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Artikel over de start van 
Proud of the South

VOORWOORD
D o  i t  t o g e t h e r

Popmuziek is erg do-it-yourself. 
Voelt het goed? Is het gaaf? Dan 
gaan we! Schouders eronder en 
doen. Een vooropgesteld plan is niet 
echt nodig. Menig act is zo groot 
geworden en geldt als lichtend voor-
beeld voor hordes muziekfans. 
We zijn in de popmuziek trots op 
deze wat rauwe, pragmatische 
aanpak en de impact die dat op de 
samenleving heeft. Maar we zien op 
deze bumpy road ook vele enthous-
iastelingen stranden voordat ze iets 
hebben laten zien of bereikt. Veel 
energie en talent gaat te vroeg en 
onnodig verloren. 
Als Brabantse podia weten we wat 
er in de zolderkamertjes van onze 
steden gebeurt. We weten waar 
de pareltjes zitten. We hebben de 
kennis en kunde om ze bijeen te 
brengen, op te poetsen en te ze la-
ten glimmen. Zo stomen we ze klaar 
om uiteindelijk onze eigen en vele 
andere zalen vol te laten stromen. 
We zijn in staat ze gedegen uit te 

rusten voor de weg die ze zelf in hun 
muziekcarrière moeten bewandelen. 
Binnen dit programma gaan we één 
jaar lang met onze talenten aan de 
slag om ze een flinke stap in hun 
ontwikkeling als popmuzikant te 
laten maken. 

Inmiddels zijn we gestart met de 
derde lichting talenten en hebben 
we er al twee succesvol afgerond. 
Pragmatisch als we zijn, delen we 
onze ervaringen in dit boekje, zodat 
ook anderen er beter van kunnen 
worden. 
Veel succes!

Jos Feijen Effenaar, Eindhoven
Frens Frijns 013, tilburg
Frank van Iersel Mezz, Breda
Oscar Jansen Groene Engel, Oss
Gert-Jan de Koster  
Gebouw-T, Bergen op Zoom
Henri Broeren  
W2 Poppodium, ’s-Hertogenbosch
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op de knop zijn weg naar de poten-
tiële consument vinden. Het aanbod 
van nieuwe, vaak net startende 
groepen, is dan ook enorm. Jezelf als 
act onderscheiden en met de kop 
boven het maaiveld uitsteken, wordt 
hierdoor steeds moeilijker. 

Solisten of bands zijn tegenwoordig 
volledig aangewezen op het eigen 
initiatief en netwerk. Dit handboek 
beschrijft hoe de muzikant zijn weg 
vindt van de zolderkamer naar een 
Brabants netwerk van podia dat 
zich achter het talent schaart en dit 
talent gedurende een jaar zodanig 

ondersteunt dat er daadwerkelijke 
stappen worden gezet. Maar er als 
gezamenlijke organisatie bovenal 
voor zorgt dat dit talent na de perio-
de van intensieve ondersteuning zelf 
een volgende ontwikkelingsfase kan 
(laten) regisseren.

De initiatiefnemers van Proud of the 
South, de Brabantse poppodia 013, 
Effenaar, Gebouw-T, Groene Engel, 
mezz en W2 Poppodium kwamen 
tot de opzet van een talentontwik-
kelingsprogramma omdat zij als 
poppodium een nieuwe rol willen 
spelen als broedplaats voor talent. 

‘’Waarom is Proud Of The South voor de Brabantse podia 
zo belangrijk? Ten eerste is het belangrijk om in de hui-
dige markt beter samen te werken. Daarnaast is het zo 
dat je als podia een verantwoordelijkheid hebt om span-
nende programma’s te blijven brengen. Dat betekent dus 
ook dat je daar zelf de zorg voor moet dragen, zodat je 
ook in de toekomst een aantrekkelijk programma hebt. 
Zo kunnen die mensen ook daadwerkelijk tot wasdom 
komen en daarmee het Nederlandse popklimaat blijven 
versterken.’’

Jos FeiJen
directeur 
effenaar 

HOOfDsTu k 1
A A n l e i D i n g  t A l e n t o n t w i k k e l i n g

talentontwikkeling in de popmuziek 
heeft net als popmuziek zelf een 
steeds wisselend karakter. Sinds de 
jaren ’00 spelen internet en over-
heidsfinanciering een belangrijke rol 
in hoe talentontwikkeling zich heeft 
ontwikkeld. Waar voorheen in elk ge-
val elke provincie in Nederland (en 
in vele gevallen ook gemeenten) een 
fysiek punt hadden waar muzikanten 
voor raad en daad aanklopten, zijn 
deze plekken anno nu verdwenen. 
Internet neemt een specifiek deel 
van informatieverschaffing over. 
Belangrijke zaken als maatwerk, het 
filteren van informatie, het opbou-
wen en gebruiken van een netwerk 
en sturing vanuit professionals 
blijft echter steeds meer liggen. Ook 
vanuit platenmaatschappijen wordt 
minder snel geïnvesteerd in nieu-
we acts die zich nog niet hebben 
bewezen. De verwachte opbrengsten 
uit plaatverkoop zijn dermate laag 
dat platenmaatschappijen sneller op 
‘safe’ spelen. Toch kan elke muzikant 

zelf zijn muziek digitaal wereldkun-
dig maken.

Artiesten opereren meer vanuit het 
eigen oefenhok of de eigen zolder-
kamer. Waar jongerencentra rond de 
eeuwwisseling nog een verzamel-
plek waren van muzikanten en men 
voor het opnemen van een demo 
was aangewezen op de (lokale) 
studio, kunnen muzikanten nu veel 
solistischer werken. Met software en 
een paar microfoons kan een eerste 
demo digitaal met een paar drukken 

Steeds meer muzikanten werken 
alleen van huis.
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Deze samenwerking werkt ook 
op andere gebieden door zoals 
marketing, veelvuldiger overleg 
en afstemming van bijvoorbeeld 
programma.

Organisatie Proud of the South
In dit handboek komen diverse func-
ties voor, samenwerkingen tussen 
instanties en relaties tussen deze 
partijen. Hiervoor worden verschil-
lende terminologieën gebruikt. 
Onderstaand schema verduidelijkt 
dit, de functies worden in hoofdstuk 
3 verder uitgewerkt.

Figuur organisatiemodel

Coördinator
Rapporteert vooruitgang 

naar stuurgroep en 
rolt beleid uit

controleren budgetten, 
contact leggen, 

financiële afhandeling

Stuurgroep
Directieleden podia. 

maken beleid, 
zoeken financiering, etc.

Coaches
Programmeur + marketeer 
podium contact met talent, 

uitvoeren plan

talent(en)

Experts

hier liggen meerdere redenen aan 
ten grondslag:

•  podia beschikken over de kennis 
om talenten verder te helpen 
bijvoorbeeld over inhoud, vorm, 
marketing en techniek

•  podia kunnen talenten speelplek-
ken aanbieden. En veel optreden 
(kilometers maken) is de basis 
waarop een talent verder kan 
bouwen

•  om een gezonde top te krijgen, 
moet de basis van nieuwe instro-
mers, jong talent en amateurs 
goed worden gevoed. Hoe breder 
de basis binnen een tak van sport 
is (in dit geval popmuziek), hoe 

groter de kans is dat vanuit die 
basis een aantal talenten de top 
zal bereiken. Daarnaast zal de te 
bereiken top hoger zijn als vanuit 
de basis een krachtige onder-
steuning plaats vindt. In een land 
waar een bepaalde sport veel 
wordt beoefend, zoals schaatsen 
in Nederland, zullen meer talen-
ten eindigen in de mondiale top 
dan uit een land waar een grote 
instroom ontbreekt (zie figuur 
‘talentenpiramide’). 

•  talent uit de eigen omgeving 
is ook een stimulans voor het 
podium

•  een gezamenlijk talenten-
programma verbindt de podia. 

Figuur talentenpiramide

Smalle basis, lage top Brede basis, hoge top
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Mercy John 2016
Foto: Sander van den Berg
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Watskeburt?! (2.4) 
Een programma kan alleen sterker 
worden en zich ontwikkelen als er 
goed gekeken wordt naar de resulta-
ten en alle partijen verbeterpunten 
kunnen aandragen. Dus zowel vanuit 

de talenten waarmee is gewerkt als 
vanuit de eigen organisatie vindt 
een evaluatie plaats en wordt geke-
ken naar wat er afgelopen editie is 
gebeurd. 

Figuur 4 fases van Proud of the South

IN THE  
PICTURE

opstellen groslijst

beoordelen lijst en 
maken ranking

selectiegesprek

vaststellen selectie

het intakegesprek

de definitieve 
selectie

selectie coaches

GETTING THE 
PICTURE

360º analyse 
coaches

360º analyse 
talent

het werkplan

AAN DE SlAG

coaching, training en 
begeleiding

collectieve training

shows

WATSKEBURT!?

evaluatie resultaten 
talent

interne evaluatie

In dit hoofdstuk worden de vier 
verschillende fases beschreven die 
worden doorlopen in het talentont-
wikkelingsprogramma. Elke fase 
heeft zijn eigen doelen en is belang-
rijk voor het totale eindresultaat. 

In the picture (2.1)
Het doel van de selectieprocedure 
is om het beste en meest kansrijke 
talent uit de provincie te scouten om 
deze te kunnen analyseren. Uitein-
delijk wil men aan de slag met een 
selectie die gemotiveerd is. Talent 
moet worden ontdekt om te kunnen 
doorgroeien naar toptalent.

Getting the picture (2.2)
Zonder analyse wordt minder goed 
duidelijk waar verbeterpunten 
liggen en waar op welk moment het 
beste aan gewerkt kan worden. Naar 
aanleiding van de te maken analy-
se komt een werkplan tot stand en 
kiest het talent duidelijk voor een 
bepaalde urgentie en richting. Een 

uitgebreide analyse opent ook de 
discussie: is een bepaalde uitwer-
king van een song, artwork en zelfs 
een Facebook-post bewust zo uitge-
voerd of random tot stand gekomen? 
Was de keuze logisch, is deze te 
verbeteren of precies goed? 

Aan de slag (2.3)
Het trainingstraject ziet er voor elk 
talent verschillend uit. Al naar ge-
lang de behoefte en wat de analyse 
uitwijst. Bij het ene talent ligt de 
focus op bijvoorbeeld technisch vlak: 
een beter podiumgeluid, het werken 
aan een lichtplan en gebalanceerde 
backline. Een ander talent werkt 
aan pr en marketing: hoe doe je een 
succesvolle Facebook campagne, hoe 
stel je een promotieplan op voor een 
tour. Of een combinatie van verschil-
lende speerpunten. Het werkplan is 
de leidraad.

HOOfDsTu k 2
h e t  o n t w i k k e l i n g S P r o g r A m m A
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kent dat artiesten vaak al net iets 
verder zijn in hun ontwikkeling en 
al een bepaalde vorm van eigenheid 
hebben ontwikkeld. Het talent heeft 
het netvlies van de programmeur 
al bereikt door op eigen initiatief 
met hem/haar in contact te treden, 
maar ook door op te vallen op het 
podium, op social media of via via. 
De programmeur heeft voelsprieten 
als het aankomt op het spotten van 
talent, is op de hoogte van actuele 
ontwikkelingen en binnen de regio 
wordt een programmeur daarin 
ondersteund door een netwerk van 
personen die tips zullen geven waar 
nodig. 

Bij Proud of the South nomineert 
elke programmeur talenten die hem/
haar zijn opgevallen. Doordat zes 
podia samenwerken ontstaat er jaar-
lijks een lijst van 30 tot 50 talenten. 

2.1.2. kiezen of Delen

het aantal talenten waar mee ge-
werkt wordt, is afhankelijk van een 
aantal variabelen. Hoeveel talenten 
hebben voldoende potentie, ambi-
tie, drive en tijd? Hoeveel budget is 
er beschikbaar? Zijn er voldoende 
coaches beschikbaar om de talenten 
te begeleiden?

Proud of the South heeft na enkele 
edities redelijk helder wat een goed 
gemiddeld besteedbaar bedrag per 
act moet zijn. Het aantal talenten 
waarmee gewerkt wordt, is dus 
afhankelijk van het beschikbare 
budget, tijd en de aanwezigheid van 
dat talent.  

