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Introductie

Voor u ligt het jaarverslag van Oostblok (Stichting PodiumPartners) 2015. Een jaar waarin de 
bezoekersaantallen stegen, de organisatie en het programma steeds meer plaatsvond op locatie 
Sajetplein, een gloednieuwe programmalijn ontwikkeld werd (Oostblok Open),  er een positief 
saldo uit gewone bedrijfsvoering was en plannen gesmeed werden voor de Kunstenplanperiode 
2017-2020. 

Schrijvend over de toekomst en nadenkend over het verleden constateren we dat Oostblok op koers 
is; dat de stip die medio 2014 aan de horizon werd gezet gestaag dichterbij komt en dat de periode 
2017-2020 een logisch vervolg is van de jaren ervoor. 

Namens de directie,

Marijke Schermer     Anne Houwing
artistiek directeur     zakelijk directeur

                     OP KOERS
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Profiel

Oostblok is het podium van Amsterdam Oost. Een toegankelijke plek met een eigenzinnig en 
divers programma. Een theater dat werkt vanuit de overtuiging dat toegankelijk zijn niet hoeft te 
betekenen dat je “licht” moet programmeren, of dat je nieuw publiek alleen kan interesseren voor 
de podiumkunsten met community art. Oostblok gelooft in de kracht van een kwalitatief en overtui-
gend programma en is van mening dat het bij het vinden van nieuw publiek voornamelijk gaat om 
het creëren van de juiste omstandigheden: laagdrempelig zijn in sfeer en prijs, verbinding maken 
met organisaties buiten de culturele sector en programmeren op locatie. Podiumkunst voedt de 
verbeelding, vergroot het perspectief, leidt tot reflectie en gesprek. Oostblok gelooft dat theater en 
kunst belangrijke ingrediënten zijn van een goed leven. 

Oostblok biedt als kameraad van de kunsten een gastvrij podium voor interessante, creatieve gees-
ten, jong en oud, beginnend en ervaren. Oostblok lokt mensen (voor het eerst) het theater in en 
deelt haar faciliteiten waar mogelijk met andere partijen in Oost. Voor stadsbrede initiatieven is 
Oostblok hét theater in Oost om mee samen te werken. Oostblok programmeert voorstellingen in 
huis (Sajetplein) en op locatie in Stadsdeel Oost, werkt samen met kleine en grote instellingen, bin-
nen en buiten de culturele sector, in Oost en in de stad. Oostblok presenteert voorstellingen voor 
kinderen, jongeren en voor een volwassen publiek. 
De afgelopen jaren lag de focus op het ontwikkelen van een profiel, het verbeteren van de reputatie 
en versterking van de kwaliteit van de programma’s. Daarnaast moest er worden gereorganiseerd 
en gekrompen. 2015 is het jaar waarin deze zaken op orde zijn gekomen en met focus verder is ge-
bouwd aan publiek en aan onze zichtbaarheid in Amsterdam Oost, onder andere door te beginnen 
met het programmeren op locatie.  

  WORTELEN, SAMENWERKEN, GROEIEN!
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Programma

De kwaliteit van het programma is gegroeid en de reputatie in het veld sterk verbeterd. Meer men-
sen in Amsterdam Oost kennen Oostblok en bezoeken de voorstellingen. In 2015 leidde de wens 
om de beperkingen van een kleine zaal in een groot stadsdeel te doorbreken tot het plan om een 
deel van het programma op locatie te programmeren en zo heel Oost te gaan bespelen. Dit geeft 
een scala aan nieuwe en extra mogelijkheden om te wortelen in Oost en om relaties aan te gaan 
met de verschillende buurten van het stadsdeel. Het is bovendien een geweldige manier om het 
speelvlak en de zaalcapaciteit te vergroten zonder te investeren in stenen. Het plan werd uitgewerkt 
tot een wezenlijk aspect van het profiel van Oostblok: naast voorstellingen op de vaste locatie Sajet-
plein programmeert het theater onder de vlag Oostblok Open voorstellingen in langere serie op 
bijzondere locaties in Amsterdam Oost. In het najaar van 2015 werd het eerste programma in deze 
serie gepresenteerd: Theatercollectief DEGASTEN met Life Ain’t A Picnic in de Christus Koning-
kerk. In het verlengde van die ontwikkeling wordt samen met het bestuur, het stadsdeel en diverse 
mogelijke partijen structurele verhuur of afstoot van het Muiderpoorttheater onderzocht. 

