
2 Activiteitenplan 

 1 Wat is de missie, visie en hoofddoelstelling van Lumière? 

 De missie van Lumière luidt als volgt: 

Lumière levert een significante bijdrage aan de optimalisering van het culturele klimaat in 

Maastricht en in de regio, in het bijzonder waar het gaat om de vertoning en beleving van 

audiovisuele producten met bijzondere cinematografische betekenis. 

Om de missie te verwezenlijken wil Lumière (visie) zich binnen het circuit van filmtheaters 

onderscheiden op het vlak van programmering en kwaliteit, teneinde een totaalconcept op 

het gebied van filmbeleving te ontwikkelen. Lumière wil een Euregionaal centrum voor 

beeldcultuur zijn. 

Hoofddoelstellingen: het vertonen van cinematografisch waardevol materiaal voor een grote 

en groeiende clientèle in stad en regio en het actief participeren in het faciliteren van 

productieactiviteiten, in de ruimste zin van het woord, op dit terrein. 

 

2 Hoe beantwoorden onze activiteiten aan het kunst- en cultuurbeleid van Maastricht? 

Lumière behoort tot de basisvoorziening op cultureel  gebied van de stad. Het filmtheater 

mag zich tot de grootste filmhuizen van Nederland rekenen en de organisatie vervult een niet 

weg te denken rol als vertoner van kwaliteitsfilm, voor stad en regio. Het publieksbereik ligt 

als enige jaren rond de 100.000 bezoekers per jaar, waarmee de verhouding tussen  de 

grootte van de stand en het publieksbereik zelfs in landelijk perspectief uitzonderlijk 

genoemd mag worden. 

De verhouding subsidie/ eigen inkomsten is momenteel  ongeveer 1 : 9, waarmee Lumière  

een schoolvoorbeeld van cultureel ondernemer genoemd mag worden. 

Lumière is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een merknaam, die zeker bijdraagt aan de 

positieve beeldvorming van de stad. 

 

3 activiteiten 2013 – 2016 

Het activiteitenpakket ziet er als volgt uit: 

A: reguliere programmering “betere” film 

B: programmering “specials” (= programmering/ participatie bijzondere activiteiten) 

C: filmfestival  Made in Europe 

D: activiteiten in het kader van productiefacilitering (nb: zal vaker samengaan met 

activiteiten in het kader van C) 

Al deze activiteiten hebben in hun discipline voor stad en regio in samenstelling en kwaliteit 

een onderscheidend karakter. 

Nieuwe media: Lumière volgt de ontwikkelingen op dit terrein op de voet en gebruikt de 

sociale media gedoseerd. Lumière heeft onlangs fors geïnvesteerd in een nieuwe, state of the 

art, website die alle mogelijkheden van de huidige internet techniek in zich draag en 

waarmee het filmtheater zich professioneel presenteert. 

 

 4 visie publieksbereik 

Het publieksbereik van Lumière steeg vanaf 2005 spectaculair. Met > 100.000 bezoekers 

vanaf 2009 leeft  Lumière Maastricht eigenlijk boven zijn stand in een stad met krap 120.000 

inwoners. Toch hebben wij het gevoel dat het plafond nog niet is bereikt. De grenzen aan de 



groei worden momenteel met name bepaald door fysieke beperkingen: in de huidige locatie 

is de rek er helemaal uit. In het nieuwe Lumière Bassin, dat momenteel ontwikkeld wordt, 

zijn er zeker nog groeikansen. 

Het publiek van Lumière kent vele doelgroepen, waarbij de groei van studenten en senioren 

opvalt. Deze groei is overigens voor een groot deel het resultaat van bewust beleid. 

In de komende periode zal,  door te investeren in marketingcompetenties, gewerkt worden 

aan het verder uitbouwen van het publieksbereik.  Door het aanbieden van een Lumière 

kortingspas krijgt klantenbinding vorm. 

 

5 visie educatieve activiteiten 

Studenten: met de universiteit en hogescholen wordt met grote regelmaat samengewerkt 

waar het gaat om het aanbieden van specifiek op een studentenpopulatie afgestemd 

aanbod, dat zelfs onderdeel kan uitmaken van een curriculum (bijvoorbeeld bij Cultuur- en 

wetenschapsstudies). 

Scholieren. Er bestaat reeds een jarenlange, vruchtbare samenwerking met de middelbare 

scholen en met het basisonderwijs. Zo zijn er met de regelmaat van de klok speciale 

scholierenvoorstellingen. Helaas moeten we constateren dat de budgetten die de scholen ter 

beschikking hebben, in ras tempo verdwijnen. Momenteel zijn wij dan ook in overleg met 

deze onderwijsinstellingen, om een oplossing te vinden voor deze negatieve ontwikkeling. 

