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Voorwoord  

 

Naar een ondernemende cultuur 

 

Een concertgebouw en een stadstheater. Elk met een eigen gezicht. Met volop aandacht voor culturele en 

maatschappelijke doelen, voor een breed aanbod van theatervoorstellingen en concerten, en met 

aanhoudende aandacht voor de bedrijfsexploitatie, geven wij vorm aan de beleidsambities van Musis en 

Stadstheater Arnhem. We streven naar optimale zichtbaarheid van alle activiteiten met zo veel mogelijk 

bezoekers, waar mogelijk in samenwerking met culturele en andere partners in stad en regio. 

 

In dit bedrijfsplan laten we zien hoe we inspelen op landelijke trends, zoals het (voorlopige) behoud van 

een aantrekkelijke voorverkoop bij de aanvang van een seizoen en de geconstateerde trendbreuk in het 

uitstel-koopgedrag van de bezoeker. Dit vraagt om gerichtere en anders getimede marketinginspanningen 

en vooral om merkbekendheid! Deze omslag vraagt tijd en vooral deskundigheid en aandacht.  

 

Als theater en concertgebouw van en voor de stad en de regio, werken we de komende jaren aan 

vernieuwing en verbreding van aanbod en publiek. We verbinden ons met een breed publiek door 

structurele samenwerking met gezelschappen, onderwijs- en zorginstellingen en bijzondere groepen in 

onze samenleving, en door het theater naar 'de wijk' te brengen. We doen ons best om de huidige 

kwaliteit en kwantiteit van het aanbod te handhaven. We doen ons uiterste best om de toegangsprijzen 

betaalbaar te houden.  

 

Musis & Stadstheater functioneren van harte als vliegwiel in de doelstellingen en ambities zoals de stad 

Arnhem zich deze in de cultuurnota Stroom stelt: verbreding van het bereik en de participatie met 

cultuur, versterking van de culturele keten, profilering en vitalisering van het culturele klimaat en 

verbetering van het vestigingsklimaat. De renovatie en verbouw van Musis en later ook de opknapbeurt 

van het Stadstheater raken aan alle drie de doelen en zullen zeker ook een gunstige spin off voor andere 

culturele instellingen met zich mee brengen. 

 

Dit bedrijfsplan gaat ook over onze inspanningen om nieuwe bronnen van inkomsten te genereren. Een 

gezonde exploitatie en de opbouw van een eigen vermogen zijn noodzakelijk om onzekerheden van de 

toekomst tegemoet te kunnen treden. In de meerjarenbegroting nemen wij u mee in de opbouw van een 

publieke organisatie die binnen een paar jaar als een professionele organisatie zijn bestaansrecht op tal 

van fronten zal laten zien.  

 

Musis en Stadstheater Arnhem zijn in 2014 gestart om te werken aan een omslag in de bedrijfsvoering en 

-cultuur. En op 1 januari 2016 is het dan zover: de 'oude' gemeentelijke dienst MSSA gaat als Musis en 

Stadstheater Arnhem verder als professioneel en verzelfstandigd cultuurbedrijf.  

 

Wij weten ons bij dit proces van verandering en opbouw van een nieuwe organisatie ondersteund door 

gemeente, provincie, en een brede groep uit de samenleving. 

 

Gijsje van Honk, a.i. directeur 

Mei 2015  
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1. Context 

Het bedrijfsplan dat voor u ligt, is een weerslag van de plannen van Musis & Stadstheater Arnhem voor de 

komende vier jaar 2016-2019. Het bedrijfsplan brengt de inhoudelijke en bedrijfsmatige uitgangspunten in 

kaart waarmee we de transitie van gemeentelijke dienst naar een duurzame en verzelfstandigde cultuur-

instelling realiseren. In dit eerste hoofdstuk schetsen we de aanloop naar de verzelfstandiging. 

 

1.1 De weg naar verzelfstandiging 

In het collegeakkoord van 2006-2010 van de gemeente Arnhem is opgenomen dat onderzocht moet 

worden of externe verzelfstandiging van de gemeentelijke dienst Musis Sacrum en Stadsschouwburg 

Arnhem (MSSA) haalbaar en wenselijk is. Dit leidde tot een onderzoek van PricewaterhouseCoopers 

(PwC). In 2009 heeft de gemeenteraad van Arnhem het principebesluit genomen en begin 2014 heeft het 

college een besluit genomen, op basis van het onderzoeksrapport van PWC, dat de gemeentelijke dienst 

extern verzelfstandigd zou moeten worden. Ook andere werkmaatschappijen van de gemeente werden 

de laatste jaren verzelfstandigd. De gemeente heeft sinds 2010 de geplande ontvlechting voorbereid.  

 

In dit kader werd begin 2013 adviesbureau LAgroup aangetrokken om de organisatie financieel en 

bedrijfsmatig door te lichten en een oordeel te geven over in hoeverre de organisatie voldoende 

slagvaardig en toekomstbestendig zou zijn om zelfstandig verder te kunnen. Uit de doorlichting bleek dat 

de organisatie zich tot dusver te weinig als cultureel ondernemer heeft opgesteld en te weinig heeft 

samengewerkt met de huisgezelschappen, met andere culturele organisaties in de stad en het 

bedrijfsleven. LAgroup signaleerde verder dat de organisatie de laatste jaren niet voldoende heeft 

ingespeeld op het veranderde culturele veld en publieksbehoeftes en dat het eigen inkomsten 

genererende vermogen van de organisatie te beperkt was om op eigen benen te kunnen staan. Er werd 

bijvoorbeeld nauwelijks belang gehecht aan het werven van externe gelden.  

Een interne reorganisatie was volgens LAgroup noodzakelijk, omdat de organisatie in de oude vorm niet 

meer voldeed aan de eisen van de tijd waarin zelfredzaamheid en een zelfbewustzijn onontbeerlijk zijn 

voor het voortbestaan van een dergelijke culturele organisatie. Mede naar aanleiding van het rapport van 

LAgroup is een aantal stappen ondernomen om de organisatie te verbeteren en de verzelfstandiging 

verder voor te bereiden. Besloten werd een plan te ontwikkelen om de organisatie per 1 januari 2016 uit 

het ambtelijk apparaat van de gemeente Arnhem te halen en per die datum zelfstandig verder te gaan als 

Stichting Musis & Stadstheater Arnhem. De medewerkers van Musis & Stadstheater Arnhem en de 

projectgroep Verzelfstandiging van de gemeente Arnhem hebben gedurende 2014 en 2015 gezamenlijk 

gewerkt aan de totstandkoming van dit plan.   

 

1.2 Bezuiniging 

In de aanloop naar de verzelfstandiging heeft MSSA een bezuinigingstaakstelling van de gemeente 

opgelegd gekregen. Het budget werd per 2015 met € 450.000 verminderd van € 3,2 miljoen naar € 2,75 

miljoen en wordt vanaf 2016 met structureel € 50.000 verminderd naar € 2,7 miljoen. De verwerking van 

de bezuinigingstaakstelling van € 500.000 binnen de begroting en exploitatie is inherent aan alle 

voorbereidende activiteiten naar de verzelfstandiging per 1 januari 2016. De organisatie heeft intern 

stevig ingezet op het voldoen aan de taakstellende bezuiniging. Een opgaande lijn van resultaat-

verbeteringen en bezuinigingen en hervormingen vangt de lagere subsidie op. 
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1.3 Reorganisatie 

Om de organisatie voor te bereiden op  de verzelfstandiging heeft binnen MSSA in 2014 een reorganisatie 

plaatsgevonden; de oude organisatiestructuur en -cultuur stonden een beoogde efficiënte en effectieve 

werkwijze in de weg. De reorganisatie werd opgedeeld in twee fases. De bezetting van de primaire 

sleutelfuncties (MT) in de nieuwe organisatiestructuur was de eerste stap naar een stabiele en 

slagvaardige organisatie (Fase A). Fase B betrof de overige herinrichting van de organisatie om per 

1 januari 2016 optimaal te functioneren als verzelfstandigde organisatie. De visies van directeur en het 

MT waren hierin leidend en uitgangspunt om de huidige medewerkers zoveel als mogelijk een passende  

plaats te geven in de nieuwe organisatie, uitgaande van hun ervaring, expertise, kwaliteit en 

inzetbaarheid. 

1.4 Verbouwing en renovatie 

Naast de verzelfstandiging en reorganisatie zijn er een verbouwing en renovatie gepland van Musis en 

Stadstheater Arnhem die voortkomen uit zowel ambitie (verbouwing) als noodzaak (renovatie). 

Musis - In juni 2015 wordt gestart met de bouw van een nieuwe grote zaal (1.086 zitplaatsen, 2.000 

staanplaatsen, multifunctioneel voor klassieke muziek, popmuziek, festivals en evenementen). De 

verbouwing geeft een impuls aan het accommodatieniveau, de bedrijfsvoering en aan de kwaliteit van het 

centrumgebied. Het nieuwe gebouw ondersteunt de ontwikkeling van nieuwe culturele concepten en 

nieuwe publieksstrategieën en biedt optimale kansen voor cultureel ondernemerschap, ook voor het 

middensegment, het amateurcircuit en voor tijdelijke activiteiten. De nieuwe zaal van Musis is vanaf het 

culturele seizoen 2016-2017 inzetbaar. In datzelfde seizoen worden ‘de voorkant’ (het huidige, oude 

Musis Sacrum, inclusief Concertzaal) en Grand Café Mahler gerenoveerd. Grand Café Mahler is gedurende 

de gehele bouwperiode open. Vanaf oktober 2017 is Musis in zijn geheel weer open en kan het gebouw 

volledig worden ingezet.  

Stadstheater Arnhem - Sinds de Startnotitie Cultuur in Rijnboog (2005) was de inzet om de schouwburg-

functie als onderdeel van het kunstencluster te verplaatsen. In 2012 is besloten om het Stadstheater op 

de huidige locatie te handhaven. Het onderhoud aan het casco is de afgelopen jaren tot het minimum 

beperkt gebleven, waardoor de conditie van het schouwburggebouw achteruit is gegaan en inmiddels 

bijna niet meer voldoet aan de eisen. Knelpunten zijn onder andere de slechte luchtbehandeling, lekkages 

dak, verouderde installaties, bekabeling en een trekkenwand die niet meer aan de technische eisen 

voldoet, het slechte zitcomfort op het 2e balkon en een niet optimaal functionerende ontvangstfoyer en 

toegang tot het gebouw. Om het Stadstheater weer in goede conditie te brengen voor in ieder geval de 

komende veertig jaar wordt na de verbouwing van Musis dit gebouw gerenoveerd. Deze renovatie wordt 

volgens plan in oktober 2018 afgerond. 

1.5 Status en doel bedrijfsplan 

Dit bedrijfsplan is opgesteld voor een periode van vier jaar, van 2016 tot en met 2019. In dit plan komen 

de hierboven beschreven processen samen, namelijk verzelfstandiging, reorganisatie, verbouwing en 

renovatie en verzelfstandiging. De jaren 2016, 2017 en 2018 zullen geen ‘normale’ kalenderjaren zijn voor 

de organisatie en de bedrijfsvoering, omdat afwisselend diverse zalen dicht zullen zijn, met gevolgen voor 

de exploitatie. Wij beschouwen 2019 als het eerste ‘normale’ kalenderjaar waarin de gebouwen en 

organisatie volledig operationeel zijn. We gaan uit van de verbouwingsplannen zoals die nu bekend zijn en 

houden hiermee rekening in ons bedrijfsplan. Wanneer zich veranderingen voordoen, zal dit invloed 

hebben op de in dit bedrijfsplan beschreven zaken. 