In elk geval zal een longlist van 
potentiële kandidaten moeten wor-
den teruggebracht naar een kleiner 
aantal talenten. Om dit voor elkaar 
te krijgen, moet er een ranking ko-
men. Door punten toe te kennen aan 
elk talent. Of te stemmen, monde-
ling bespreken of een combinatie 
hiervan. 

2.1. in the Picture

Een van de belangrijkste kenmerken 
van een talentontwikkelingspro-
gramma is - vanzelfsprekend – dat 
met talent gewerkt wordt. Dit talent 
moet eerst worden ontsloten en 
moet over meer kenmerken dan al-
leen talent beschikken. Zo moet een 
individu (of groep) ook gemotiveerd, 
leergierig en beschikbaar zijn. De 
overige betrokkenen bij het pro-
gramma (coaches) moeten op hun 
beurt ook het idee hebben dat zij 
de talenten verder kunnen helpen. 
om binnen een bepaalde periode 
met het juiste talent te werken is 
een zorgvuldige selectieprocedure 
noodzakelijk. 

2.1.1. AAnmelDen of oPvAllen

Veel programma’s werken met een 
aanmeldingsprocedure. Via een inta-
keformulier kan een act een biogra-
fie uploaden, diverse links, foto’s en 
bijvoorbeeld muziek delen.
Het voordeel hierbij is dat er nie-

mand uitgesloten wordt om kans-
hebber te zijn, behalve artiesten die 
niet op de hoogte zijn van het pro-
gramma. Dat is tevens een nadeel, 
aangezien kansrijk talent hierdoor 
mogelijk ‘gemist’ wordt als deze zich 
niet aanmelden. Niet elk talent volgt 
de standaard weg van popwedstrij-
den via kleine optredens in muziek-
cafés naar de podia. Ook ontstaat 
er door open aanmeldingen veel 
ruis op de lijn. Het aantal serieuze 
kandidaten wordt ondergesneeuwd 
door de minder kansrijke. Bovendien 
raken veel mensen teleurgesteld na 
een afwijzing. Dat straalt dan weer 
negatief af op het programma.

Om zeker te zijn van talent dat over 
potentie beschikt en tevens aanslui-
ting vindt op de expertise en het 
speelveld van de uitvoerders van het 
programma, kiest Proud of the South 
voor de omgekeerde aanpak: Don’t 
call us, we call you. Professionals 
van de podia kiezen – gebruik ma-
kend van hun netwerk – talentvolle 
artiesten die opvallen, op welke 
positieve manier dan ook. Dit bete-
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de, moet nog vastgesteld worden of 
het talent zelf ook wil deelnemen en 
werkelijk gemotiveerd genoeg is, tijd 
heeft en ook voor zichzelf groeimo-
gelijkheden ziet. Dit wordt gecheckt 
in het zogenaamde intakegesprek.

2.1.3. het intAkegeSPrek

In het eerste gesprek met het talent 
moet het doel van het gesprek voor 
beiden duidelijk zijn: na dit gesprek 
is zowel voor de selectiecommissie 
als voor het talent zelf helder of het 
talent een geschikte kandidaat is. 
Aan de hand van het gesprek wordt 
besloten door te gaan in het traject.
Aangezien het talent zichzelf niet 
heeft aangemeld zal ook het ta-
lent veel vragen hebben. Past een 
dergelijk traject wel bij de act? Is er 
voldoende tijd om in de muzikale 

rAnking 

De programmeurs van 013, Effenaar, Groene Engel, Gebouw-T, W2 en 
Mezz beluisteren en bekijken (offline of online) elke act die is aange-
dragen en beoordelen deze door een cijfer toe te kennen van 0 (niet 
geschikt) tot 4 (zeer geschikt). Uiteindelijk komt hier een ranking uit. 
Interessant zijn de acts die door de ene programmeur zijn beoordeeld 
als ongeschikt en door een ander als zeer geschikt. De definitieve se-
lectie zal dus ook altijd nog mondeling worden besproken en niet per 
definitie bestaan uit de hoogst genoteerde acts.

Om te kunnen beoordelen is het 
goed om de potentiële kandidaten 
eerlijk met elkaar te vergelijken. 
Daarvoor stellen de coaches criteria 
op die het talent definiëren. Binnen 
Proud of the South wordt voor de 
eerste selectieronde vooral gekeken 
naar de inhoudelijke kenmerken:

•  Artistieke inhoudelijkheid: heeft 
het talent de capaciteit om 
inhoudelijk sterke nummers te 
maken? maakt het talent in zowel 
compositie als in arrangement 
goede keuzes?

•  Live performance: hoe klinkt het 
talent op het podium en hoe ziet 
dit eruit? Weet het talent publiek 
‘te pakken’, is dit overtuigend?

•  Onderscheidendheid: ofwel uni-
citeit, originaliteit. Is het talent 
bijzonder of doet het talent 
precies hetzelfde als vele ande-
ren? Eigenheid typeert vaak een 
artiest, een artiest is anders dan 
de rest.

•  Uitstraling: staat er een zelfver-
zekerde artiest, of – wat kort door 
de bocht gesteld – een hobbyist 

met een muzikale knobbel.
•  Actualiteit: is het gepresenteerde 

materiaal relevant? En gebeurt er 
wat rondom het talent of is het al 
jaren een dovende kaars.

•  Marktwaarde: de toekomstige 
waarde van een act wordt mede 
bepaald door bovenstaande ken-
merken. Een succesvolle act zal 
bij elk van deze punten goed sco-
ren. Een programmeur let er ook 
op of het talent een doelgroep 
heeft bij de podia. Is het een 
talent dat ‘geboekt’ kan worden?

Bovenstaande criteria zijn handva-
ten om diverse talenten te kunnen 
beoordelen. Binnen de beoordeling 
van popmuziek (en eigenlijk binnen 
kunst in al zijn vormen) is er echter 
nog iets dat onmiskenbaar meetelt: 
het onderbuikgevoel, gutt feeling, 
fingerspitzengefühl of hoe je het ook 
wil noemen. Iemand kan op een ma-
nier opvallen die niet onder boven-
staande criteria te vatten is. 
Als er uiteindelijk een selectie is van 
het aantal potentiële kandidaten dat 
kan meedoen gedurende een perio-
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gramma willen halen?
•  Heeft het talent voldoende moti-

vatie en is er tijd beschikbaar?

AFrOndInG
Planning
•  Hoe gaan we vanuit hier verder? 
•  Schetsen van de tijdlijn, periode 

van wanneer het programma 
plaatsvindt.

•  Bekend maken binnen welke peri-
ode duidelijkheid verschaft wordt 
en wanneer de nieuwe kandida-
ten bekend gemaakt worden.

•  Uitleg hoe het programma met de 
communicatie van de talenten om 
gaat en hoe het talent over het 
programma kan communiceren 
en vanaf welke periode.

‘AfStuDeren heeft even Prioriteit’

In het eerste seizoen van Proud of the South was de urgentie van een 
goed intakegesprek duidelijk, maar de vorm nog niet doorontwikkeld. 
Zo kwam gedurende het eerste jaar een traject maar niet van de grond 
omdat een talent erg druk was met afstuderen. Natuurlijk is het beha-
len van een diploma enorm belangrijk, het zou daarom veel handiger 
zijn geweest als de deelname aan Proud of the South een jaar later was 
gestart. In een goed uitgevoerd intakegesprek had het talent aangege-
ven dat de motivatie wellicht aanwezig was, maar de beschikbare tijd 
beperkt. 

carriere te steken? Is de act mis-
schien niet al te ver ontwikkeld?
Gedurende het gesprek wordt vast-
gesteld of er voldoende potentie, 
ambitie, drive en tijd aanwezig is. 
Een goed uitgevoerd intakegesprek 
kan uitval gedurende het ontwikke-
lingstraject voorkomen.

In het gesprek komen in elk geval de 
volgende onderwerpen aan bod:

InTrOdUCTIE
 reden van het gesprek 
Het talent is geselecteerd en in het 
gesprek moet duidelijk worden of 
met elkaar samengewerkt kan gaan 
worden. Het zal duidelijk gemaakt 
moeten worden dat het programma 
op zoek is naar gemotiveerde kan-
didaten waar ook nog ontwikkeling 
in zit.

VrAGEn/GESPrEK 
Uitleg selectieprocedure 
• Hoe is het talent geselecteerd?

Uitleg van het programma 
•   Wat is het talentontwikkelings-

programma?
•  Waarom is dit opgezet en wat is 

de doelstelling? 
•  Uitleg over waarin het program-

ma kan bijdragen in de ontwikke-
ling van het talent. Welke exper-
tise is aanwezig bij de organisatie 
en wat voor soort expertise zou 
bijvoorbeeld ingehuurd kunnen 
worden.

•  Uitleg over hoe de begeleiding 
gedurende het traject eruit ziet.

dOELEn En MOTIVATIE
•  Is het talent gedurende de perio-

de beschikbaar?
•  Wat zijn momenteel de plannen 

voor het komende jaar?
•  Wat zou het talent uiteindelijk 

willen bereiken in zijn/haar/hun 
carriere? Durft het talent een 
punt op de horizon te zetten?

•  Wat zijn volgens het talent 
punten waarop een ontwikkeling 
doorgemaakt kan worden? Dat 
kan een zwakte zijn, maar bijvoor-
beeld ook een sterk punt dat nog 
sterker kan worden. 

•  Wat zou het talent uit het pro-
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2.1.4. De Definitieve Selectie

Als alle kandidaten een intakege-
sprek hebben gehad, kan worden be-
keken welk talent – indien het talent 
zelf ook geïnteresseerd is – deel kan 
nemen aan het programma.
Mocht een talent niet geschikt 
blijken, kan een volgend talent uit 
de lijst worden uitgenodigd mits het 
niveau nog steeds toereikend is. 

Alle kandidaten krijgen bericht 
van de coördinator met behalve de 
felicitaties de mededeling dat de 
coaches (zie 2.1.5.) contact opne-
men om afspraken te maken voor de 
volgende bijeenkomst.

In ditzelfde bericht wordt aan alle 
talenten verteld wie de coaches zijn, 
hoe het complete team eruit ziet en 
wat ieders rol binnen het talentont-
wikkelingstraject is. Tevens wordt 
geschetst wat van wie verwacht kan/
mag worden en wat de frequentie is 
van een gezonde vorm van contact.

2.1.5. coAcheS 

Elk talent krijgt een vast team van 
coaches toegewezen dat hen ge-
durende het gehele traject bijstaat. 
Samen met het team (bestaande uit 
een programmeur en een marke-
teer) wordt een uitvoerige analyse 
(coaches aangevuld met externe 
professional) gemaakt, vervolgens 
een werkplan opgesteld en komt 
het plan tot uitvoer. De coaches zijn 
ook gedurende het hele traject het 
eerste aanspreekpunt voor eenvou-
dig advies als sparringpartner. Deze 
wisselwerking moet groeien, de 
reden waarom voor een vast team 
wordt gekozen. logischerwijs wordt 
gezocht naar een zo sterk mogelijke 
combinatie tussen talent en coaches. 

Voor de samenstelling van het team 
wordt gekeken naar:

•  Aanwezige kennis: gedurende het 
intakegesprek is naar voren geko-
men waar de hulpvraag van het 
betreffende talent ligt. Een van 
de aanwezige begeleiders zou de 



24 25

StAPSgewijze oPzet 

ProuD of the South 

Selectie

1.  Bepalen maximum aantal 
deelnemers periode,

2.  Opstellen longlist (elke 
programmeur voegt kandida-
ten toe (uit de eigen regio of 
daarbuiten) toe aan een online 
document, aangevuld met 
links naar website, muziek en 
overige relevante informatie,

3.  Programmeurs geven cijfers 
aan elke kandidaat. Hieruit 
volgt een ranking,

4.  Tijdens de selectievergadering 
wordt de top (het maximaal 
aantal deelnemers van die  
periode) besproken, maar ook 
de runner ups en de kandida-
ten die door de ene program-
meur uitzonderlijk goed en 
door een ander heel slecht 
zijn beoordeeld. Door deze 
gesprekken, en wellicht de 
extra toelichtingen die worden 
gedaan, wordt bepaald met 
welke acts een intakegesprek 
wordt gevoerd,

5.  Intakegesprekken vinden 
plaats met een programmeur 
en de coördinator,

6.  De definitieve selectie wordt 
gemaakt na de intake.

7. Selectie van de coaches.

kennis om deze hulpvraag aan te 
pakken in huis kunnen hebben.