Theater en dans voor volwassenen

In de programmalijn STOF, voorstellingen omlijst met inhoudelijk randprogramma, toonde Oost-
blok onder meer: Op zoek naar Junkie Yamilla (Groenteman & Vrouw), Stand-up, Lie Down (De 
Gemeenschap), Dank zij de Oorlog (Tomer Pawliki), Ende der Zukunft (Truus Bronkhorst e.a.), Ben 
en Badr op Vakantie (Ilrisch Kensenhuis e.a.) en Antigone Unplugged (Aluin). 
In het extra programma rondom deze voorstellingen ontvingen we als gastsprekers wetenschap-
pers als logicus Frank Veltman en argumentatietheoreticus Jose Plug (beiden van de UVA), we 
voerden een nagesprek met een zaal die voor 80% bestond uit voormalig verslaafden, beoordeel-
den kunst zonder de maker te kennen onder leiding van de juryvoorzitter van de zomer-expo van 
het gemeentemuseum in Den Haag en ontvingen en beluisterden vele anderen. Het programma 
bleek wederom zowel een instrument voor verdieping als een manier om specifieke doelgroepen te 
benaderen.
Er waren zeven afleveringen van het jonge makers programma Verse Vis waarin drie of vier makers 
met korte voorstellingen de avond delen en elkaars publiek treffen. Een ideale manier om eerste, 
tweede en/of derde werken aan publiek te tonen en zo te toetsen wat er werkt. Een programma dat 
behalve voor net afgestudeerden van kunstvakopleidingen ook openstaat voor mensen met alterna-
tieve routes naar het professionele podium. De avonden worden steevast afgesloten met een nage-
sprek met artiesten en publiek door dramaturg en programmeur Danielle Ludwig.
Ook werd er een begin gemaakt met het literaire fabuleerprogramma De Kretenzers van en met de 
(toneel)schrijvers Frans Strijards, Elfie Tromp, Jibbe Willems, Willem de Vlam en Marijke Schermer, 
begeleid door pianist Jan Groenteman. 
In 2015 was er samenwerking met Fringe Festival (19 voorstellingen). Oostblok maakte met Thea-
ter Na de Dam, Theatercollectief DEGASTEN en Museum Tot Zover een 4&5 mei-productie geba-
seerd op een lokale geschiedenis. 
Oostblok bood verschillende keren plek voor het improvisatieprogramma Voor de Leeuwen van 
Act2Act en toonde daarnaast talloze losse theater- en dansvoorstellingen van beginnende, en meer 
gevestigde makers.

          WORTELEN, SAMENWERKEN, GROEIEN!

  JA AR VER SL AG 2015 |  O OS T BLOK |  PAGINA  3  



Theater en dans voor de jeugd 

Oostblok staat intussen bekend als interessante plek voor frequente en niet-frequente theaterbe-
zoekers, voor gevestigde en nieuwe makers. Het heeft zich ontwikkeld tot plek in Amsterdam voor 
jeugdgezelschappen die de stap naar de grote zaal nog niet gezet hebben en biedt een kleine zaal 
in Amsterdam voor de grotere jeugdgezelschappen in de Basis Infrastructuur (BIS). 
De reputatieverbetering werd in september 2015 kracht bijgezet door samen met De Krakeling, 
Stip Producties, De Meervaart, Podium Mozaïek en Het Bijlmerparktheater TF Jong te organiseren, 
de jeugdvariant van het Theaterfestival, een festival waarin de beste jeugdvoorstellingen van het 
voorgaande jeugdseizoen worden getoond. 
Hoogtepunten uit het programma van  2015: Doornroos (L’amove dancecompany) , Kleur 
(Dansmakers Amsterdam – Gaia Gonelli), Ondersteboven(Dansmakers Amsterdam – Gaia Go-
nelli), Kraak(Theatergroep Wie Walvis), Lekker Belangrijk (Floris van Delft en Yorick Zwart) en Een 
broer om in te bijten (Theatergroep Fien) Aaipet (Bonte Hond). In 2015 brengen we ook het vierluik 
Arthur Oneindig van het beginnende gezelschap TG De Raffinaderij (Felice van Leth en Iris Stam). 

Schoolvoorstellingen Primair Onderwijs.

In mei 2015 startte Oostblok met het programmeren van schoolvoorstellingen voor basisschool de 
Dapper. Een samenwerking die geïnitieerd werd door De Dapper met als motief het verlangen naar 
maatwerk dat de school via andere wegen onvoldoende vond. De Dapper is uitermate positief en 
Oostblok onderzoekt of ze deze taak richting andere basisscholen in Oost zou kunnen uitbreiden

Theaterlessen 

Sinds een aantal jaren is Oostblok actief op het vlak van kunsteducatie. Dat begon in 2014 met het 
opzetten van theaterlessen. Een activiteit die past bij Oostblok omdat kinderen ook via deze route 
enthousiast gemaakt kunnen worden voor ons jeugdprogramma. De eerste reeks was een succes en 
de reeks die er op volgde breidde uit naar twee klassen. In 2016 breiden we wederom uit en gingen 
we naar een derde klas.  