 



Bedrijfsplan    |   28 mei 2015 

 7 

Het bedrijfsplan is geen bedrijfsplan voor een geheel nieuwe organisatie, daarom omschrijven we niet alle 

processen en detail, maar focussen we op de effecten van de verzelfstandiging en op de onderwerpen 

waarvan de koers wordt bijgesteld.  

 

Met dit bedrijfsplan wil Stichting Musis & Stadstheater Arnhem: 

- inzicht geven in de strategische koers van de verzelfstandigde organisatie en schetsen binnen welke 

context de nieuwe organisatie gaat opereren; 

- een visie geven op en inzicht geven in de toekomstige financiële, bedrijfsmatige en personele 

organisatie, gevoed door het traject dat Musis & Stadstheater Arnhem sinds januari 2014 heeft 

doorlopen, in samenwerking met de projectgroep Verzelfstandiging van de gemeente Arnhem.  

 

Op het Concept Bedrijfsplan en de meerjarenbegroting 2016-2019 heeft Musis & Stadstheater Arnhem in 

mei 2015 een second opinion laten uitvoeren door adviesbureau Berenschot. De aanbevelingen van het 

onderzoek zijn waar mogelijk verwerkt in dit bedrijfsplan. Daarnaast heeft het Expertiseteam 

Verzelfstandiging van de gemeente in mei 2015 een reactie gegeven op het bedrijfsplan, ook deze 

suggesties zijn waar mogelijk verwerkt.  
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2. Timing & meerwaarde verzelfstandiging 

In dit hoofdstuk gaan we in op de timing van de opgave waarvoor Musis & Stadstheater Arnhem staat en 

zetten we introducerend de meerwaarde van de verzelfstandiging uiteen.  

 

2.1 Timing  

The only reason for time is so that everything doesn't happen at once. 

Albert Einstein  

 

Voor de medewerkers van Musis & Stadstheater Arnhem slaat het bovengenoemde citaat van Albert 

Einstein de spijker op zijn kop. Bij Musis & Stadstheater Arnhem gebeurt momenteel wél alles tegelijk. De 

factor tijd zorgt hiermee voor een complicerende factor. In het vorige hoofdstuk hebben we de achter-

grond omschreven waartegen de verzelfstandiging zich afspeelt. De verzelfstandiging op zichzelf is een 

complexe exercitie die ook intern onzekerheid met zich meebrengt voor het personeel (wat gaat er 

veranderen, wat gebeurt er met de cao), en een cultuuromslag en flexibiliteit vraagt van de organisatie.  

Maar naast de verzelfstandiging speelden en spelen ook de nieuwbouw en renovatie van Musis (en 

toekomstige huisvesting HGO), de interne reorganisatie, de forse bezuinigingsopgave en verbeteringen in 

de interne bedrijfsvoering. Berenschot concludeerde in mei 2015 in de externe toets dat deze ‘ambitieuze 

agenda het grootste risico’ vormt voor Musis & Stadstheater Arnhem: ‘de organisatie zal haar handen vol 

hebben (naast het dagelijks runnen van een theater en concertzaal) met het uitvoeren van drie majeure 

opdrachten’. We zijn ons hier terdege van bewust. We vragen daarom aan onze medewerkers, maar ook 

aan onze bezoekers, de gemeente en overige stakeholders om ons te helpen om deze complexe 

opdrachten te vervolmaken. Wij hebben er zin in!  

 

2.2 Waarom verzelfstandigen? 

Een deel van de veranderingen dat sinds 2014 in de voorbereiding naar de verzelfstandiging is ingezet, 

staat voor Musis & Stadstheater Arnhem los van verzelfstandiging. De interne reorganisatie (twee-

trapsraket reorganisatie A en B) had ook moeten plaatsvinden als er geen verzelfstandiging was gepland. 

Dat geldt ook voor de verbeterslagen in de bedrijfsvoering en horeca waar de organisatie gedurende 2014 

en 2015 mee bezig is geweest. Toch heeft de op handen staande verzelfstandiging als vliegwiel gefun-

geerd om de organisatie voor te bereiden op een rol als cultureel ondernemer; nog voor verzelfstandiging 

heeft de organisatie er al profijt van. Landelijk is de dienst MSSA een van de laatste theaters/ 

concertgebouworganisaties die verzelfstandigd gaan worden. De verzelfstandiging van Musis en 

Stadstheater Arnhem heeft de volgende doelen: 

1. Het creëren van een heldere en zakelijke sturingsrelatie en transparante verhoudingen van de 

gemeente in haar rollen als beleidsmaker, opdrachtgever en financier, en de culturele instelling als 

opdrachtnemer, aanjager en uitvoerder van het beleid.  

De verschillende rollen die de cultuurinstelling en de gemeente aannemen, zijn in de verzelfstandigde 

situatie helder verdeeld. Musis & Stadstheater Arnhem kan aangeven wat zij voor een bepaald 

subsidiebedrag kan leveren en de gemeente kan op basis van het voorstel van Musis & Stadstheater 

Arnhem aangeven of zij hiervoor subsidie wil verlenen. Deze transparante verhouding is als 

gemeentelijke dienst versus gemeente niet mogelijk.  
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2. Het bevorderen van cultureel ondernemerschap.  

Als zelfstandige organisatie zijn er meer prikkels om eigen inkomsten te verwerven en meer 

mogelijkheden om innovatieve verdienmodellen te ontwikkelen, bijvoorbeeld door samenwerking 

met commerciële partners, door het opzetten van particuliere fondsenwerving en het aanschrijven 

van private en publieke fondsen. Publiek en andere betrokken stakeholders voelen zich veelal meer 

betrokken bij een zelfstandige organisatie dan bij een gemeentelijke dienst, en een verzelfstandigde 

instelling kan zich gemakkelijker profileren en toegang krijgen tot de zakelijke markt. In dit plan maakt 

Musis & Stadstheater Arnhem inzichtelijk dat zij activiteiten wil creëren die ieder bezoek aan Musis 

en Stadstheater Arnhem inhoudelijk én financieel upgraden: Theater+ is de geïntegreerde benadering 

van de (meer algemeen bekende) termen programmering, randprogrammering, horeca, commerciële 

verhuur en sponsoring. Deze visie leggen we in dit plan verder uit.  

3. Het vergroten van de besluitvaardigheid, de slagvaardigheid, de efficiency en de speelruimte van de 

culturele instelling. 

Het verzelfstandigde Musis & Stadstheater Arnhem is wendbaarder en eenvoudiger in staat om te 

reageren op ontwikkelingen van buitenaf. De financiële administratie zal specifiek toegespitst worden 

op een theater- en concertorganisatie. Hetzelfde geldt voor de managementinformatie waar bij Musis 

& Stadstheater Arnhem grote behoefte aan is. Dit blijkt ook uit een aantal onderzoeken die zijn 

uitgevoerd in de aanloop naar de verzelfstandiging. 

4. Het versterken van de bestuurlijke slagkracht van de culturele instelling. 

Door te verzelfstandigen kunnen de directie/bestuur en het toezichthoudend orgaan zelf direct 

invloed uitoefenen op de organisatie en snel handelen wanneer de omstandigheden daar om vragen. 

De bestuurlijke slagkracht als zelfstandige organisatie is op operationeel niveau concreter en sneller 

gerealiseerd dan als gemeentelijke dienst. De organisatie is niet meer gebonden aan lange lijnen van 

besluitvorming. De sturing op resultaten gebeurt niet meer op basis van Besluit Begroting en 

Verantwoording (BBV), maar vanuit eisen van een marktgerichte informatievoorziening en 

bedrijfsvoering (bijvoorbeeld rapportages die aansluiten op theaterseizoenen). 
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3. Ambitie  

In dit hoofdstuk beschrijven we de inhoudelijke ambitie voor Stichting Musis & Stadstheater Arnhem voor 

2016-2019. Voor Musis & Stadstheater Arnhem hebben we daarnaast ook afzonderlijke ambities 

geformuleerd. 

 

3.1 Missie en organisatiedoelstelling Musis en Stadstheater Arnhem 

Onze missie luidt als volgt: 

Stichting Musis & Stadstheater Arnhem wil mensen op vele manieren in verbinding brengen met de 

rijkdom van kunst en cultuur, en wat dit voor een ieder kan betekenen, en ze daarbij de mogelijkheid 

bieden er op ieder moment en op veel plaatsen mee in aanraking te komen. 

 

We hebben een viertal trends en ontwikkelingen geselecteerd die de komende vijf jaar van invloed zijn op 

Musis en Stadstheater Arnhem en daarmee op onze organisatiedoelstelling. De trends zijn deels 

zogenaamde megatrends, deels sectorale trends en zijn gebaseerd op diverse bronnen.1  

 

Veranderende vrijetijdsmarkt – De vrijetijdsmarkt waarin we ons bewegen is de laatste jaren sterk 

veranderd. Er is een overvloed aan keuzes voor de invulling van vrije tijd, en de podiumkunsten moeten 

nog meer de concurrentie aangaan met andere vrijetijdsbestedingen. Daarnaast zien we een veranderend 

aanbod in de (podium)programmering, zoals de opkomst van en toenemende vraag naar festivals. Het 

culturele landschap verbreedt zich van de traditionele kunsten via ‘lifestyle’ naar gezamenlijke productie. 

Verhoudingen tussen lage en hoge kunst, regionaal en mondiaal, privé en publiek, en economie en cultuur 

veranderen. De afstand tussen amateurs en professionals, makers en gebruikers wordt kleiner. Ook zien 

we demografische trends die vragen om een nieuwe visie op de vrijetijdsmarkt, zoals vergrijzing, 

toenemende culturele diversiteit en het gebruik van sociale media als drager van uitwisseling.  

Glocalisering – Glocalisering is het lokale antwoord op globalisering. Bedrijven en regio’s denken na over 

het behouden en versterken van de eigen lokale identiteit. Door glocalisering actief in te zetten, wordt 

een stevig fundament gecreëerd voor lokale economische groei. Volgens trendwatcher Adjiedj Bakas 

heeft glocalisering een voor het bedrijfsleven en de lokale economie belangrijk effect: cohesie in de regio. 

Kijkend naar Arnhem zien we een belangrijke regio in het oosten van het land, een die zich vanuit zijn 

eigen kracht profileert en een aantrekkelijk vestigingsklimaat realiseert. Ook decentralisatie hangt samen 

met de term glocalisering: maak gebruik van een lokaal netwerk van (creatieve) bedrijven, ondernemers 

en werknemers. Door burgers invloed te geven op de stad, op beleid, door hen te laten samenwerken, in 

de stad en in de wijken, wordt lokale betrokkenheid gecreëerd.  

Anders denken en netwerken – De wereld is in relatief korte tijd veranderd; we moeten met z’n allen 

leren te opereren in deze veranderende samenleving. Dat vraagt meebewegen, anticiperen en open staan 

voor nieuwe geluiden en ideeën. De nieuwe generatie wordt voor het eerst in de geschiedenis minder 

welvarend dan zijn vorige generatie, het tij is gekeerd. Deze nieuwe generatie heeft ook andere behoeftes 

(gecreëerd), waarschijnlijk juist door de economische en financiële crises, en wil dingen anders doen, 

heeft andere waarden en wordt van andere dingen gelukkig dan de generaties voor hen. Cultuur wordt 

meer gezien als een verrijking, er is een sterkere focus op nostalgie en ritueel. Om hier als persoon en als 

                                                             
1  Zoals: lezing/artikelen van trendwatcher Adjiedj Bakas; Cultuur in Beeld van Ministerie van OCW (2014); artikelen 

van Gerard Marlet en de Atlas voor Gemeenten, De Cultuurverkenning (Raad voor Cultuur, 2014). 
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organisatie op in te spelen, is het nodig dat we elkaar opzoeken en met elkaar netwerken vormen om zo 

optimaal op behoeftes te kunnen inspelen en waarden te kunnen creëren.  

