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Bij de tijd, ook in het theater
De Kring, nu alweer in zijn 27ste levensjaar, is nog steeds alive and kicking. Het theater is niet meer uit Roosendaal weg te denken, De Kring is
onlosmakelijk met de stad verbonden De naam heeft in Roosendaal en omgeving al jaren een grote bekendheid en stáát ergens voor. De Kring
behoort in het gemeentelijke cultuurbeleid tot de basisvoorzieningen.
Vanaf 2008 is De Kring een duidelijk andere koers gaan varen dan daarvoor: meer open naar de stad en minder als een in zichzelf gekeerde
cultuurtempel. Het management was bovendien in staat – mede door de overname van het horecabedrijf – om de organisatie goed af te stemmen
op de marktbehoefte. Ook vijf jaar na dato wordt dit door de bezoekers bevestigd. Daarnaast zijn inmiddels vele initiatieven aan de agenda
toegevoegd. De economische crisis heeft echter vanaf 2010 in Nederland geleid tot een enorme daling van het consumentenvertrouwen. Daardoor
zijn ook de bezoekcijfers van De Kring gedaald, met gemiddeld 15%.
Het theaterbedrijf is anno 2013 aan forse veranderingen onderhevig. Voorstellingen zijn geen producten op zichzelf meer. De markt rondom ons
vraagt om een open, flexibele en eigentijdse organisatie, ofwel een meer commerciële houding. De Kring is daarbij meer en meer een plaats voor
allerlei ontmoetingen, met tegelijk een steeds hoger verwachtingsniveau bij onze gebruikers/bezoekers. Het gedrag en de behoeften van onze
klanten zijn veranderd terwijl de vrijetijdsmarkt continu in beweging is. In de theaterwereld zijn de kosten bovendien sneller gestegen dan de
inkomsten. Er zal de komende jaren dan ook het nodige moeten veranderen. We hebben daartoe ambities die we waar willen maken.
Zowel cultuur met kleine als met grote C blijft voor De Kring uitgangspunt. Maar het woordgebruik in de voorgaande alinea’s zegt het eigenlijk
al: markt, klanten, commercie. Het zijn begrippen die te maken hebben met De Kring als bedrijf, als culturele onderneming. Anders gezegd: de
zakelijke en commerciële aspecten zullen moeten ‘emanciperen’ ten opzichte van – maar niet ten koste van – de culturele doelstellingen. Dat is onze
uitdaging voor de komende planperiode.
In hoofdstuk 2 van dit bedrijfsplan geven we inzicht in onze omgeving, onze markten en onze organisatie. We sluiten dit hoofdstuk af met een
SWOT-analyse met conclusies. In het volgende hoofdstuk beschrijven we de kern van onze organisatie: de missie, visie, kernwaarden en onze
kernkwaliteiten. En in hoofdstuk 4 vertalen we deze missie en visie concreet naar ambities en doelstellingen voor de planperiode 2014-2017. Onze
belangrijkste ambities hebben we zo concreet mogelijk geformuleerd. De komende jaren zullen we daar in elk jaarplan verdere invulling aan geven in
de vorm van acties en kortetermijndoelstellingen. Ten slotte hebben we in hoofdstuk 5 gekeken naar de financiële consequenties van deze ambities
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door voor de planperiode 2014-2017 een prognose op te nemen.
Ad van Terheijden
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Tijdens het schrijven van dit bedrijfsplan hebben we ons laten
inspireren door een speech van Lucas de Man, en om die reden
hebben we die hier bijna volledig opgenomen:

tot een leuk boekje en veel posters en flyers, maar mensen heeft die

Speech van Lucas de Man, mei 2013, Congres Podium

dag en soms tot diep in de nacht open is voor elke speler van de
creatieve industrie van die stad. Waar die mensen in elke hoek van het

Dames en heren wat een heerlijke tijd is het, voor ons, podiumkunst

in de zoveel tijd komen presenteren aan het bedrijfsleven en andere

gewerkt, hobbyisten te zijn genoemd, steeds eenzelfde publiek te
hebben bediend, is het weer tijd voor de voorpagina. Eindelijk staat
de kunstenaar weer in het midden van de maatschappij en wordt er
geroepen, ja zelfs geschreeuwd, om onze aanwezigheid. Tenminste
als we goed luisteren. En als de kunstenaar en allen die rond hem
staan hun nieuwe rol durven op te nemen. De rol van het veroorzaken

ook online projecten doet waarvan sommige 24H 7/7 doorgaan.
Een huis dat maand- of jaarthema’s kiest en daaromheen projecten
opzet in de hele stad waar wetenschappers, filosofen, politici,
bedrijven, sociale organisaties, lokale media, kunstenaars en anderen
aan deel kunnen nemen. Een huis waar verschillende groepen,
samengesteld uit de gemeenschap, een deel van het programma

Wij, kunstenaars, kunsthuisleiders en kunstkaderaars, wij houden ons

publieksparticipatie, waar de jongeren hun…

zichzelf, met de ander en met de stad. Ik doe deze nog een keer. Wij
houden ons als enigen in deze samenleving, professioneel bezig met
het creëren en vertellen van verhalen die mensen een ont-moeting
bieden met zichzelf, met de ander en met de stad. Met ont-moeting
bedoel ik, in de meest existentiële zin van het woord: een moment van
niet moeten. Ware kunst creëert een moment van niet moeten tussen
ik en mijzelf, ik en de ander, ik en de wereld.
(…)
Ik spreek tot hen die willen zoeken, vechten, botsen, struikelen
en weer opstaan om de volgende stap te zetten. Voor wie een
schouwburg niet alleen een hoop bakstenen is waar je leuke
voorstellingen kan kijken, maar een huis waar alle organisaties,
verenigingen en bedrijven uit de stad hun ont-moeting kunnen vinden.
Een huis dat niet enkel ontvangt maar ook initieert. Een huis waarbij
samenwerking niet alleen een modewoord is maar een filosofie. Een
huis dat ook buiten de muren gaat, de stad in, soms als partner, soms
als initiator maar steeds als veroorzaker van die ont-moeting. Een huis
waar mensen verbonden en betrokken worden. Waar een kunstenaar
niet enkel een voorstelling aan het publiek toont, maar ook zijn zoeken
met hen deelt. Een huis waar de publiciteitsdienst zich niet beperkt
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partners uit de stad. Een huis dat een online community beheert en

mogen kiezen. Waar op het dak een moestuin wordt aangelegd, waar

en vertellen van verhalen die mensen een ont-moeting bieden met

foto: www.dezwijger.nl

gebouw kunnen vergaderen, werken en hun ideeën delen en dit eens

van ont-moetingen.

als enigen in deze samenleving professioneel bezig met het creëren

is theatermaker
en kunstenaar,
of zoals hij het
zelf liever noemt
‘creator’. Hij is
artistiek leider
van Stichting
Nieuwe Helden
en is als maker
verbonden aan
Het Zuidelijk
Toneel.