• �Geografie: als het talent en het 
podium uit dezelfde stad of regio 
komen, bevorderd dat de com-
municatie. Andersom redeneren 
kan ook: heeft het talent ambitie 
(of de vraag) om meer buiten de 
eigen regio te opereren, kan een 
begeleider worden gekozen van 
buiten de regio.

•  Artistiek inhoudelijke raakvlak-
ken: een muzikale klik is goud 
waard. Op persoonlijk vlak maar 
zeker ook voor het aanwezige 
netwerk van de betrokkenen.

•  Persoonlijke klik: het spreekt 
bijna voor zich, maar een wat 
onzeker talent zal bijvoorbeeld 
minder op z’n plek zijn bij een erg 
dominante begeleider.

Tussen het talent en de coaches on-
staat veel communicatie. Belangrijk 
is te beseffen dat de materie voor de 
meeste betrokkenen vanwege het 

meerjarige en terugkerende karakter 
bekend is, maar het traject voor de 
talenten een nieuw avontuur betreft.
Regelmatig contact schept vertrou-
wen en motiveert. Onbeantwoord 
contact daarentegen demotiveert. 
Nadat de selectie bekend is ge-
maakt, wordt aan alle talenten ver-
teld wie de coaches worden, hoe het 
complete traject eruit ziet en wat 
ieders rol is. Tevens wordt geschetst 
wat van wie verwacht kan/mag wor-
den en wat de frequentie is van een 
gezonde vorm van contact.

Nog voor de allereerste officiële 
bijeenkomst na het intakegesprek 
nemen de coaches contact op om 
een en ander af te stemmen. Het 
doel van deze eerste bijeenkomst 
is namelijk dat daarna een volledig 
werkplan kan worden opgesteld. Om 
hier goed beslagen ten ijs te komen, 
krijgt iedereen een opdracht mee. 
Het team van coaches (bestaande uit 
programmeurs en marketeers) ma-
ken een 360-graden analyse (2.2.3.) 
en het talent gaat zijn act vanuit 
eigen perspectief belichten (2.2.4.).
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Het meest voor de hand liggend is 
de analyse te starten met de moti-
vatie van de programmeurs die het 
talent hebben geselecteerd. Wat is 
deze motivatie en wat is het per-
spectief dat zij in het talent zien? Zij 
nemen de kennis en motivatie uit de 
selectieronde mee in de analyse.

Om echter tot een goed onderbouwd 
document te komen waarin alle 
kanten van de beperkingen, kansen 
en groeimogelijkheden van het 
talent worden belicht, stellen de 
programmeurs, de marketeers en de 
externe experts, elk vanuit de eigen 
professie bekeken, een 360° analyse 
op. Om van talent te ontwikkelen 
naar toptalent moet elk aspect van 
een artiest op niveau zijn. Er moet 
dus worden bepaald wat het niveau 
is bij aanvang van het ontwikke-
lingstraject. Hiertoe is de informatie 
uit het intakegesprek belangrijk en 
zal het voor handen zijnde materi-
aal van een talent bekeken moeten 
worden. 

Analyse programmeur
De programmeur analyseert een ta-
lent op een andere manier dan een 
marketeer. De analyse van de pro-
grammeur focust op de inhoud van 
het songmateriaal en de liveshow. 
Zijn de nummers kwalitatief in orde, 
heeft het talent een duidelijk eigen 
signatuur, is het materiaal consistent, 
zit de show goed in elkaar, is deze 
van niveau, is het talent makkelijk te 
programmeren etcetera. 

Analyse marketeer
De marketeer belicht op zijn/haar 
beurt veel meer de marketingin-
spanningen van het talent. Op welke 
manier benadert het talent de markt, 
is dat de juiste manier, past de mar-
keting bij het songmateriaal? 

Analyse expert
De expert bekijkt het talent vanuit 
zijn eigen vakgebied. Wat is er nodig 
om te slagen? Als de expert bij-
voorbeeld bij een boekingskantoor 
werkt, waar moet het talent nog aan 
werken voordat de expert het talent 
zou gaan vertegenwoordigen? 

2.2. getting the Picture

Als de talenten zijn geselecteerd 
volgt fase 2, de analyse. Om het voor 
alle betrokkenen helder te krijgen, 
is aan de geselecteerde kandidaten 
gecommuniceerd hoe het vervolg 
er uit gaat zien. Met welke coaches 
wordt gewerkt, hoe wordt de basis 
gelegd voor het werkplan en op 
welke momenten is er contact.

Voordat elk talent op de juiste 
manier van advies en begeleiding 
kan worden voorzien, moet duide-
lijk worden waar de betreffende 
acts aan kunnen, willen en moe-
ten werken: punten waarop de act 
kennis of kunde tekort komt, maar 
ook sterke eigenschappen die verder 
tot wasdom kunnen komen. Om 
hiertoe te komen is – voordat het 
daadwerkelijke ontwikkelingstraject 
start – een grondige analyse nodig 
die door zowel het talent als de 
coaches wordt uitgevoerd. Beiden 
belichten de act op een totaal 
verschillende manier. De coaches 
vanuit een meer beschouwend maar 

wel professioneel perspectief, het 
talent vanuit een creërend perspec-
tief, meer bewust van waar keuzes 
op zijn gebaseerd. Niet iedereen is 
even goed in zelfreflectie, vandaar 
dat een analyse door beiden partij-
en belangrijk is. Het leert het talent 
ook om vaker zichzelf te analyseren 
en beter stil te laten staan bij het 
maken van keuzes.

2.2.1. 360° AnAlySe – coAcheS

Getting the picture spreekt al voor 
zich, het maken van een goed werk-
plan start met het in kaart brengen 
waar aan gewerkt moet worden en 
in welke richting een talent zich 
kan en wil ontwikkelen. Om dit te 
bewerkstelligen volgt allereerst een 
analyse door de coaches, een pro-
grammeur en een marketeer, aange-
vuld met een externe expert uit het 
veld. Dit kan een boeker zijn, iemand 
van een platenmaatschappij of een 
artist manager. Iemand met kennis 
van het genre en de specifieke markt 
rondom het talent.
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ook zelfkritiek als een persoonlijke 
tekortkoming. Bij een professionele 
werkhouding hoort echter ook het 
kunnen geven en ontvangen van kri-
tiek. Binnen de kunst is het gebrui-
kelijk kritiek te kunnen ontvangen 
op uitvoering van bijvoorbeeld spel 
(acteur, muzikant), moeilijker is het 
om kritiek te ontvangen als maker 
(componist van een muziekstuk, 
schilder van een werk). De popmu-
zikant is vaak maker en uitvoerder 
tegelijk en moet zich instellen op 
beide vlakken kritiek te kunnen 
krijgen.

De basis voor het werkplan wordt 
gevormd door de beantwoording van 
een aantal vragen (voor de volledige 
lijst zie bijlage C, die in vier groepen 
zijn te rubriceren:
a.  vakmanschap en artistiek  

inhoudelijk
b.  ondernemerschap en zakelijke 

kennis
c. productiviteit en werkhouding
d.  (inter)persoonlijk

Binnen het uiteindelijke werkplan 

kunnen bovenstaande rubrieken ook 
terugkomen en prioriteiten krijgen. 
Enkele van de vragen die aan de 
orde komen:

•  Beheers je de benodigde artistiek 
inhoudelijke vaardigheden om 
verder te komen binnen het gen-
re? In hoeverre moet je nog veel 
leren op dat vlak? Daarbij kan 
gedacht worden aan songwriting, 
instrumentbeheersing, samenspel, 
samenzang, stageperfomance, 
kennis en kunde van soundcheck, 
podiumgeluid etc.

•  In hoeverre heb je een eigen stijl 
ontwikkeld? een eigen identiteit? 

•  In hoeverre heb je onderschei-
dend vermogen? Ben je vernieu-
wend? Omschrijf wat je onder-
scheid van andere acts.

•  Wordt de kwaliteit van de muziek 
al erkend door publiek? en door 
‘het veld’? 

•  In hoeverre weet je jezelf al te 
profileren binnen muziekveld?

•  In welke mate ben je zichtbaar bij 
publiek en professionals? En op 
welke manier ben je zichtbaar?

uiteraard kan er gedurende de 
analyse ook naar ‘meetbare waarden’ 
gekeken worden. Na afloop van het 
traject zijn deze waarden opnieuw te 
bekijken en is een eventuele nomi-
nale en kwalitatieve groei vast te 
stellen. Denk hierbij aan de kwaliteit 
van de biografie, video’s en fotogra-
fie, de vindbaarheid van songs, het 
aantal likes, volgers op social media, 
het aantal bezoekers van liveshows 
etc.

Vragenlijst
De coaches belichten aan de hand 
van een uitgebreide vragenlijst zo-
veel mogelijk kanten van het talent. 
Als een talent nog redelijk ‘vers’ is 
en nog niet veel materiaal voorhan-
den is, zal een bezoek aan de repeti-
tieruimte of bijvoorbeeld een try-out 
optreden uitkomst kunnen bieden.

Enkele van de vragen die aan de 
orde komen (voor de volledige lijst, 
zie bijlage A):

•  Zie of hoor je duidelijke ver-
beterpunten in de opbouw van 

nummers, de arrangementen, de 
speeltechniek of opnametech-
niek?

•  Heeft de act video’s en wat valt 
hieraan op?

•  Onderscheidt het materiaal zich 
van andere acts?

Bij de terugkoppeling aan het talent 
is het uiteraard van belang te be-
nadrukken dat de analyse is gedaan 
vanuit het perspectief van de be-
trokkenen en met diens kennis. 
Daarnaast is het goed om te be-
denken waar prioriteiten liggen en 
wellicht quick wins te behalen zijn. 

2.2.2. 360° AnAlySe – tAlent

Alvorens aan het traject te beginnen 
en tot een gedegen werkplan te 
komen, moet ook het talent zichzelf 
goed onder de loep gaan nemen. Dit 
vergt een kritische blik op zichzelf, 
voor de een is dat makkelijker dan 
voor de ander.

Sommige artiesten zien kritiek, en 
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hoort dan ook een bedrijfsplan met 
verwachte investeringen, inkomsten 
en een prognose.

De analyse die gemaakt dient te 
worden, is dan ook makkelijk – om 
het inzichtelijker te maken - in een 
SWOT-analyse te verwerken. Deze 
wordt vervolgens weer toegevoegd 
aan het werkplan.

2.2.3. het werkPlAn

Nadat zowel de coaches als het ta-
lent een goede analyse hebben ge-
maakt van onder andere het (song)
materiaal, marketing, professioneel 
ondernemen en de werkhouding, 
worden beide analyses besproken. 

Hiervoor zijn verschillende aanvlie-
groutes mogelijk. Maar allereerst 
moet overeenstemming worden 
bereikt over de diverse punten. 
Sommige verbeterpunten komen 
in beide analyses voor en leiden 
tot weinig discussie, andere punten 
komen alleen in de analyse van het 

talent voor of juist alleen in die van 
de coaches. Deze punten verdienen 
vaak extra uitleg en motivatie.  
(1 en 2)

uiteindelijk komt er een (gerubri-
ceerde) lijst (zie 2.2.2. voor rubrieken 
a, b en c) van punten waar zowel ta-
lent als coaches van denken dat het 
punten zijn waarop daadwerkelijk 
verbetering valt te behalen. (3)

Verbeter- dan wel ontwikkelings-
punten zijn natuurlijk bij iedereen te 
vinden. Punten worden nog relevan-
ter als deze nodig zijn de doelstel-
lingen te behalen. Het opstellen van 
(lange termijn) doelstellingen is een 
belangrijk onderdeel van het werk-
plan (4). 

Voorbeelden van doelstellingen bij 
een talent zijn: voldoende nummers 
blijven schrijven om met regelmaat 
albums te kunnen uitbrengen, optre-
den door heel Nederland voor 300 
bezoekers per avond, 6000 Facebook 
likes, op Best Kept Secret spelen, een 
goede ballad kunnen schrijven, huis-

•  Hoe zijn de taken binnen de band 
verdeeld?

