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 1. DE KONINKLIJKE SCHOUWBURG BELEIDSPLAN 2013-2016 

 

1.2 INLEIDING EN VISIE 

 

 
1.2.1 Inleiding 
 
Toneel zit Den Haag en de Koninklijke Schouwburg in de genen. Er zijn weinig plaatsen in de Westerse 
wereld waar stad en schouwburg zich in zo’n nauwe wisselwerking met elkaar hebben ontwikkeld.  
De Koninklijke Schouwburg is al ruim twee eeuwen Den Haags centrale toneelpodium en beschikt over 
één van de mooiste historische theaterzalen van Nederland. Samen met zijn vaste bespelers heeft hij 
onuitwisbare sporen nagelaten in het Haagse culturele leven. De vele toneel- en operagezelschappen die 
elkaar in de loop van zijn geschiedenis opvolgden, behoorden zonder uitzondering tot de beste van 
Nederland. De Koninklijke Schouwburg is dan ook van oudsher één van de belangrijkste en meest 
toonaangevende toneelhuizen van ons land. Den Haag is, met Amsterdam, één van de weinige steden in 
Nederland waar een groot toneelgezelschap levensvatbaar gehuisvest kan worden en waar een rijke en 
gevarieerde toneelprogrammering weerklank vindt bij een breed en geïnteresseerd publiek. De Koninklijke 
Schouwburg biedt ook nu een programmering van het beste dat de nationale en internationale 
toneelwereld te bieden heeft en is de standplaats van het Nationale Toneel, één van Nederlands beste 
repertoiregezelschappen. Een grootse traditie die een grootse toekomst verdient. 
 
Dit beleidsplan geeft antwoord op de vraag hoe de Koninklijke Schouwburg in een snel veranderende 
samenleving en in tijden van bezuiniging het toneel een betekenisvolle plek in de Haagse samenleving 
blijft geven en een leidende rol blijft spelen. Traditie betekent vernieuwing. De Koninklijke Schouwburg 
gaat uit van zijn traditie, kiest voor de podiumkunsten van het woord en investeert in de toekomst door 
nieuwe wegen in te slaan en duurzame samenwerking aan te gaan.  
 
1.2.2. Visie 
 
Wij zijn verbonden met de stad Den Haag - zetel van de nationale regering, hofstad en internationale stad van recht en vrede 
- vanwege het aanwezige gevoel voor kwaliteit, het bezonken oordeel, de liefde voor taal, toneel en literatuur en het open, 
internationale karakter.  
 
Wij beheren een prachtig monumentaal gebouw, dat met zijn bijzondere architectuur en zijn rijke bespelingstraditie een icoon 
is van de Haagse stadscultuur. De historische theaterzaal wordt geroemd vanwege zijn akoestiek, sfeer en intimiteit en is als 
geen andere zaal geschikt voor het gesproken woord. Wij blijven het gebouw - met respect voor de geroemde kwaliteiten - 
voortdurend vernieuwen en aanpassen aan de wensen en behoeften van de hedendaagse gebruiker. 
 
Wij bieden een aantrekkelijke en toegankelijke toneelprogrammering voor jong en oud van het beste dat de nationale en 
internationale toneelwereld te bieden heeft en presenteren daarnaast Nederlands beste cabaretiers. De mensen die wij willen 
bereiken zijn op zoek naar inspiratie, zingeving en ontspanning.  
 
Wij richten ons op een breed publiek en willen dat de bezoeker bij ons anders - met nieuwe energie, aangeraakt - de deur uit 
gaat dan hij er is ingekomen, geïnspireerd het leven weer in wandelt en zich er op een nieuwe manier verbonden mee weet.  
 
Wij bieden hoge kwaliteit in programmering en dienstverlening. 
 