passen bij bepaalde voorstellingen of projecten. Een huis dat de hele

Kunsten

mensen. Eindelijk, na zoveel jaren van in de marge te hebben

Lucas de
Man

actief langsgaan bij organisaties, burgers en bedrijven die inhoudelijk

de gemeenteraad 2 keer per jaar een open sessie organiseert met

EN NEE u hoeft het niet alleen te doen. De makers en kunstenaars
hebben ook een verantwoordelijkheid, meer dan ooit, om met u mee
te zoeken, mee te praten, mee te denken, en vooral mee te doen.
Zowel met creëren als met het verbinden. En het zal per gemeente,
per schouwburg, per directeur, per kunstenaar, per publiek verschillen
wat er wel werkt en wat niet. Het zal keihard zijn en sommigen zullen
het niet overleven en zullen hun schouwburg omgebouwd zien
worden tot een HEMA met seniorenflats er rond. Anderen zullen
vasthouden aan wat was en geen stap durven zetten, maar het is tijd
om te springen.
Dames en heren, er ligt een enorme maar prachtige taak op ons te
wachten. Eindelijk! De taak midden in de samenleving te gaan staan
en onze rol als veroorzaker en huis van ont-moetingen volwaardig in
te vullen en uit te dragen. En onthoud: NIEMAND WEET HET, dames
en heren, NIEMAND. Dus weten we niet waar we zullen uit komen.
En toch moeten wij, kunstenaars, kunsthuisleiders en kunstkaderaars
durven springen. En misschien zullen we keihard tegen de grond
kwakken, maar zolang we gesprongen hebben met alles wat in ons
zit, kunnen wij tenminste zeggen dat we tussen de sprong en de val,
gevlogen hebben.

voorwoord
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Inzicht in onze
omgeving en
onze organisatie

2.1 Inleiding

Karakteristieken van deze segmenten:

In dit hoofdstuk beschrijven we de ontwikkelingen die we van belang
vinden voor de toekomst van De Kring. Daarnaast hebben we een
analyse gemaakt van onze eigen prestaties. Het biedt ons een
objectief inzicht in de markt, onze positie in de regio en onze eigen
organisatie. Inzicht hierin was de basis voor de conclusies, zoals we
die in de laatste paragraaf van dit hoofdstuk hebben verwoord.

•

cultureel van aard.
•

primaire markt en in de commerciële markt zijn we al enkele jaren

2.2 Vrijetijdsmarkt
2.2.1

Podiumkunstbezoek in Nederland

Veel culturele consumenten willen niet alleen een mooie voorstelling
zien, maar ook een leuk avondje uit beleven te midden van
gelijkgestemden. Deze Nederlandse podiumbezoeker kan opgedeeld
worden in een aantal segmenten:

Klantloyaliteit van podiumkunstbezoekers heeft alles te maken
met routines en toeval.

•

De passant en zijn sociale omgeving zijn minder betrokken bij
podiumkunsten, maken ‘voorstellingsgerichte’ keuzes en moeten
stevig worden geprikkeld om tot bezoek over te gaan.

•

De participant is de tussencategorie: hij is redelijk betrokken
bij podiumkunsten, maakt zowel ‘voorstellingsgericht’ als

actief als nieuwe partij. Deze beide markten komen hieronder in
paragraaf 2.2 en 2.3 afzonderlijk aan bod.

Familie- en vriendenkring hebben een grotere invloed op
klantloyaliteit dan de culturele socialisatie uit het verleden.

•

We maken voor onze marktpositie een onderscheid in de
vrijetijdsmarkt en de commerciële markt. De vrijetijdsmarkt is onze

Bezoekmotieven van gasten aan podiumkunsten zijn sociaal-

‘accommodatiegericht’ keuzes.
•

Het kernpubliek is erg betrokken bij podiumkunsten, ze zijn
vroeger cultureel opgevoed en tonen zich redelijk loyaal naar een
bepaalde accommodatie.

Het is niet eenvoudig bezoekers van het ene naar het andere
segment door te laten groeien. De meeste passanten zullen passant
blijven. Slechts een klein deel van de gasten van een podiumkunstaccommodatie voelt zich loyaal en gedraagt zich loyaal. Doordat zij
switchen tussen locaties is verdergaande samenwerking tussen de
accommodaties onderling en tussen de accommodaties en artiesten/

Verdeling podiumkunstbezoek in Nederland

9%

Niet-bezoekers, geen interesse

16%

Niet-bezoekers, wel interesse

20%
22%

33%

Passanten (1-2 bezoekers)
Participanten (3-5 bezoeken)
Kernpubliek (6 bezoeken of
meer)

gezelschappen steeds belangrijker. Bijkomend probleem is dat het
podiumkunstbezoek in Nederland de laatste twee jaar flink is gedaald.

2.2.2

Podiumkunstbezoek bij De Kring

Over de afgelopen 3 seizoenen (2010-2013) hebben in totaal 25.000
gasten 235.000 kaarten gereserveerd bij De Kring. Per seizoen
zien we ca. 12.000 verschillende gasten. We kunnen deze gasten
onderverdelen in 3 segmenten:
• Kernpubliek
hebben De Kring minimaal 15 x bezocht in 3 jaar (3%)
• Participanten
hebben 2-15 maal De Kring bezocht in 3 jaar (39%)
• Passanten
hebben 1 voorstelling in De Kring bezocht (58%)
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Deze gegevens komen uit ons kassareserveringssysteem. Ze geven

Jongeren (13-25 jaar)

cabaretiers en populaire popmuziek. Theaters zullen dus steeds meer

aan wie de kaarten heeft besteld. Recent onderzoek onder de

•

bedrijfseconomische afwegingen moeten maken.

•
•

Deze doelgroep is moeilijk te bereiken via de reguliere kanalen.

Een terugtredende sponsormarkt als gevolg van de crisis en

passanten wees echter uit dat er onder hen toch veel participanten

De drempel is hoog. Er is echter een goed contact met de

zitten. De ene keer bestelt namelijk een ouder of vriend, de andere

middelbare scholen waardoor deze doelgroep toch De Kring

De artiest en het impresariaat zijn ten opzichte van het theater

keer de gast zelf. Het kernpubliek is dus beperkt. Het is daarom

bezoekt. De Kring participeert in CKV-dagen als Art2Hop

traditioneel meer gericht op winst maken. Met als gevolg dat het

bestemming en besteding van de overheidsfinanciering, wat

noodzaak het publiek voortdurend per voorstelling te verleiden.

en ArtiSjok (ca. 1000 leerlingen per seizoen). Ook worden in

theater de (financiële) relatie tussen de artiest en het impresariaat

‘afrekenbare’ prestaties noodzakelijk maakt.

samenspraak met scholen voorstellingen geprogrammeerd en

niet goed kan doorgronden. Het impresariaat loopt in principe weinig

workshops en rondleidingen georganiseerd. Tevens kunnen

risico, doordat ze dat afwentelen op de artiest en de theaters. Toch

scholieren gebruik maken van een scholierenabonnement

ontvangt het impresariaat voor zijn diensten, met name het in de

(ca. 500 leerlingen bezoeken 4 regulier geprogrammeerde

markt zetten van de productie, gemiddeld een fee van tussen de

voorstellingen per seizoen).