Samenwerkingen 

Oostblok werkte in 2015 samen met veel verschillende partijen. De belangrijkste samenwerkingen 
op een rij: 
•	 Support	voor	(semi-)professionele	buurtgenoten	als	Heim/stichting	Moving	Arts,	New		 	
 Dance Studio’s, Schrijvers uit Oost en Club Jaco met het beschikbaar stellen van ruimtes, in  
 kaartverkoop via ons ticketsysteem en middels publicitaire ondersteuning. 
•	 Oostblok	is	dé	samenwerkingspartner	in	Oost	voor	stadsbrede	organisaties	en	initiatieven		
 zoals Theater na de Dam, Amsterdam FringeFestival en TheaterFestival Jong.  
•	 In	de	programmering	en	voor	het	publieksbereik	was	er	onder	andere	samenwerking	met	de		
 Linneaus Boekhandel, Museum Perron Oost
•	 In	het	bereiken	van	kinderen	en	hun	ouders	heeft	Oostblok	goede	contacten	met	diverse			
 kinderopvangorganisaties (o.a. De Amstel, Kids & zo, Meerbeer, KDV De Mauritskade, Dik 
 kieDik), verschillende kinderdagverblijven van Partou en een aantal basisscholen (o.a. De  
 Dapper en Aldoende). 
•	 Oostblok	werd	een	partner	voor	cultuureducatie	van	basisschool	De	Dapper.	

          WORTELEN, SAMENWERKEN, GROEIEN!
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•	 Voor	het	bereiken	van	jongeren	in	Amsterdam	Oost	was	er	samenwerking	met	Theatercollec-	
 tief DEGASTEN. 
•	 Het	bereiken	van	nieuwe	publieksgroepen	deden	we	onder	meer	via	de	voedselbank	,	de			
 welzijnsorganisatie Dynamo en We Are Public.

In 2014 zette Oostblok een stip aan de horizon: waar het theater toen nog met een aantal heel 
kleine podia in het O.K.T.A. verenigd was, werd het streven nu een positie te verwerven vergelijkbaar 
met Podium Mozaïek in West en Bijlmerparktheater in Zuid-Oost; Een plek in het kunstplan, een 
groter bereik in Amsterdam en stevige positie in Oost. 
In 2014 markeerde Oostblok de wijziging in profiel en koers middels een naamsverandering. In de 
2 jaar die daar op volgende slaagde Oostblok steeds beter in de wens om goede podiumkunsten 
naar Oost te brengen en nieuw publiek te vinden voor de podiumkunsten. In de komende tijd zal 
moeten blijken of het vervolg van deze ambitie: ruimere middelen en langere lijnen door structu-
rele financiering en een stevig anker in de stad, gaat lukken en Oostblok per 1 januari 2017 wordt 
opgenomen in het Kunstenplan van Amsterdam.
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PODIЏM VДN OOSГ

  

Printemps componeerde? Wie las 
Susan Sontag haar essays als 
eerste?

VERSE VIS #8
22 & 23 januar i  |  20u00 |  Sajetplein15 januar i  |  20 u 0 0  | Saje tplein

Een avond waarin pril werk van 
jong talent voor het eerst wordt 
getoond aan publiek. U ziet een 
gevarieerd programma van drie 
of vier korte werken: van 
muziektheater tot mime, van dans 
tot tekst. Want waar acteerde 
Charlie Chaplin voordat hij The 
Kid maakte? Wie gaf Igor 
Stravinsky zijn podium voordat 
hij stukken als Le Sacre du 

première in Parijs in 1994 en 
won dat jaar de ‘Molière’ voor 
beste auteur, beste stuk en beste 
productie. Het stuk is ondertus-
sen vertaald in dertig talen. Het 
immer cynischer wordende 
neoliberale discours over de 
relevantie van kunst en cultuur 
zorgt ervoor dat deze tekst 
beangstigend actueel blijft.

Serge, Mark en Ivan zijn al vijftien 
jaar vrienden. Serge koopt een 
wit schilderij voor 60.000 euro. 
Mark vindt dit belachelijk en laat 
dat merken. Ivan zit tussen beide 
partijen in, probeert de brokken 
te lijmen en maakt er ondertussen 
zelf een paar. Of de vriendschap 
zal overleven, is de vraag.
Kunst, een komedie geschreven 
door Yasmina Reza, ging in 

voorstelling is gebaseerd op en 
geïnspireerd door het werk van 
de grootmeester van de satire, de 
komedie en de slapstick: Charlie 
Chaplin.
CHARLIE tells the story of a 
clown. A clown who was famous 
once. All over the world theaters 
he played were filled with 
laughter and loud applause. But 
that time has passed. 