Digitalisering en medialisering – Nederland loopt voor op de meeste andere landen in de wereld wat 

betreft de digitale infrastructuur. In ons land gebruikte in 2013 88% van de bevolking dagelijks internet en 

70% maakte gebruik van sociale media. Ongeveer de helft van de bedrijven in Nederland maakt gebruik 

van sociale media, voornamelijk om hun imago te beïnvloeden of voor marketingdoeleinden. Culturele 

instellingen verbeteren hun aanbod op internet en mobiele platforms en ontwikkelen nieuwe 

verdienmodellen. De voorheen overzichtelijke keten van productie, distributie en consumptie wordt 

steeds meer een netwerk van rollen en relaties en de kunsten dringen sterker dan ooit door tot de 

samenleving. Via YouTube of live streams kunnen we concerten van Lady Gaga, the National Theatre of 

het Concertgebouworkest ‘bijwonen’. Over de impact van digitalisering op de kwaliteit en diversiteit van 

het cultuuraanbod bestaan nog verschillende opvattingen. Optimisten verwachten een groei van het 

aantal bezoekers en van actieve cultuurdeelname. Pessimisten vrezen dat het fysieke bezoek aan 

culturele instellingen zal afnemen. Culturele instellingen beseffen dat zij niet om digitalisering heen 

kunnen en dat digitalisering ook kansen biedt. Digitalisering gaat hand in hand met medialisering. Vrijwel 

alles wat wij doen wordt niet alleen digitaal ondersteund, maar ook digitaal ge(re)presenteerd. Daarom 

zijn de media onlosmakelijk verweven geraakt met onze beleving van de werkelijkheid. De hele dag is men 

verbonden met computers, tablets, e-readers, smartphones, televisies, radio’s, kranten en gameconsoles. 

Men besteedt veel tijd aan de media die onze gevoelens, opvattingen en handelingen flink beïnvloeden.  

 

Naast de selectie van relevante trends (externe analyse) hebben we sinds midden 2013 gewerkt aan een 

interne analyse van Musis en Stadstheater Arnhem en een serie stappen gezet om een kentering te 

bewerkstelligen. Omdat we vooruit willen kijken, hebben we in dit bedrijfsplan van de interne analyse 

geen verslag opgenomen. De interne en externe analyse vinden gezamenlijk hun weerslag in de ambitie 

van Musis en Stadstheater Arnhem. Met de ambitie laten we zien hoe we ons zichtbaar voor de 

buitenwereld ontwikkelen. De bedrijfsvoering zien we daarom niet als een inhoudelijke ambitie en 

doelstelling, maar als een interne ambitie en doelstelling. In de andere hoofdstukken besteden we 

uitgebreid aandacht aan de verbeterslagen die we met de bedrijfsvoering gaan maken.  

 

Samengevat luidt onze visie als volgt: 

Cultuur maakt je gelukkig! Stichting Musis & Stadstheater creëert aanbod dat past bij de stad en de 

tijdgeest en zorgt voor succesvolle kruisbestuiving, talentontwikkeling en stimulering van het sociaal-

culturele klimaat in Arnhem en omgeving. 

 

Organisatiedoelstelling 1 – Een sprankelende programmering, passend bij de stad en midden in de 

maatschappij 

We streven naar een artistiek sprankelend en toegankelijk aanbod met een herkenbaar artistiek profiel 

dat is gebaseerd op toneel, muziek, dans, jeugdtheater en cabaret. We bieden voorstellingen en 

concerten aan die gericht zijn op kwaliteit en publieksbereik, binnen de ter beschikking staande middelen 

die een schouwburg- en concertgebouwprogrammering op landelijk niveau rechtvaardigen. Voor Musis en 

Stadstheater Arnhem is een financieel verantwoorde programmering vanzelfsprekend. We opereren met 

onze programmering op het snijvlak van kunst, cultuur en maatschappelijke thema’s en bieden een 

programmering aan die past bij onze stad en regio, inwoners en organisaties. We ambiëren een 

organisatie te zijn die een plek middenin de maatschappij inneemt, een die actuele onderwerpen 

bespreekt en een aanzienlijke betekenis heeft voor de stad. Om deze geïntegreerde visie op theater en de 

gewenste rol in de stad optimaal te kunnen waarmaken, zetten we in op kruisbestuivingen tussen kunst- 
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en cultuurdisciplines en focussen we op samenwerking met de (huis)gezelschappen, creatieve disciplines 

in de stad, onderwijs, het bedrijfsleven en stadsinitiatieven. Om oprechte en duurzame betrokkenheid te 

creëren, gaan we met hen strategische allianties en sponsorschappen aan en zetten we in op co-creatie. 

We betrekken bewoners bij de programmering. De ramen en deuren van onze podia gaan letterlijk en 

figuurlijk open. In de openbare ruimte, op festivals, in de wijken, et cetera. Zo willen we met een 

sprankelende programmering tegemoetkomen aan de behoefte van de cultuurliefhebber die zijn weg 

dwars door het diverse aanbod zoekt.  

 

Organisatiedoelstelling 2 - Een culturele voortrekkersrol in de stad 

Het Arnhemse cultuurbeleid, zoals uiteengezet in de gemeentelijke nota STROOM, koerst op een 

belangrijke rol voor de stichting als schakel en aanjager van samenwerking in de volle breedte tussen en 

met de diverse in Arnhem aanwezige disciplines. Stichting Musis & Stadstheater Arnhem wil zowel 

inhoudelijk als organisatorisch een voortrekkersrol vervullen. Om deze slag te kunnen maken, is het nodig 

dat de stichting zo snel mogelijk een volwaardige en krachtige partner wordt voor alle partijen in de stad. 

Door inhoudelijke samenwerking met onder andere Het Gelders Orkest, Introdans, Theatergroep 

Oostpool, en muziekpodium Luxor Live, partners in multidisciplinair centrum Rozet, diverse 

gezelschappen en productiehuizen in Arnhem , partners op het gebied van vormgeving en mode en 

andere creatieven in de stad, versterken we de rol van cultuur in de stad. Door op organisatorisch niveau 

een voortrekkersrol aan te nemen, kunnen we op termijn synergievoordelen behalen. 

 

Organisatiedoelstelling 3 - Arnhem en de provincie op de kaart 

We ambiëren een positie voor onze podia en onze gebouwen met onze partners waarbij cultuur, 

artistieke, economische en sociaalmaatschappelijke doelstellingen naast elkaar bestaan. We werken aan 

het actief en zichtbaar bijdragen aan een sterke stad, een aantrekkelijk vestigingsklimaat en aan 

versterking van het culturele klimaat van Arnhem en de provincie Gelderland, waarbij Arnhem zich 

positioneert als een landelijke culturele kernstad en culturele hoofdstad van Oost-Nederland.  

 

3.2 Een nieuw merk 

We positioneren Musis en Stadstheater Arnhem als twee locaties met elk een eigen merk. Het bureau 

DAY Creative Business Partners (bekend van profilering ZiggoDome en AVRO/TROS in Vondelpark-

Paviljoen, en diverse andere projecten in Nederland en wereldwijd) adviseerde bij de merkstrategie. Naar 

aanleiding van een aantal praktische en strategische vraagstukken zijn we (ten tijde van het schrijven van 

dit bedrijfsplan) bezig met de ontwikkeling van een overkoepelend merk. Dit heeft toegevoegde waarde 

omdat op de achtergrond de twee merken worden gerund door één organisatie én omdat – als het aan 

ons ligt – ons merk uiteindelijk de motor wordt van de samenwerking van meerdere culturele instellingen 

in de stad. Daardoor wordt de spanwijdte van de organisatie groter en zijn er veel meer mogelijkheden 

om de gezamenlijke culturele doelstellingen van de stad Arnhem te halen.  

In de volgende twee paragrafen beschrijven we voor Musis en Stadstheater Arnhem afzonderlijk de 

onderdelen: 

 .Propositie: onze oneliner die de essentie van ons dna weergeeft ־

 ?Missie: wat is ons doel, onze ambitie ־

 ?Visie: hoe zien wij onze rol in de wereld ־

 ?Kernwaarden: wat is onze persoonlijkheid ־
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3.3 Ambitie Stadstheater Arnhem  

Schouwburg Arnhem transformeert tot Stadstheater Arnhem. Het woord ‘stadstheater’ benadrukt en 

onderschrijft de open, toegankelijke, interactieve rol die het theater in de stad gaat innemen. Daar waar 

schouwburg – slechts beschouwend – een beroep doet op achterover leunen en laten gebeuren, heeft 

theater een actieve rol om maatschappijkritische thema’s een bühne te geven, om mensen uit het 

alledaagse te halen én de deuren te openen voor iedereen in stad en regio. We laten mensen ervaren, 

denken én doen. In één zin vatten we de propositie van Stadstheater Arnhem samen: Stadstheater 

Arnhem maakt je onderdeel van het beste van het culturele leven in stad en omgeving. 

 

Missie 

Stadstheater Arnhem is het podium waar makers en publiek elkaar ontmoeten. In ons gebouw, maar ook 

elders in de stad. Daarom nemen we een actieve rol in: van faciliteren naar produceren. Zo geven we vorm 

aan de relatie tussen publiek en cultuur in Arnhem en ver daarbuiten. 

 

Visie 

Cultuur maakt je gelukkig! Stadstheater Arnhem gelooft dat theater de spiegel van de samenleving is. We 

zijn een bühne voor aanschouwing en beschouwing. In de podiumkunsten, in debat, in kennisontwikkeling, 

in ontmoeting en ontspanning. 

 

Kernwaarden 

• Uitnodigend en spannend 

Wij verbinden makers met ons brede publiek, theater met Arnhem en omgeving, debat met de 

samenleving en de zakelijke markt met cultuur. Onze ramen en deuren staan wijd open! Wij stimuleren 

interactie en kruisbestuiving en bieden daarom een platform voor het ontdekken en vertellen van ideeën 

en verhalen. Vanuit onze passie voor theater zorgen we voor ontroering en vervoering. Voor verbreding 

en verdieping. In onze gebouwen en daarbuiten. 

• Wakker en kordaat 

Wij zijn alert op trends en ontwikkelingen én op buitenkansen. Aandachtig en geïnteresseerd luisteren wij 

naar onze bezoekers en medewerkers, artiesten, zakelijke omgeving en partners. Wij hebben een scherpe 

blik op theater en op onze rol in Arnhem en omgeving en zijn kordaat in de vertaling van droom naar 

daad. 

• Prikkelend en initiërend 

Wij zijn een bühne voor gesprek, ontwikkeling en verwondering. Artistiek en toegankelijk. Wij geven 

inzicht via verhalen en zijn aanjager van het debat. Wij zijn smaakmaker in onze communicatie en 

smaakmakend in onze programmering. Wij stimuleren cultuurparticipatie, openen deuren en zijn een 

bron van inspiratie voor bezoekers, makers en omgeving. Wij laten je denken en doen. 