10 en 15% van de boekingen. De theaters worden echter steeds

Op dit moment doet een stagiaire onderzoek naar deze

kritischer. Zij willen hun risico’s zo laag mogelijk houden, gezien de

doelgroep teneinde De Kring meer inzicht te geven hoe jongeren

toch al teruglopende bezoekersaantallen. Dat betekent dat er meer

enthousiast kunnen worden gemaakt voor locatie De Kring.

risico komt te liggen bij de artiest. Deze kiest er vervolgens voor om

Geografisch gezien komen de bestellers van onze kaarten uit:

•

veranderingen in sponsorgedrag.

dat te verleggen naar zijn impresariaat of zelfs om de impresario er
Oudere jongeren (25-50 jaar)

volledig tussenuit te halen. Kortom, de relatie artiest – impresariaat

•

Hebben een druk sociaal leven, zeker wanneer ze kinderen

– theater is volop in beweging. Gevolg is dat het aanbod steeds

hebben, en ze zoeken kwaliteitstijd. Deze groep zien we

kleiner wordt en dat onbekende artiesten zelf de markt opgaan en

voornamelijk terug in de passanten en participanten. Het is een

rechtstreeks het theater benaderen.

belangrijke doelgroep voor De Kring, maar ze hebben een breed
scala aan keuzemogelijkheden. Over het algemeen beslissen ze

In haar ‘Inhoudelijk Strategische Agenda’ (april 2010) benoemde de

niet heel lang van tevoren.

Federatie Cultuur een aantal trends die voor de toekomst van de

Bij cabaret en muziek zien we deze doelgroep veel terug. Ze

podiumkunsten van belang zijn:

Kinderen t/m 12 jaar

oriënteren zich vaak via internet en we zien ze ook terug op

•

•

social media.

De bezoekers van De Kring kunnen we als volgt indelen:
•
De Kring maakt deel uit van het stedelijk kunstmenu (Vitamine C)

•

•
•

belevenis en ervaring.

schoolverband De Kring bezoeken.

Ouderen (boven de 50)

10% van het professionele aanbod bestaat uit

•

•

Een nieuw accent op de maatschappelijke rol van kunst &

Zijn ruim vertegenwoordigd en zijn de grootste groep binnen

cultuur, de inzet ervan voor sociale doeleinden (creatieve

familievoorstellingen, verdeeld over alle leeftijdscategorieën

het kernpubliek. Het is een groeiende groep binnen de

industrie, community art).

(vanaf 2 jaar).

maatschappij. Ze zijn vaak op zoek naar een complete avond.

15% van de gasten heeft in de afgelopen 3 jaar een

•

•

De noodzaak tot meer ondernemerschap in de kunsten om

Vinden het leuk om na een voorstelling na te blijven. De

te kunnen opereren op meerdere markten, met meerdere

familievoorstelling geboekt.

theaterliefhebbers binnen deze groep zijn vaak geïnteresseerd in

inkomensbronnen en voor meerdere doelgroepen.

Het aantal gasten is afhankelijk van de populariteit van de

de ‘moeilijkere’ genres zoals dans en toneel.

•

programmering. Laagdrempelig aanbod (zoals Doornroosje) doet
het beter dan gesubsidieerd aanbod (RO-theater).
•

Publieksveranderingen: culturele diversiteit, vergrijzing,
ontgroening, individualisering, gebruik nieuwe media, nadruk op

waardoor kinderen in hun basisschoolcarrière minimaal 3 keer in

Ouders met kinderen zijn een interessante doelgroep voor
evenementen zoals Koninginnedag, carnaval, Roosendaals
Treffen etc., wanneer er een combinatie van voorstelling/
activiteiten voor ouderen en apart voor kinderen is.
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Een betere aansluiting tussen door de overheid gefinancierde
kunstproducties en de cultuurindustrie in zowel oude (radio,

2.2.3

Trends in het aanbod

TV, internet) als nieuwe (sociale) media om daarmee het
marktaandeel van de kunsten in de vrijetijdseconomie uit te

De vraag vanuit de markt verandert de laatste twee jaar steeds
meer. Er is een zekere verslagen houding ontstaan als het gaat
over het serieuzere cultureel aanbod. Er bestaat een duidelijke
hang naar licht entertainment zoals de programma’s van bekende

breiden.
•

Een veranderde arbeidsmarkt in de kunstsector, waar de

Een kritische, soms terugtredende houding van overheden op

2.2.4

Ontwikkelingen in Roosendaal en de regio

Een recent onderzoek van het PON (Culturele smaak van Brabanders,
2013) geeft aan dat Roosendaal een van de Brabantse steden is waar
de grootste groep inwoners (25-30%) kiest voor lokale gezelligheid.
Zij gaan naar de Tilburgse kermis, Guus Meeuwis in het PSV-stadion
en doen actief mee met de lokale activiteiten, zoals Roosendaal Zingt
en carnaval. Theaterbezoek voor cultuur met een grote C heeft voor
hen geen hoge prioriteit. De landelijke krimp in de bezoekersaantallen
komt hier dan ook nog harder aan dan in de rest van Nederland.
Dat beeld wordt bevestigd door de Atlas2011 voor gemeenten
(uitgegeven door VOC-uitgevers).
In De Kring geven gezelschappen uit West- Brabant voorstellingen
onder de noemer ‘Cultuur uit de Regio’. Ze hebben al wel behoorlijk
wat podiumervaring maar zijn niet professioneel in de zin van
inkomenspositie. Men kan spreken van een semiprofessioneel
aanbod. In de catalogus van theater De Kring is daarnaast sinds
2010/2011 het aanbod aan amateurvoorstellingen gelijkwaardig
opgenomen. Het aantal amateurvoorstellingen is de afgelopen jaren
sterk gegroeid en gezien de bevolkingssamenstelling zal dit ook zo
blijven.
Roosendaal heeft ervoor gekozen de komende jaren zijn krachten
te bundelen in het thema Roosendaal Winkelstad. Dat betekent dat
het centrum van Roosendaal weer aantrekkelijk moet worden als
winkelgebied. Daarvoor zijn talloze maatregelen nodig, zoals het
inkrimpen van het winkelgebied, het voorkomen van leegstand en een
aantrekkelijk aanbod. Het winkelend publiek zoekt naast het winkelen
ook andere gezelligheid. De ontwikkeling van het plein voor De Kring
als Cultuurplein past hier goed in.

culturele en creatieve industrie belangrijke nieuwe domeinen

inzicht in onze omgeving en onze organisatie
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2.2.5

Concurrentie

De Kring ondervindt de zwaarste concurrentie van de
keuzemogelijkheden voor vrijetijdsbesteding anders dan
theaterbezoek. Mensen gaan gemakkelijker naar de bioscoop,
sporten of naar het café. Binnen het culturele aanbod is bij de
concurrentie die De Kring potentieel van andere theaters kan

dit plan gerealiseerd.

interieur van de gehele accommodatie, maar ook in middelen

feitelijk geen concurrent meer van De Kring.

