, grote bands. Talent wordt gezocht binnen de Leidse 
pop- en muziekscholen en door een actieve programmeur, die evenementen en optredens binnen en buiten 
de stad bezoekt. Lokale bands die een EP-release willen organiseren zijn aan het juiste adres bij Gebr. de 
Nobel. Hiervoor kunnen we de kleine zaal uitstekend inzetten. Daarnaast programmeert Gebr. de Nobel 
shows van de Herman Brood Academie, waarin landelijk talent een podium wordt geboden.  

 
Dance 
Dance is een niet meer weg te denken onderdeel binnen de popcultuur. Dance is in de loop der jaren zelfs  
een belangrijk exportproduct van Nederland geworden. Een groot aantal Nederlandse DJ’s staat wereldwijd 
aan de top. Leidenaar Armin van Buuren is daarvan een (lokaal) voorbeeld. In de programmering van Gebr. 
de Nobel kan dance niet ontbreken. Dance events hebben ook een ontmoetingsfunctie voor Leiden en 
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Leidenaren en last but not least spelen dance events een belangrijke rol in het exploitatiemodel van Gebr. 
De Nobel. 
 
De kleine zaal van Gebr. de Nobel wordt voor dance avonden ingezet om te testen of het concept succesvol 
kan doorgroeien naar de grote zaal. Concepten worden vaak door (startende) externe partijen uit de stad 
ingevuld en de genres variëren van reggae/dancehall tot worldbeat en techno. Het is belangrijk met lokale 
externe partijen samenwerking te zoeken in verband met de achterban die een organisator of concept al 
heeft opgebouwd. 
 
In de grote zaal vinden ‘mainstream’ dancefeesten plaats als 90’s Now, Zer00’s Heroes en Red Cup Party, 
welke voor een breed publiek aantrekkelijk zijn. Ook het concept FUIF mag rekenen op een grote aanhang 
en gebruikt zelfs twee zalen. De kwalitatieve dancefeesten trekken in vergelijking met LVC veel minder 
publiek. De grote zaal van Gebr. de Nobel leent zich niet goed voor een donkere, underground sfeer, maar 
past wel heel goed bij een gezellige ontmoetingsfunctie van ‘zien’ en ‘gezien‘ worden. Het aantal vrouwelijke 
bezoekers is hierdoor enorm gestegen.  
 

Overige activiteiten 
Om de zalen ook op doordeweekse avonden en overdag te kunnen benutten, zoekt Gebr. de Nobel naar 
geschikte invulling van events die aansluiten bij het karakter van de zaal en (pop)cultuur. Zo heeft LIFF films 
vertoont in Gebr. de Nobel en meerdere keren per jaar organiseert PechaKucha Leiden een doordeweekse 
avond met sprekers. Gebr de Nobel organiseert in samenwerking met de lokale ondernemers activiteiten die 
goed in de sfeer van de activiteiten van Gebr. de Nobel passen. Dit  resulteert in discussieavonden, 
platenmarkten, workshops voor startende professionals in de muziekindustrie enz. De faciliteiten van Gebr. 
de Nobel bieden mogelijkheden het cultuurprogramma uit te bouwen in de nabije toekomst.  
 

 
De Staat 
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Extra aandacht voor specifieke Leidse doelgroepen 
Gebr. de Nobel programmeert een breed aantrekkelijk programma voor Leiden en regio. Naargelang het 
aanbod wordt bekeken welke doelgroepen in de stad kunnen worden bediend. Extra aandacht wordt 
besteed aan het aantrekken van de volgende doelgroepen: 
 

 Studenten 
Met een universiteit en een hogeschool binnen haar stadsgrenzen is Leiden een echte studentenstad. Gebr. 
de Nobel haalt de banden met deze instellingen aan door studenten te betrekken bij het poppodium en de 
bezoekersgroep te vergroten met studenten. Het ‘hits’ gerelateerde dance programma stimuleert deze 
doelgroep om de Nobel te bezoeken. Gebr. de Nobel biedt jaarlijks podium voor El Cid en internationale 
studentenfeesten. Met een actief poppodium is Leiden een aantrekkelijke stad om te gaan studeren. 