Voordat het talent aan de slag gaat 
met de analyse is het belangrijk 
om te melden dat hier behoorlijk 
wat tijd ingestoken mag worden. 

Het is tenslotte de basis voor een 
uitgebreid plan. Sowieso mag extra 
worden benadrukt dat, als het be-
treffende talent een professionele 
carrière als muzikant nastreeft, het 
talent investeringen moet doen in 
tijd en financiële middelen. Daarbij 

Kansen
•  Wereldwijd groot publiek via social 

media bereikbaar

• Genre wordt ‘hipper’

Sterktes
•  Makkelijk in songschrijven

• Veel tijd beschikbaar

•  Mogelijkheid om zelf goed op te 

nemen

• Vormgever in huis

Bedreigingen
•  Meer internationale concurrentie 

door goede vindbaarheid gelijk-

soortige acts (Spotify, Youtube)

•  Steeds minder mensen kopen cd’s 

of platen

Zwaktes
• Geen buitenlands netwerk

• Weinig budget

• Samenzang

• Tekstschrijven

Positieve factoren
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Figuur Swot-analyse
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serveerd en wordt deze in overleg 
met de coaches ingehuurd.

Tenslotte kan het werkplan defini-
tief vorm krijgen. Na een paragraaf 
waarin de band, het team er omheen 
en de taakverdeling is vermeld, 
volgen de doelstellingen en een 

overzichtelijke tijdlijn waarin de di-
verse ontwikkelingspunten genoemd 
worden (6).

In bijlage C is een template van een 
werkplan opgenomen. Bijlage D en 
E zijn voorbeelden van uitgewerkte 
werkplannen.

het oPStellen  

vAn een werkPlAn

1.  doorlopen van de punten uit 
de 360º-analyes van zowel 
coaches, expert als talent

2.  overeenstemming vinden aan 
te pakken punten

3.  classificeren van punten in 
rubrieken  
a. vakmanschap,  
b. ondernemerschap of  
c. productiviteit

4.  vaststellen lange termijn doel-
stellingen

5.  prioriteren van de diverse 
punten

6.  opstellen van een tijdlijn van 
minimaal een jaar waarop de      
ontwikkelingspunten maar ook 
overige doelen en plannen 
voorkomen

stijl laten aansluiten op de muziek, 
etcetera. 

Vervolgens kan aan de hand van 
de verzameling ontwikkelingspun-
ten en de doelstellingen prioriteit 
worden gegeven aan deze punten 
(5). Sommige ontwikkelingspunten 
komen logischerwijs voor andere 
omdat ze simpelweg een vervolg 
zijn. Andere punten kunnen prioriteit 
krijgen omdat deze nodig zijn om 
een doelstelling te bereiken. 

Nu duidelijk is aan welke punten 
gewerkt gaat worden, is het van 
belang door wie de ontwikkelings-

punten opgepakt moeten worden. In 
sommige gevallen zal het talent zelf 
enkele ontwikkelingspunten kunnen 
oppakken.
Bij onvoldoende kennis over bij-
voorbeeld auteursrecht, distributie, 
vergroten van je fanbase, zal de 
coach het talent kunnen voorzien 
van diverse online leestips zodat 
deze kennis zelf wordt bijgespijkerd. 
Ook is het mogelijk dat de coaches 
het talent zelf kunnen helpen met 
enkele ontwikkelingspunten. Indien 
de kennis in huis is, hoeft hiervoor 
geen expert te worden ingehuurd. Is 
op bepaalde punten extern advies 
nodig, dan is hier budget voor gere-

“Kijken waar  
de behoefte ligt 
en daar actie op  

ondernemen’’

FRAnK  
KiMenAi
externe 
coach  
Lookapony 
&
tin ear  
ManageMent
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finAnciering  

externe exPertS  

ProuD of the South

Binnen het Proud of the South 
programma is er een jaarlijks 
budget gereserveerd om experts 
in te huren. Grosso modo kan 
gesteld worden dat het totale 
budget hiervoor wordt gedeeld 
door het aantal deelnemende 
acts. De behoefte verschilt echter 
per act. De een behaalt al enorm 
veel met persoonlijke begelei-
ding en het planmatig werken 
aan een carriere terwijl een 
ander talent duidelijker vastloopt 
op het ontberen van bepaalde 
kennis. Budgetten per act kunnen 
binnen Proud of the South dus 
verschillen. 

Wat wordt vergoed binnen Proud 
of the South?
Een deel van de beschikbare 
gelden van Proud of the South 
is afkomstig van subsidiënten. 
Dat betekent dat het programma 
rekening moet houden met het 
subsidiebesluit waarin onder 
andere is vastgelegd dat Proud of 
the South geen verkapte finan-
ciering moet zijn voor acts. De 
aanschaf van instrumenten of de 
opname van een album kan bij-
voorbeeld niet worden vergoed. 
De bijdrage van Proud of the 
South moet als het ware ‘over-
draagbaar’ zijn en meer dan een 
tijdelijke oplossing die nadat het 
programma stopt weer wegvalt.
Als een talent wat leert over pro-
ductie van songs, het slim gebruik 
maken van Facebook of het goed 
gebruik maken van monitors, dan 
zal het talent daar ook na de 
deelname aan Proud of the South 
nog wat aan hebben. Proud of the 
South moet bijdragen in ontwik-
keling, persoonlijke, inhoudelijke 
en technische groei en kennisver-
groting.

Bij het definitief maken en bepalen 
van een werkplan is een aantal be-
langrijke kanttekeningen te maken. 
De ontwikkeling van de carrière 
van een artiest kan grillig verlopen. 
Zeker met de huidige communica-
tiemiddelen en sociale kanalen, kan 
snel een publiek worden bereikt en 
bijvoorbeeld een video zodanig wor-
den opgepikt dat de carrière van een 
talent ineens in een stroomversnel-
ling raakt. Dan zal dat van invloed 
(moeten) zijn op het werkplan. Mis-
schien krijgen bepaalde onderdelen 
ineens prioriteit boven anderen of 
moet het gehele plan op de schop. 
Giet het plan dus niet in beton maar 
ga er flexibel mee om als de situatie 
er om vraagt. 

De experts waar een beroep op kan 
worden gedaan mogen uitdagend 
zijn en moeten professioneel goed 
bekend staan. Toch moet er ook 
sprake zijn van enig realisme. Een 
zangclinic van Beyonce is dat bij-
voorbeeld niet. Een gitaarworkshop 
van Jan Peter Hoekstra wel! Een 
sessie met de manager van De Staat 

is makkelijker te realiseren en uit-
eindelijk ook beter passend dan een 
sessie met de manager van Adele.

Uiteindelijk is het van belang dat 
iedereen in de act met eenzelfde 
motivatie aan het traject begint. 
Waarschijnlijk zal de tijd die de 
bandleden aan de act besteden 
toenemen ten opzichte van voor-
afgaande periode. Niet alleen wat 
betreft repetities en/of optredens, 
ook adviseert Proud of the South dat 
met regelmaat een zakelijke band-
meeting wordt belegd. 
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2.3. AAn De SlAg

Na het uitgebreide voortraject van 
selectie, uitvoerige analyse, ge-
sprekken en het maken van (werk)
plannen is het dan eindelijk zover, 
er kan aan de slag worden gegaan. 
Als alle werkplannen van de talen-
ten bekend zijn dan moet worden 
bekeken of er overlappende ontwik-

kelingspunten bestaan bij verschil-
lende talenten. Stel dat meerderen 
talenten behoefte hebben aan meer 
informatie over bijvoorbeeld au-
teursrecht, dan zou een collectieve 
training (zie 2.3.2.) logischer zijn 
dan deze training individueel aan te 
bieden. Een gepersonaliseerd traject 
vindt plaats onder begeleiding van 
de coaches.

“Bij Lookapony hebben we vooral  
gekeken naar welke richting we met 
de band opwilden. Ze hadden veel 
ideeën, maar het was een beetje een 
stuurloos schip toen we begonnen.’’

FRAnK  
KiMenAi
externe 
coach  
Lookapony 
&
tin ear  
ManageMent
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Enkele voorbeelden van in te zetten 
professionals/clinics/workshops ten 
behoeve van de ontwikkeling van 
solo-artiesten en bands:

Vakmanschap/artistiek inhoudelijk
•  Zangcoach: ten behoeve van 

zang/samenzang
•  Tekstcoach: creatiever schrijven 

van songteksten
•  Taal (bv Engels): voorkom de 

meest voorkomende fouten
•  Songwriting: songwriting is een 

vak, hoe pak je dit aan?
•  Podiumgeluid: de principes van 

een goed podiumgeluid
•  Pre-productie: ga goed voorbereid 

een opname in
•  live: hoe bouw je een goede 

show op/podiumpresentatie?

Ondernemerschap/zakelijke kennis
•  Werk aan het krijgen van meer 

optredens
•  Genereer op diverse manieren 

een inkomen uit je act
•  Social media: tips & tricks
•  Adverteren op de social media: 

voer een goede campagne
•  Story telling: wie ben je, waarom 

doe je wat je doet?
•  Montage: maak eenvoudig leuke 

video’s

Productiviteit/werkhouding
•  Management: de basics van een 

succesvolle act
•  Coaching: welke inspanning moet 

worden geleverd om succes te 
krijgen?

2.3.1. coAching, trAining en 

BegeleiDing

Met de coaches moeten werkafspra-
ken worden gemaakt. Hoe vaak en 
met wie is er contact en in welke 
frequentie wordt er face-to-face met 
elkaar gesproken. Uiteraard is er 
contact als dat nodig is, achter nadat 
er een volledig werkplan is, zou een 
tweemaandelijkse face-to-face ont-
moeting voldoende moeten zijn. 

Zoals eerder genoemd in de voor-
gaande paragraaf, sommige ont-
wikkelingspunten pakt het talent 
zonder begeleiding zelf op, andere 
punten worden door de coaches op-
gepakt. Afhankelijk van het budget 

wordt bepaald voor welke ontwikke-
lingsterreinen en voor welke periode 
experts worden ingehuurd.

Het inhuren van externe professio-
nals kan op verschillende vlakken. 
Afhankelijk van het niveau van de 
act wordt bekeken wie het beste 
aansluit bij het te bereiken doel 
en ook op persoonlijk vlak past bij 
het talent. Een professional brengt 
kennis bij en levert nog meer directe 
winst op. Het werken met een expert 
motiveert enorm en bovendien 
wordt de expert toegevoegd aan het 
netwerk van het talent, bijzonder 
belangrijk in de muzieksector. 

“In een jaar tijd kunnen we op het 
podium een driestemmig koortje 
zingen. Dankzij een aantal goede 
zanglessen hebben we dit zo snel 
weten te bereiken.’’

GiFteR
kreeg  
gedurende 
het traject 
oa. zang- 
coaching
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2.3.2. collectieve trAiningen

& SeSSieS

Na enkele edities Proud of the South 
is zichtbaar dat een aantal ontwik-
kelingspunten in bijna alle plannen 
van alle talenten overeen komt of in 
elk geval voor zou moeten komen. 
Ongeacht het genre, fase waarin de 
act zich bevindt, leeftijd en doel-
groep, met een aantal zaken krijgt 
elk talent een keer te maken.

Denk daarbij aan bijvoorbeeld het 
doen van online promotie of het 
begrijpen van het soms complexe 
auteursrecht of naburig recht. Dit 
soort onderwerpen kent een aantal 
wetmatigheden die voor elke  

muzikant en/of band hetzelfde 
werkt. Binnen auteursrecht worden 
geen uitzonderingen gemaakt en 
Instagram zal geen button toevoe-
gen aan de app op jouw verzoek; het 
werkt hoe het werkt.

Natuurlijk is het mogelijk om elk ta-
lent één op één kennis bij te (laten) 
brengen op deze onderdelen. Het is 
echter (kosten)efficiënter om dit col-
lectief te organiseren en een spreker 
uit te nodigen die een grotere groep 
bij de hand kan nemen.

maarten van vught (mojo) over boekingskantoren 2016

enkele voorBeelDen 

•  Buffi Duberman deed een 
tweetal sessies met een song-
writer om het tekstschrijven 
een nieuwe impuls te geven.