1.

De Kring heeft zijn bestaansrecht in West-Brabant bewezen,

en faciliteiten. Inmiddels is de financiële huishouding voor de

afgaande op de postcodegegevens in de CRM-database van

instandhouding van ons eigen gebouw goed op orde.

2.3 Commerciële markt

De Kring is al enkele jaren actief op de markt van evenementen,

ons kaartverkoopsysteem.
2.

vergaderingen en andere ontmoetingen. Wij noemen dit onze

De Kring heeft zich in ruime mate ontplooid met nieuwe
initiatieven en stelt zich daar open voor, wat een vruchtbare

ondervinden een tweedeling aan te geven:

commerciële markt. De afgelopen jaren hebben we redelijk succesvol

•

in de regio zich interessant voor ons gaat ontwikkelen de komende

voorstellingen zoals LA Groupe in 2007 voorstelde, niet

jaren. Algemeen wordt groei of krimp in deze markt erg beïnvloed

mogelijk gebleken. De gemiddelde bezoekfrequentie zou

door (lokale) economische omstandigheden. Cijfermatig inzicht

volgens het voorstel kunnen stijgen tot het gemiddelde van

in de lokale Roosendaalse markt van locaties voor evenementen,

de lokale regiotheaters of zelfs iets hoger, maar het potentieel

vergaderfaciliteiten en bijeenkomsten is niet voorhanden, maar de

publiek in deze regio bezoekt historisch gezien relatief weinig

huidige economische situatie in Nederland maakt dat deze markt is

theatervoorstellingen. We hebben onze kansen daarom gezocht

gekrompen.

in het initiëren van meer amateurvoorstellingen onder de noemer

De grote theaters die, net als De Kring, in staat zijn alle
producties die in Nederland worden aangeboden op de planken
te brengen.
In Roosendaal zijn – naast De Kring – de dichtstbijzijnde grote
theaters die van Rotterdam, Breda en Antwerpen. Het Chassé
Theater in Breda is als enige aan te merken als concurrent
omdat dit theater grote producties als musicals naar zich toe
trekt. De bezoekersaantallen van het Chassé lopen de afgelopen
jaren echter sterk terug, omdat de zaal erg groot (1500 plaatsen)
is en het aanbod hiervoor beperkt is.

•

De kleine en middelgrote theaters, die een brede maar
begrensde programmering aanbieden. De enige professionele
middelgrote theaters in West-Brabant zijn de Maagd in Bergen
op Zoom en de Nobelaer in Etten-Leur. Beide instellingen
hebben een multifunctioneel karakter.
De Maagd is niet zelfstandig, maar eigendom van de gemeente
Bergen op Zoom. Dat betekent dat de Maagd sterk afhankelijk
is van beleid en subsidies van de gemeente. Naast aanbieder
van professionele podiumkunst is de Maagd ook zeer actief op
educatief gebied, en het theater doet dat goed. In 2012 had de
Maagd 112 (professionele) voorstellingen en in totaal 55.000
bezoekers van voorstellingen en bijeenkomsten. De Maagd
wordt steeds meer een samenwerkingspartner van De Kring.
De Nobelaer, in 1958 gestart, ontwikkelde zich van cultureel
centrum tot een theater annex congrescentrum dat enkele jaren
geleden jaarlijks zo’n 15.000 bezoekers had. Nu programmeert
het Chassé theater er het aanbod en het aantal voorstellingen
is de afgelopen jaren bijna gehalveerd. De Nieuwe Nobelaer
is tegenwoordig meer een facilitair zalencentrum met een
educatieve functie (bibliotheek, beeldend en muziekonderwijs).
Het krijgt een nieuw gebouw met 250 stoelen en is dan alleen
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nog gericht op amateurvoorstellingen. De Nobelaer is dan ook
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onze eerste stappen op deze markt gezet. De vraag is of deze markt

voedingsbodem oplevert voor initiatieven van derden.
3.

Markttechnisch is een uitbreiding van het aantal professionele

‘Cultuur uit de Regio’. Daaruit is meer kaartverkoop gerealiseerd.
Door de ontwikkeling van het bedrijventerrein Borchwerf groeit in

4.

De Kring heeft zich meer gepositioneerd als middelpunt en

Roosendaal het aantal middelgrote bedrijven. De non-profit sector

ontmoetingsplaats van de inwoners van Roosendaal en de regio.

staat daarentegen sterk onder druk vanwege de omvangrijke

Hierbij ligt de nadruk minder nadrukkelijk bij een profilering als

bezuinigingen die de komende jaren worden doorgevoerd door
de overheid. Veel groei is dan ook niet te verwachten in deze

plek voor traditionele cultuurbeleving.
5.

commerciële markt.

In het gebouw van De Kring hebben de afgelopen planperiode
vernieuwingen plaatsgevonden, vooral in het het interieur.
Daarnaast zijn bij de diverse afdelingen jonge medewerkers

De belangrijkste concurrentie in de regio Roosendaal komt van de
St.-Jan, waar Hutten evenementen op maat organiseert. Zij hebben

aangetrokken.
6.

De eenzijdigheid als schouwburg is afgenomen en de veelzijdige

een ander type locatie dan De Kring, zijn minder flexibel en hebben

functie is inmiddels gemeengoed geworden bij de bevolking

beperkte faciliteiten. De locatie (één grote ruimte) leent zich wel

van Roosendaal. Dit blijkt uit de diversiteit bij de aanvragen voor

beter om een exclusieve uitstraling te creëren voor diners, recepties,
evenementen e.d.

2.4 Interne analyse

In deze paragraaf kijken we vooral naar de resultaten van De Kring

ruimteaccommodatie.
7.

Vanaf de zomer 2008 is de horeca in eigen beheer
geëxploiteerd; sindsdien is effectieve bewerking van de
commerciële verhuurmarkt mogelijk.

8.

De Kring realiseert tot op heden nog geen positief

in de afgelopen jaren en geven we een beoordeling van de sterke en

exploitatieresultaat op de voorstellingen. Qua subsidie/

zwakke punten van De Kring.

exploitatiebijdrage per inwoner scoort De Kring ongeveer op het
landelijke gemiddelde (bron VSCP).

