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Theater de Stoep   
 

Vandaag 11 oktober 2018 loop ik een dagje mee bij mijn moeder op haar werk.  

Mijn moeder werkt bij Theater de Stoep in Spijkenisse. De website is www.theaterdestoep.nl  

Theater de Stoep is een theater waar toneel, musicals, zang enz. plaats vindt. Je kan er ook 

werken bij verschillende afdelingen. Mijn moeder is management assistent. 

Voor deze dag zullen mijn moeder, Iris van Splunder (Management Assistent), Dragana 

Zecevic en Srishti Nanhkoesingh (Promotie en Marketing) mijn stage begeleiders zijn. 

Iris van Splunder  

Srishti Nanhkoesingh 

Dragana Zecevic 
Ik  

http://www.theaterdestoep.nl/
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Dagelijkse werkzaamheden en Functies 

 

De dagelijkse werkzaamheden van Iris zijn voornamelijk computerwerkzaamheden. Ze 

verzorgt de mail, plant afspraken van de directeur, zorgt dat Yesplan (planningsprogramma) 

op orde is, controleert contracten van artiesten, zorgt voor ondertekening  en stuurt deze 

contracten terug en ze informeert de bezoekers over voorstellingen. Dit is een gedeelte van 

haar werk, omdat haar functie veel verschillende werkzaamheden bevat.  

Dragana en Srishti lopen stage op de afdeling Promotie en Marketing, zij zorgen ervoor dat 

de verkoop van kaarten wordt vergroot en ze delen de voorstelling via social media zodat het 

bekend wordt bij de mensen. De meiden promoten de voorstellingen in Theater de Stoep 

zowel offline als online. Je hebt verschillende genres bijvoorbeeld:  

 Jeugd voorstellingen 

 Cabaret 

 Jazz en klassiek 

 Toneel  

 Muziek  

Ze hebben er series van gemaakt. Die series worden verstuurd aan bezoekers die één of 

meer voorstellingen hebben geboekt. Dit doen ze om de bezoekers te overtuigen om meer 

voorstellingen te boeken. 

Srishti houdt de website bij en Dragana houdt ook de website bij, maar ontwerpt ook de 

posters en de flyers en dat doet Srishti niet. Ze versturen persberichten met daarbij 

informatie over de voorstellingen en plaatsen er ook nog een foto bij van degene die 

optreedt. Dan hopen ze dat de redactie het goed vindt zodat die mensen het kunnen 

publiceren op websites en/of in de kranten. De meiden doen nog veel meer dingen, want hun 

functie bevat veel verschillende werkzaamheden, maar voornamelijk de promotie van 

voorstellingen.  
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Andere functies  
 

Er werken veel mensen bij Theater de Stoep, zo ongeveer 22 kantoor medewerkers inclusief 

techniek. Er zijn 19 medewerkers die werken in de horeca (eten en drinken in de foyer).  

De directeur van Theater de Stoep is Rob van Wijk, hij zorgt voor de programmering dus hij 

bepaalt welke voorstellingen er plaatsvinden.  

Er zijn vier afdelingen binnen het theater: 

1. Techniek en Beheer, afdelingshoofd Marcel Veltman.  

2. Promotie en Marketing, afdelingshoofd Silvia van der Meer (hier vallen ook de 

kassamedewerkers onder). 

3. Horeca en Verhuur, afdelingshoofd Anneke Doejaaren. 

4. Bedrijfsvoering, afdelingshoofd Jorrit Dollekens (hier valt ook de financiële 

administratie onder).  
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Wat heb ik gedaan? 
 

Toen ik aankwam, heb ik kennis gemaakt met de collega’s van mijn moeder op verschillende 

afdelingen. Daarna heb ik kennis gemaakt met Srishti en Dragana, ze waren heel aardig 

voor mij en ik had het erg naar mijn zin.  

Ik heb de mail van mijn moeder bekeken, dit was erg interessant. Vervolgens hadden we 

koffie pauze, maar ik drink geen koffie dus had ik thee en ik had geluk want er was nog een 

appelflap over. Na de pauze ben ik het toneel op geweest in de grote zaal. Dat vond ik heel 

leuk en natuurlijk om te kijken hoe het in z’n werk gaat met de lampen bijvoorbeeld. 

 

Ik heb in Coda (financieël programma) een bestel order gemaakt voor bloemen voor een 

artiest.  