 
Expats 
Naast cultuurstad is Leiden ook een kennisstad met universiteit en een groot bio science park. Gebr. de Nobel 
wil via banden met o.a. Bio Science Park en een internationale programmering afgestemd op deze doelgroep 
meer expats bewegen Gebr. de Nobel te bezoeken. Leiden wordt daarmee aantrekkelijker voor expats om 
te wonen en te verblijven. 
 

Minderjarigen 
In 2016 is Gebr. de Nobel gestart met alcoholvrije FRIS-feesten voor jongeren van 12-16 jaar naar aanleiding 
van de vraag uit de stad hiernaar. FRIS heeft een goede reputatie op het gebied van jongerenfeesten en 
n.a.v. ervaringen strenge regels met betrekking tot o.a. alcoholgebruik opgesteld waardoor jongeren veilig 
kunnen uitgaan. 

 
 
Straight-friendly 
In 2017 startte Gebr. de Nobel met 16+ PANN, straight-friendly gayfeesten. Het concept sluit aan bij de 
doelen en waarden van Gebr. de Nobel voor wat betreft  de laagdrempeligheid, het bewustzijn en het sociaal 
maatschappelijke karakter.  
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Blaudzun 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Marketing & publiciteit  

Product  
Gebr. de Nobel wil een zo breed mogelijke markt bedienen met popmuziek, daarom wordt er een grote 
variëteit aan genres en stijlen geprogrammeerd waaronder pop, rock, blues/americana, hiphop/R&B, reggae, 
wereldmuziek, hardrock, techno et cetera.  
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Prijs 
De mogelijkheden om de ticketprijs als marketingtool in te zetten zijn beperkt. De ticketprijs wordt in 
toenemende mate door het management van de artiesten bepaald. Zij stellen dat het prijspeil van de 
entreetickets in Gebr. de Nobel niet afwijkt van vergelijkbare podia. Gebr. de Nobel zet als het kan de 
ticketprijs in als marketingmiddel om specifieke groepen te bereiken, bijv. een korting op vertoon van de 
collegekaart.  
 

Promotie  
We reserveren jaarlijks een budget voor promotie en marketing. Daarvan worden o.a. de website 
onderhouden, worden maandposters en ‘ladders’ gedrukt en wordt er geadverteerd. Een deel van het 
budget wordt productiegericht besteed (bijvoorbeeld: poster per productie, sociale media, advertenties, 
persberichten). Per evenement wordt gekozen voor de meest efficiënte en specifieke wijze om de gewenste 
doelgroep te bereiken. De nieuwe website die in de maak is biedt eindelijk ook de mogelijkheid om 
nieuwsbrieven rond te sturen.  
 

De website van Gebr. de Nobel vormt het hart van de promotie. Daarnaast biedt het internet een scala aan 
muzieksites en -forums om gericht groepen te informeren. Via Facebook-advertenties kunnen specifieke 
doelgroepen efficiënt worden bereikt omdat de advertenties gericht worden op gebruikers met een 
specifieke muzikale voorkeur of zelfs een favoriete artiest. Gebr. de Nobel heeft ruim 17.300 ‘likes’ op 
Facebook verzameld in twee jaar tijd en dit aantal stijgt met ruim dan 2.000 per jaar. Facebook heeft bijna 8 
miljoen gebruikers in Nederland en wordt in toenemende mate ook door ‘ouderen’ gebruik. Jongeren 
gebruiken veelal Snapchat en Instagram. Gebr. de Nobel zal de komende jaren ook op deze platforms 
groeien.  
 