•  Patrick Clerkx van De Revolu-
tie werrkte met een act aan 
het opstellen van een goed 
promotieplan waarmee het 
imago van de band kon wor-
den bijgesteld.

•  Frank Kimenai van Tin Ear 
management deed een aantal 
sessies met een band om een 
goed releaseplan op te stellen.

•  Paula Snoeren van Vocal 
Centre nam veel zangers onder 
handen.

•  Erwin Vogel van Pinguin Tune 
Support werkte met een act 
aan een strategie om een 
radiosingle te krijgen.

•  Evert Doomernik van Dear-
world (1e lichting Proud) helpt 
een act uit de tweede lichting 
met het werken met samples.
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•  Wed niet op 1 paard. Social 
media zijn ook trendgevoelig. 
Stel je hebt 10.000 vind-
ik-leuks op Facebook maar 
ineens is Facebook ‘uit’, dan is 
het goed als je ook je Insta-
gram hebt opgebouwd.

•  Vergeet dan ook de goeie 
ouwe nieuwsbrief niet. Tegen-
woordig via bijvoorbeeld Mail-
chimp in de digitale variant.

•  Wat je doet is best spannend, 
deel ook vooral de verhalen 
van achter de schermen, pure 
magie voor veel mensen.

•  Maak het persoonlijk en betrek 
je fans. Het zijn SOCIAl media. 
Dus communiceren in plaats 
van zenden.

Only Seven Left Bram uiterst links
Foto: Set Vexy

inSPirerenDe cASe: 

only Seven left 

Blijft (Bleef) hAAr 

PuBliek vernieuwen

Het is niet eenvoudig om een 
grote groep muzikanten bij elkaar 
te brengen, Proud of the South 
combineert dit soort collectieve 
trainingen dan ook gedurende 
een seminardag waarbij meerde-
re onderwerpen aan bod komen. 
Drummer Bram de Wijs van Only 
Seven left gaf bijvoorbeeld een 
clinic social media en sprak 
daarbij alle soorten acts aan, ook 
al richtte zíjn band zich op een 
doelgroep van vooral tienermeis-
jes. Mede de reden waarom de 

band gestopt is, ‘op je 28e word 
je steeds minder vanzelfsprekend 
het idool van een tienermeisje, 
bovendien vonden we het zelf 
een beetje raar’, aldus De Wijs.
De Wijs was degene die verant-
woordelijk was voor de social 
media van Only Seven left. 

Enkele opvallende uitspraken:
•  Gemiddeld was ik een paar uur 

per dag bezig met het maken 
en verspreiden van sociale 
content. Filmpjes, foto’s, beeld, 
beeld, beeld. Uren per dag. In 
het begin merk je nog niet zo-
veel, maar uiteindelijk gaat het 
lonen. likes moet je verdienen.

•  We waren steeds bezig met 
het vinden van een nieuwe 
doelgroep. We moesten ook 
wel, zodra die meiden 18 
waren vonden ze ons niet 
meer leuk en moest er nieuwe 
aanwas komen.
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programmeren buiten het podium, 
vaak in samenwerking met andere 
partijen. 

De geboden speelbeurten hebben 
een aantal bijkomende effecten wel-
ke niet onderschat en gerust richting 
het talent gecommuniceerd kunnen 
worden.
Zo leveren de optredens een gage 
op. Zonder deel te nemen aan het 
ontwikkelingsprogramma waren 
deze shows er niet geweest. Door 
de gages te beschouwen als ‘extra 
inkomsten’ wordt het makkelijker om 
dit weer volledig in de act te inves-
teren en zo direct wat stappen te 
kunnen maken. 

Daarnaast kan er ook op een tacti-
sche manier met de planning van 
de optredens worden omgegaan. 
Programmeurs haken graag in op 
een succes. Stel dat een talent een 
release van een album heeft ge-
pland en landelijk optredens wil 
gaan proberen te boeken, dan is het 
tactisch voordelig om op de agenda 

al een aantal kwalitatief goede op-
tredens te hebben staan. Bovendien 
is een aantal optredens op de grote 
podia van Brabant goed om aan het 
track record toe te voegen!

Gastenlijst 
Van veel spelen, kilometers maken 
op het podium, word je als talent 
snel beter. Niet voor niets dat bij 
bijna elke opleiding de stageperiode 
erg belangrijk is. Hier doe je ervaring 
op, leer de echte kneepjes van het 
vak. Maar ook door veel shows van 
andere artiesten te bekijken kan een 
talent veel opsteken. Hoe houden 
andere acts hun set spannend, wat 
vertellen ze tussen de nummers 
door of hoe werkt hun podiumop-
stelling. De podia zullen zich inspan-
nen om waar mogelijk de talenten 
op de gastenlijst te plaatsen bij 
concerten.

2.3.3. ShowS

Binnen Proud of the South commit-
teert elk podium zich aan het pro-
gramma en doet daarmee tevens de 
belofte dat ze elk talent gedurende 
de ontwikkelingsperiode minimaal 
twee speelbeurten aanbiedt. De ach-
terliggende gedachte hierachter is 
dat een talent veel kilometers moet 
maken om goed te worden, maar ook 
om zichzelf echt comfortabel te voe-
len op een podium. Door voor een 
publiek te staan, hoe klein of groot 
dan ook, doe je de meeste ervaring 
op. Zeker als dat ook nog eens in een 
‘vreemde’ stad is. Bovendien kan het 
talent direct in de praktijk brengen 
wat geleerd is. Of het nu showtech-
nisch is of gaat om het promoten 
van de show.

De programmeurs proberen de acts 
een zo goed mogelijke plek aan te 
bieden die vanzelfsprekend past 
bij de act. Zo zal een nog onbekend 
talent niet op eigen kracht een grote 
zaal met meer dan 1000 capaciteit 
moeten voltrekken, maar is een 
voorprogramma voor een bekendere 
act meer voor de hand liggend.

Niet alle shows zullen daarom 
binnen de muren van het poppodi-
um moeten of kunnen plaatsvinden. 
Wellicht is het podium betrokken bij 
een festival in de stad en zijn daar 
bijzondere speelplekken te creëren 
waar het talent ook nog eens kan 
bouwen aan een nieuw publiek. Ver-
derop enkele voorbeelden van het 

“Door Proud Of The South mag je in alle Brabantse 
podia twee keer spelen. Wat ik heb gedaan is gewoon 
die zalen mailen, bijvoorbeeld de 013. Ik zag dat De 
Dijk er kwam spelen, dus ik vroeg of ik het voorpro-
gramma mocht verzorgen. Dat vonden ze goed!’

iRis PenninG
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2.4. wAtSkeBurt!? 

Na afloop van de periode van on-
geveer een jaar sluit het traject van 
een lichting deelnemers af. Binnen 
Proud of the South wordt de periode 
officieel gekaderd binnen een jaar, 
hier wordt officieus echter minder 
rigide mee omgegaan. Soms is het 
tactisch gezien handiger als bij-
voorbeeld een aantal shows net wat 
later ingepland wordt (zie vorige 
paragraaf 2.3.3.).

Het is van wezenlijk belang dat na 
elke periode wordt nagedacht over 
wat is bereikt en wat kan worden 
verbeterd. Zowel voor de deelnemers 
als voor de organisatie. Hiermee 
wordt onder andere de relevantie 
van het programma getoetst. Als 
de beoogde waarde tegenvalt of 
uitblijft, zal veranderen noodzakelijk 
zijn.

2.4.1. reSultAten tAlent

De deelnemende talenten wordt na 
afloop van de periode gevraagd om 
een aantal vragen te beantwoorden. 
Belangrijke onderdelen die in een 
evaluatie ter sprake komen, zijn de 
rol van de organisatie, de rol van de 
coaches, de eigen rol en de fol-
low-up (hoe nu verder).

daarbij kan gedacht worden aan 
vragen zoals:

•  Ben je je professie als muzikant 
op een andere manier gaan bekij-
ken?

•  Had je zonder het programma 
bereikt in dit jaar wat je nu hebt 
bereikt?

•  Wat vind je van de begeleiding 
door het eigen team?

•  Wat vind je van de frequentie 
waarop contact is geweest?

•  Heb je er iets ‘aan overgehou-
den’?

•  Zijn de externe experts van  
niveau?

•  Voegen de aanboden shows wat 

// KADER // 

Proud of the South programmeert 
ook acts bij onder andere:

// FOTO IN KADER: ComeOutandPlay.
jpg //
[bijschrift: Come Out And Play – Oss]

ProuD of the South 

ProgrAmmeert ook 

ActS Bij oA.

 Popmonument 
Bergen op Zoom

Brandend Zand 
Eindhoven

Fantastival 
Oss

Bevrijdingsfestival Brabant 
’s-Hertogenbosch

Come Out & Play 
Oss

t Wasven 
Eindhoven

Cafe Extase 
tilburg

Come Out And Play oss
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(dit verhoogt de respons vaak ook 
aanzienlijk). 

In het geval van creatief en produ-
cerend talent is het bijzonder lastig 
om behaald effect definitief toe 
te schrijven aan het ontwikkeling-
straject. Als een popmuzikant op 
een gegeven moment succes boekt, 
komt dat dan doordat deze op een 
slimmere manier marketing is gaan 
voeren, een beter team om zich heen 
heeft of simpelweg een erg pakken-
de song heeft geschreven? 

Toch is er op sommige vlakken wel 
degelijk ‘voortgang’ te meten zoals:

• aantal Facebook likes
•  aantal volgers op Twitter, Insta-

gram, Snapchat etc.
•  aantal plays op Spotify of andere 

streaming diensten
•  gemiddeld aantal shows per 

maand
•  gemiddelde hoogte van de be-

taalde gage
•  gemiddeld aantal bezoekers per 

optreden

Echter moet bij het analyseren van 
bovenstaande data ook bedacht 
worden dat ontwikkeling ook bij het 
niet deelnemen aan het programma 
waarschijnlijk had doorgezet. 

2.4.2. interne evAluAtie

Naast de evaluatie van en door de 
talenten zal jaarlijks een evaluatie 
van het eigen team en het ontwik-
kelingsprogramma in zijn algemeen-
heid moeten plaatsvinden.

Zoals in dit handboek wordt be-
schreven, volgt het programma 
diverse processen. Ook deze pro-
cessen moeten regelmatig geijkt 
worden en aangepast worden aan de 
huidige ontwikkelingen. Een van de 
redenen waarom dit handboek als 
PDF beschikbaar is gesteld: zodat er 
altijd een up-to-date variant be-
staat die jaarlijks wordt getoetst en 
aangescherpt aan de actuele mu-
ziekpraktijk. 

toe aan het programma?
•  Is de periode toereikend om iets 

te bereiken?
•  Zou je behoefte hebben aan een 

vervolg en waarom?
•  Wat zou je zelf aanpassen aan het 

programma?
•  Welk principe/onderdeel van het 

programma zou beslist zo moeten 
blijven?

•  Wat zou je volgende deelnemen-
de acts willen meegeven?

•  Welke acts zouden volgens jou in 
aanmerking moeten komen?

Een dergelijke evaluatie is bedoeld 
om enigszins te meten wat het ef-
fect van het programma is geweest, 
daarnaast te bekijken wat van de 
vooraf gestelde doelen is behaald en 
eventueel nog te behalen valt. Uit-

eindelijk zal een goed uitgevoerde 
evaluatie leiden tot een aanscher-
ping en verbetering van het pro-
gramma. Bij het versturen van een 
evaluatie is het dan ook belangrijk 
te weten wat je met de antwoorden 
er van gaat doen en dit ook te com-
municeren. Evalueer alleen wanneer 
je vooraf duidelijk hebt wat je wil 
bereiken. Een belangrijk argument in 
het geval van een talentenprogram-
ma kan zijn dat de feedback gebruikt 
wordt in de motivatie richting de 
subsidiënt.

laat het talent dat de vragenlijst 
ontvangt weten wat er met de 
antwoorden gebeurt (dit verhoogt 
de urgentie om de vragen in te 
vullen) en hoeveel tijd het antwoor-
den ongeveer in beslag zal nemen 

“Terugkijkend op de Proud of the  
South-periode is er op ieder vlak,  
óók op artistiek vlak, een duidelijke 
stap vooruit gemaakt.”