De traditie is voor ons de springplank naar de toekomst: wij putten uit het culturele werelderfgoed van het toneel, houden het 
op een eigentijdse manier en in zijn eigentijdse vormen beschikbaar en voorzien het van betekenis voor de generaties van nu en 
straks. Wij dragen door educatie en talentontwikkeling bij aan het publiek en de kunstenaars van morgen. Wij vormen 
samen met onze partners, het Nationale Toneel en Theater aan het Spui in Den Haag een nationale toneelvoorziening van 
topkwaliteit . Wij zijn de Koninklijke Schouwburg. 
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1.3. PLANNEN EN ACTIVITEITEN VOOR DE PERIODE 2013-2016  

 

 

 

1.3.1 Inleiding 
 
Toneel vertegenwoordigt een belangrijke culturele meerwaarde voor Den Haag. Dit blijkt ook uit de 
resultaten van het rapport Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011, waarin 80% van de respondenten zegt 
toneel belangrijk te vinden. Voor de Koninklijke Schouwburg is de belangrijkste vraag voor de komende 
jaren hoe het toneel in Den Haag zijn belangrijke en betekenisvolle positie behoudt en versterkt. De 
Koninklijke Schouwburg blijft daar een leidende rol in spelen. De Koninklijke Schouwburg kiest voor een 
versterking van de samenwerking met het Nationale Toneel en Theater aan het Spui. De stad heeft met 
deze drie instellingen belangrijke troeven in handen om die culturele meerwaarde zowel op stedelijk als op 
landelijk niveau voort te zetten en te versterken. Zij behoren tot de culturele schatten van de stad. Deze 
drie instellingen vormen samen de Haagse basisketen voor toneel, jeugdtheater en toneeleducatie. De 
Koninklijke Schouwburg kiest daarnaast voor nauwe samenwerking met Theaters Diligentia en Pepijn 
waarmee hij de Haagse basisketen voor cabaret vormt. De vier instellingen vormen samen de Haagse basis 
van de podiumkunsten van het woord. 
 
De omvang van de bezuinigingen op de Haagse begroting voor kunst en cultuur zal een herschikking van 
de Haagse culturele infrastructuur tot gevolg hebben. De Koninklijke Schouwburg hoopt dat de gemeente 
Den Haag zal kiezen voor het behoud en de versterking van de twee hier beschreven ketens van duurzaam 
met elkaar samenwerkende instellingen. Zij willen onderdeel uitmaken van een weliswaar kleinere, maar 
ook sterkere Haagse culturele infrastructuur, die ook in de toekomst hoge kwaliteit en pluriformiteit 
binnen het stedelijke culturele leven kan waarborgen en waarmee de stad op weg kan naar Culturele 
Hoofdstad van Europa 2018.  
 
1.3.2 Toneelalliantie - Samenwerking 
 
De Koninklijke Schouwburg gaat nauw samenwerken met het Nationale Toneel en Theater aan het Spui 
aan de ontwikkeling van een nationale toneelvoorziening in Den Haag, verder genoemd de toneelalliantie, 
om de toekomst van het toneel in Den Haag op een hoog kwaliteitsniveau te borgen en een nationale 
uitstraling te geven. Alle facetten binnen de keten komen daarbij aan bod: toegankelijk toneelaanbod van 
hoge kwaliteit voor jong en oud, wereldrepertoire voor mensen van nu, internationalisering, 
publieksverbreding en publieksvernieuwing, talentontwikkeling, educatie, schoolvoorstellingen en relatie 
met het onderwijs, cultureel ondernemerschap en efficiënte bedrijfsvoering. Samen kunnen de drie 
instellingen een uitgebreid, aantrekkelijk en gevarieerd toneelaanbod verzorgen voor Den Haag en een 
toneelvoorziening vormen voor de stad die ook de toekomst van het toneel waarborgt. 
 