CHARLIE | ISIL VOS & ROLAND HAUFE (LNP)

30 & 31 januar i  |  20 u30 | Saje tplein 4 febr uar i  |  20u30 |  Sajetplein

BULLSHIT NIGHT CINEMA (LNP) 
CHARLIE vertelt het verhaal van 
een clown. Een clown die ooit 
groots was. Over de hele wereld 
werden zijn zalen gevuld met 
daverend applaus van een 
schaterlachend publiek. Maar die 
tijd is al lang voorbij. De mensen 
willen niet meer lachen. 
Een tragikomische theatervoor-
stelling over de ellendige 
absurditeit van de wereld. De 

journaliste en documentaire-
maakster, bekend van de NTR 
documentaireserie Zwarte Piet 
en Ik (2012). 
A monthly evening at Oostblok for 
the non-discriminating film 
aficionado. Special guest and 
presenter of the film ‘Medicine for 
Melancholy’ is journalist and 
(documentary) filmmaker Bibi 
Fadlalla. 

In deze maandelijkse avond voor 
filmfreaks en beeldfanaten deze 
keer: Medicine for Melancholy 
(2009). Twee jonge Afro- 
Amerikanen ontmoeten elkaar op 
een feestje. Na een onenight-
stand komen ze erachter dat ze 
grote politiek sociale menings-
verschillen hebben. Toch komen 
ze niet los van elkaar. Gastcurator 
van de avond is Bibi Fadlalla, 

KUNST
 vrijdag, gaan we met onder meer 

met Bianca Stigter (historicus, 
redacteur NRC Handelsblad en 
auteur) in gesprek over leegte in 
de kunst, monochrome schilde-
rijen, dansers die stil staan, lege 
museumzalen en composities 
zoals 4'33" van John Cage, die de 
noten rondom de stilte allemaal 
verwijderde. Is dat niets dan het 
ultieme, het sublieme, de uiterste 
consequentie voor een kunste-

I have nothing to say / and I am 
saying it / and that is poetry / as I 
needed it - John Cage (1952)

In het internationale successtuk 
Kunst van de Franse schrijver 
Yasmina Reza koopt een man voor 
veel geld een wit schilderij. 
Behalve over kunst, kunsthandel, 
verbeelding en reputaties, gaat het 
stuk over vriendschap. 
In een aanvullend programma op 

naar? Is dat ook te waarderen door 
iemand die niet is ingevoerd? Als 
je nooit naar dans gaat, mag je 
hopen dat de dansers die ene keer 
dat je wel gaat, niet stil blijven 
staan. 
Oostblok is een theater dat door 
twee krachten wordt geleid: de 
wens goede podiumkunsten naar 
Amsterdam Oost te halen, en de 
wens nieuw publiek te interesseren 
voor theater. Met Kunst van Dood 

Paard zit het aan beide kanten 
goed, een briljante komedie, met 
inhoud, die alle posities in het 
gesprek over kunst op meesle-
pende wijze aan het woord laat. 
Goed gemaakt en gespeeld door 
Stan en Dood Paard en door 
Oostblok in en uitgeleid met 
context.

Marijke Schermer 
Artistiek leider

L ocatie:  
Sajetplein 39 & Tweede va n 
Swindenstr aat  26  Am sterda m   
Prijzen:  
Normaal  €  11,-  /  €  13,-  
Kor t ing €  9  , -  /  €  11,-  
Online zi jn  kaar ten   
€  2,-  goedkop er .
Meer info:  
www.oostblok .nl  
020 665 45 68

KUNST | STAN & DOOD PAARD | STOF #14



Promotie

Marketing is een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering en heeft invloed op alle aspecten van 
organiseren en programmeren. Bij alles denken we: wat? waarom? voor wie? waar? op welke ma-
nier?  De twee motieven die Oostblok drijven: goede podiumkunst naar Oost halen, nieuw publiek 
voor de podiumkunsten vinden. Het actief opzoeken van publiek – met flyers en toegangskaarten of 
met de voorstellingen zelf door op alternatieve locaties dan de zaal te programmeren, is daarvan 
een onderdeel. De activiteiten en successen in dit verband van 2015 zijn een opmaat voor meer in 
2016 – en daarna.   

Begin 2015 werden twee marketingdoelstellingen geformuleerd:
1) De bekendheid en zichtbaarheid Oostblok in Amsterdam (Oost) vergroten 
2) De gemiddelde bezettingsgraad per voorstelling verhogen. Terugkijkend kan gesteld worden dat 
beide doelstellingen ruimschoots werden gehaald. 