3.4 Ambitie Musis 

Musis Sacrum transformeert simpelweg tot Musis. Om misverstanden te voorkomen, het pand blijft Musis 

Sacrum heten, maar het merk wordt Musis. Musis, Mijn Musis, Musis huis voor Muziek, thuis van Het 

Gelders Orkest. Kort en krachtig. Musis is dat wat het is: een begrip. Niet alleen in de stad, maar zeker ook 

in het land. Een eyecatcher in de stad, een begrip in de wereld van muziek, thuis van Het Gelders Orkest, 

klaar voor uitbreiding in de vorm van een nieuwe zaal. Het nieuwe Musis kent een bredere focus dan 

alleen Arnhem en omgeving. Musis moet een begrip worden in de wereld van muziek. En die wereld is 
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groter dan alleen Arnhem. In één zin vatten we de propositie van Musis samen: Musis prikkelt al uw 

zintuigen bij iedere ontmoeting met live muziek. 

 

Missie 

Musis is de aanjager van het muzikale aanbod in Arnhem en omgeving. Uitgesproken, nieuwsgierig en 

verfijnd. We binden onze bezoekers, artiesten, zakelijke omgeving en partners door precies te weten wat 

ze raakt. We zijn meesters in gastheerschap en hoogwaardige muzikale programmering. 

 

Visie 

Cultuur maakt je gelukkig! Musis gelooft dat live muziek verrijkt en verbindt. We zijn ervan overtuigd dat 

de juiste mix van beleving & omgeving essentieel is om de bezoeker, artiest en partner van de toekomst te 

kunnen vinden, binden en verrassen. 

 

Kernwaarden 

• Gids voor liefhebbers 

Wij zijn er voor de bewonderaars, voor de fans. Voor onze vrienden én toekomstige vrienden. Wij zijn een 

gids voor bezoekers, medewerkers, artiesten, onze zakelijke omgeving en partners. Wij weten wie ze zijn 

en hoe we ze kunnen raken. We reiken ze de hand en doen er alles aan om iedere ontmoeting met Musis 

een verrijkende ervaring te laten zijn. Ons gastheerschap is meesterschap. 

• Uitgesproken en verfijnd 

Vanuit onze rijke historie denken we vooruit. We voelen haarfijn aan wat er speelt en draaien er niet 

omheen: we zijn duidelijk, open en zichtbaar. We hebben een uitgesproken visie op programmering, 

bezoekerservaring, op onze rol in de stad en op de muziekwereld. Onze verfijning vertaalt zich in het 

aanbod, in al onze communicatie, in de kwaliteit van het gastheerschap en in het gebouw. 

• Nieuwsgierig en initiërend 

Wij slaan onze tentakels proactief en ondernemend uit. Wij stimuleren cultuurparticipatie, openen 

deuren en zijn een bron van inspiratie. Hiervoor zijn wij goed ingevoerd in de laatste trends en 

ontwikkelingen, zowel regionaal, landelijk als internationaal. Daarmee zijn we de aanjager van het 

muzikale aanbod in Arnhem en omgeving.  

3.5 Cultureel ondernemen en businessmodellen 

Om een gezonde organisatie te zijn, is het genereren van (eigen) inkomsten noodzakelijk. Theaters (kunst 

en cultuur in de breedte) kennen een significant andere plek in de samenleving dan jaren geleden. Voor 

overheden, in dit geval de gemeente Arnhem, betekent cultureel ondernemerschap een effectievere 

subsidieverstrekking en het streven naar een verrijking van het culturele aanbod in Arnhem: meer 

zakelijkheid en marktgericht denken in de culturele sector resulteert in een rijker en breder cultuur-

aanbod. Voor ons is cultureel ondernemerschap het realiseren van een gezonde bedrijfsvoering, 

alternatieve organisatievormen en financieringsstructuren met als doel om zo veel mogelijk publiek geld 

direct naar de kunsten te laten gaan.  

Theater+ en events 

We introduceren in dit bedrijfsplan met trots de term Theater+ als overkoepelende visie voor onze 

activiteiten en voor kansen binnen cultureel ondernemerschap. Binnen onze merkstrategie bundelen wij 

activiteiten. We hebben het niet alleen over voorstellingen, maar ook over horeca-activiteiten, 

randprogrammering, een educatief programma en niet-commerciële activiteiten. Theater+ geeft naast de 

invulling aan cultureel genot (het bezoeken van voorstellingen en concerten) een waardevolle invulling 
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aan andere consumentbehoeften: culturele recreatie (zorgeloos genieten van een totaalbeleving), 

culturele stimulatie (een avond uitgaan en er iets van opsteken, er iets mee in werking zetten, verdieping 

en verrijking), culturele transmissie (het overbrengen van dit gevoel op familie, vrienden, kinderen, et 

cetera) en sociaal genot (gezellig samen ondernemen én verkeren onder ‘soortgenoten’/identificeren). 

Horeca en Cultuur samen moeten het bezoek aan Musis of Stadstheater het navertellen waard maken. Dit 

noemen wij Theater+. Het zijn allerlei extra activiteiten gericht op publiek, in de breedste zin van het 

woord, die een bezoek aan Musis en Stadstheater Arnhem zo leuk en aantrekkelijk en zo lang mogelijk 

maken. Juist deze bundeling maakt het aangaan van strategische samenwerkingen met onder andere 

mode, onderwijs, wetenschap en het bedrijfsleven, mogelijk én vanzelfsprekend. Door programmering, 

horeca, events en Theater+ te integreren, creëren we activiteiten die ieder bezoek aan Musis en 

Stadstheater Arnhem inhoudelijk, maar ook financieel upgraden. Wij geloven dat strategische 

samenwerking vanuit Theater+ de traditionele vorm van sponsoring vervangt en dat Musis en 

Stadstheater en de betrokken organisaties hier veel profijt van kunnen hebben. Door hier de komende 

jaren op te focussen met de ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen, laten we zien dat cultureel 

ondernemen een onderdeel is van de bedrijfsvoering.  

De komende maanden zijn we als organisatie gericht op de implementatie van de verzelfstandiging en de 

verbouwing van Musis, daarom staat de concrete ontwikkeling van innovatieve verdienmodellen in 2016 

en 2017 op de agenda. In 2015 hebben we een aantal pilots gestart met de marketing (gebundeld aanbod, 

thema’s), met educatie (breed volwassenenaanbod) en theatercolleges (met bijvoorbeeld André Kuipers 

en Midas Dekkers). Alvast een voorschot nemend voor de verdere ontwikkeling van verdienmodellen: we 

zien kansen om vanuit programmering, theater+ en horeca extra inkomsten te genereren uit strategisch 

gesloten allianties met partijen uit stad en regio. We zorgen ervoor dat partijen inzien dat er voor hen in 

het programma en de gebouwen kansen liggen om meerwaarde te creëren voor hun bedrijf en hun 

klanten. Door het bedrijfsleven opnieuw te interesseren voor Musis en Stadstheater Arnhem, 

bijvoorbeeld door middel van onze Cultuur Club, gaan we nieuwe allianties aan. Met allerlei partijen in 

onze omgeving gaan we op zoek naar een gezamenlijke focus, zoals educatie, talentontwikkeling, cultuur 

op de kaart, bijzondere groepen in de samenleving, en een voorkeur voor specifieke genres of 

publieksgroepen. Wij zien kansen in collectiviteitsacties met grote (maatschappelijke) organisaties in de 

stad en omgeving.  

Cultureel ondernemerschap & bedrijfsvoering 

Naast de ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen richten we ons binnen cultureel ondernemerschap op 

de bedrijfsvoering. De doelstellingen van de nieuwe organisatie vragen om een nieuwe kijk op de wijze 

van exploiteren en de financiering van de doelen van de stichting. Inzet van commerciële en 

maatschappelijke activiteiten en werving van fondsen en donaties om de culturele en maatschappelijke 

doelen te realiseren, krijgen nu en in de nabije toekomst een prominentere rol dan gebruikelijk was. 

Rendementsverhoging kan de komende jaren plaatsvinden door verhoging van het aantal theater-

bezoekers door meer zicht op klanten, strakkere inkoop van programmering, verlaging van activiteiten-

kosten, meer rendement op mensen en middelen, scherper sturen op cijfers, en door het aantal 

commerciële en maatschappelijke activiteiten en projecten te verhogen middels forse (marketing)-

inspanningen. Daarnaast werken we eraan doelstellingen en activiteiten te realiseren uit extra eigen 

inkomsten door subsidies uit meerdere bronnen, verhoging inkomsten uit voorstellingsbezoek, 

serviceverlening aan derden, efficiency door samenwerking, sponsoring, collectiviteitsacties, fondsen en 

donaties. 
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3.6 Duurzaam ondernemen 

Door duurzaam te ondernemen willen we bijdragen aan het behoud van de kwaliteit van onze aarde. 

Idealiter verdienen duurzame investeringen zichzelf terug door bijvoorbeeld lagere energiekosten. We 

onderzoeken de komende jaren of meerkosten van duurzame inrichting (gedeeltelijk of de onrendabele 

top) gesubsidieerd kunnen worden of dat we hiervoor tijdig reserveringen kunnen maken. Verder werken 

we aan projecten op het gebied van CO²-reductie, een verantwoorde footprint, energiebesparing en 

kostenbesparing op luchtbehandeling. We sluiten ons daarom aan bij lokale ondernemers en onder-

zoeken de mogelijkheden op het gebied van kennisuitwisseling en subsidies via bijvoorbeeld 

ondernemersloket, Platform Duurzaam Ondernemen, et cetera. Specifiek richten we ons op de Green Key 

certificering, een internationaal keurmerk voor bedrijven in de toerisme- en recreatiebranche, en voor 

vergader- en congreslocaties zoals Musis en het Stadstheater. Voor de certificering worden we regelmatig 

gecontroleerd op het gebied van duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). 

De Green Key staat garant voor de vrijwillige inzet van de ondernemer om meer aan het milieu te doen 

dan wet- en regelgeving van hem verlangt. 
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4. Doelstellingen 

In dit hoofdstuk presenteren we de meetbare doelstellingen die we nastreven voor de periode 2016-2019. 

De doelstellingen vormen een totaaloverzicht: in de specifieke hoofdstukken hebben we de (uitgebreide) 

argumentatie opgenomen van  hoe en waarom we deze doelstellingen hebben gekozen en 

gekwantificeerd.  

 

De doelstellingen van Musis en Stadstheater Arnhem zijn opgesteld volgens het SMART-principe, met 

daarin speciale aandacht voor ‘realistisch’. Wij hebben grote dromen, maar geloven in realistische 

doelstellingen, ingegeven door de verbouwingen aan de diverse panden en de transitie van onze 

organisatie. 

 

We hebben ervoor gekozen de doelstellingen af te zetten tegen 2014, omdat het boekjaar 2015 nog 

loopt. Uitzondering hierop is de programmering, die voor 2015 al is ingekocht, dus wel vergelijkbaar.  

 

 Ons succes is voor een belangrijk deel af te lezen aan de aantallen mensen die een stap over de 

drempel zetten van Musis en Stadstheater Arnhem, of zij nu komen voor een gratis lunchconcert, 

een festival of een toneelvoorstelling.  

- We streven naar een bezoekersaantal van 125.000 op jaarbasis voor de voorstellingen en 

concerten in Musis en Stadstheater Arnhem. Dat is afgezet tegen 2014 een jaarlijkse groei 

van gemiddeld 5%. (Hoofdstuk 5 en 8) 

- Jaarlijks bezoeken minimaal 70.000 bezoekers de andere activiteiten (Theater+ en events) 

van Musis en Stadstheater Arnhem, zoals festivals, events, verhuringen, amateur-

voorstellingen, educatie. (Hoofdstuk 5 en 8) 

 Met behoud van een hoge artistieke kwaliteit van de programmering streven wij naar een 

verhoging van het dekkingspercentage (recette versus inkoop) van de voorstellingen en 

concerten van 83% in 2014 naar 98% in 2019. (Hoofdstuk 8) 

 De komende vier jaar kan het volledige potentieel van Musis nog niet worden benut vanwege de 

fysieke transitie van de exploiteerbare ruimten in de gebouwen door renovatie, verbouwing en 

nieuwbouw. Tot aan 2019 houden we dan ook rekening met een bescheiden omzetstijging van  

€ 100.000 ten opzichte van 2014 op het gebied van events. (Hoofdstuk 8)   

 We streven naar sponsorinkomsten en extra inkomsten uit fondsen en donaties tot ruim                

€ 150.000. (Hoofdstuk 8)  
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5. Programmering, marketing en evenementen 

In dit hoofdstuk zetten we uiteen hoe we onze ambities vertalen in programmering, marketing, 

evenementen en theater+. 