Doelstellingen 
De toneelalliantie beoogt 

• Een heldere toneelinfrastructuur in Den Haag door een betere afstemming van productie en 
programmering 

• Groter publieksbereik en een grotere maatschappelijke werking van het toneel 

• Grotere synergie tussen de instellingen 

• Grotere synergie tussen de toneelsector en het onderwijs 

• Grotere bijdrage aan het Haagse culturele klimaat 

• 600 toneelvoorstellingen per jaar voor 125.000 toneelbezoeken in Den Haag, waarvan 25.000 kinderen 
en jongeren, wat een groei inhoudt van ongeveer 15% binnen de toneelalliantie. 
 

De partners binnen de toneelalliantie behouden ieder hun eigen rol en verantwoordelijkheid.  
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De samenwerking moet ertoe leiden dat er met minder overheidssubsidie toch meer kan worden 
gerealiseerd dan voorheen. Een uitgebreide beschrijving van de toneelalliantie is als bijlage bijgevoegd. 
Een aantal facetten van de samenwerking wordt ook hieronder beschreven in paragraaf 1.3.3.  
Theaters Diligentia en Pepijn zullen op een aantal onderdelen worden opgenomen in het verband van de 
toneelalliantie, met name op het gebied van de samenwerking in de backoffice (Financiën, HRM, 
Techniek, Marketing).  
 
1.3.3 De Koninklijke Schouwburg: Toneelschouwburg in een toneelstad 
 
Het artistieke beleid van de Koninklijke Schouwburg richt zich in de komende beleidsperiode op de 
podiumkunsten van het woord en in meer specifieke zin op de verdere versterking van het toneelprofiel. 
De bredere bedding waarin dit gebeurt is de toneelalliantie, waarin de Koninklijke Schouwburg fungeert 
als het centrale toneelpodium en topinstituut en het samenwerkingsverband voor cabaret met theaters 
Diligentia en Pepijn. De Koninklijke Schouwburg richt zich in zijn artistieke beleid op een goed evenwicht 
tussen hoge artistieke kwaliteit en toegankelijkheid. 
 
De Koninklijke Schouwburg in een nationale context 
De Koninklijke Schouwburg functioneert wat zijn aanbod betreft in een nationale context. Wat de 
ontwikkelingen binnen het gesubsidieerde aanbod betreft is de Koninklijke Schouwburg actief deelnemer 
aan de gesprekken hierover tussen de Nederlandse schouwburgen, die een rol spelen in de landelijke 
basisinfrastructuur (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Parkstad Brabant (Eindhoven/Tilburg), 
Maastricht, Arnhem, Groningen) en de gesubsidieerde toneelgezelschappen uit de basisinfrastructuur 
(Toneelgroep Amsterdam, het RO-theater, het Nationale Toneel, De Utrechse Spelen, Het Zuidelijk 
Toneel, Toneelgroep Maastricht, Toneelgroep Oostpool, het Noord Nederlands Toneel). Doel van deze 
overleggen is een betere afstemming tussen aanbod en afname. Repertoirekeuze, afstemming tussen 
regionaal en nationaal aanbod, herneming van succesvolle producties, coproductie, gezamenlijke 
marketing zijn belangrijke agendapunten. Ook met een aantal ‘vrije’ producenten wordt gesproken over 
coproductie, seriebespeling en gezamenlijke marketing. Deze gesprekken zijn van belang voor de 
toekomst van het toneelaanbod in de Koninklijke Schouwburg en dus ook in Den Haag en zullen naar 
verwachting tot concrete afspraken leiden nadat de subsidies zullen zijn verdeeld.  
 