Vormgeving

Vanuit de ambitie om de zichtbaarheid en herkenbaarheid van Oostblok te vergroten werd in 2014 
een nieuwe huisstijl ontwikkeld. Stoer, fris en met een knipoog naar Oostblok-iconografie; een stijl 
die bij Oostblok past, herkenbaar en onderscheidend is. In 2015 bouwden we verder op het funda-
ment dat in 2014 werd gelegd. 

Drukwerk 

In 2015 werd naast de drie maandelijkse jeugdflyer een twee maandelijkse flyer met het volwassen 
programma geïntroduceerd. De jeugdflyer werd verspreid op relevante plekken voor de kinderen 
en ouders (culturele instellingen, scholen, peuterspeelzalen, consultatiebureaus, cafés) in stadsdeel 
Oost. De volwassenflyer werd verspreid bij culturele instellingen en cafés in Amsterdam met nadruk 
op stadsdeel Oost. 

In 2015 zette Oostblok twee keer een buitenpostercampagne in. De eerste campagne (A1, ver-
spreid in Stadsdeel Oost) had als doel de bekendheid van Oostblok in Amsterdam Oost te vergro-
ten. De poster communiceerden logo, tagline, huisstijl en diversiteit van ons aanbod: theater, dans, 
film, muziek, literatuur en jeugdtheater.

De tweede campagne stond in het teken van Oostbloks eerste grote locatieproject: LIFE AIN’T A 
PICNIC van Theatercollectief DEGASTEN (A0-posters, Amsterdam Oost). Naast deze twee buiten-
campagnes zijn er voor de Stof programma’s posters gemaakt die gebruikt zijn in huis. 

Nieuwsbrief

In 2015 werd maandelijks een programma overzicht naar onze nieuwsbrieflezers gestuurd en werd 
om de maand een programma uitgelicht in een extra nieuwsbrief. 
Januari 2015 bestond ons bestand uit 1.239 adressen, op dit moment bestaat de lijst uit 1.354 
adressen; een stijging van 9%. De nieuwsbrief werd met een average open rate van 34% goed 
gelezen (het industry average is 26,5%). Nieuw in 2015 is een specifieke nieuwsbrief het jeugdpro-
gramma. Een lijst die bestaat uit 645 adressen en een openings-rate heeft van 56,2 %. 
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Social Media

Oostblok heeft sinds 15 januari 2014 een facebook-pagina. 31 december 2014 stond de teller 
op 1.178 volgers. Precies een jaar later, 31 december 2015, staat de teller op 1.483 volgers; een 
stijging van 26%. Nieuw is dat er vanaf 2015 ook gebruik werd gemaakt van de mogelijkheid om 
via Facebook te adverteren.
Op 31 december 2014 had Oostblok 242 Twitter-volgers, op 21 december 2015 heeft Oostblok 
312 Twitter-volgers.

Advertenties

Naast Facebook advertenties, adverteerde Oostblok afgelopen jaar op verschillende on- en offline 
media. Het programma werd structureel opgenomen in de papieren en online versie van de Am-
sterdamse Uit-krant (onderdeel van I Amsterdam). Ook was Oostblok gedurende het gehele jaar 
vindbaar op diverse activiteitenoverzichten zoals: MikinOost.nl, dagjeweg.nl, wegmetdekids.nl, uit-
metkinderen.nl, cultuurvoorkinderen.nl, alles-voor-kinderen.nl, mamasamsterdam.nl, kidsproof.nl.
Daarnaast werd voor een aantal programma’s geadverteerd op specifieke on- en offline media. Zo 
stond voor het Stof-programma bijna maandelijks een advertentie in de Groene Amsterdammer 
of de Theaterkrant(.nl). Ook werden advertenties en advertorials geplaatst in diverse doelgroepge-
richte media, zoals bijvoorbeeld in het LEF magazine (magazine over verslaving, relevant voor het 
Stof programma Op zoek naar Junkie Yamilla van Groenteman & vrouw). 

Website

Het aantal unieke bezoekers en het % nieuwe bezoekers dat steeg t.o.v. vorig jaar (zie figuur 2.2). 
Daarnaast blijkt dat 26% van de bezoekers onze website rechtstreeks bezocht door www.oostblok.
nl in hun browser te typen. Bijna 34% vond onze website via zoekmachines, 27% kwam via een 
andere webpagina en 13% kwam via social media (Facebook, Twitter) op de website.

Pers

Oostblok heeft goed contact met de lokale pers, buurtkranten zoals De Echo Oost I en II, Dwars 
door de Buurt, de IJopener, Samen Indische buurt, de Brugkrant en de Stadsdeelkrant publiceren 
standaard Oostbloks agenda en schenken heel regelmatig aandacht aan programma’s.
Ook stadsbrede media als Het Parool en de NRC bijlage Amsterdam schreven in 2015 met enige 
regelmaat over de programmering in Oostblok. 