2.4.1
jaren

Terugblik op resultaten van de afgelopen

De afgelopen periode is er beleid gemaakt en uitgevoerd conform de
afspraken in ons vorige bedrijfsplan. Terugkijkend zijn er veel zaken uit

9.

Wel zijn de inkomsten uit horeca- en verhuuromzet substantieel
gegroeid. De laatste twee exploitatiejaren zijn met kleine
overschotten afgesloten, dit ondanks de afname in de subsidie.

10. Er is de afgelopen jaren flink geïnvesteerd, niet alleen in het

inzicht in onze omgeving en onze organisatie
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2.4.2

Resultaten De Kring

De resultaten (verkoop minus inkoop) over de voorstellingen zijn de
afgelopen jaren per seizoen als volgt geweest:

Het resultaat over de voorstellingen is al jarenlang negatief. Dat
betekent dat de totale kaartverkoop de directe inkoopkosten van
alle voorstellingen niet goedmaakt. Vanaf 2011 is dit resultaat aan
het verbeteren, nadat in het seizoen 2010-2011 de resultaten sterk
waren gedaald. De afgelopen jaren hebben we de kosten voor de
voorstellingen weten te halveren.
In onderstaande grafiek zijn de resultaten weergegeven van de
afgelopen seizoenen per type voorstelling. De voorstellingen die
boven de nullijn staan hebben een positief resultaat behaald in dat
seizoen.
Hieruit valt te concluderen dat:
•

Alleen cabaret is elk jaar winstgevend.

•

Wisselend resultaat is er elk jaar voor familievoorstelling, musical
en muziektheater.

•

Elk jaar verliesgevend zijn dans, klassiek (behalve 2009-2010) en
toneel
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In de volgende grafiek is te zien dat dans, klassiek en toneel gezamenlijk bijna elk jaar het volledige verlies veroorzaken. In totaal is het verlies over
deze zeven seizoenen € -42.535 en voor dans, klassiek en toneel is dat €-48.367.

In onderstaande tabel is terug te lezen hoe onze professionele voorstellingen zich de afgelopen jaren hebben ontwikkeld. Belangrijk punt is dat de
garantiebedragen de afgelopen jaren fors zijn teruggebracht door het scherp voeren van onderhandelingen hierover:

Per seizoen 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013

aantal voorstellingen
aantal kaarten
besteld voor 1/9
garantiesommen
resultaat excl theatertoeslag

158
56.053
46.835
709.953
19.938

167
66.090
49.104
861.200
35.861

162
58.096
45.639
873.962
-28.494

194
60.929
42.808
825.948
-30.844

201
61.300
35.655
800.677
-56.929

182
47.067
29.090
562.142
-36.584

164
47.823
27.470
493.406
3.100

De som van de theatertoeslagen ligt de afgelopen jaren gemiddeld op

minder dan in 2008. Het te verwachten beeld is dat deze financiële

Een sterk te verbeteren punt is de uitvoering en planning bij bijzondere

is aangewezen als Cultuurplein en recent gerenoveerd. Dat biedt

€ 50.000. Dat betekent dat dit bedrag feitelijk nog bij de opbrengsten

geldstroom de komende jaren zeker niet meer zal toenemen.

of maatwerk bijeenkomsten. Het onderling goed afstemmen

ons veel mogelijkheden waarvan er al enkele zijn gerealiseerd. Het

van de professionele voorstellingen erbij geteld mag worden.

Theater De Kring zal er daarom alles aan moeten doen om de eigen

wat nodig is voor dit type bijeenkomsten – daar zijn geen goede

plein is door de gemeente als Cultuurplein heringericht en heeft

(commerciële) inkomsten te vergroten om zijn continuïteit veilig te

hulpmiddelen voor beschikbaar, zoals een planningssysteem –

nu een groot buitenpodium. Daarnaast beschikken we over een

stellen.

laat nog te wensen over. Een en ander gaat ten koste van onze

monumentale binnentuin. Het gebouw van De Kring is veelzijdig en

betrouwbaarheid richting klanten.

daardoor geschikt voor allerlei bijeenkomsten. Bovendien hebben

De gemeente Roosendaal, die theater De Kring destijds heeft
geïnitieerd, heeft zich de afgelopen paar jaar als belangrijkste financier
steeds meer teruggetrokken. De subsidie is inmiddels al zeker 25%
minder dan in 2008. Het te verwachten beeld is dat deze financiële
geldstroom de komende jaren zeker niet meer zal toenemen.
De gemeente Roosendaal, die theater De Kring destijds heeft
geïnitieerd, heeft zich de afgelopen paar jaar als belangrijkste financier
steeds meer teruggetrokken. De subsidie is inmiddels al zeker 25%
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2.4.3

Organisatie

De organisatie van De Kring is in de afgelopen jaren op orde gebracht.
Er is vijf jaar geleden gekozen voor een managementteam van vier
personen: de drie hoofden van de afdelingen techniek, marketing/
publiciteit en horeca/verhuur samen met de directeur. In totaal werken
er 22 mensen bij De Kring met een vast dienstverband (zie schema):

we de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in de horecafaciliteiten. Ook

2.4.4

Locatie en faciliteiten

Een groot voordeel voor De Kring is dat er maar één theater in de
stad staat en we geen directe concurrentie kennen. Ook zijn we in
de gelukkige omstandigheid dat het gebouw midden in de stad ligt
en er ook nog eens een ruime parkeergarage naast staat. Politiek is
er bovendien een keuze gemaakt in ons belang: het Tongerloplein

beschikken we over uitstekende moderne technische hulpmiddelen.
Met in totaal 1100 zitplaatsen is De Kring de grootste accommodatie
in de regio West-Brabant. Daar zijn alle aanverwante zaken zoals
foyer, bars en toiletruimtes op afgestemd. Het ontbreekt ons helaas
wel aan voldoende verkeersruimtes bij de diverse zalen voor de
technische en facilitaire spullen.

inzicht in onze omgeving en onze organisatie
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2.4.5

Financiële resultaten

Het bewust sturen op de opbrengst van onze voorstellingen en
aanvullende (commerciële) activiteiten heeft de afgelopen jaren
zijn vruchten afgeworpen. Het exploitatiesaldo verbeterde sterk de
afgelopen jaren. De Kring ontvangt steeds minder subsidiegeld van
de gemeente. Daartegenover staat dat de gemeente sinds 2009 een

kapitaalssubsidiëring heeft toegevoegd van 570.000 per jaar.
In onderstaande tabel zijn de financiële resultaten van de afgelopen
jaren bij elkaar gezet. Horeca is vanaf 2011 in een aparte
dochteronderneming ondergebracht, waarvan De Kring 100%
eigenaar is. De cijfers van deze dochteronderneming zijn ook in de
tabel verwerkt.