PiM DeRene
envy the 
west
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De organisatie van Proud of the  
South wordt gevormd door vele pro-
fessionals die allen werkzaam zijn 
bij een poppodium, aangevuld met 
een externe coördinator en bijge-
staan door vele experts. 

Binnen Proud of the South is de ver-
deling van de taken mede bepaald 
door de beschikbare (en overdraag-
bare) kennis van de betrokkenen. De 
directieleden van de podia sturen 
op grote lijnen, de programmeurs 
en marketeers vormen het coachend 
team. Zij delen hun kennis, ervaring 
en netwerken op inhoudelijk en 
marketing vlak.

3.1. StuurgroeP

De stuurgroep wordt dus gevormd 
door de directieleden van de betrok-
ken podia. De voor Proud of the  
South verantwoordelijke portefeuil-
lehouder van de hoofdsubsidiënt 

sluit tevens aan bij de bijeenkom-
sten. 

De stuurgroep komt zo’n vier keer 
per jaar bij elkaar en heeft als taken:
• controleren van de voortgang
•  bestendigen en vergroten van 

financiering
•  opstellen van de lange termijn 

plannen
• bewaken van de begroting

Binnen de stuurgroep is de kennis 
aanwezig om bovenstaande taken 
uit te kunnen voeren. 
De coördinator is ook altijd aanwe-
zig bij het stuurgroepoverleg.

3.2. coörDinAtor

De coördinator is degene die tus-
sen de linies speelt. Hij/zij werkt 
samen met de coaches (adviseert, 
controleert en verwerkt) en rappor-
teert aan de stuurgroep. Andersom 

HOOfDsTu k 3
r o l v e r D e l i n g  &  t A k e n

Rosemary & Garlic 2016
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De externe experts die worden 
ingezet (zoals vermeld in de werk-
plannen) kunnen dan ook worden 
voorgesteld door de talenten zelf, de 
coaches of de coördinator. 

3.3. coAcheS

Zoals beschreven in hoofdstuk 
2.2.1. krijgt elk talent een team van 
coaches. Dit team (bestaande uit 

een programmeur en een marketeer) 
heeft een uitgebreide taak. Van de 
begeleiding door het hele traject 
(van intakegesprek, maken van de 
definitieve werkplannen, het uitzet-
ten van trainingen, bewaken van de 
voortgang) tot het zelf coachen en 
trainen van het talent. De coaches 
hebben een professionele bagage 
welke overgebracht wordt op de 
talenten. Zij belichten de prestaties 
van de talenten vanuit een profes-

verAnDerenDe rol 

coAcheS Binnen  

ProuD of the South

Tijdens de eerste editie werd de 
rol van coach vervuld door de 
programmeur van een podium. 

Inmiddels is dit team een tandem 
geworden en is ook de marketeer 
van het podium aangesloten. In 
het behalen van muzikaal succes 
is het voeren van gedegen en 
innovatieve marketing welhaast 
noodzakelijk. Als de programmeur 
alleen af en toe te rade gaat bij 
de marketeer blijven kansen on-
benut. Bovendien leren talenten 
dat marketing onlosmakelijk is 
verbonden met (bijna) alles wat 
je doet.

vertaalt de coördinator het uitgezet-
te beleid van de stuurgroep richting 
de werkplannen van de coaches. 
De coördinator is bij voorkeur een 
functie die extern belegd wordt, dit 
voorkomt dat taken er bij drukte bij 
in schieten en zorgt ervoor dat de 
coördinator voortgang kan blijven 
controleren.

Het is een pre als de coördinator 
financieel inzicht heeft (opstellen en 

bewaken werkbegrotingen),  
projecten kan bewaken en aansturen 
en bovenal een netwerk waar deze 
gebruik van kan maken. Bij Proud 
of the South hebben de program-
meurs en marketeers ervaring en 
een netwerk in het Nederlandse 
live-circuit, een netwerk binnen de 
recording, managing, publishing en 
distributiekant van muziek is prettig 
om binnen het team te hebben. 

verAnDerenDe rol 

coörDinAtor Binnen 

ProuD of the South

Het talentontwikkelingsprogram-
ma Proud of the South bestaat 
nu reeds enkele jaren. Al doende 
leert men, luidt een welbekend 

gezegde. In het eerste jaar had de 
coördinator van Proud of the  
South een sterke rol. Hij kende 
het doel van het programma, 
nam de boel op sleeptouw en 
bleef trekken. Het initiatief en 
werk is de jaren daarna bewust 
steeds meer overgedragen aan 
de podia. Het programma moet 
een gezamenlijk project zijn dat 
een coördinator heeft en geen 
programma van de coördinator 
waar de partners bij helpen.
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HOOfDsTu k 4
f i n A n c i ë n

Het zal niemand verbazen dat het 
uitvoeren van een talentontwikke-
lingsprogramma kosten met zich 
meebrengt. In dit hoofdstuk komen 
verschillende kostenposten aan bod, 
wordt uitgelegd hoe de financiën 
bewaakt en bij elkaar gebracht kun-
nen worden. Want een talentontwik-
kelingsprogramma kan niet zonder 
financiering ervan. De organisatie 
(stuurgroep, coaches en coördinatie) 
steken uren in het project welke 
vrijgemaakt moeten worden van de 
vaste uren. Daarnaast wordt externe 
expertise ingehuurd om de talenten 
te trainen en kost het organiseren 
van de shows (2.2.8.) geld aange-
zien de talenten nog niet direct veel 
bezoekers op de been brengen.

4.1. koStenPoSten

De meest voorkomende kosten zijn 
te verdelen in drie verschillende 
posten: 

• uren eigen organisatie
• ontwikkelingsbudget talenten
• shows

Uren eigen organisatie en coördinatie
De stuurgroep komt een viertal keer 
per jaar bijeen om koers te bepalen, 
bij te sturen en bijvoorbeeld over 
financiering te spreken. De coaches 
op hun beurt doen allereerst de 
selectie, intakegesprekken, maken 
werkplannen met de talenten en 
staan verder gedurende het gehele 
traject veelvuldig in contact met hen 
om de plannen uit te voeren of van 
advies te voorzien. Binnen de podia 
zijn de productieafdelingen bezig 
met het voorbereiden van de shows 
en/of het draaien van de producties 
waarbij Proud of the South talenten 
op het podium staan. De coördinator 
is niet in dienst bij een van de podia 
maar vervult zijn/haar rol van bui-
tenaf. Ook deze uren moeten betaald 
worden.

sioneel perspectief en laten zien 
hoe vanuit hun oogpunt beslissing-
en worden genomen om bepaalde 
artiesten bijvoorbeeld wel of niet te 
boeken.

Daarnaast zijn de coaches op re-
gelmatige basis aanspreekbaar als 
klankbord en raadgever. Hoe hier 

mee wordt omgegaan moet duidelijk 
worden vastgelegd en geduren-
de het traject waar nodig worden 
bijgesteld om de verwachtingen 
van beide zijden te managen. Een 
dagelijks beroep op de coaches kan 
te belastend zijn, te weinig contact 
kan leiden tot verminderde betrok-
kenheid. 

Grim Tim 2015
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uitgebreid overzicht krijgt van be-
schikbare experts en hun standaard 
tarieven. 

Ook houdt de coördinator zicht op 
de georganiseerde optredens van de 
talenten en kan deze intermediëren 
als een bepaald talent bijvoorbeeld 
gedurende een korte periode meer-
dere shows wil doen bij de verschil-
lende podia.

4.3. finAnciering 

Talent levert financieel gezien nog 
niet direct wat op. Een talentont-
wikkelingsprogramma kan dus niet 
zonder financiering ervan. Er moet 
budget beschikbaar zijn voor de 
uitvoering van de plannen. En, hoe 
groter het aantal talenten is dat 
wordt gesignaleerd en opgepikt, hoe 
meer talenten zullen doorstromen 
naar een landelijk podium.
Proud of the South wordt voor een 
belangrijk deel gefinancierd door de 
inzet en middelen die de popdia zelf 
beschikbaar stellen in combinatie 
met financiering van de provincie.

James Wood 2014
Foto:Leon Versmissen

Ontwikkelingsbudget
Reeds gedurende de 360graden ana-
lyse wordt een externe deskundige 
ingezet om alle bouwstenen voor 
het werkplan in kaart te brengen en 
te verzamelen. Vervolgens zal waar 
nodig en waar gewenst extern ken-
nis en advies worden ingehuurd als 
daardoor een talent een persoonlij-
ke, zakelijke, inhoudelijke, technische 
ontwikkeling/groei kan doormaken. 
Passend binnen het werkplan en de 
ambitie van het talent.

Shows 
Het geven van concerten/optredens 
is bijzonder belangrijk voor talen-
ten. Niet alleen groeit hiermee de 
kwaliteit, ook is veelvuldig optreden 
een uitstekende manier om nieuwe 
fans aan je te binden. Echter zal in 
veel gevallen een georganiseerde 
show nog niet kostendekkend uitge-
voerd kunnen worden. Een podium 
maakt huiskosten voor het openstel-
len van het podium (schoonmaak, 
security, verbruik van gas/electra, 
afschrijving en apparatuur en perso-
neel voor de kassa, bar, techniek en 

stagemanagement. Daarnaast wordt 
nog promotie gemaakt voor optre-
dens en zal het personeel en de 
artiest wat willen eten en drinken. 

Niet elk talent trekt al voldoende 
publiek om zoveel kaarten te verko-
pen dat bovenstaande kosten gedekt 
kunnen worden. Zeker als het talent 
ook nog een gage verdient voor 
verrichte werkzaamheden.

4.2. finAnciële controle 

De coördinator is op de hoogte van 
alle werkplannen en wordt geïnfor-
meerd door de coaches over moge-
lijke bestedingen. In de jaarbegro-
ting staan de beschikbare budgetten 
die over de verschillende talenten 
verdeeld moeten worden. De coör-
dinator accordeert en administreert 
de uitgaven aan externe experts 
die worden toegeschreven aan een 
talent. 

Bijkomend voordeel van deze sys-
tematiek is dat de coördinator een 
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hebben de podia in het geval van 
PROUD onderling een convenant 
gesloten.

Organisatorische daadkracht
De podiadirecteuren geven zelf di-
rect sturing aan het programma door 
deel te nemen in de stuurgroep. Dat 
geeft commitment en daadkracht. 
De programmeurs en marketeers 
binnen de podia voeren het pro-
gramma uit. Daarmee is het pro-
gramma praktisch, realistisch en 
slagvaardig.

Scherpe ondersteuning
Een externe coördinator is de dage-
lijkse aanjager en zorgt ervoor dat 
voortgang wordt geboekt en afspra-
ken worden nagekomen en geëffec-
tueerd. 
Ondersteuning door een provinciale 
subsidiënt (zoals BKKC) zorgt voor 
een juiste verbinding en inbedding 
bij subsidieverstrekkers en culturele 
instanties.

Gecommitteerd aan het talent
De selectieprocedure waarbij de 

talenten door de programmeurs zelf 
worden gekozen, creëert verbonden-
heid en commitment (de reputatie 
van het podium en programmeur 
staan op het spel). 
elk talent heeft een programmeur en 
een marketeer van een van de podia 
als coach. Er is een directe band en 
een directe betrokkenheid.

de wil om iets te bereiken
een uitgebreide intake op niet 
alleen het muzikaal talent maar ook 
op ambitie, inzet en beschikbaarheid, 
maakt dat aan de slag wordt gegaan 
met talenten die werkelijk een vol-
gende stap kunnen en willen maken. 
Er is een afgebakende coaching-
periode van één jaar. Dat geeft een 
gezonde druk om in dat tijdsbestek 
ook daadwerkelijk iets te bereiken. 
Dit is voor talenten dé kans om een 
stap te maken.

Strakke focus
Elk talent formuleert voor zichzelf 
op voorhand heldere doelstellingen. 
Er is binnen het programma focus en 
voor iedereen is helder wat men wil 

uiteraard kan talentontwikkeling 
binnen uw organisatie op verschil-
lende manieren worden vormgege-
ven. De methodiek zoals in voor-
gaande hoofdstukken is beschreven, 
is reeds enkele jaren doorontwik-
keld, bijgeschaafd en herzien. Binnen 
de provincie Noord-Brabant, maar 
ook op andere plekken in Nederland 
heeft men de Proud of the Sou-
th-opzet omarmd en naar de eigen 
organisatie ingericht.