Positionering 
De positionering van de Koninklijke Schouwburg: Toptheater voor iedere Hagenaar in een Haagse 
toplocatie. Hij gaat ook in dialoog met zijn publiek, onder andere via de sociale media, om zijn publiek 
beter te leren kennen en bedienen. De Koninklijke Schouwburg is met het hierboven beschreven artistieke 
beleid de meest gespecialiseerde grote schouwburg van Nederland en is daarmee lokaal, regionaal en 
nationaal zeer onderscheidend. Dit effect wordt nog versterkt door zijn functie als standplaatstheater van 
het Nationale Toneel. Ten slotte is ook voor de Koninklijke Schouwburg artistieke kwaliteit een 
basiscriterium en bestaat de kunst van het programmeren er in hoge mate uit om in alle smaakcategorieën 
voorstellingen van hoge kwaliteit te vinden. Wij werken daarbij vanuit de overtuiging dat er in alle 
categorieën voorstellingen bestaan, die met intelligentie, passie en vakmanschap zijn gemaakt en die borg 
kunnen staan voor een kwaliteitservaring bij het publiek.  
 
 
Aantal toneelvoorstellingen en publieksbereik 
De samenwerkingspartners binnen de toneelalliantie spelen en programmeren samen in de verschillende 
zalen ongeveer 600 toneelvoorstellingen per jaar, waarvan 150 door het Nationale Toneel, voor 
verschillende doelgroepen, met een gezamenlijk publieksbereik van 125.000 toneelbezoeken per jaar, 
waarvan 25.000 kinderen en jongeren. De Koninklijke Schouwburg zelf programmeert 300 voorstellingen 
per jaar (waarvan ongeveer 200 toneelvoorstellingen die onderdeel uitmaken van het hierboven genoemde 
bereik van de toneelalliantie), ontvangt in totaal 95.000 bezoekers en een gemiddelde zaalbezetting van 
70%. Daarnaast ontvangt de Koninklijke Schouwburg nog eens 10.000 bezoekers met zijn commerciële 
activiteiten. De samenwerking tussen de verschillende instellingen zal een grotere publieksuitwisseling 
bewerkstelligen tussen de theaters. De marketingafdelingen van de drie (en eventueel vier) instellingen 
zullen nauw gaan samenwerken en op termijn worden samengevoegd. Er zal ook samenwerking worden 
gezocht met organisaties als Theater Dakota, de wijkbibliotheken, en Haagse sportclubs om de 
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publieksverbreding te bewerkstelligen. Krachtenbundeling leidt tot kennisdeling en maakt specialisatie 
mogelijk, waardoor effectiever beleid zal kunnen worden ontwikkeld op het gebied van online marketing, 
sociale media, database analyse, publieksonderzoek, campagneontwikkeling en doelgroepenbenadering. 
Database analyse en publieksonderzoek worden steeds belangrijker worden, omdat het publiek steeds 
meer gesegmenteerd moet worden op zijn eclectische culturele voorkeuren en andere lifestyle-elementen 
en minder op de klassieke sociaaleconomische indicatoren. Sociale en andere media worden steeds 
belangrijker, omdat zij de kanalen zijn waarlangs organisaties met hun klanten, maar vooral ook klanten 
onder elkaar over de instelling communiceren. De dialoog met de klant zal een belangrijke beleidsprioriteit 
zijn. Zij vormen ook een cruciaal feedbacksysteem waar elke instelling alert aan zal moeten deelnemen. 
Ook op het gebied van de ticketing zal nauwer worden samengewerkt: door “in the cloud” 
(ticketingsysteem op het internet) te gaan werken komt er één gezamenlijke klantendatabase, een 
belangrijke voorwaarde voor verregaande samenwerking in de marketing. 
 