2.5 Conclusies

In onderstaande confrontatiematrix hebben we de belangrijkste
kansen/bedreigingen voor De Kring in korte termen weergeven. Dat
hebben we ook gedaan met wat we sterk en zwak vinden van onze
eigen organisatie. Dat is de samenvatting van onze SWOT-analyse.
Daaruit hebben we vervolgens conclusies uit getrokken door aan te
geven op welke punten we willen aanvallen, versterken, verbeteren en
terugtrekken.
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In de volgende hoofdstukken is weergegeven wat deze conclusies
betekenen voor onze missie, visie, ambities en doelstellingen de
komende jaren.
Theater De Kring zal er daarom alles aan moeten doen om de eigen
(commerciële) inkomsten te vergroten om zijn continuïteit veilig te
stellen.

inzicht in onze omgeving en onze organisatie
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De kern van
De Kring

In dit hoofdstuk beschrijven we de kern van De Kring. Die kern
bestaat uit vier onderdelen:

3.2 Visie

De mensen in onze regio willen wij elk jaar de mogelijkheid bieden
te genieten van podiumkunsten in alle vormen en uitingen van zowel
professionele, maar zeker ook lokale amateurgezelschappen. Ons
doel is het verbinden van mensen door ze samen te laten genieten en
beleven, zowel voor, tijdens als na een voorstelling of bijeenkomst.
Ons podiumaanbod is afgestemd op de vraag van ons lokale publiek.
Het bevat alle genres in meer of minder mate. Met dit aanbod en door
onze faciliteiten hebben wij voor ons publiek een gezichtsbepalende
plaats voor podiumkunsten in de regio Roosendaal. Wij dragen in
belangrijke mate bij aan de levendigheid in de stad.
Met onze partners aan het Cultuurplein en de Tuin (Museum
Tongerlohuys) bieden wij ons publiek een keten van culturele beleving.
Door onze horeca en onze faciliteiten goed op het Cultuurplein en
de Tuin af te stemmen, dragen wij eraan bij dat het publiek een
bijzondere locatie erbij heeft om van cultuur te genieten.

Deze vier onderdelen vormen samen de essentie ofwel de kern van
De Kring. Zij zijn voor ons het uitgangspunt bij de strategische koers
die we in dit bedrijfsplan uitstippelen. Want de wereld om ons heen
verandert voortdurend, maar onze kernuitgangspunten blijven staan.

3.1 Missie

‘Waarom wij bestaan’ hebben we uitgedrukt in een missie-statement:
een krachtig statement waarin de reden van ons bestaan is verwoord:
De Kring is een huis waar mensen elkaar ontmoeten en
geïnspireerd worden door een (culturele) beleving
Het gaat ons om mensen in onze regio en daarbuiten. Iedereen is
welkom. Het bieden van de culturele beleving staat voor ons centraal.
Maar we zullen ook commerciële belevingen organiseren om de
culturele mogelijk te maken. Met beleving bedoelen we ook echt
een beleving: origineel, kunstzinnig, humoristisch, muzikaal, enz.
Daar halen mensen inspiratie uit voor hun welzijn en persoonlijke
ontwikkeling. Daar werken wij graag aan.
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Wij willen de jeugd in Roosendaal vertrouwd maken met cultuur en
dan specifiek met theater. Dat doen wij samen met het onderwijs en
andere partijen in de stad.
Organisaties in de regio bieden wij de best gefaciliteerde
accommodatie om eigen zakelijke bijeenkomsten en (culturele)
podiumactiviteiten te organiseren. Zij kunnen rekenen op onze
flexibiliteit en onze technische mogelijkheden. Een marktconforme
prijsstelling zorgt ervoor dat wij aantrekkelijk voor ze zijn.
Onze medewerkers hebben plezier in hun werk, dragen met passie
onze missie uit en hebben de geschikte competenties en de juiste
middelen. Ze zijn klantgericht en multifunctioneel inzetbaar. En zij
begrijpen ook dat wij als team doelgericht en kostenbewust moeten
zijn om onze missie mogelijk te maken.
Wij zorgen telkens voor voldoende financiële buffers om onze
continuïteit te waarborgen en voortdurend te kunnen investeren in de
innovatie van ons aanbod, ons huis en onze faciliteiten.

de Kern van de kring
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3.3 Kernwaarden

3.4 Kernkwaliteiten

wij, wat kan de ander van mij verwachten. Het gaat dus over

van anderen. Kernkwaliteiten kunnen anderen niet zomaar kopiëren,

elke medewerker van De Kring. Daarom zijn de normen bij elke

want ze zijn uniek en geborgd in de genen van onze organisatie,

kernwaarde geformuleerd in de ‘ik’-vorm, waarmee we willen zeggen

processen, mensen en systemen.

Bij onze kernwaarden gaat het om ons gedrag: waarvoor staan

Een kernkwaliteit zegt in één of enkele woorden wat ons onderscheidt

dat elk van ons erop aanspreekbaar is.
De Kring heeft twee kernkwaliteiten:

Professionaliteit
•

ik versta mijn vak en blijf mezelf ontwikkelen

•

k neem mijn verantwoordelijkheid

•

ik ben kostenbewust

Klantgerichtheid
•

ik toon respect voor de wensen van de klant of bezoeker

•

ik doe moeite om de behoefte van onze klant of bezoeker te

•

Theatertechniek: door onze faciliteiten, ons gebouw, onze
aanpak en onze kennis en ervaring van theatertechniek, zijn wij
in staat om op dit gebied grote prestaties te leveren, die uniek
zijn voor Roosendaal e.o.

•

Multifunctioneel: dat komt tot uiting in de flexibiliteit van ons
gebouw, onze middelen, ons aanbod en de wijze waarop onze
medewerkers met gasten omgaan.

onderzoeken
•

ik ben duidelijk naar mijn klant of bezoeker aan welke
verwachtingen ik wel en niet kan voldoen

•

ik zorg dat ik weet wat onze klant of bezoeker van ons product
vindt

Flexibiliteit
•

ik zie veranderingen als een uitdaging en pas mij snel aan

•

ik heb het beoogde eindresultaat altijd in het vizier

•

ik durf van aanpak te wijzigen als het nodig is om mijn doel te
bereiken

•

ik sta open voor nieuwe ideeën, werkwijze en veranderingen

Samenwerken
•

ik stem mijn kwaliteiten en belangen af met die van een collega,
samen zijn we immers sterker

23

•

ik deel mijn kennis en ervaring met collega’s

•

ik geef informatie die voor anderen van belang kan zijn tijdig door

•

ik leer van mijn fouten en deel dit met mijn collega’s

de Kern van de kring

de Kern van de kring
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In dit hoofdstuk beschrijven we onze ambities voor de komende jaren. Dat doen we aan de hand van een aantal strategische thema’s per
kernwaarde:

Klantgerichtheid

•
•
•

Meer mensen ontmoeten
Dichtbij de beleving van onze bezoeker
Versterken amateurkunst

Samenwerken

•
•

Samenwerken op het Plein
Samenwerken met de Maagd

Flexibiliteit

•
•

Flexibel in de programmering
Groei van onze horeca en commerciële
activiteiten

Professionaliteit

•
•

Organiseren voor de toekomst
Onszelf ontwikkelen

4.1 Klantgerichtheid
4.1.1

Meer mensen ontmoeten

Als huis voor ontmoetingen onderscheiden wij vier type ontmoetingen:
1.