Gebr. de Nobel maakt gebruik van HUGO. HUGO is ontwikkeld om verwachtingen en ervaringen van 
bezoekers en fans, in dit geval van Gebr. de Nobel, te meten en vast te leggen. Doel is de tevredenheid van 
de bezoekers te vergroten, controle te krijgen (en te houden) over de fanbase, meer data te verzamelen en 
verwachtingen van bezoekers van Gebr. de Nobel te overtreffen. In HUGO zijn alle klantgegevens 
ondergebracht waardoor er eenvoudig en gericht mailingen naar bezoekers gestuurd kunnen worden.  
 

Er is een beperkt budget opgenomen voor advertenties in de conventionele media (kranten, magazines); 
deze zijn relatief duur en het bereik is beperkt. Gebr. de Nobel zet daarom vooral in op free publicity en 
online marketing. Hoewel online promotie een prominente rol speelt, blijven de traditionele 
promotiemiddelen als posters en maandflyers een belangrijk onderdeel van de promotie. De verspreiding 
van posters wordt de komende jaren naast Leiden ook meer op de regio gericht.  

 
Plaats  
De verkoop van entreetickets gebeurt in de online voorverkoop via de website, waarbij de klant wordt 
doorgelinkt naar Ticketmaster. Daarnaast kunnen er tickets worden gekocht bij de voorverkoopadressen 
(Primera) en aan de deur. Het aandeel online voorverkoop zal in de toekomst verder toenemen. De afstand 
tussen promotie en verkoop moet zo klein mogelijk zijn: daarom zetten we in op integratie in sociale media 
en verkoop via smartphones.   

5. Organisatie, personeel  & vrijwilligers 

 Bestuursvorm   
De exploitatie van Gebr. de Nobel is in handen van de stichting Gebr. de Nobel. De stichting Gebr. de Nobel 
is een zelfstandige stichting die geleid wordt door een directeur/bestuurder. De directeur vormt samen met 
het hoofd programmering, hoofd marketing en het hoofd commerciële activiteiten het managementteam 
(MT). In het MT wordt het beleid uitgezet en vanuit het MT wordt de organisatie aangestuurd.  
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De raad van toezicht (RVT) bestaande uit drie tot vijf leden houdt toezicht op een correcte uitvoering van 
het beleid, afspraken en financiële huishouding en functioneert als sparringpartner van directeur/bestuurder 
en MT. Een onafhankelijke controle op de financiële gang van zaken wordt gedaan door een 
registeraccountant. Deze geeft jaarlijks een accountantsverklaring af. 
 

CAO & WNPF 
Via de brancheorganisatie waarbij Gebr. de Nobel is aangesloten, de VNPF, is er een werkgeversvereniging 
opgericht voor popzalen en festivals, de WNPF. De WNPF heeft een eigen cao ontwikkeld; de cao voor 
poppodia en festivals. Gebr. de Nobel is lid van de VNPF én sinds 2016 ook van de WNPF. Gebr. de Nobel 
volgt de cao-popzalen en festivals. Onderdeel van de cao-popzalen en festivals is een loongebouw dat de 
aangesloten organisaties volgen. Op dit moment bevat de cao nog geen pensioenregeling. Daar wordt wel 
onderzoek naar gedaan.  
 

Personeelsbeleid  
Het leidinggevend en voorbereidend/organiserend personeel van Gebr. de Nobel werkt in vaste dienst op 
basis van fulltime contracten. De keuze voor fulltimers berust op de ervaring dat de focus van het personeel 
volledig bij Gebr. de Nobel ligt. Met fulltimecontracten kan doorgaans ook beter gekwalificeerd personeel 
op de functies worden geworven.  
 