 

5.1 Werkwijze en strategie  

De inhoudelijke keuzes voor programmering, marketing en evenementen zijn de laatste maanden (eind 

2014 tot en met april 2015) gemaakt door het medewerkersteam van Musis & Stadstheater Arnhem in 

samenwerking met DAY Creative Business Partners. Uitgangspunt in de marketing is de merkstrategie 

versus corporate marketing en productmarketing (kaartverkoop, Theater+, events, et cetera). Om 

productmarketing in het theater goed te kunnen voeren, is een merkstrategie essentieel, daarom kiezen 

we in de uitingen en aanpak altijd voor beide vormen. 

 

December 2014 is een visie op de marketing ontwikkeld voor de reorganisatie en de exploitatie van 2015. 

In de zomer van 2015 zal dit plan worden aangepast en aangevuld met de marketingstrategie voor de 

komende jaren. Vervolgens worden deelplannen gemaakt door het medewerkersteam Programmering, 

Marketing en Events. Hierin worden de organisatiedoelstellingen gekoppeld aan de afdelings-

doelstellingen (targets) en vervolgens ook aan persoonlijke doelstellingen van de medewerkers in het 

team. Op deze manier wordt een concreet en gedragen plan ontwikkeld: de focus ligt dus nadrukkelijk op 

gezamenlijke ontwikkeling.  

 

In onderstaande paragrafen zetten we uiteen hoe we de inhoudelijke ambities zoals omschreven in 

hoofdstuk 3 vertalen naar onze visie op programmering, marketing en evenementen. 

 

5.2 Programmering: wie een koers vaart, kiest 

We zien een programmering voor ons waarbij we een artistiek, maar zeker ook toegankelijk en 

vraaggestuurd aanbod aanbieden, in samenhang met en complementair aan culturele en 

maatschappelijke partners in de stad (waaronder de Arnhemse BIS-gezelschappen)2 en theaters in de 

regio. Onze programmering past bij de identiteit van onze organisatie én de markt. Voor liefhebbers en 

voor het grote publiek. 

 

We focussen met onze programmering op: 

- een sprankelend aanbod met toneel, muziek, dans en cabaret. Onze programmering is 

onderscheidend van andere theaters in de regio; theatervoorstellingen en concerten die in Nederland 

en België worden geproduceerd, zijn de basis van ons aanbod. Door het potentiële publieksbereik uit 

Arnhem en omgeving bieden we voorstellingen die de regiotheaters niet (kunnen) aanbieden, zoals 

door het Rijk gesubsidieerd aanbod en exclusieve producties uit binnen- en buitenland. We bieden 

ook musical en show, maar onze primaire focus ligt op de hierboven benoemde genres; ons profiel is 

bewust anders dan dat van de in omvang vergelijkbare Stadsschouwburg en Concertgebouw De 

Vereeniging en Theater & Congres Orpheus in Apeldoorn, waar de grotere showproducties en 

musicals worden geprogrammeerd.  

- een geïntegreerd programma. Voor Musis en Stadstheater Arnhem is programmering niet alleen het 

bieden van professionele voorstellingen, maar het geheel van activiteiten om een centrale rol te 

                                                             
2  BIS staat voor Basisinfrastructuur, dat wil zeggen de Rijksgesubsidieerde gezelschappen. 
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vervullen in het maatschappelijke en culturele leven. Dat betekent een geheel aan activiteiten voor 

en door inwoners, gezelschappen, creatieve disciplines in de stad, onderwijs, het bedrijfsleven en 

stadsinitiatieven. 

- een centrale plek voor Oostpool en Introdans in Stadstheater. Het is uniek dat een relatief kleine 

stad als Arnhem deze kwalitatief uitstekende BIS-gezelschappen met een landelijke uitstraling/ 

werkgebied huisvest. We geven hun in de programmering de aandacht die ze verdienen. Onze wens is 

om meer samen te werken en hen sterker te verbinden aan het Stadstheater, zodat we een coherent 

en afgestemd programma kunnen aanbieden. Het nadrukkelijk uitdragen van deze samenwerking 

onderstreept daarnaast onze positionering en geeft inhoud aan onze opdracht om cultuuraanjager te 

zijn voor de stad en regio. 

- een brede muzikale inzet van Musis, samen met Het Gelders Orkest. De concertzalen van Musis zijn 

de perfecte aanvulling voor grotere concerten op het gevestigde poppodium Luxor Live. We stemmen 

de programmering af met Het Gelders Orkest en zetten Musis in voor theaterconcerten, al dan niet in 

samenwerking met Luxor Live. Er is nog steeds publieksvraag naar muziekuitvoeringen in de 

traditionele concertzaalsetting en daarnaast gaan we het publiek verrassen met crossover-producties, 

in samenwerking met andere podia en producenten. De nieuwe concertformules van Het Gelders 

Orkest zijn hier een goed voorbeeld van.  

- crossovers tussen de podiumdisciplines en andere disciplines zoals literatuur, mode, design en de 

actualiteit (bijvoorbeeld politieke verkiezingen en debat) in zowel Musis als het Stadstheater, binnen 

en buiten de muren van onze podia. 

- jeugd en jongeren, omdat we geloven dat kinderen door ons aanbod geïnspireerd kunnen raken. 

Kinderen die al vanaf jonge leeftijd naar theater- en muziekopvoeringen gaan, ontwikkelen hun 

smaak op dit gebied en leren deze kunstvorm waarderen. We spreken de Arnhemse jeugd en 

jongeren aan met een programma variërend van toneel tot poppentheater, van dans tot 

muziektheater en van pop tot klassiek. We intensiveren de samenwerking met Het Gelders Orkest om 

een jonger publiek te bereiken en betrekken de Nederlandse top jeugdtheater- en dansgezel-

schappen actief bij de programmering in Stadstheater Arnhem. Doel van de jeugdprogrammering is 

om zoveel mogelijk bezoekers – binnen- en buitenschools – in de leeftijd van 5-18 jaar met hun 

ouders, verzorgers en begeleiders te bereiken. Specifiek willen we met een uitgebreid educatief 

programma elk kind op een Arnhemse basisschool in aanraking laten komen met theater en muziek; 

ook voor middelbare scholen ontwikkelen we een specifiek programma. De jeugdprogrammering 

leent zich bij uitstek om duurzame relaties aan te gaan met sponsors, investeerders en derden.  

- verenigingen. Het belang van de worteling in de samenleving, het belang van het samen maken en 

samen genieten van cultuur, komt in belangrijke mate tot uiting in de projecten en voorstellingen die 

het grote aantal amateurverenigingen in Arnhem en omgeving organiseert. We stellen ons ten doel 

niet alleen de verenigingen te faciliteren, maar vooral de komende periode aanjager te zijn van 

gezamenlijke projecten. 

 

Onze ambities en visie op programmering uiten zich als volgt in de specifieke programmering voor Musis 

en Stadstheater Arnhem: 

  

De nieuwe ambitie van Stadstheater Arnhem resulteert in een heldere programmering: 

• open, toegankelijk, kritisch 

• sterk onderscheidend en aantrekkelijk op gebied van toneel, dans en jeugdtheater 

• echt een thuis voor Oostpool en Introdans 

• een stadsbrede cabaretprogrammering in samenwerking met het Posttheater    
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• breed podium in- en buitenshuis 

• van, voor en door de stad 

• samenwerkingspartner op diverse thema’s met partijen in de stad, zoals mode, onderwijs, 

wetenschap, bedrijfsleven. 

 

De nieuwe ambitie van Musis resulteert in een heldere programmering: 

• concertaccommodatie anno nu 

• focus op muziek: klassiek, pop, jazz, blues, nieuwe muziek, wereldmuziek 

• echt een thuis voor Het Gelders Orkest 

• feest, bijeenkomsten, concerten, plezier 

• stad, regio en landelijk   

• samenwerking met Luxor Live, jazz-initiatieven, jonge muzikale makers, orkest de ereprijs, 

bedrijfsleven, onderwijs en de stad. 

 

Vertaling naar bespeling  

De nieuwe ambitie heeft vanzelfsprekend gevolgen voor de programmering van de voorstellingen in beide 

panden. In de bespeling van beide panden gelden bovenstaande uitgangspunten. Het aantal voor-

stellingen in het Stadstheater zal de komende jaren niet toenemen, het aantal bezoekers wel. Gezien de 

gekozen profilering en de kwaliteit van de nieuwe zaal in Musis, verplaatst de huidige muziek-

programmering van het Stadstheater naar Musis. Door de nieuwe zaal is er meer ruimte voor muziek-

programmering die voorheen niet mogelijk was in Musis: pop, jazz en blues. Dit zorgt voor de 

programmering van meer concerten, ook door en in samenwerking met andere aanbieders, zoals Luxor 

Live. Niet alle recettes komen via deze gewenste constructie ten goede aan de Stichting Musis & 

Stadstheater Arnhem, maar dat is niet het uitgangspunt.  

Sinds 2015 is al een deel van de theaterconcerten (Stadstheater) meegenomen in de programmering van 

Musis als aanloop naar de toekomst. Dit laat een verschuiving in de bezoekersaantallen zien. Concreet 

betekent dit dat er in het Stadstheater meer ruimte is voor nauwere samenwerking met Oostpool,  

Introdans en Artez, als ook voor de programmering van nieuwe initiatieven. Dit alles loopt mee in de 

planontwikkeling voor het Stadstheater.  

Voor de stichting staat het bieden van een passende programmering aan de inwoners van (groot) Arnhem 

centraal, het achterliggende financiële model wordt door de instellingen onderling geregeld. Andere 

mogelijkheden die uitbreiding van het activiteitenniveau biedt, zijn de verbeterde faciliteiten voor Events 

en Theater+-activiteiten in het nieuwe Musis (zie paragraaf 5.4 voor een uitgebreide uitleg). De 

activiteiten vinden plaats binnen de gestelde financiële kaders in de begroting voor recettes en inkoop.  

 

Figuur Prognose activiteiten en bezoekers 

 

concerten en 

activiteiten

aantal 

bezoekers

% 

bezoekers

voorstellingen 

en activiteiten

aantal 

bezoekers

% 

bezoekers

Eigen programmering 97 47.750 34% 245 51.450 93%

Het Gelders Orkest * 48 25.800 18% - - -

Amateurs/festivals/commercieel 140 66.250 47% 10 4.000 7%

Totaal 285 139.800 100% 255 55.450 100%

* Incl . educatie en kamermuziek.