Specifieke Doelgroepen

Oostblok heeft de ambitie om vooral ook nieuw publiek te interesseren voor de podiumkunsten en 
benadert dit publiek via verschillende wegen en met verschillende invalshoeken. Bij Stof-program-
ma’s is de zoektocht in de thematische inhoud bijvoorbeeld leidend voor  samenwerking met ande-
ren en  op specifieke doelgroepen gerichte  marketing. Dit programma en deze benaderwijze zorgt 
zowel voor nieuw publiek als bekendheid voor Oostblok. Bij het jeugd- en jongerenprogramma 
werkt Oostblok samen  met partijen die een schakel vormen tussen ons theater en nieuw publiek 
zoals bibliotheken, kinderopvangorganisaties en scholen, andere culturele partijen als Studio 52nd 
en Nowhere.
In 2014 is Oostblok gestart met een samenwerking met de Voedselbank Oost. Eens per maand 
is Oostbloks marketing medewerker aanwezig bij het voedseluitgiftepunt en geeft daar vouchers 
voor vrijkaarten weg. In eerste instantie deed zij dit alleen voor het jeugdprogramma maar sinds 
een aantal maanden neemt zij ook altijd een aantal reguliere programma’s mee. Het contact met 
de (veelal) gezinnen die Oostbloks programma bezoeken is persoonlijk en regelmatig en daardoor 
succesvol.
In 2015 werd Oostblok een We Are Public partner. Dat betekent dat een aantal voorstellingen 
opgenomen worden in de Public –selectie en dat de voorstellingen onder de aandacht gebracht 
worden van de vele abonnementhouders. Ook dit levert Oostblok een deels nieuw en over het alge-
meen iets jonger publiek op

Publiek

Oostblok deed in 2015 geen publieksonderzoek, maar uit de informatie die middels het kaartver-
koopsysteem wordt verzameld wel iets over de samenstelling van haar publiek zeggen. 
Van alle bezoekers die online een kaart kocht (en zich daarvoor online moesten registreren) kwam 
28% uit stadsdeel Oost. Een percentage dat over het totaal bezien veel hoger zal liggen aangezien 
we merken dat over het algemeen bezoekers die ver weg wonen vooraf online kaarten kopen (om 
er zeker van te zijn dat ze niet voor niets komen)  en bezoekers die dichtbij wonen veelal op de bon-
nefooi komen.  Dat dit percentage over het algemeen hoger zal liggen blijkt ook gekeken wordt naar 
de publiekssamenstelling bij programma’s waarvan publiek weet dat het snel uitverkoopt en op de 
bonnefooi komen geen optie is. Zo kwam bij het herfstvakantieprogramma Eendagsvlieg (4+) – dat 
al ver voor de speeldag uitverkocht was - ruim 62% van de bezoekers uit ons eigen stadsdeel.

Meer bezoekers en vollere zalen 

Oostblok werkt steeds beter overeenkomstig haar doel en kerntaken: het aantal eigen programma’s 
groeide, de verbeterde reputatie maakte meer selectie mogelijk en de gemiddelde bezettingsgraad 
per voorstelling nam sinds 2013 jaarlijks met minimaal 10% per jaar toe (zie tabel volgende pa-
gina).

      WE WERDEN WIE WE ZIJN 
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Dat het aantal bezoekers aan schoolvoorstellingen afnam, kwam omdat de Rode Loper Op School  
in 2015 – in tegenstelling tot 2013 en 2014 -  haar voorstellingen op een andere locatie program-
meerde.

Het steeds vollere programma had als gevolg dat er minder ruimte was om het theater te verhuren. 
Toch wist Oostblok haar verhuurinkomsten in 2015 ten opzichte van de vorige jaren te verhogen. 
Dat is voornamelijk te danken aan de flexibele wijze waarop het theater zich sinds 2013 is gaan 
organiseren en die het mogelijk maakt om dingen op heel korte tijd aan de planning toe te voegen. 
Amateurgezelschappen legde we in tegenstelling tot voorgaande jaren al ver van te voren vast en 
spraken met hen compacte speelperiodes af. Voor zowel Oostblok als de gezelschappen bleek dit 
een goede ontwikkeling. De amateurs maakten minder kosten en hadden vollere zalen, en voor 
Oostblok was het een manier om verhuur en eigen programmering met elkaar te kunnen blijven 
verenigen. 
Professionele gezelschappen wisten Oostblok tot slot steeds beter te vinden als plek om te monte-
ren. Meer ruimtes werden te gelde gemaakt door de keuken te verhuren en een geluidsstudio in te 
richten. 