Organogram 

 

 
Overzicht personeel in vast dienst (10,6 fte)* 

1. Directeur-bestuurder    38 uur 
2. Hoofd Programma & Marketing 38 uur 
3. Hoofd Commerciële Activiteiten  38 uur  
4. Coördinator Marketing & Promotie 38 uur 
5. Medewerker Programmabureau 38 uur  
6. Productieleider   38 uur 
7. Coördinator Podiumtechniek  38 uur 
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8. Administratief Medewerker  38 uur 
9. Coördinator Horeca   38 uur 
10. Coördinator Personeel/Vrijwilligers 38 uur 
11. Schoonmaker    24 uur 

 
* Paard van Troje en het Patronaat resp. 19,8 en 19,6 fte’s  

bron: benchmarkt gegevens uit het PAS-systeem van de VNPF 
 

Functioneren en beoordelen 
Voor het personeel in vaste dienst worden jaarlijks doelen vastgesteld. Dat gebeurt in overleg tussen 
werknemer en manager. Beide partijen dragen doelen aan waarbij de verdeling ongeveer 50/50 is. Met de 
eigen doelen kan de werknemer werken aan zijn persoonlijke ontwikkeling en carrière. Persoonlijke 
ontwikkeling vinden wij belangrijk, niet alleen voor het functioneren maar ook voor de tevredenheid en de 
doorstroom van personeel. De persoonlijke doelen sluiten aan op de organisatie doelen.  
 
Als de doelen zijn vastgesteld vindt er één keer per kwartaal (of als de situatie hierom vraagt vaker) een 
voortgangsgesprek plaats tussen werknemer en manager. De gestelde doelen vormen daarbij het 
uitgangspunt. Bij het voortgangsgesprek is een externe personeelsdeskundige aanwezig die werknemer en 
manager ondersteunt, adviseert en die voor de verslaglegging zorgt. Gespreksverslagen worden in het 
personeelsdossier bewaard.  

 
Vrijwilligers 
Het uitvoerende werk bij concerten wordt met vrijwilligers gedaan. Dit is een bewuste keuze waar we 
inmiddels 40 jaar ervaring mee hebben. Vrijwilligers zijn de ambassadeurs van Gebr. de Nobel en zij 
bevorderen de verbinding met het publiek en Leiden. Zij promoten het programma en dragen bij aan de 
sfeer. Gebr. de Nobel heeft 120 vrijwilligers.  
 
Het vrijwilligerschap bij Gebr. de Nobel is niet vrijblijvend. De vrijwilligers hebben een contract ondertekend 
waarin de afspraken zijn geregeld. Vrijwilligers werken 10 uur per maand en kunnen daarbij zelf bepalen 
wanneer, hoe laat en hoelang zij per avond werken. Als tegenprestatie kunnen vrijwilligers zich bij ons 
ontwikkelen en een deel van hen stroomt door naar banen in de sector. Via de VNPF heeft Gebr. de Nobel 
een convenant met de belastingdienst gesloten waarin is vastgelegd wat er aan tegenprestaties is 
toegestaan. Het convenant met de belastingdienst wordt jaarlijks opnieuw afgesloten. Alle vrijwilligers zijn 
verzekerd (WA en ongevallen).  

 
Flexwerkers   
Omdat niet al het werk door vrijwilligers gedaan kan worden, wordt een deel van het werk met betaalde 
oproepkrachten gedaan. De groep oproepkrachten (40) bestaat hoofdzakelijk uit studenten voor wie de 
bijverdienste interessant is naast de studie. Met de oproepkrachten worden nul urencontracten afgesloten 
die hen niet verplichten te werken. Hierdoor kan men in principe zelf bepalen of en wanneer men zich wil 
inzetten en wanneer de studie voorgaat.  
 
 

ZZP’ers 
Voor specifieke werkzaamheden worden ZZP’ers ingehuurd. Het gaat dan om werkzaamheden die geheel 
zelfstandig door een externe partij kunnen worden uitgevoerd (licht- en geluidstechnici, stagemanagers). 
Ook hier volgt Gebr. de Nobel de kaders die de belastingdienst aan het uitbesteden van dit soort werk stelt. 
Gebr. de Nobel houdt de veranderende wet- en regelgeving op dit punt in de gaten, zodat er bij 
veranderingen snel passende maatregelen kunnen worden genomen.   