StadstheaterMusis
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Profiel ten opzichte van andere theaters  

Musis & Stadstheater Arnhem ziet de vernieuwde ambities van de panden en de accenten die zij legt op 

de programmering in nauwe samenhang met het kunst- en cultuuraanbod in Arnhem, de omliggende 

gemeentes en het vrijetijdsaanbod in Arnhem. Hierbij is rekening gehouden met landelijke ervaringscijfers 

over de reisbereidheid van theaterbezoekers, de publieksgegevens van Musis & Stadstheater Arnhem en 

het profiel van andere theaters, zie afbeelding. Door in de toekomst een nauwere samenwerking aan te 

gaan met Het Gelders Orkest, Oostpool en Introdans, onderscheidt Arnhem zich van de andere, 

omliggende theaters. Daarnaast is het profiel van Musis uniek in de (stedelijke) regio, door de veelzijdige 

muziekprogrammering. Qua capaciteit komen de theaters in Apeldoorn en Nijmegen het dichtst in de 

buurt van de zalen van Musis & Stadstheater Arnhem. Deze twee theaters programmeren de grotere 

showproducties en musicals; Musis & Stadstheater Arnhem kiest voor een andere focus, mede ingegeven 

door de wens en opdracht om als stedelijke regio rijksgesubsidieerd (artistiek) aanbod te programmeren – 

vooral in het Stadstheater, zie ook het recent verschenen advies van de Raad voor Cultuur ‘Agenda 

Cultuur’. We voelen ons als stad, samen met Enschede, verantwoordelijk voor het inbedden van de 

landelijke basisinfrastructuur in de brede stedelijke en regionale context voor Oost-Nederland. 

 

Door een heldere, andere programmering dan het theater/concertgebouw in Nijmegen wordt 

samenwerking op het gebied van marketing wat Musis & Stadstheater Arnhem betreft mogelijk, we zullen 

de komende tijd de mogelijkheden hiervoor onderzoeken.  

Met de andere cultuurinstellingen in Arnhem stemt Musis & Stadstheater Arnhem het programma waar 

relevant af, zodat de inwoners van (groot) Arnhem van een evenwichtig en complementair aanbod 

worden bediend.  

 

Afbeelding Theaters rondom Arnhem  

 
 

Amphion, Doetinchem
capaciteit 850/300.
profiel: populair, divers, 
weinig toneel, ook HGO/ 
Introdans/Oostpool.

Keizer Karel Podia, Nijmegen 
capaciteit 900/225 en 200 kz/ 1.450 cz
profiel: vergelijkbaar MSSA, iets 
populairder aanbod, ook HGO, 
Introdans, Oostpool.

De Junushoff, 
Wageningen
capaciteit: 647/200
profiel: divers, ietwat 
artistiek, ook Oostpool, 
geen klassiek.

Orpheus, Apeldoorn
capaciteit 1300/720/160.
profiel: zeer populair, veel show/muziek

De Reehorst, Ede
capaciteit: 600
profiel: show/muziek

Schouwburg, Cuijk
capaciteit 550 
profiel: populair, klein.

Hanzehof, Zutphen
capaciteit: 650/550/120/120
profiel: divers, ook klassiek
ook HGO/ Introdans/ Oostpool

Reistijd auto tot circa 25 minuten Reistijd auto circa 25-40 minuten
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5.3 Marketing: onze helden 

Onze activiteiten zijn onze helden. Maar helden schitteren alleen binnen een omgeving die logisch is, die 

ze maximaal uitlicht, die herkenbaar is en die zorgt dat helden ook als zodanig gezien worden. De beide 

gebouwen hebben daarom vanaf 2015 een eigen identiteit. Dat is ingegeven doordat ze ieder hun eigen 

uitstraling, historische en culturele profiel, publiek en eigenheid kennen. Het historische Musis als huis 

voor muziek. En Stadstheater Arnhem als open plein voor ontwikkeling, boeien en binden. Een heldere 

eigenheid zorgt voor consistentie, herkenbaarheid en onderscheidend vermogen. Precies dát wat een 

merk nodig heeft waarbinnen activiteiten helden kunnen zijn.  

 

Vanzelfsprekend: ons publiek 

We maken programmatische keuzes op basis van ons gewenste heldere profiel en de wensen van het 

publiek. Publiek is waar we het allemaal voor doen. Musis en het Stadstheater hebben inmiddels een 

schat aan gastgegevens opgebouwd, een belangrijke bron van kennis voor programmatische keuzes en 

marketing. In het verleden is op basis van transactiegegevens 2010-2011 door bureau EMC een data-

analyse en publieksonderzoek uitgevoerd. Daaruit bleek onder andere dat er relatief weinig overlap zit 

tussen bezoekers van Musis en het Stadstheater. Over het algemeen - en over beide gebouwen - kunnen 

we opmaken dat 14% van de kaartkopers (heavy users, komen meer dan 5 keer per seizoen) zorgt voor 

49% van de omzet. De light users (kaartkopers die 2 tot 4 keer per seizoen Musis en/of Stadstheater 

Arnhem bezoeken) zorgt voor 22% van de omzet. Dit ligt beduidend lager dan in de rest van het land. Daar 

is de gemiddelde omzet bij deze doelgroep zo'n 35%. In Arnhem is dit toe te wijzen aan het feit dat deze 

doelgroep het vaakst 'vreemd' gaat. Ofwel, 77% van deze doelgroep bezoekt ook theaters in de regio. We 

houden ze nog onvoldoende vast. Verleiden, up-selling én cross-selling lijkt hier voor de hand liggend. De 

groep incidentele bezoekers (bezoeken het theater slechts 1 keer per seizoen) is in Arnhem groter dan in 

de rest van het land. Zij komen voor de grote namen, de bekende voorstellingen. Zet hier tegenover dat 

het verleiden en vasthouden van een bestaande gast makkelijker is dan het werven van een nieuwe 

klant/gast (Peelen, 2009) en de kansen dienen zich aan. Het uitsplitsen van programma- én marketing-

inspanningen op basis van bezoekersaantallen en profielen, het verder uitdiepen van diezelfde profielen 

én het betrekken van het publiek bij programma en communicatie staat bovenaan in de nieuwe aanpak. 

Hier liggen grote kansen voor het verhogen van publieksaantallen en daarmee samenhangende omzet.  

Tegelijkertijd in het goed monitoren van de customer journey van groot belang. De consument wil 

begrepen worden en koopt wanneer het je hem of haar op het juiste moment prikkelt via het juiste 

kanaal. Een geïntegreerd CRM-programma als aanvulling op het transactiegerichte kaartverkoopssysteem, 

waarin onderwerpen als klanttevredenheid, pre- en aftersales en de dialoog centraal staan, wordt 

binnenkort ingevoerd. Met een kwalitatief goede database en uitvoerige analyse daarop kunnen we 

makkelijker, beter en legitiemere keuzes maken. 

 

Ten slotte moeten we vermelden dat in de opdracht naar het vergoten van het publieksbereik en het 

verhogen van inkomsten, een ieder die de weg naar Musis & Stadstheater Arnhem nog niet gevonden 

heeft minstens zo belangrijk is. Deze doelgroep vraagt een andere benadering. De redenen om niet naar 

een theater of concert te gaan, zijn anders dan redenen voor bijvoorbeeld light users om niet vaker dan 2 

keer te gaan. 

 

5.4 Evenementen: van Sales naar Evenementen & Theater+ 

Om een gezonde organisatie te zijn, is het noodzakelijk om (eigen) inkomsten te genereren, naast die uit 

kaartverkoop, subsidie en eventuele fondsen. Er vindt in onze aanpak een verschuiving plaats van Sales, 
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gericht op het verhuren van ruimten aan instellingen en bedrijfsleven, naar Evenementen & Theater+. 

Ofwel, allerlei extra activiteiten gericht op publiek in de breedste zin van het woord die een bezoek aan 

Musis en Stadstheater Arnhem zo leuk, aantrekkelijk en lang mogelijk maken.  

 

Evenementen  

De markt voor congressen en andere verhuur van ruimten in Arnhem en omstreken kent een aantal 

aantrekkelijke, uitgesproken, professionele locaties, zoals het Gelredome, het Safari Centre in Burgers’ 

Zoo, Nederlands Openluchtmuseum, Luxor Live, Van der Valk en het Postillion. De panden Musis en 

Stadstheater Arnhem gaan zich duidelijk onderscheiden van deze locaties. Dat doen we door de 

podiumfunctie en de culturele sfeer die onze gebouwen ademen, zo veel mogelijk terug te laten komen in 

onze culturele en commerciële evenementen. We plaatsen ‘verhuringen’ in een culturele context, 

waardoor deze een bijzondere ervaring en een echte experience worden. Daarnaast maken we in de 

(commerciële) evenementen een duidelijk onderscheid tussen dat wat maatwerk is en dat wat we 

commodity noemen. Wat betreft dat laatste geven kleine partijen, vergaderarrangementen, lunch-

arrangementen en businessarrangementen de mogelijkheid tot standaardisatie, met een efficiencyslag als 

gevolg. Naast het aanbieden van commodity profileren Musis en Stadstheater zich met maatwerk, met 

name wat betreft grote bijeenkomsten en meerdaagse congressen met meerdere zalen en specifieke 

technische wensen. Bij deze aanvragen zoeken we altijd naar de component Theater. De keuze voor Musis 

en Stadstheater Arnhem is dan niet alleen omdat het bij ons ‘gewoon goed geregeld is’, maar juist ook 

omdat we een theater zijn met alle faciliteiten die daarbij horen.  

 

Theater+  

Zoals we in het hoofdstuk ambitie al uiteenzetten, Theater+ gaat voor ons over activiteiten die ieder 

bezoek aan Musis en Stadstheater Arnhem upgraden, zoals dinerarrangementen, pauzearrangementen, 

inleidingen, nabesprekingen, rondleidingen, eten met de cast, High Tea, lunchconcerten, Wijn & Jazz en 

diverse cursussen voor jong en oud. Ieder contactmoment is een theater+ moment. Ieder bezoek wordt 

een totaalbeleving en zo spelen we in op de behoefte van de consument in deze tijd. De consument wil 

een avond uit, een voorstelling is daar een onderdeel van. Maar ook alles eromheen. Van eten tot goede 

horecavoorzieningen na de voorstelling, randprogrammering, inleidingen, nabesprekingen, live muziek in 

de foyer. Verrassing, boeien en binden. Alles wat nodig is om het bezoek aan een voorstelling tot een 

complete belevenis te maken. Alles om onze bezoekers langer binnen te houden en om hun die 

totaalbeleving te geven. Theater+ gaat om alles rondom onze voorstellingen en evenementen. 

Uiteindelijke doel: een gast een complete avond te laten ervaren bij Musis en Stadstheater Arnhem. De 

voorstelling is daar een onderdeel van, de rest zorgt voor een upgrade van de beleving. In paragraaf 3.5 is 

Theater+ uitgebreider uiteengezet, waarin we een koppeling maken met redenen om cultuur te 

consumeren.  

 

Van educatie naar snappen, zien, ervaren, proeven en erbij willen zijn 

Onderdeel van Theater+ is educatie. Educatie wordt een prominent label binnen het totale 

productaanbod van Musis en Stadstheater Arnhem. De term ‘educatie’ is in de afgelopen jaren een 

containerbegrip geworden, theaters vinden dat ze er iets mee moeten, scholen en onderwijs vinden dat 

cultuur een onderdeel moet zijn van hun onderwijsprogramma. Veel verder dan schoolvoorstellingen en 

hier en daar een inleiding en nabespreking gaat het helaas vaak niet. Vanuit de gedachte dat ieder mens 

gelukkig wordt na het zien of ervaren van cultuur/theater zien wij hier een grote uitdaging. Wij zetten 

educatie weer prominent terug op de kaart vanuit een eigen visie op cultuureducatie, want een 

voorstelling snappen, een maker kennen, erbij zijn, het gezien hebben, maakt de drempel voor 
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vervolgbezoek lager. Educatie gaat volgens ons niet over onderwijs, maar laat mensen anders, beter, 

gedetailleerder naar het aanbod kijken. Het Rijk heeft hier de waardevolle notitie ‘Een leven lang leren’ 

over gepubliceerd. Wij stellen een inspirerend programma samen met een bredere geïntegreerde 

benadering van educatie. We zien onze onderwijzende rol richting jeugd én richting onze reguliere 

bezoekers of richting hen die nog nooit bij ons zijn binnen geweest. We gaan hiervoor samenwerken met 

het primair en voortgezet onderwijs en met de gezelschappen, mbo’s, ArtEZ en amateurgezelschappen. 