      WE WERDEN WIE WE ZIJN 
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      EEN TOEKOMSTBESTENDIGE ORGANISATIE

Team

Oostblok heeft een horizontale organisatiestructuur en de organisatie is zo ingericht dat bijna alle 
functies domein overschrijdend zijn. Oostblok wordt geleid door een zakelijk en een artistiek direc-
teur die gezamenlijk het beleid ontwikkelen en toezien op de uitvoering daarvan. Daarnaast zijn bei-
de directeuren een groot deel van hun tijd actief in de uitvoering van beleid (o.a. programmering, 
productie, fondsenwerving, marketing, sponsorwerving, financiën, personeelszaken, dagelijkse 
leiding). Sinds een paar jaar is er een combinatiefunctie marketing en jeugdprogrammering. Een 
samenvoeging die erg goed heeft uitgepakt en die in de toekomst indien mogelijk wordt uitgebreid 
in de vorm van een tweede medewerker marketing en programmering volwassenen. 
Bar- en kassadiensten worden in Oostblok gedaan door vrijwilligers. Een model dat ook in de pe-
riode 2017-2020 wordt voortgezet, omdat het de kans geeft om een diverse groep mensen actief 
bij het theater te betrekken; mensen die anders niet snel met (podium) kunst in aanraking zouden 
komen. Op dit moment werkt Oostblok met een team van mensen uit uiteenlopende milieus, van 
verschillende leeftijden en met diverse culturele achtergronden; mensen die werkloos zijn en bij 
Oostblok nieuwe sociale contacten vinden, gepensioneerden met tijd en mensen die het naast 
ander werk leuk vinden om iets te doen in een culturele organisatie. Het model zorgt ook voor een 
kostenreductie, wat bijdraagt  aan het streven om de organisatiekosten zo laag mogelijk te houden. 
Plan is om de komende jaren geld te reserveren voor aansturing en coaching van de vrijwilligers in 
de vorm van trainingen en cursussen (tappen, klantvriendelijkheid etc). Op de techniek heeft Oost-
blok ook vrijwilligers, vaak is hun sociale vermogen een grotere barrière voor betaald werk dan hun 
technische deskundigheid. Als aanvulling op de betaalde medewerkers zijn ze van grote waarde. 

Oostblok formuleerde medio 2014 de ambitie om zich in een paar jaar te ontwikkelen tot een 
toekomstbestendige organisatie. Een organisatie met een compact kernteam en een flexibele schil 
– die naar gelang de tijden -goede of slechte- respectievelijk opschaalt of inkrimpt. Eind 2015 heeft 
de organisatie dit punt bereikt en bestaat Oostblok uit een team van zes vaste medewerkers (5.8 
fte), drie freelancers en twintig vrijwilligers (bar, kassa, techniek). Daarbij moet wel de kanttekening 
gemaakt worden dat de huidige samenstelling van de organisatie meteen ook wel de meest mini-
male is én dat uitbreiding op het vlak van marketing en programmering wenselijk is. 

Artistiek directeur (0,6 fte)    Marijke Schermer
Zakelijk directeur (1,0 fte)    Anne Houwing
Marketing / programmaringjeugd (0.7 fte) Matthia Jansen
Bureauzaken (1 fte)     Sandra Schloss
Techniek (1 fte)     Gert Scheper
Techniek (1 fte)     Petyr Veenstra
Vormgeving (freelance)    Teun Castelein 
Docent theater (freelance)    Myrna Versteeg 
Barman (freelance)     Anass El Omri
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      EEN TOEKOMSTBESTENDIGE ORGANISATIE

Bestuur

Oostblok tracht - conform de code cultural governance- zoveel mogelijk continuïteit te borgen in de 
samenstelling van het bestuur, maar kon door een samenloop van omstandigheden niet voorkomen 
dat op eind 2015 een wisseling plaats vond van drie bestuursleden. Eén van de zittende bestuurs-
leden zat aan het eind van haar tweede termijn en twee bestuursleden moesten om persoonlijke 
redenen aftreden. 
Het bestuur van Stichting PodiumPartners kwam in 2015 gemiddeld ééns in de zes weken samen 
en is onbezoldigd. Het bestuur van Stichting PodiumPartners bestaat op het moment van schrijven 
uit de volgende personen:

Naam                                                                     M. Oosthoek
Functie                                                       voorzitter
Woonplaats                                                Amsterdam
Geboortejaar                                                        28-04-1951
Beroep                                                         managing director Tomoko Mukaiyama Foundation
Eerste benoemingstermijn                              01-01-2016
Lopende benoemingstermijn              eerste

Naam                                                                     B.S. Graafsma
Functie                                                       penningmeester
Woonplaats                                                Amsterdam
Geboortejaar                                                        31-03-1979
Beroep                                                         senior accountant PwC
Eerste benoemingstermijn                              08-11-2013
Lopende benoemingstermijn             eerste