Uit de mailbox heb ik een afspraak van een contract uitgeprint en in Yesplan gezet en 

opgeborgen in de map Contracten 18/19. 

Ik heb ook bij een vergadering gezeten over de voorstelling van Fred van Leer met 

Ladiesnight, met Anneke en Jantien van Horeca en Verhuur en Dragana van Promotie en 

Marketing. Ik vond het heel leuk en interessant om te zien en horen hoe een vergadering in 

z’n werk gaat. Ik heb ook mijn ideeën gezegd en dat vonden de andere goede ideeën. Zoals 

bijvoorbeeld: Ik stelde een keycord voor in plaats van een armbandje voor de VIP’s.  

In verband met een zwangerschap van een artiest kan de voorstelling niet doorgaan, dus ik 

heb de bezoekers een mail gestuurd met deze informatie. In Ticket Matic (kaart 

verkoopsysteem) heb ik de e-mail adressen van de bezoekers opgezocht. 

Ik heb een brief verstuurd naar een meneer die geen e-mail adres had vermeld. Ik heb die 

brief verstuurd omdat de voorstelling niet doorging. 
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Voorbeeld mail van de annulering die ik heb verstuurd: 

 

Van: Splunder, Iris van  

Verzonden: donderdag 11 oktober 2018 13:39 

Onderwerp: Annulering voorstelling Louise Korthals 5 april 2019 

 

Geachte theaterbezoeker,  

U heeft kaarten gereserveerd voor de voorstelling ‘Alles is er’ van Louise Korthals 
op vrijdag 5 april 2019 om 20.15 uur. 
  
In verband met haar zwangerschap wordt deze voorstelling doorgeschoven naar 
volgend seizoen. 
  
Wij willen u vragen om de gegevens op het retourformulier in te vullen (of over te 
nemen in een mail aan administratie@theaterdestoep.nl) en deze voor  
1 november 2018 in te leveren of door te sturen. U hoeft de kaarten niet bij te 
sluiten. 
  
Wanneer u reeds betaald heeft, zal het bedrag van de (betaalde) kaarten na 
1 november 2018 door de Gemeente Nissewaard op het door u aangegeven Iban 
nummer worden teruggestort. Houdt u wel rekening met enige verwerktijd. 
  
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Voor meer 
informatie kunt u bellen met 0181-652222 op maandag t/m vrijdag tussen  
13.30 - 17.00 uur en op zaterdag tussen 14.00 - 17.00 uur. 
Met vriendelijke groet, 

Directie Theater de Stoep  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:administratie@theaterdestoep.nl
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Techniek 
 

Ik heb even meegelopen met een medewerker van techniek: Roy Batenburg, hij verzorgt het 

licht en geluid bij voorstellingen.  

Er wordt gewerkt op basis van een plattegrond waar de lampen op getal staan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De lampen kleuren niet vanzelf dus plaatsen ze een kleur filter op een lamp, zodat je 

gekleurd licht krijgt.  

Ze gebruiken meestal een Multi kabel, dat is een stekker waarmee je acht lampen tegelijk 

kunt laten schijnen, dit gebruiken ze omdat je dan geen acht kabels hoeft te bevestigen, 

maar één kabel voor alle acht de lampen. De grote, dikkere lamp noemen ze de PC lampen.   

PC staat voor de afkorting Plano Convex dat is de vorm van de lens. De lamp heeft één 

platte zijde en de andere is bol, dat heeft te maken met de lichtbundel, om het op een 

bepaalde manier te laten schijnen.   

De andere lamp is rechthoekig en dat noemen we een Profiel Spot. Daarmee kan je zoomen 

en de scherpte bepalen. Je kan er ook licht mee uitsnijden dus bepaalde vormen aan geven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Roy Batenburg 

Plano Convex (PC) Profiel Spot  
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Microfoons en Eelco Vellema 
 

Ik heb veel verschillende microfoons gezien en ik heb ook een microfoontje in gehad . Ik 

heb ook uitleg gekregen van Roy Batenburg over microfoons; hoeveel verschillende er zijn 

en wat de functie is van die microfoon. Natuurlijk moet je ook wel een grappige foto maken  

 

Ik heb ook de technicus ontmoet van Tim Fransen hij heet Eelco Vellema. Hij komt altijd 

eerder aan dan Tim zelf, omdat Eelco het licht, het decor en geluid voorbereidt, zodat als 

Tim in de avond aankomt, alles al klaar staat voor zijn show. 
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Interview met Iris van Splunder  
 

A. Welke opleiding(en) heeft u gehad ? 

 HAVO en Toeristisch Management Assistent bij Schoevers Opleidingen. 