Programmering: geprogrammeerd professioneel en amateur aanbod.

2.

Ontmoeting: bijeenkomst van mensen, zoals met carnaval, café ontmoetingen, enz.

3.

Educatie: voorstellingen in schoolverband voor Roosendaalse scholen.

4.

Verhuur:
a.

Cultuur: o.a. amateurvoorstellingen.

b.

Commercieel: door bedrijven en andere organisaties voor grote en kleine gezelschappen, recepties, personeelsbijeenkomsten enz.

Het karakter van deze ontmoetingen is verschillend voor onze bezoekers, maar ook voor ons. Voor ons wordt dat vooral ook zichtbaar door de
inkomstenbronnen die deze verschillende types ontmoetingen met zich meebrengen:

Onze ambities
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Type ontmoeting

Inkomstenbron

Programmering

Kaartverkoop, horeca en incidenteel zaalverhuur

Ontmoeting

Horeca, incidenteel kaartverkoop

Educatie

Geen

Verhuur

Zaalverhuur, horeca, incidenteel kaartverkoop

onze ambities
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Kortom, we willen gebruik gaan maken van de technologische
Wij hebben de volgende ambities geformuleerd, die we naar 2017 minimaal gerealiseerd willen hebben, per ontmoeting:

mogelijkheden om meer te weten wat ons publiek graag wenst. Dat
zal kunnen betekenen dat wij concessies zullen moeten doen aan
onze eigen ambitie om een breed aanbod aan voorstellingen (denk
aan toneel, dans en concerten) elk jaar te bieden.
Ons publiek moet het hier naar de zin hebben. We willen hun een
plezierige avond bezorgen, ongeacht het type ontmoeting dat ze in
De Kring hebben. Wij zorgen voor een bij de ontmoeting passende
beleving door de aankleding, muziek, een speciaal optreden, een
bijzonder drankje of hapje, enz. We willen bereiken dat de bezoekers
van De Kring meer gaan praten over hun beleving in De Kring tegen
anderen.

4.1.3

4.2.1

Samenwerken op het Cultuurplein

De Kring gaat een wezenlijke bijdrage leveren om ervoor te zorgen dat
het Tongerloplein ook daadwerkelijk het beoogde Cultuurplein wordt:
een plein waar mensen elkaar ontmoeten met als basis cultuur in al
haar vormen. Cultuur is de reden dat de mensen daar naartoe komen
en in combinatie daarmee gezelligheid zoeken en een hapje en een
drankje nemen. Het museum en De Kring vormen met de activiteiten
op het plein een keten van culturele beleving. De organisatie van deze
evenementen ligt niet bij De Kring, maar bij een aparte stichting.
De Kring is ideaal gelegen ten opzichte van het plein en zal de
activiteiten actief ondersteunen. Door onze ambitie om dit type
ontmoetingen te laten groeien, zullen wij ook actiever onze rol hierin

Versterken amateur podiumkunst

spelen. Wij maken dit type evenementen mogelijk en zijn de kurk
waarop ze drijven. Aan het plein grenst ook het museum. Wij zoeken

Ook in de toekomst willen wij ruimte beschikbaar houden voor

de samenwerking met het museum steeds meer op. Het museum

onze Roosendaalse amateurs, maar ook verenigingen van buiten

kan ook als nieuwe aantrekkelijke locatie fungeren voor de activiteiten

Roosendaal zijn van harte welkom! We kunnen de verenigingen een

die bedrijven/organisaties in De Kring willen organiseren. De Kring

professioneel podium bieden en zijn daarvoor ook adequaat uitgerust.

zal het museum zijn diensten aanbieden voor horeca, schoonmaak,

Daarnaast proberen onze eigen professionele technici de helpende

beheer enz.

hand te bieden om de voorstellingen, op technisch niveau, zo
optimaal mogelijk te laten zijn.
Via informatieavonden (ontmoetingsavonden) willen wij een zo
breed mogelijke doelgroep bereiken: mensen die met hun vragen
en ideeën bij onze professionele mensen terecht kunnen over
bijvoorbeeld kaartverkoop, marketing, technische bespreking en
andere voorbereidingen. Ook voor zaalverhuur kunnen verenigingen

4.1.2

Dicht bij de beleving van de bezoeker

Zo’n informatieavond zou een vaste avond in de maand kunnen

Het is essentieel dat we meer mensen aan De Kring weten te binden de komende jaren. De bezoekersaantallen moeten omhoog. We gaan dat

zijn, waarbij ook simpele try-outs kunnen worden gehouden of waar

realiseren door te onderzoeken wat ons publiek wenst en dat vervolgens aan te bieden, en door ervoor te zorgen dat onze bezoekers daadwerkelijk

openbare repetities kunnen plaatsvinden.

een beleving ervaren.
We gaan heel gericht na wat ons publiek wenst. Dat doen we door:
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terecht, waarbij wij tijdig kunnen inspelen op bijvoorbeeld deadlines.

4.2 Samenwerken

Binnen De Kring is de samenwerking tussen onze medewerkers van

1.

onze voorgenomen programmering voor een volgend jaar te gaan toetsen bij vertegenwoordigers van bepaalde doelgroepen;

groot belang. Maar daarnaast werken wij ook samen met externe

2.

gericht te enquêteren na een voorstelling wat onze bezoekers ervan vonden en daar eventueel ook elektronische hulpmiddelen bij in te zetten;

partners, en in het bijzonder met onze partners op het Cultuurplein en

3.

publiek een keuze laten maken tussen voorstellingen in een bepaald genre.

met De Maagd.

onze ambities

4.2.2

Samenwerken met de Maagd

Met de Maagd gaan wij verder samenwerken met als primair doel de
kosten van onze theaters terug te brengen en van elkaar te leren. In
ieder geval richten we gezamenlijk een planningssysteem in.
Wij verwachten dat de Maagd over enkele jaren zelfstandig is. Dat is
van belang om op meer gebieden de samenwerking vorm en inhoud
te geven. We zoeken samenwerking op basis van complementaire
uitgangspunten en gezamenlijke doelen. Wij denken dan aan:
•

Het aanbod in de regio kwalitatief hoog houden.

•

Afstemmen van onze backoffice en horeca waar dat kan.

•

Kopiëren van elkaars sterke punten.

•

Gezamenlijk automatisering invullen.

•

Telefonische bereikbaarheid en telefonische kaartverkoop op één
plaats.

•

Gezamenlijk onderhandelen met producenten.