Op 1 april 2015 is een convenant getekend waarin deze samenwerking voor het primair onderwijs al is 

vormgegeven.  

 

5.5 Onze gasten  

We hebben, gezien de ontwikkelingen in de laatste jaren, de ambitie om voor 2016-2019 stevig in te 

zetten op publieksbeleid, doelgroepen en bezoekersaantallen. We streven naar een bezoekersaantal van 

uiteindelijk 125.000 bezoekers op jaarbasis voor de voorstellingen en concerten in Musis en Stadstheater 

Arnhem, dat is inclusief de bezoekers aan concerten van Het Gelders Orkest. Afgezet tegen 2014 is dat 

een jaarlijkse groei van gemiddeld 5%. Daarnaast bezoeken jaarlijks minimaal 70.000 bezoekers de andere 

activiteiten (Theater+ en events) van Musis en Stadstheater Arnhem, zoals festivals, events, verhuringen, 

amateurvoorstellingen, educatie.  

 

De stijging in bezoekersaantallen gaan we bereiken door: 

 

Binding met bezoekers uit de stad 

We hebben de laatste jaren een relatief kleine vaste kern van bezoekers gehad die jaarlijks kaarten koopt, 

en relatief veel bezoekers die onze podia incidenteel (en niet structureel) bezoeken.3 Afgezet tegen 

vergelijkbare theaters hebben Musis en Stadstheater Arnhem de laatste jaren minder bezoekers 

ontvangen. Hierin brengen we de komende jaren verandering (een verandering die in 2014 en 2015 reeds 

is ingezet). We willen met onze subsidiegelden zoveel mogelijk inwoners van Arnhem bereiken. We zetten 

(met onze marketing) in op een groter publieksbereik en focussen op een sterkere binding met ons 

publiek, op meer herhalingsbezoek en dus een grotere groep mensen die ons geregeld (in plaats van 

incidenteel) bezoekt. Het product theater verbreden we naar cross-overs met maatschappelijke 

projecten, onderwerpen en thema’s en andere kunstvormen om zo nieuwe bezoekers aan onze theaters 

te binden. We zetten in op een brede zichtbaarheid, ook in de regio. We willen niet alleen het bij ons 

bekende publiek heroveren, we willen zeker ook nieuw publiek in onze gebouwen ontvangen, met een 

passende brede programmering en passende marketingaanpak.   

 

Een regionale functie 

Arnhem heeft regionaal gezien een belangrijke culturele functie met een groot te bedienen gebied. De 

laatste jaren hebben we in vergelijking met andere theaters relatief veel bezoekers van buiten de 

gemeente mogen ontvangen. Ook de komende jaren zetten we met onze programmering en marketing 

actief in op de regio. Hier ligt voor Musis en Stadstheater Arnhem een behoorlijke groeipotentie, in 

samenwerking met de huisgezelschappen. 

 

 

 

                                                             
3   Bron: EMC. Data-analyse en publieksonderzoek voor Musis Sacrum en Schouwburg Arnhem. Maart 2012. 

Vergeleken met andere theaters.  
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Klantsegmentatie  

Bij de samenstelling van het programma besteden we aandacht aan verdieping voor de heavy user, de 

cultuurbezoeker, maar ook voor de light user die ons voor zijn of haar geliefde artiest bezoekt of specifiek 

voor entertainment kiest. Voor de trouwe bezoeker en sponsors of samenwerkingspartners ontstaat 

daarmee tevens een nieuwe kijk op theater: actueel en geëngageerd. Daarnaast segmenteren we ook op 

kenmerken als leeftijd, lifestyle en andere persoonskenmerken (persona marketing). Nieuw publiek willen 

we bereiken door targetmarketing en de focus op een bredere zichtbaarheid van onze merken. Daarnaast 

kunnen we verrassende nieuwe publieksgroepen aan ons binden door breder te programmeren en 

verbanden aan te gaan met bijvoorbeeld sport, politiek en wetenschap. 
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6. Horeca in Musis, Stadstheater en Mahler 

In dit hoofdstuk zetten we onze visie op en inrichting van de horeca uiteen. 

 

6.1 Inleiding 

Wij werken met plezier aan een attractieve en leefbare omgeving waar inwoners, bezoekers, het 

onderwijs, het amateurleven, maar ook ondernemers zich thuis voelen. Naast een gevarieerd en goed 

functionerend theater- en muziekaanbod speelt horeca in deze mix van het aanbod een cruciale rol, met 

een recreatieve en sociale functie voor bezoekers en gebruikers. De horeca is belangrijk voor de sociale 

samenhang, aanvullend op het theater- en concertaanbod en de charme van de gebouwen. Daarom zien 

wij horeca als een integraal onderdeel van onze nieuwe organisatie.  

 

Voor ons omvat de horeca: de dag- en avondhoreca in Grand Café Mahler, ondersteunende horeca 

rondom voorstellingen en concerten in beide gebouwen, horeca rondom evenementen in de foyers en 

diverse zalen in beide panden.  

Verzelfstandiging uit het gemeentelijk apparaat en een koerswijziging om te komen tot een succesvolle 

theater- en concertorganisatie gaan gelijk op met een koerswijziging van de horeca als een relevante 

succesbepalende factor voor Musis en Stadstheater nieuwe stijl. De restauratie en nieuwbouw van Musis 

en de toekomstige renovatie van Stadstheater bieden andere en nieuwe uitgangspunten voor wat betreft 

de gebruiksmogelijkheden van de gebouwen voor de horeca-exploitatie.  

 

In dit hoofdstuk zetten we de focus van de horeca uiteen, Naast de op handen zijnde noodzakelijke 

bedrijfseconomische verbeteringen (zie paragraaf 1.4) presenteren we met trots een stevige inhoudelijke 

visie 2016-2019. 

 

6.2 Visie: ruimte voor een nieuwe kijk 

Cultuur en horeca trekken samen op 

De aanwezigheid van een goed functionerende en een aantrekkelijke horeca verlengt het bezoekmoment, 

vergroot het verzorgingsgebied en verhoogt de verblijfsduur en daarmee de bestedingen. Consumenten 

willen iets beleven, een hapje eten, afspreken met vrienden, iets leren maar bovenal iets ervaren. Kansen 

op herhalingsbezoek verbeteren en afstemming van de horeca op de doelgroep is een must, met als 

gewenst resultaat een versterking van de marktpositie en van het imago en de aantrekkingskracht van 

Musis en Stadstheater. Theater- of concertbezoek alleen is niet genoeg. Het moet op maandag tijdens de 

koffie naverteld worden, onze identiteit ten opzichte van collega's en vrienden bevestigen of versterken. 

Consumenten willen iets beleven, een hapje eten, afspreken met vrienden, iets leren en bovenal iets 

ervaren. Horeca en Cultuur samen moeten het bezoek aan Musis of Stadstheater het navertellen waard 

maken. Musis en Stadstheater veranderen hoe langer hoe meer in verblijfsruimten, eenzelfde 

ontwikkeling die je ziet in de detailhandel. Met consequenties voor het totale concept. Een 

onderscheidend, bijzonder en verantwoord totaalconcept wordt belangrijker dan ooit. 

 

Een nauwe verbinding tussen horeca en Programmering, Marketing en Events is daarom van groot belang 

voor een succesvolle visie op de horeca in het totaalconcept van Musis en Stadstheater. We hebben het 

over kwalitatief hoogwaardige horeca en belangwekkende culturele voorzieningen in een aantrekkelijke 
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openbare ruimte (Park Lauwersgracht), die binnen een paar jaar geheel vernieuwd en gerenoveerd zal 

zijn. 

 

Versteviging van dag- en avondhoreca in Grand Café Mahler 

Concreet werken we aan een versteviging van de daghoreca in Grand Café Mahler, die meer gaat 

profiteren van de bezoekersstromen van de passanten. Daarnaast richten we de avondhoreca in Grand 

Café Mahler steeds meer op alle bezoekers van de beide gebouwen en ook op de passant die 's avonds 

een interessante en sfeervolle plek zoekt in een inspirerende culturele ambiance. Na de verbouwing van 

het Stadstheater zullen we ook aandacht geven aan de caféfunctie in het Stadstheater zelf met zichtbare 

aanwezigheid en aantrekkelijkheid voor de passanten. 

 

Horeca en erfgoed 

De horeca gaat hand in hand met het culturele erfgoed dat Musis en Stadstheater met hun gebouwen 

vertegenwoordigen. Een samenspel dat een cultuurhistorisch waardevol openbaar gebied ontsluit voor 

veel mensen uit Arnhem en een grote omgeving! Het erfgoed van de gebouwen draagt vooral ook bij aan 

het imago als oorspronkelijke culturele landmark én aan het eveneens historische park Lauwersgracht. 

Adel verplicht. De culturele organisatie heeft met de twee monumenten goud in handen en presenteert 

ze dan ook als hoogwaardige elementen in de stad. De monumenten zijn belangrijk voor de 

maatschappelijke, culturele en ruimtelijke ontwikkeling binnen Arnhem. We gaan bij de op handen zijnde 

verbouwingen uit van handhaving van de kwaliteit van het erfgoed. We voeren vanaf heden een actief 

marketingbeleid waarin het erfgoed deel uitmaakt van het onderscheidende vermogen. 

 

6.3 Doelstelling  

We realiseren horecavoorzieningen die de ruimtelijke en economische aantrekkingskracht en de kwaliteit 

van het theater- en concertbezoek, en het verblijven in en rondom Musis en Stadstheater Arnhem, 

versterken. Musis en Stadstheater Arnhem zijn veel méér dan een muziek- en theatergebouw.   

1. Het primaire doel is de horeca de ruimte te geven om zich te ontwikkelen tot een vitale en  

toekomstbestendige voorziening. 

2. Het secundaire doel is het versterken van de culturele en economische kracht van de organisatie. 

3. Voor de organisatie als geheel is het van belang om een helder kader te schetsen waarbinnen de horeca 

– in brede zin – kan opereren, zodat deze echt een bijdrage kan leveren aan de service en de totaal-

beleving van de klanten. 

  

De uitgangspunten voor onze integrale horecavisie zijn:  

1. De aanwezigheid van een aantrekkelijk horeca-aanbod in combinatie met theater- en muziekaanbod 

en detailhandel in de binnenstad versterkt en verlengt het bezoekmoment aan Musis en Stadstheater, 

vergroot het verzorgingsgebied en verhoogt de bestedingen.  

2. Het benoemen van vier horecagebieden met elk een eigen karakter Grand Café Mahler; horeca 

rondom voorstellingen Musis; horeca rondom voorstellingen Stadstheater; Musis/Stadstheater 

Events).  

3. Het versterken van de recreatieve functie van het gebied Park Lauwersgracht. 

4. Het geven van alle aandacht aan de kwaliteit van de mens in de organisatie ter versterking van het 

onderscheidend vermogen.  
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6.4 Kwalitatieve horeca in eigen beheer  

In 2013 en 2014 is gesignaleerd dat de resultaten van de banqueting en van Grand Café Mahler de laatste 

jaren tegenvallen en zelfs onvoldoende zijn.4 Dit, en de vraag wat de toekomstige rol van de horeca kan 

zijn voor Musis en Stadstheater Arnhem, vormden in november 2014 aanleiding om een onderzoek te 

starten naar outsourcing en verdienpotentieel van de horeca binnen Musis en Stadstheater Arnhem. 