 

Ondernemingsplan 

 

1verdienmodel 

Het verdienmodel van Lumière is met name goederenverkoop. Daarnaast worden er 

inkomsten gegenereerd met abonnement, reclame en informatie verkoop (specifiek advies). 

Lumière functioneert als een echte (culturele) onderneming. Verreweg de grootste bron van 

inkomsten is verkoop (bioscoopkaartjes, horeca, zaalhuur). Afhankelijkheid van subsidie is 

zeer gering, maar niet afwezig. Met name de (geringe) subsidie stelt Lumière in staat om de 

zaken uit te voeren die grote culturele waarde hebben, maar die niet winstgevend te 

organiseren zijn. Gezien de grote spin off van deze activiteiten en het kwaliteitspredicaat dat 

er aan hangt achten wij de subsidiebijdrage meer dan verantwoord.  

Lumière moet het dus hebben van de markt en bij tegenvallende inkomsten kan hier een 

probleem aan de orde zijn omdat het publieksbereik ook na jaren ervaring in zekere zin een 

onvoorspelbaar karakter kent. Dat is dan ook de reden dat er in de komende jaren zwaar 

ingezet zal worden op het aanleggen van noodzakelijke financiële (bestemmings) reserves.  

In de stormachtige ontwikkeling van Lumière tot de dag van vandaag was hiervoor geen 

enkele ruimte. Deze ruimte wordt nu gecreëerd door vanaf 2013 structureel werk te maken 

van fondsenwerving. De opdracht voor het ontwikkelen van een op maat gesneden 

fondsenplan is inmiddels in de markt gezet. 

Het marktaandeel. Lumière is uitgesproken marktleider in deze regio, in  de sector waarin wij 

actief zijn.  Er is nauwelijks concurrentie. Toch zal, in een markt die momenteel veel in 

beweging is, ook voor de toekomst gelet moeten worden op onze concurrentiepositie, 

waarbij behoud en wellicht uitventen van de bijzondere expertise en een professionele 

aanpak van de marketing sleutelbegrippen zijn. Lumière houdt zeker de vinger aan de pols. 

 



2 marketing 

De marketingactiviteiten van Lumière zijn tot op heden gedaan op ad hoc basis, met de 

middelen die daarvoor konden worden vrijgemaakt. Daar is nog een wereld te winnen. Dat is 

bemoedigend, immers zelfs zonder deze professionele aanpak en inzet was het resultaat tot 

nu toe zeer goed. Er lijkt dus een nog grotere markt aanwezig. Dit vermoeden wordt 

bevestigd door deelonderzoeken naar verschillende doelgroepen (zoals naar de 

betrokkenheid van buitenlandse studenten), klantonderzoeken en, enige jaren geleden, een 

uitgebreide SWOT analyse door een extern onderzoeksbureau. 

Vanzelfsprekend zullen de nieuwe media in de zeer nabije toekomst een steeds grotere rol 

gaan spelen in het bereiken van onze klanten en potentiele klanten. Onze website is 

inmiddels volledig tweetalig (ook Engels) en zal steeds meer als tweezijdig communicatie 

instrument gebruikt gaan worden.  Alle functionaliteiten die denkbaar en nodig zijn hiervoor, 

zijn nu reeds in de website ingebouwd. 

Prijsstrategie: Lumière streeft ernaar om steeds een excellente prijs/kwaliteit verhouding aan 

te houden. dat lukt vrij aardig, hoewel  we er hierdoor niet altijd in slagen om de stijging van 

onze verkoopprijzen gelijk te laten lopen met de (meer) stijgende kosten aan de inkoopkant. 

Onze marges staan daarom onder druk. 

 

3 borging kwaliteit in de organisatie 

Lumière kent in zijn stichtingsbestuur en tweehoofdige directie ruim voldoende 

competenties en bestuurservaring. Het succes van Lumière sinds het aantreden van de 

huidige directie is zeker mede te danken aan de inzet en kwaliteit van bestuur en directie. Er 

is vooralsnog geen voornemen om deze succesformule te wijzigen. Never change a winning 

team. Er wordt dus voorlopig geen nieuwe leiding geworven. 

Overigens zijn er, in verband met de continuïteit van het bedrijf, zeker scenario’s hoe het 

wegvallen van de leiding van de organisatie kan worden opgevangen. 

Lumière wordt zo transparant als mogelijk en redelijk is bestuurd. Beleid, financiën, 

besluitvorming, enz. zijn steeds voor de stakeholders een open boek. Vanzelfsprekend is er 

een belangrijke grens aan volledige transparantie, daar waar de ondernemersbelangen van 

Lumière in het geding (zouden kunnen) zijn. De code cultural governance wordt al sinds jaar 

en dag, met in achtneming van bovenstaande, naar de geest gevolgd. 

  

 

 