De belangrijkste succesfactoren 
van de in dit handboek beschreven 
methodiek zijn:

Geen instituut 
De podia dragen en organiseren het 
project. De talenten en de ontwikke-
ling van de talenten staan centraal. 
De podia en het programma zelf blij-
ven op de achtergrond en zijn niet 
het belangrijkste onderwerp. 
De organisatie blijft lean en mean. 
Er wordt geen separate organisatie 
opgetuigd met een eigen kantoor. 
De podia zetten eigen mensen in 
en gebruiken de eigen locaties. De 
beschikbare (subsidie)gelden komen 
daarmee maximaal ten goede aan 
de ontwikkeling van de talenten. Om 
de samenwerking en de afzonder-
lijke inspanningen te waarborgen 

HOOfDsTu k 5
S u c c e S f A c t o r e n

“Wat Proud nou zo interessant maakt? Alle 
aanwezige kennis, netwerk en expertise van 
de podia wordt aan elkaar gekoppeld worden 
ten behoeve van de deelnemende acts.’”

RicK 
HoeDeMAKeR
adviseur 
Bkkc



6160

Here Be Dragons 2015

bereiken. Er wordt een werkplan op-
gesteld waarin de te nemen stappen 
in een tijdlijn worden geplaatst. Dat 
geeft inzicht in het proces en op de 
vorderingen. 

Zichtbaar resultaat
Het programma biedt ondersteuning 
op maat vanuit de praktijk. Talenten 
voelen zich daardoor direct en con-
creet geholpen. 
Door de koppeling tussen coaching, 
trainingen en optredens, worden 
de resultaten direct in de praktijk 
gebracht en zijn deze zichtbaar. Dit 
werkt motiverend.

Elk podium neemt het op zich, elk 
talent tijdens de programmaperiode 
tweemaal te laten spelen. De podia 
zoeken naar kansrijke optredens 
waarmee het talent verder komt. Op 
de achtergrond kunnen het podium 
en het ontwikkelingsprogramma 
goede sier maken met kwalitatief 
talent. 
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TOT slOT
D e  l i v e  S e c t o r  h e e f t  t A l e n t  n o D i g

Zonder talent geen toekomstige 
topprogrammering. Maar ook geen 
verrassing, verwondering, verbazing 
en geen verse aanwas van nieuwe 
fans en bezoekers van ons circuit.

Talent is het fundament waar we 
als sector op bouwen. Dat moeten 
we dus goed onderhouden en liefst 
verstevigen. Dat vergt inspanning, 
noopt tot samenwerking en dwingt 
je om opnieuw met je voeten in de 
klei te staan.

Iedereen herkent het wel: hoe bij-
zonder is het om iets te aanschou-
wen waar je zelf aan hebt meege-
bouwd? In dit geval door talent te 
herkennen en daarna te erkennen. 
Door onze eigen kennis en erva-
ring die we hebben opgedaan in de 
praktijk te delen, door hen meters 
te laten maken op onze Brabantse 
poppodia.

We hopen dat ons model ook andere 
organisaties er toe zet om met 
talentontwikkeling aan de slag te 
gaan. We hopen je met dit hand-
boek houvast te bieden. laat het 
een inspiratiebron zijn zoals wij als 
podia ook weer geïnspireerd raken 
door ons talent, waar we hopelijk 
binnenkort met z’n allen van kunnen 
genieten, zowel persoonlijk als za-
kelijk. laat het bovendien aanzetten 
tot het verder delen van inzichten in 
het werken voor en met talent, feed-
back op jullie ervaringen is meer 
dan welkom. Alleen zo groeit dit 
open source document en blijven we 
op een frisse manier omgaan met de 
toekomst.
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Live
•  Wat zijn verbeterpunten voor de 

live show? 
•  Klopt de presentatie op het podi-

um (uitstraling, communicatie)?
•  Is het technisch een goede live-

show (geluid, licht, opstelling)?

Zakelijk
•  Denk je dat de act de zaken op 

orde heeft? Is duidelijk waar je 
moet zijn voor informatie, boekin-
gen etc.?

•  Is de act al zichtbaar in de 
muziekwereld (wordt er al over 
gepraat)?

•  Wat is het kennisniveau op het 
gebied van marketing, releasen 
van materiaal, publishing, boekin-
gen etc.?

•  Welke potentie zie je in een act? 
Naar welk (vergelijkbaar met 
andere acts in bijvoorbeeld het-
zelfde genre) niveau kan de act 
groeien?

Algemeen
• Wat viel op tijdens de selectie?
• Waarom is de act geselecteerd?
•  Wat waren de kritiekpunten van 

de overige programmeurs?

Marketing
•  Gebruikt de act de juiste kanalen 

en zo nee, welke ontbreken?
•  Per medium (website, Facebook, 

YouTube, Instagram, Snapchat, 
Twitter, Bandcamp etc), wat kan er 
verbeterd worden en wat gaat al 
goed? (frequentie, inhoud, vorm)

• Is de biografie in orde?
•  Is de huisstijl in orde of wat zou 

je hier anders aan verwachten?
• Is de huisstijl goed doorgevoerd?
•  Zijn de persfoto’s oke? Staand en 

liggend materiaal voorhanden?
•  Zijn de marketingmomenten goed 

gekozen?
•  Heb je al ideeën over hoe deze 

act in de markt gezet zou kunnen 
worden?

Materiaal
•  Wat valt je op aan de nummers 

van de artiest?
•  Zie of hoor je duidelijke ver-

beterpunten in de opbouw van 
nummers, de arrangementen, 
de speeltechniek of opname-
techniek?

•  Heeft de act video’s en wat valt 
hieraan op?

•  Onderscheidt het materiaal zich 
van andere acts?

• Waarin onderscheidt de act zich?

Presentatie (buiten de shows om)
•  Zijn er verbeterpunten aan de 

presentatie van de artiest?
•  Klopt het uiterlijk met wat de act 

muzikaal brengt?
•  Indien het een band is, zijn het 

individuen of zie je een band?
• Is het een geloofwaardig geheel?

BIj lage a
f o r m A t  3 6 0 º  A n A ly S e  c o A c h e S
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andere acts.
•  Wordt kwaliteit van de muziek al 

erkend door publiek? en door ‘het 
veld’? 

Ondernemerschap / Zakelijke kennis
•  In hoeverre weet act zich al te 

profileren binnen muziekveld?
•  In welke mate is act zichtbaar bij 

publiek en professionals? En op 
welke manier zijn ze zichtbaar?

•  In welke mate beschikt act al 
over professioneel netwerk?

•  Hoe groot is de kennis op het 
gebied van: repeteren, songschrij-
ven, marketing, uitbrengen en 
distribueren van muziek, social 
media, publishing, showvoorberei-
ding/advancing, ondernemings-
vormen etc. 

•  In hoeverre is act financieel suc-
cesvol?

Productiviteit / Werkhouding
•  In hoeverre weet de act wat ze 

wil? In hoeverre weet act bewust 

doelen te formuleren en na te 
streven?

•  In hoeverre staat act open om te 
leren? In hoeverre staat act open 
voor coaching en andere input 
van derden?

•  Hoe is de samenwerking en 
taakverdeling binnen de act gere-
geld?

•  In hoeverre is act bewust van 
eigen sterke en zwakke punten?

(Inter)persoonlijk
•  Zijn de verschillende bandleden 

zich bewust van ieders karak-
ter(eigenschappen)?

•  Kent men elkaars achtergrond/
geschiedenis?

•  Welke karakters in de band 
zouden welke functies kunnen 
uitvoeren?

Op basis van bovenstaande ‘analyse’ 
op 4 competenties kan per talent 
het ontwikkeltraject vormgegeven 
worden.

Wat wil men van de act weten na de 
meeting
•  Waar staat de act nu? (wat heb-

ben ze tot dusver gedaan, wat zijn 
de belangrijkste successen tot 
dusver, hoe hebben ze hun ‘zaken’ 
georganiseerd?)

•  Hoe ziet de toekomst eruit? (wat 
zijn de ambities op korte en lan-
ge termijn?)

•  Op welke punten denkt de act 
zelf zich verder te kunnen ontwik-
kelen? (zowel op artistiek inhou-
delijk vlak als op zakelijk vlak)

•  Waar of bij wie zou je dat willen 
doen? (namen van een producers, 
muzikanten, managers, organisa-
ties etc.)

•  Waar denkt de act te staan aan 
het einde van het traject? En over 
5 jaar?

•  Is act bereid zich te committeren 
aan traject? 

Analyse van de acts aan de hand van 
viertal competenties
•  Vakmanschap / Artistiek inhoude-

lijke kwaliteiten
•  Ondernemerschap / zakelijke 

kennis
• Productiviteit / werkhouding
•  (Inter)persoonlijk

Vakmanschap / Artistieke kwaliteiten
•  Vaktechnische kwaliteiten? 

Beheerst de act de benodigde ar-
tistiek inhoudelijke vaardigheden 
om verder te komen binnen haar 
genre? In hoeverre moet act nog 
veel leren op dat vlak? Daarbij 
kan gedacht worden aan song-
writing, instrumentbeheersing, 
samenspel, samenzang, stage-
perfomance, kennis en kunde van 
soundcheck, podiumgeluid etc.

•  In hoeverre heeft act een eigen 
stijl ontwikkeld? Eigen identiteit? 

•  In hoeverre onderscheidend 
vermogen? Vernieuwend? Om-
schrijf wat je act onderscheid van 

BIj lage B
f o r m A t  3 6 0 º  A n A ly S e  t A l e n t
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EInddOELEn nA PrOUd
# ZAKElIJK/ORGANISATORISCH
# lIVE/PRESENTATIE
# MARKETING/PROMOTIE
# OPNAME
# MUZIKAAl (speltechniek, songwri-
ting, tekstueel)

BEGELEIdInG/EXPErTS
Hier wordt omgeschreven met welke 
experts (extern of intern) de act 
zou willen werken en wie waarvoor 
(idealiter) wordt ingehuurd.

Bijvoorbeeld
1.  Act gaat hier zelf naar op zoek > 

intern
2.  Diverse partijen rondom act zet-

ten netwerk in > intern
3.  extra push via relaties Pr-

oud-coach en Friendly Fire > 
intern + intern act

4.  begeleiding van Kamikaze PR > 
extern

5.  begeleiding van Robin van  
loenen preproductie > extern

6.  zangles van Robin van Beek  
vocal centre > extern

UITGEWErKTE dOELEn

PLAnnInG PrOUd + 
ALGEMEEn ACT (A)

nAAm Act

ALGEMEnE InFOrMATIE
Contactpersoon act: 
Coaching door: 
Jaar: 

COnTACT & OnLInE
Naam: 
Telefoon: 
E-mail: 
Boekingskantoor + contact: 
Platenmaatschappij + contact: 
Management + contact: 
Website act: 
FaceBook: 
Aantal FB-likes start PROUD: 
Instagram: 
Aantal Instagram-volgers start 
PROUD: 
Twitter: 
Aantal Twitter-volgers start 
PROUD: 
Overig online: 

rOLVErdELInG
Hieronder vermeld je de namen van 
de muzikanten/bandleden, hun mu-
zikale rol en eventuele andere taken. 
Daarnaast andere betrokkenen en 
hun taken. 

Bijvoorbeeld
Rogier van Brabant: 
zang + gitaar + social media

Serge van de Peel: 
gitaar + showvoorbereiding
Etc.

MOTIVATIE ACT
In enkele regels waarom de act /
artiest graag mee doet aan Proud of 
the South.

BIj lage c
w e r k P l A n  P r o u D  o f  t h e  S o u t h
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Youri van der Avoird: drums, compositie, management & marketing activitei-
ten & 1e contactpersoon, artwork, beheer Facebook& Instagram 

VASTE CREW
Erik Bik: FOH-technicus

MOTIVATIE ACT
We zijn een serieuze band met concrete ambities. Voor een startende band (1 
EP release in 2016 en live shows vanaf 2016) hebben we een aantal zaken 
goed op de rit. We hebben onze gear goed voor elkaar en vanuit onze achter-
grond in music management, marketing en boekingen, kunnen we de zakelij-
ke / marketing kant goed regelen. Ook hebben we al een aantal toffe shows 
kunnen doen in mooie zalen zoals W2 Den Bosch, Melkweg Amsterdam, 013 
Tilburg en DB’s Utrecht.

