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Risicoanalyse PopMonument 2016 

SWOT 

 

Risico’s in bedrijfsvoering en financiën 

Financiën, status 7 maart 2016:  

 De bijdragen van gemeente Bergen op Zoom, Citymarketing, Cultuurbedrijf Bergen op 

Zoom, en eigen bijdrage Gebouw-T is zeker. +++ 

 Prins Bernhard Cultuurfonds en VSB-fonds waren beiden zeer positief over de aanvraag 

van PopMonument, definitieve toekenning moet nog gebeuren. De verwachting is 

beiden positief maar minimaal één. +++ 

 Aanvraag bij NORMA Fonds is onzeker +/- 

 Erfgoed bijdrage is door de gewonnen prijs zeker  +++ 

 Brabant  C toekenning is essentieel voor de door ontwikkeling, scout is positief + 

 Bijdrage sponseren is in 2016 nog beperkt maar grotendeels al zeker +/- 

 Begrootte publiek bijdrage van 8k is o.i. zeer beperkt, relatief weinig risico +/- 

Conclusie:  indien de aanvang bij Brabant C gehonoreerd wordt zijn er weinig/beperkt financiële 

obstakels. 

STERKTE:

● Inhoudelijke kennis v/d relevante bands/artiesten 

● Uniek concept: combinatie, cultureel en immaterieel erfgoed, indie 
muziek in de vorm van storytelling

● Gebruik maken van de organisatie Gebouw-T 

● Relatief veel handjes door o.a. vrijwilligers kader van  Gebouw-T en 
partijen zoals Stichting bezichtiging Monument (SBM)

● Relatief weinig overhead kosten 

● Veel partners en relatief overzichtelijke stad/infrastructuur

● Draagvlak bij diverse partners/stakeholder o.a. citymarketing,  afd. 
cultuur, cultuurbedrijf, SBM, ondernemersvereniging

ZWAKTE:

● Penvoerder/projectleider Gebouw-T heeft een klein beroepsteam 

● Beperkte eigen financiële middelen

● afhankelijk van gemeentelijke subsidie (2015) 

● Erfgoed zit niet in de core business van de projectleider. 

● Vrijwilligers  hebben een grote uitvoerende rol

● Inhoudelijk: methode storytelling moet ontwikkeld worden

● Huidige website/logo  ed voldoet niet

KANSEN:

● Inhoudelijke samenwerking met provinciale en landelijke partijen 

● Ontwikkeling case of support en Relatie ontwikkeling strategie  tbv 
publieksmiddelen sponsoren, crowdfunding ed

● Strategie  publieksbereik oa samen met City marketing en 
ondernemers vereniging

● PopMonument onderdeel Kunst in de Monumenten: al veel  
mensen op de been, we kunnen verdiepen in profiel en programma

● Groeimogelijkheden qua bezoekers en locaties

● Aantrekkelijk voor doelgroep HBO/WO van buiten de regio en 
Vlaanderen 

● Samenwerking met inspirerende  partners zoals Glow, Efteling 
Academy, St Joost

● Mogelijkheden om via de erfgoedsector 
publiciteits/marketingactivitieten te ontwikkelen

BEDREIGINGEN:

● Vele evenementen, ook in september

● Inhoudelijke v.s. kwantitatieve doelen zoals publieksbereik (mede 
door verschillende stakeholder zoals Citymarketing) 

● PopMonument onderdeel Kunst in de Monumenten (ons profiel 
valt weg) 

● Veel partners met eigen (doel)stellingen

● Lokale subsidie voor 2018 en verder

● Verandering van werkwijze bij verschillende partners  kan leiden tot 
weerstand 
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Bedrijfsvoering: 

 Extreem Weer/regen/wind; relatief weinig buitenlocaties met grote massa’s mensen in  

2016 :  afbreukrisico beperkt, actie voor buiten locaties geschikte vervanging in planning 

meenemen. Waarschijnlijk wel minder passanten en bezoekers. Door verkoop tickets 

voor de grote acts en bijzonder storytelling heeft het event meer commitment van het 

publiek 

 

 Deel beroepsteam wordt ziek:  dit heeft aanzienlijk effect op de inhoud (wel goede 

verzekering voor vervanging projectleider/ beroepsteam maar toch). Processen en 

inhoud goed vastleggen in 2016/2017. 

 

 Vrijwilligerskader valt af: afgelopen 5 jaar is deze heel stabiel gebleken. Verwachting is 

dat dit door de organisatie zelf opvangen kan worden. De organisatorisch betrokken 

vrijwilligers (project team)  willen we deels  gaan inhuren(freelance) en/of betaalde 

trainees traject van maken. 

 

 Betrokken erfgoed partners vallen af omdat we (inhoudelijk) te snel gaan. We zetten in 

op een goede samenwerking. Eventueel kunnen partners, gemeente en erfgoed Brabant 

ingezet worden, alsook het onderwijs zoals ROC Zoomvliet (Leisure en Hospality) en ’t 

Rijks (cultuurklassen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