 
Security  
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De security is sinds 2016 volledig uitbesteed aan een extern bedrijf.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Maatschappelijk verantwoord  
Gebr. de Nobel wil Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). De belangrijkste uitgangspunten 
hierbij zijn voor ons:  

 
Duurzaamheid  
Gebr. de Nobel wil verantwoord omgaan met het milieu. Waar het kan ‘produceren’ we daarom duurzaam. 
Bij alle beleids- en praktische keuzes wordt gestreefd naar een duurzame oplossing.  
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Energiezuinige techniek  
Gebr. de Nobel maakt zoveel mogelijk gebruik van energiezuinige technische oplossingen (zo is een groot 
deel van de lichtinstallatie voorzien van LED). Jaarlijks wordt het energiebeleid gemonitord en waar dat kan 
bijgesteld. Op ons dak staan zonnepanelen waarmee we voor een deel in onze energiebehoefte voorzien. Bij 
het inkopen van energie gaan we uit van groene stroom uit Hollandse wind en voor de verwarming gebruiken 
we CO2 gecompenseerd gas met ‘Golden Standard’. 
 

Milieuvriendelijke producten  
Gebr. de Nobel gebruikt zoveel mogelijk milieuvriendelijke producten (kantoor- en schoonmaakproducten 
etc.). Ook in het horeca aanbod gaat de voorkeur uit naar producten met een zo laag mogelijke ecologische 
belasting. Wij gebruiken eco-glazen. 

 
Overlast  
Gebr. de Nobel is zich bewust van de overlast die een poppodium voor omwonenden kan opleveren. Gebr. 
de Nobel spant zich in om die overlast zoveel mogelijk te beperken en direct hierover te communiceren met 
de omwonenden. Gebr. de Nobel zal omwonenden informeren, uitnodigen en regelmatig met hen 
overleggen.   
 

Alcohol en drugs 
Gebr. de Nobel kiest een actieve rol in het voorkomen van excessief alcohol en drugsgebruik. Bezoekers 
worden geïnformeerd over het alcohol- en drugsbeleid dat we voeren. Barmedewerkers doen IVA-cursussen 
(instructie verantwoord alcoholgebruik).  
 

7. Financiën 
De gemeente Leiden is niet alleen een belangrijke stakeholder maar ook financier van Gebr. de Nobel. 
Afspraken met de gemeente worden jaarlijks vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst (UVOK). Als gevolg 
van schommelingen in vraag en aanbod kan ook het jaarlijkse resultaat variëren. Gebr. de Nobel streeft  
ernaar om in plaats van ieder jaar één keer in de vier jaren afspraken te maken met de gemeente Leiden. 
Over meerdere jaren beoordeeld ontstaat er een genuanceerder en evenwichtiger beeld van de exploitatie.  
 

Verdeling kosten/baten naar UVOK & commerciële activiteiten  
Om de verdeling van de kosten en baten m.b.t. de UVOK activiteiten en de commerciële activiteiten 
inzichtelijk te maken hebben we een meerjarenbegroting toegevoegd waarin deze scheiding is opgenomen. 
In de meerjarenbegroting zijn ook onze ambities vertaald in cijfers.  
 

• UVOK activiteiten: Dit zijn concerten; talentontwikkeling; cultureel/informatieve programma’s; 
programma gericht op specifieke groepen uit Leiden zoals b.v. alcoholvrije feesten voor jongeren) 
kortom gesubsidieerd programma is programma dat commercieel niet levensvatbaar is zonder subsidie 
en waarover met de gemeente Leiden afspraken zijn gemaakt die zijn vastgelegd in een jaarlijks 
terugkerende uitvoeringsovereenkomst (UVOK). 
 

• Commerciële activiteiten: Onze commerciële activiteiten zijn niet gesubsidieerd, maar staan altijd in het 
teken van de in de UVOK geformuleerde doelstellingen. 
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Meer jaren begroting volgt in augustus/september 2017! 
 

 
RFWV55  

Leiden 26 juni 2017 