Naam                                                                     R.P.P. Caubo
Functie                                                       secretaris
Woonplaats                                                Amsterdam
Geboortejaar                                                        08-03-1956
Beroep                                                         arbeidsrechtadvocaat
Eerste benoemingstermijn                              01-01-2016
Lopende benoemingstermijn              eerste

Naam                                                                     M. van Heemstra
Functie                                                       lid
Woonplaats                                                Amsterdam
Geboortejaar                                                        10-02-1981
Beroep                                                         theatermaker
Eerste benoemingstermijn                              01-01-2016
Lopende benoemingstermijn             eerste

Naam                                                                     J. Matena
Functie                                                       lid
Woonplaats                                                Amsterdam
Geboortejaar                                                        14-05-1984
Beroep                                                         adviseur &MAES
Eerste benoemingstermijn                              08-11-2013
Lopende benoemingstermijn              eerste
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    FINANCIEEL GEZOND EN KLAAR IS VOOR DE VOLGENDE STAP

Samenvattend

Belangrijk onderdeel van het toekomstig bestendig maken van Oostblok was het op orde brengen 
van de financiën. Na een historie van verliezen moesten alle lasten onder de loep  worden genomen. 
Daaruit volgde een traject om, de beheerslasten zo veel mogelijk terug te brengen en een organisa-
tie te creëren met een flexibele en kleine vaste kern. Parallel aan deze ontwikkeling moest in pro-
gramma en publiek juist extra worden geïnvesteerd, dit onder meer om bestaansrecht als theater te 
behouden, en de aanspraak op gemeenschapsgeld uit Kunst & Cultuur te blijven legitimeren.
Eind 2015 mag Oostblok zich financieel gezond noemen, en heeft de stichting zich conform zijn 
ambitie ontwikkeld tot een toekomstbestendige organisatie die klaar is voor een volgde stap, klaar 
voor verdere groei. Na jaren van tekorten wordt 2015 afgesloten met een positief saldo uit gewone 
bedrijfsvoering van € 17.684 zijn de (vaste) lasten structureel geminimaliseerd en stijgen de eigen 
inkomsten.
De keuze om het Muiderpoorttheater niet meer zelf te exploiteren leidde ertoe dat Stichting Beheer 
Muiderpoorttheater de vordering op Oostblok a € 54.760 (die voor het overgrote deel bestond 
uit huurbijdragen) introk. Kwijtschelding van deze vordering en het positieve resultaat uit gewone 
bedrijfsvoering tezamen zorgen ervoor dat het eigen vermogen van de stichting muteert van 
€ 50.522 op 31 december 2014 naar  € 21.922 op 31 december 2015.

Ondanks deze financiële en organisatorische omslag kent de toekomst van Oostblok enkele onze-
kere factoren. Een bedreiging voor de toekomst is het grote aantal Sargentini-banen (drie) in onze 
organisatie en het besluit van de gemeente Amsterdam om deze per 1 januari 2014 af te bouwen 
middels een sterfhuisconstructie: bij het vertrek van een medewerker met een Sargentini-baan 
vervalt ook de subsidiebijdrage voor die betreffende functie. Mochten er geen medewerkers ver-
trekken, dan gaat het subsidiebedrag in 10 jaar per jaar met 10% omlaag.  Op dit moment bestaat 
Oostbloks personeelsbestand uit drie Sargentini-banen en vrijwilligers. Dit brengt een financieel 
risico met zich mee.
Andere onzekere factor is de continuïteit is Oostbloks exploitatiesubsidie. De afgelopen vier jaar 
ontving Oostblok jaarlijks een exploitatie subsidie +/- € 160.000 van Stadsdeel Amsterdam Oost. 
Over de continuering hiervan valt er op dit moment nog niks te zeggen: of Oostblok wel of niet, jaar-
lijks of structureel subsidie zal ontvangen. Hoe dit zich zal ontwikkelen ligt buiten Oostbloks macht. 
En in het verlengde daarvan heeft Oostblok zijn gehele exploitatiesubsidie voor de periode 2017-
2020 aangevraagd bij het Amsterdamse Fonds voor de Kunsten. Of en in hoeverre deze aanvraag 
gehonoreerd wordt verneemt Oostblok in de loop van 2016. 
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Conclusie

Het gaat goed met Oostblok, programma, publiek, financiën. Team, directie en bestuur willen niets 
liever dan de opgaande lijn voortzetten en verder groeien, wortelen en ontwikkelen. Ook voor de 
toekomst blijft ons uitgangspunt: mooie voorstellingen naar Oost, nieuw publiek voor de podium-
kunsten. 

Namens het bestuur,

M. Oosthoek      B. S. Graafsma
voorzitter      penningmeester