Deelname aan Proud of the South gaat ons helpen om de volgende stap te 
zetten. Het zorgt voor extra exposure in Noord-Brabant en daarbuiten en een 
mooie kans op shows in aansprekende Brabantse zalen. We willen ons graag 
verbeteren op het gebied van songwriting / productie (opnames en live), live 
show en performance, positionering en professioneel netwerk. Zaken waar de 
professionals die zijn verbonden aan Proud of the South en / of hun netwerk 
ons heel goed bij kunnen helpen, verwachten we. De beschikbare budgetten 
zorgen ervoor dat we ook financieel in deze dingen kunnen investeren. Hier-
door verwachten we als band snel stappen te kunnen maken.

here Be DrAgonS

ALGEMEnE InFOrMATIE
Contactpersoon act: Youri van der Avoird
Coaching door: Joep Smeets + Gijs Garenfeld (013)
Jaar: 2016

COnTACT & OnLInE 
Telefoon: 06-42415555
E-mail: info@herebedragonsband.nl
Boekingskantoor + contact: nvt, contact voor boekingen via de band (Youri)
Platenmaatschappij + contact: nvt
Website act: http://www.herebedragonsband.nl
FaceBook: https://www.facebook.com/herebedragonsnl/
Aantal FB-likes start PROUD: 622
Overig online: 
twitter: @hbd_nl
instagram: @herebedragonsnl

rOLVErdELInG
BAND
Jasper Broekhoven: gitaar, compositie, beheer website, artwork
Joost Cornelissen: gitaar, backing vocals, compositie
Sander Tonino: zang, teksten, compositie, beheer Twitter
Rob van der Veeken: bas, backing vocals, compositie, management & marke-
ting activiteiten

BIj lage D
w e r k P l A n  P r o u D  o f  t h e  S o u t h
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BEGELEIdInG/EXPErTS
1  Koen van de Wardt (Klangstof) is voorkeurs kandidaat, andere opties: 

Koen-Willem Toering, Thijs lodewijk - Extern
2  Koen van de Wardt + ntb producer (Martijn Groeneveld, JJJ Sielcken, Simon 

Akkermans) - Extern tbv opnames 
Thijs lodewijk (ludowic) tbv live productie

3 Ntb
4 Ntb
5 Joep Smeets (coach) + andere programmeur PROUD via Joep - Intern
6 Ntb
7 Ntb
8 Joep Smeets (coach) + andere programmeurs PROUD via Joep - Intern
9 Jasper vd Dobbelsteen - Intern

UITGEWErKTE dOELEn
1  Songwriting proces versnellen Tot nu toe gaat ons songwriting proces niet 

bepaald snel. De kwaliteit is wel goed, er worden nauwelijks tracks ‘weg-
gegooid’. We hebben ondertussen een repertoire opgebouwd van circa 8 
nummers. We willen het komend jaar 6-7 nieuwe nummers schrijven. Om 
meer ervaring op te kunnen doen met schrijven en vanuit de overtuiging 
dat we als band beter worden als we nog meer nummers produceren. We 
willen daarbij ook duidelijkere keuzes maken qua sound en stijl. Over de 
nummers heen, tussen de nummers én binnen de nummers. We willen 
daar graag hulp bij van een externe om een ander perspectief te bieden. 
Beoogd is Koen vdWardt van Klangstof, omdat hij goed aansluit bij onze 
sound en zich begeeft op het snijvlak van songwriting en productie.  
 
Aanpak: 
•  Schrijfweekend (extern, denk huisje in de Ardennen) organiseren, waarbij 

EInddOELEn nA PrOUd
MUZIKAAl
1  We willen ons songwriting proces versnellen. Doel is om in een jaar 6-7 

nieuwe nummers te schrijven. Bij het maken van nieuw repertoire willen 
we duidelijkere keuzes maken mbt sound en stijl. 

2  We willen bestaande en nieuwe nummers (pre-)produceren, zodat ze ge-
reed zijn voor live shows en opnames (in 2017). 

3  We willen met vocal coaching onze zangtechniek verbeteren voor alle 
bandleden die vocals verzorgen (Sander, Joost & Rob). 

4 De zanger (Sander) wil betere teksten gaan schrijven. 

lIVE
5  We willen in een jaar tijd 15-20 aansprekende live shows spelen, waarmee 

we nieuw publiek bereiken. Dit vergroot onze bekendheid en zorgt dat we 
meer loskomen van ons eigen netwerk van volgers. Bijvoorbeeld festival-
optredens (Breda Barst, Incubate, etc.) en/of support slots. 

6  De band wil zijn live performanceverbeteren om als live act meer impact 
te maken. 

7  De band wil het visuele aspect van zijn live shows (licht, visuals, opstel-
ling) verbeteren om als live act meer impact te maken. 

ZAKElIJK
8  We willen in de 1e helft van 2017 (of eerder) onze boekingen hebben on-

dergebracht bij een boekingskantoor dat bij ons past en dat ons helpt om 
de volgende stap te zetten qua shows. 

9  We willen gedurende het programma vaststellen of en hoe extern ma-
nagement ons als band kan helpen. En bij een positieve conclusie voor het 
eind van het programma iemand in de arm hebben genomen voor ma-
nagement. 
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4  Betere teksten schrijven We willen graag meer diepgang in onze lyrics 
aanbrengen. Hebben ook de feedback gekregen dat de teksten soms tegen 
het cliché aanzitten. Betere lyrics brengen onze muziek ongetwijfeld naar 
een hoger niveau. We willen hiervoor graag samenwerken met een externe 
expert, ntb. 
 
Aanpak 
• Analyse van huidige teksten door externe expert. 
• 3 sessies voor (her)schrijven met ntb expert, Sander en Youri aanwezig.

5  Aansprekende live-shows Om een grotere / andere groep mensen te 
bereiken, willen we graag op plekken spelen waar (veel) mensen zijn die 
ons nog niet kennen. Bijvoorbeeld op festivals, of een support slot in een 
goedgevulde, toffe zaal. Samen met onze coach Joep en het netwerk van 
andere (POTS) programmeurs willen we in kaart brengen wat hiervoor 
goede opties zijn en een ingang krijgen bij de programmeurs van deze 
shows. 
 
Aanpak 
•  Met Joep en evt andere (PROUD) programmeurs een analyse maken van 

geschikte festivals en support slots.
 •  Via PROUD netwerk contact nemen met de programmeurs van deze 

shows.

6  Live performance verbeteren We hebben met deze band nog niet veel 
podium ervaring (5 shows), op het podium doet ieder zijn ding. We krijgen 
feedback dat we op het podium nog niet echt een band vormen, dat er 
nog weinig podiumgevoel is. We willen gaan bepalen wat de uitstraling 

we ook homerecording apparatuur meenemen. Eventueel samen met 
expert.

 •  Een aantal sessies met Koen vdWardt (evt ook te combineren met schrijf-
weekend) of andere expert. In onze oefenruimte en/of in een studio.

2  nummers (pre-)produceren We willen in 2017 komen met een nieuwe 
release (EP + vooruitgeschoven single(s)). Nieuwe songs willen we gereed 
maken voor opnames door een (pre-)productie proces hiervoor te doorlo-
pen. Voor de opnames van onze 1e EP hebben we dit ook gedaan. Dat had 
een zeer positieve invloed op onze songs. Ook voor live is er met productie 
(laagjes, synths, backing tracks) wat ons betreft nog verbetering op onze 
songs mogelijk. Voor (pre-)productie voor opnames willen we graag aan de 
slag van Koen vdWardt en een nog te bepalen producer. Voor (pre-)produc-
tie tbv live shows willen we daarnaast gaan werken met Thijs lodewijk. 
 
Aanpak 
• (Studio)sessies met Koen vdWardt en ntb producer. 
• Sessies met Thijs lodewijk, waarvan 2 op een podium, bijv. Gebouw-T.

3  Vocal coaching Zanger Sander, Rob (backing vocals) en Joost (backing 
vocals) willen zich qua zangtechniek en samenzang graag verbeteren 
door vocal coaching te volgen. Meerstemmige zang maakt een belangrijk 
onderdeel uit van onze sound, maar blijft qua niveau nog achter. We willen 
hiervoor graag samenwerken met een ntbvocal coach. 
 
Aanpak 
• 4 vocal coaching sessiesvoor Sander. 
• 4 vocal coaching sessiesvoor Rob en Joost. 
• 2 gezamenlijke vocal coaching sessies om te oefenen op samenzang.
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te stoppen. Sinds die tijd hebben we op het gebied van boekers pas op de 
plaats gemaakt en nog geen nieuwe boekingskantoren benaderd. Binnen 
het Proud of the South programma willen we graag het netwerk van de 
aangesloten programmeurs inzetten om te bekijken met welk boekings-
kantoor er een wederzijdse match is. 
 
Aanpak

 •  Contact met programmeur van Proud of the South om een inventarisatie 
te maken van potentieel interessante boekingskantoren.

 •  Programmeur van Proud of the South benadert boekingskant(o)or(en) om 
interesse te peilen en eventueel tot een kennismaking te komen.

 • Bij positieve uitkomst contract sluiten met nieuw boekingskantoor. 

9  Bepalen of extern management interessant is op dit moment doen we 
(nog) zelf alle managementactiviteiten. Alle bandleden hebben daarna 
een druk werk –en gezinsleven. Op dit moment past dat allemaal nog. 
Als het aantal managementactiviteiten in de toekomst toeneemt, kan het 
interessant / gewenst zijn om deze activiteiten over te dragen aan extern 
management. In de loop van het Proud of the South traject willen we 
met Jasper van de Dobbelsteen bekijken of extern management voor ons 
interessant is. Als we tot de conclusie komen dat we management extern 
willen beleggen, zoeken we samen met Jasper en evt het netwerk van 
Proud of the South naar potentiële kandidaten. 

Aanpak
 •  Sessie met Jasper vd Dobbelsteen: samen bepalen of management inte-

ressant is.
 •  Eventueel: samen met Jasper en Proud of the South netwerk op zoek 

naar potentieel interessante kandidaten / agencies.

van de band op het podium moet zijn en daarna aan de slag met: podiu-
mopstelling, individuele podiumhouding, flow in de set (overgang tussen 
nummers) en kleding. We willen hierbij hulp van een externe expert, ntb. 
 
Aanpak 
•   Analyse van huidige podiumpresentatie obv video’s of run-through in een 

zaal (bijv Gebouw-T).
 •  Sessies met expert ntb om mogelijke verbeteringen in performance te 

bespreken en in gang te zetten.
 •  Analyse van podiumpresentatie met doorgevoerde wijzigingen. Tijdens 

liveshows of bij een run-through in een zaal (bijv. Gebouw-T). 

7  Visuele aspect liveshows verbeteren We willen de impact van onze live-
shows vergroten. Daarvoor willen we onderzoeken of we visuele elemen-
ten aan onze liveshow kunnen toevoegen. Bijvoorbeeld lichtplan, eigen 
verlichting, visuals, backdrop etc. Hiervoor willen we aan de slag met een 
externe expert ntb, lichttechnicus en / of VJ en / of beeldend kunstenaar. 
 
Aanpak

 •  Analyse huidige podiumpresentatie en idee ontwikkeling door expert. 
 •  Sessies met expert om visuele toevoegingen aan liveshow uit te werken.
 •  Tijdens een run-through visuele toevoegingen uitproberen, vastleggen 

en daarna beoordelen. Waar nodig nog bijsturen. 

8  Here Be dragons bij een boekingskantoor Eerder waren we aangesloten 
bij boekingskantoor The Bakery. Die samenwerking heeft niet opgele-
verd wat we ervan hadden verwacht. Bijna al onze shows hebben we zelf 
geregeld, vanuit het boekingskantoor zijn nauwelijks boekingen voortge-
komen. Daarom hebben we besloten om de samenwerking met The Bakery 
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