Sponsoring, mecenaat en fondsenwerving 
De Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel gaan nauw samenwerken op het gebied van 
sponsoring, mecenaat en fondsenwerving. Hun doelstellingen hebben dermate veel verwantschap en het 
‘jachtgebied’ is relatief klein, dat zij hebben besloten samen een projectbureau ‘Development’ in te richten 
en op dit gebied geheel samen op te trekken, met gelijke verdeling van de kosten en de opbrengsten. 
Onder het motto: “World class drama in a world class venue”. Het projectbureau zal sponsorbeleid 
ontwikkelen dat zich vooral richt op het bedrijfsleven, een donorprogramma dat zich richt op het 
particulier mecenaat en een systematische benadering van culturele particuliere vermogens- en 
overheidsfondsen. De financiële doelstellingen voor dit programma zijn ambitieus, maar geven in de 
eerste jaren nog geen hoog netto rendement, omdat eerst geïnvesteerd zal moeten worden in de opbouw 
van het projectbureau en de benodigde netwerken. Daarnaast zal rekening moeten worden gehouden met 
het ongunstige economische gesternte waaronder deze activiteiten zullen worden gestart. De baten zullen 
onder meer worden gebruikt om bijzondere artistieke en educatieve projecten te financieren. De beide 
instellingen gaan hiermee in 2012 van start om zo een stevige financiële basis te leggen, waarmee we de 
kwaliteit, het onderscheidende karakter en de toekomst van het toneel in Den Haag veilig kunnen stellen. 
De Koninklijke Schouwburg zet ook de ontwikkeling van de commerciële exploitatie van het gebouw 
voort, die een belangrijke pijler vormt van zijn cultureel ondernemerschap. De Koninklijke Schouwburg 
stelt zich ten doel om het aandeel eigen inkomsten, de komende jaren te verhogen tot rond de 43%.  
De toneelalliantie heeft tenslotte een efficiencydoelstelling (zie bijlage). 
Gebouw en gastvrijheid 
Juist omdat beleving en lifestyle zo’n belangrijke rol spelen bij theaterbezoek ontwikkelt de Koninklijke 
Schouwburg een plan voor de herinrichting van het voorgebouw. Theaterbezoek is meer dan alleen de 
voorstelling. Ook de sociale context - sfeer en gastvrijheid - is van groot belang voor de beleving. De 
toegankelijkheid van de Koninklijke Schouwburg en daarmee de kwaliteit van het theaterbezoek kunnen 
nog meer worden verhoogd. Het plan zal in 2012 gereed zijn. Daarna zal worden bekeken op welke 
manier en in welk tempo de uitvoering zal plaatsvinden. 
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1.4. BEDRIJFSVOERING 

  

 
Binnen de bedrijfsvoering leggen we de komende jaren een aantal duidelijke accenten: ontwikkeling van 
een meer klantgerichte cultuur, ontwikkeling van partnerships en allianties, zowel voor de culturele als de 
commerciële activiteiten, vergroting van de efficiency door flexibilisering van de interne organisatie en het 
herstellen van onze commerciële inkomsten naar het niveau van 2008.   
 
Om onze output te vergroten en onze interne organisatie te flexibiliseren is het nodig om de spanwijdte 
van de directie zowel intern als extern te vergroten. Daarom heeft de Raad van Toezicht besloten om in 
2012 de directie te versterken. Er wordt een artistiek directeur (de huidige directeur, ook 
directievoorzitter) en een zakelijk directeur (de huidige adjunct directeur) benoemd. Daarnaast wordt het 
huidige managementteam verkleind door de staffuncties uit het managementoverleg te halen. Dit brengt 
een verbetering van de interne communicatie met zich mee en creëert kortere interne overleglijnen.  
 
Binnen het personeelsbeleid legt de Koninklijke Schouwburg zijn focus op het versterken van zijn functie 
als werk–leerbedrijf. Doel hiervan is onze kennis en ervaring te retourneren aan de samenleving, onze 
medewerkers vakinhoudelijk bij de tijd te houden, ons mobiliteitsbeleid te kunnen verbreden en op een 
flexibele wijze een positieve verjongende input te krijgen op de gemiddelde hoge leeftijd binnen ons 
werknemersbestand (ouderenbeleid) met een relatief langdurig arbeidsverband, gemiddeld 17,3 jaar 
(doorstromingsbeleid). Prioriteit tot 2013 ligt bij het terugdringen van het ziekteverzuim en een 
flexibilisering van de loonkosten.  