•

Ontwikkelen van systematiek van enquêteren van bezoekers.

onze ambities

28

In deze planperiode willen wij deze punten concreet maken en

Los van deze ambitie met het paviljoen, willen wij onze horeca omzet

een voorzijde en een achterzijde. De voorzijde bestaat uit de totale

We willen tot slot meer inzicht krijgen in de resultaten van onze

realiseren. Het gezamenlijk verlagen van kosten voorkomt dat wij

in 2017 met 50% laten stijgen ten opzichte van 2012. Dat realiseren

planning, organisatie en verkoop van de producten en diensten.

activiteiten. In dit bedrijfsplan hanteren we voor het eerst een indeling

te afhankelijk worden van de commerciële markt om onze missie

we door:

Het omvat de programmering van voorstellingen en activiteiten, de

in type ontmoetingen en we hebben daar onze doelstellingen op

kaartverkoop en de verhuur van de accommodatie. De achterzijde

gebaseerd. Om daar goed op te kunnen sturen zullen we onze

te realiseren. Overigens streven wij geen fusie na, aangezien dat de
lokale subsidierelatie met de gemeenten zou kunnen schaden.

4.3 Flexibiliteit
4.3.1

Flexibel in de programmering

Wij willen nieuwe vormen van programmering toe gaan passen. Door
open ruimtes te laten in de programmering ontstaat er door het jaar
heen meer ruimte voor aanvragen van bedrijven en organisaties. Het

Meer ontmoetingen met meer bezoekers (zie 4.1)

ofwel de binnenkant van het bedrijf voert uit en faciliteert: de

registratiesystemen (o.a. de kassa’s en het planningssysteem) en

•

Hogere besteding per bezoeker

uitvoering van alle ingekochte producten en diensten zoals technische

rapportages daarop aanpassen.

begeleiding/uitvoering, horecazaken en schoonmaakdiensten, en
Een hogere besteding per bezoeker kunnen wij realiseren doordat
bezoekers langer bij ons vertoeven en/of door ons aanbod te
verruimen. Wij denken dan bijvoorbeeld aan fingerfood van een
uitstekende kwaliteit, dat past bij het type ontmoeting (bijvoorbeeld

publiek moet ook hier zijn wensen mogelijk kunnen maken.

bij een evenement een luxe broodje en na een voorstelling een bakje

In de periode juni tot september zijn wij feitelijk gesloten. Wanneer

aan zullen moeten passen. Bij de realisatie van het paviljoen kan dit

straks de horeca open is, zullen we deze periode van het jaar ook
meer gaan benutten voor ontmoetingen in De Kring. We denken aan
bijvoorbeeld activiteiten voor kinderen in deze periode.

4.3.2 Groei van onze horeca en commerciële
activiteiten

In de commerciële markt willen wij de komende jaren blijven groeien.
Daarbij zijn en blijven we marktconform met onze prijzen. We willen
nog meer ervaring opdoen in wat voor type bijeenkomsten het
bedrijfsleven en andere organisaties goed bij ons vinden passen en
wat hun eisen en wensen aan ons zijn. Op basis daarvan zullen we

olijven). Dit betekent wel dat wij onze horecavoorzieningen daar op
gelijktijdig geschieden.

4.4 Professionaliteit
4.4.1

Organiseren voor de toekomst

De toename van vooral verhuur leidt er toe dat wij intern nog sterker
zullen moeten samenwerken met elkaar. We moeten met elkaar leren
hoe we evenementen kwalitatief goed en efficiënt organiseren. Een
projectmatige aanpak van evenementen hebben wij daarbij voor ogen.
Dat betekent voor de klant één aanspreekpunt en die medewerker
vertaalt de vraag van de klant door naar de organisatie. Deze
projectaanpak ondersteunen wij ook door ons reeds aangeschafte

ons de komende jaren nog nadrukkelijker gaan positioneren.

planningssysteem. Dit systeem zullen we de komende jaren zodanig

Wij willen voor onze commerciële activiteiten meer kleinere ruimtes

eenduidig en tijdig voor alle medewerkers beschikbaar is. Iedereen in

hebben. Dat kunnen we bij de uitbreiding aan de voorkant van ons
gebouw realiseren. We willen daar een gemeenschappelijke entree
met het museum gaan realiseren, het paviljoen. Door deze uitbreiding
zorgen we voor een verbinding tussen de tuin, het museum, ons
theater en het plein. De cultuuractiviteiten op het plein en in de tuin
zullen ook onze horecaomzet stimuleren. Daarnaast zullen we ook
profiteren van de museumbezoekers en het winkelend publiek dat
gebruik zal maken van onze terrassen. Om die reden zal onze horeca
ook overdag open zijn. De realisatie van deze ambitie zullen wij in een
separaat plan verder uitwerken.
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•
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gaan inzetten dat veel communicatie en informatie eenvoudig,
onze organisatie dient te (kunnen) weten wat er met onze klanten is

verslaglegging van alle activiteiten in ons nieuwe planningssysteem.

4.4.2

Onszelf ontwikkelen

Een succesvolle organisatie is een organisatie die inspirerend werkt
zowel naar de eigen mensen als naar degenen op wie men zich
met producten en diensten richt. Essentieel voor het inspirerend
organiseren is gemeenschappelijkheid in de missie, visie, het denken
en doen van de betrokkenen, gebaseerd op gedeelde waarden.
Inspirerend organiseren stimuleert veranderingen en ontwikkelingen
op grond van nieuwe inzichten. Problemen worden gedefinieerd als
uitdagingen en niet als bedreigingen. We leren van feiten en fouten
om het een volgende keer weer beter te doen. Daarvoor is een goede
onderlinge communicatie nodig, zowel binnen projecten als in het
regulier overleg tussen alle geledingen.
Wij gaan onze medewerkers meer kostenbewust maken, o.a. door
de invoering van projectmatige kostenregistratie van onze activiteiten.
Efficiency in onze processen en in ons dagelijks handelen moet
meer voorop komen te staan. We zullen onze medewerkers hierin
gaan begeleiden. Op het einde van de planperiode vinden onze
medewerkers het gebruikelijk dat wij elke ontmoeting ook evalueren
met elkaar op basis van de feitelijke cijfers. En vooral om daar lering
voor de volgende ontmoeting uit te trekken.

afgesproken.
Van onze medewerkers zullen wij ook steeds meer verwachten dat zij
meerdere taken kunnen en willen verrichten. Flexibiliteit naar de klant
stellen wij voorop. Het is onze kernkwaliteit, die wij de komende jaren
verder tot ontwikkeling willen laten komen. En dat vergt ook veel van
het gedrag van onze medewerkers.
Onze organisatie zal dus ook voldoende ruimte moeten bieden voor
onze medewerkers om hun eigen verantwoordelijkheid te kunnen
nemen. Op onze zoektocht zijn we twee werkterreinen gaan zien,

onze ambities
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