B. Welke opleiding heb je nodig voor het werk dat u nu doet ? 

 

Mbo + werk- denk niveau en een secretariële opleiding is gewenst. 

 

C. Sluit uw opleiding aan bij het werk wat u nu doet ? 

 

Ja, ik heb Schoevers gedaan. 

 

D. Heeft u hiervoor nog andere banen gehad, en zo ja welke ? 

 

Ja, administratief medewerkster bij Stork Wescon, administratief medewerkster bij het 

Penta College, salaris administrateur bij CVO, medewerker personeelszaken bij 

Gemeente Nissewaard. 

 

E. Wat vindt u de leuke kanten van dit werk ? 

 

Het is een hele afwisselende baan in een gezellige omgeving 

met veel flexibiliteit.  

 

F. Wat vindt u de mindere kanten van dit werk ? 

 

Ik vind verslagen van vergaderingen maken niet zo leuk.  

 

G. Is uw werk veranderd in de jaren dat u dit doet ? Zo ja wat…. 

 

Nee, want ik doe dit pas voor het 2e jaar.  

 

H. Heeft u nog tips voor mij? 

 

Ga doen wat je leuk vindt, dan heb je plezier in je werk !!! 
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Slot  
 

Ik vond het werk heel boeiend en leuk, omdat het heel interessant is om te zien hoe ze de 

voorbereidingen doen voor een show begint. En hoe mijn moeder alle voorstellingen voor het 

komende jaar en dit jaar in Yesplan zet en in Coda een bestel order maakt en in Ticket Matic 

kijkt hoeveel kaarten er worden verkocht en hoe je de e-mail adressen van de bezoekers op 

kunt zoeken en een mailtje sturen als bijvoorbeeld de voorstelling niet doorgaat.  

Ik had gedacht dat het makkelijk was, want ik dacht dat je alleen brieven moest maken en 

klaar, maar dat is helemaal niet zo, want je hebt nog veel meer dingen te doen dan alleen 

brieven maken. Ik had ook gedacht dat het interessant en heel leuk zou zijn en dat is ook zo, 

want de mensen die er werken, zijn super aardig en behulpzaam. Ik dacht dat er weinig 

mensen werken, maar achteraf zijn het er best wel veel, maar wel hele aardige mensen.  

Ik vond het een hele leuke dag, veel leerpunten en goede uitleg. De pauzes zijn ook heel 

gezellig, want iedereen praat en drinkt koffie/thee met elkaar, dus dat is fijn. Het mindere is 

dat je als je naar huis gaat, dat je dan kans hebt om in de file te komen, want dan is het 

ongeveer 17:30 / 18:00 uur en dat is spits tijd dus dan is het wat drukker op de weg, 

waardoor je een beetje laat thuis komt.  

Ik wil heel graag later bij de Stoep werken, omdat ik er al vaak ben geweest, ook bij mijn 

moeder op haar kantoor en ik ken al best veel mensen daar en zij ook mij. Ik wil dan 

hetzelfde gaan doen als mijn moeder, omdat ik dat een leuke baan vind en ik weet nu al hoe 

ik het moet doen. Het werk is afwisselend en dat spreekt mij aan. 

Voor dit werk heb je nodig : 

 MBO+ werk- denkniveau. 

 Secretariële opleiding. 

 Ervaring met het uitvoeren van administratieve werkzaamheden. 

Ik vond het een leuke stage bij Theater de Stoep en het heeft me duidelijkheid gegeven in de 

werkzaamheden van mijn moeder. Later zou ik ook graag op kantoor willen werken. 

Ik vond dit een leuke en nuttige opdracht, omdat je dan al een beetje kan bedenken wat je 

later voor werk wilt gaan doen. Ik vind het boeiend werk, want het is voor het vermaak van 

de mensen en ik vind het leuk om boekingen in te plannen en artiesten te ontmoeten. Ik heb 

al artiesten ontmoet zoals Miss Montreal en Ali B.   

Ik heb nog een shirt en een tas gekregen met “Never Stoep Playing’’ erop 

ik vind het een heel cool shirt en die tas ga ik gebruiken als gymtas.   

 

 

 

 

 

 