Koninklijke Horeca Nederland Bedrijfsadvies (KHN) heeft dit onderzoek uitgevoerd. Belangrijk advies van 

KHN is om de horeca in eigen beheer te houden. Outsourcing van de horecafunctie in de huidige situatie 

ligt volgens hen niet voor de hand omdat momenteel het volledige potentieel nog niet wordt benut. 

Daarbij dient volgens KHN betwijfeld te worden of een partij kan worden gevonden die bereid is de 

huidige exploitatie over te nemen.  

 

Stichting Musis & Stadstheater Arnhem volgt het advies van Bedrijfsadvies Koninklijke Horeca Nederland 

en wil de horecafunctie, zoals nu ook het geval is, de komende jaren in een aparte rechtspersoon houden 

en de horeca in eigen beheer exploiteren. De resultaten van de professionele horeca-organisatie dienen 

de totale (financiële) exploitatie van Musis en Stadstheater, met andere woorden het culturele doel. We 

stemmen de prijzen in Grand Café Mahler en in de banqueting af op het stedelijke niveau, zodat we niet 

oneerlijk concurreren met horeca-aanbod in de binnenstad. 

  

De kwaliteit van onze horeca wordt – door KHN (2015) en door LAgroup (2013) – kwalitatief goed 

genoemd, maar in de rapporten worden vraagtekens gezet bij de kwaliteit van de dienstverlening en het 

management op de horeca, mede gezien de tegenvallende resultaten. Ook uit eigen analyse blijken deze 

conclusies: het aantal bezoekers en gebruikers dat anno 2014 bereikt werd, bleek niet meer voldoende 

voor een gezonde exploitatie van de horeca als financieel-economisch bedrijfsonderdeel. Naast het verlies 

van bezoekers als landelijke trend in een economisch moeilijke tijd speelde ook de teruglopende 

eventmarkt en verlies van bezoekers binnen de stedelijke omgeving een rol.  

 

KHN Bedrijfsadvies concludeerde in haar rapport dat er aanknopingspunten zijn voor verbetering van de 

omzet en verlaging van de kosten. KHN doet de volgende aanbevelingen op het gebied van de 

bedrijfsvoering: 

- Conceptmatig – betere marketing, het interieur moet verbeterd worden, er moet meer met kleur 

gewerkt worden, de kaart en het assortiment moeten naast het bedienen van een high end publiek 

ook aandacht hebben voor de brasserie bezoeker, er moet veel meer aandacht zijn lokale aanbieders, 

de promotie van Mahler moet veel opener zijn en aansluiten op het programma van Musis en het 

Stadstheater.  

- Organisatie/personeel – de personele organisatie zit nu ingewikkeld in elkaar, keuken en bediening 

zijn gescheiden georganiseerd, de banquetingafdelingen van de podia zijn eilandjes. Dat moet op 

korte termijn één aanspreekbaar geheel worden. Gewerkt wordt naar een goed getraind kernteam 

dat bij grotere evenementen eenvoudig is aan te vullen met goed ingewerkte oproepkrachten.  

- Financieel administratief – herinrichten van de financiële administratie. De financiële administratie 

van de horeca wordt een geïntegreerd onderdeel van de administratie. Door middel van duidelijke en 

vastgelegde protocollen en afspraken moet helder zijn waar kosten en opbrengsten worden 

gealloceerd.  

 

                                                             
4  Onderzocht zijn 2012 tot en met 2014. Door: eigen analyse gemeentelijke dienst MSSA; Doorlichting LAgroup 

2013, Bedrijfsadvies Koninklijke Horeca Nederland 2015.  



Bedrijfsplan    |   28 mei 2015 

 29 

Een groot deel van de verbeteringen worden in de huidige situatie, op korte termijn doorgevoerd en 

sorteren effect onder andere middels monitoring op wekelijkse/ maandelijkse basis, goede roostering van 

personeel en voor- en nacalculatie en het versterken van de salesactiviteiten. Alle verbeteringen rondom 

uitstraling en exploitatie van horeca (activiteiten) worden ingebreid in de fasering van restauratie, 

renovatie en nieuwbouw van Musis en Stadstheater Arnhem. De horeca zal ook en juist in deze fase een 

belangrijke aanjager worden als ontmoetings- en informatieplaats voor alle ontwikkelingen rondom 

gebouwen, activiteiten en organisatie. We werken – ook door de nieuwbouw van Musis – aan beter 

ingerichte ruimten, is er aandacht voor ondersteuning op het gebied van gebouwenbeheer, sfeervolle 

inrichting en verlichting, bereikbaarheid, et cetera. De communicatie en marketing over de horeca-

(functie) zal binnen de nieuwe afdeling Programmering Marketing en Events structureel worden 

opgepakt. Een kwalitatieve en kwantitatieve doorlichting van de horeca-organisatie (reeds gestart), maakt 

al in 2015 al deel uit van de toekomstgerichte aanpak en de formulering van kwaliteitsverbeteringen. 
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7. Organisatie 

In dit hoofdstuk geven we een visie op organisatie en personeelsbeleid en beschrijven we hoe deze visie  is 

vertaald in de nieuwe organisatie. 

 

7.1 Uitgangspunten personeel en organisatie 

We hebben met de reorganisatie, zoals kort beschreven in hoofdstuk 1, een platte organisatie ontworpen 

waarin projectmatig kan worden gewerkt en flexibel kan worden ingespeeld op veranderingen. Van elkaar 

leren, in zelfsturende teams werken, met veelzijdige inzetbaarheid, ook in bredere projectorganisaties. De 

kernorganisatie werkt vanaf 1 januari 2016 met een streefformatie van 52,16 fte, inclusief horeca-

personeel, en aangevuld met een variabele flexibele schil van freelancers. De organisatie gaat van proces-

georiënteerd naar een organisatie met een continue focus op verbetering, zodat problemen worden 

voorkomen in plaats van verholpen. De nieuwe afdeling bedrijfsbureau zorgt ervoor dat in de platte 

organisatie iedereen functioneel met elkaar verbonden is. Deze werkwijze doet een stevig beroep op de 

eigen verantwoordelijkheid. De voortschrijdende professionalisering van de bedrijfsvoering stelt hoge 

eisen aan leiding en medewerkers van de organisatie. Maar ook het bedrijfsleven stelt hoge eisen aan een 

evenementenorganisatie. Dat vraagt om nauw contact met professionele derden om commerciële 

concepten te kunnen vormgeven en om in te spelen op de wrijving die het spanningsveld tussen 

commercie en cultuur nu eenmaal oplevert. De organisatie kan hiervoor op projectbasis deskundigheid 

inhuren. 

 

De huidige bezetting is nodig om het huidige pakket activiteiten te kunnen bemannen en het schip op 

koers te houden. In de toekomst pleiten we voor een aanpak van vermindering van vaste fte’s naar meer 

flexibiliteit in arbeidscontracten. Daarnaast zoeken we in personeel en organisatie naar samenwerking 

(met bijvoorbeeld gezelschappen en andere podia) met het doel om slagvaardig verbeteringen te 

realiseren.  

 

Natuurlijk verloop van medewerkers zal gezien de financiële doelstellingen niet vanzelfsprekend leiden tot  

het opnieuw vast invullen van de functies. Daar waar passend zal met flexibele arbeidskrachten of op 

projectbasis gewerkt worden.  

 

In de niet-verzelfstandigde organisatie voert de gemeente Arnhem een aantal taken uit voor de bedrijfs-

voering. Het ontwikkelde organigram en formatie bij de ingezette reorganisatie van april 2014 t/m maart 

2015 vullen we in de verzelfstandigde situatie aan met de financiële, salaris- en personele administratie, 

ICT-beheer en -infrastructuur, en personeelsbeleid.  

 

7.2 Stichting Musis & Stadstheater Arnhem 

De organisatie Musis en Stadstheater Arnhem wordt per 1 juli 2016 ondergebracht in een stichting. Een 

stichting is de meest gebruikte rechtspersoon voor cultuurinstellingen in Nederland. Voor deze vorm is 

gekozen omdat daarbij de besluitvorming en besturing relatief eenvoudig is, een stichting goede kansen 

biedt op samenwerking met sponsoren, en er sprake is van fiscale voordelen ten aanzien van 

successierechten (ANBI-status) en vennootschapsbelasting.  
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Een stichting creëert de gewenste zakelijke afstand tussen de gemeente Arnhem en een zelfstandig Musis 

en Stadstheater Arnhem. De stichtingsvorm biedt voor de gemeente voldoende mogelijkheden om 

invloed uit te oefenen op de activiteiten en de bedrijfsvoering van de instelling. Instrumenten hiervoor 

zijn de subsidievoorwaarden, de statuten van de stichting en bepalingen in het huurcontract. Tevens 

maakt de stichtingsvorm het mogelijk om straks 'vrienden', vrijwilligers en sponsoren aan te trekken. De 

nieuwe stichting kan namelijk worden aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

ANBI’s kunnen gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften, en de 

energiebelasting. Voor donateurs van culturele ANBI’s (waaronder een concertpodium en schouwburg) 

geldt een extra giftenaftrek. Het onderbrengen van de exploitatie van de gemeentelijke dienst MSSA in 

een stichting biedt daarnaast de beste mogelijkheden om de exploitatie buiten de heffing van 

vennootschapsbelasting te houden. 

 

7.3 Besturingsmodel 

Voor het besturingsmodel wordt de Governance Code Cultuur gevolgd. Dit betekent voor Stichting Musis 

& Stadstheater Arnhem dat het dagelijks bestuur is opgedragen aan de directie en dat een RvT (Raad van 

Toezicht) opereert als controlerend en adviserend orgaan. De RvT van Stichting Musis & Stadstheater 

Arnhem is dezelfde als Stichting Horeca, zodat de belangen gelijk behartigd worden. 

 

De directeur/bestuurder fungeert als bestuurder van de stichting en is verantwoordelijk voor het reilen en 

zeilen van de organisatie. De RvT benoemt en houdt toezicht op de directeur/bestuurder. De 

directeur/bestuurder wordt benoemd volgens een van tevoren opgesteld profiel en werkt aan de hand 

van een directiereglement. De directeur van de stichting legt verantwoording af aan de RvT. De RvT keurt 

de begroting, de jaarrekening en het jaar- en beleidsplan goed en staat de directie met raad en daad 

terzijde. De RvT dient het belang van de stichting met al zijn stakeholders en is verantwoordelijk voor een 

goede omgang met het medezeggenschapsorgaan. De samenstelling van de RvT is vastgelegd in de 

statuten, de leden worden geselecteerd op basis van competenties. Momenteel is de huidige 

directeur/bestuurder bezig met de voorbereiding om RvT-leden te werven. Bij een positief raadsbesluit 

over verzelfstandiging wordt de werving formeel ingezet.  

 

Raad van Toezicht  

De RvT bestaat uit onafhankelijke deskundige personen die als toezichthouder optreden maar ook als 

(gevraagd en ongevraagd) adviseur van de directeur om te klankborden met betrekking tot relevante 

aangelegenheden. De voorzitter van de RvT is het eerste aanspreekpunt voor de directeur/bestuurder. 

Hij/zij heeft tot doel om de RvT te ontwikkelen tot een, conform de Governance Code Cultuur, optimaal 

functionerend gremium met oog voor een goede rolopvatting van de betrokkenen. Vanuit zijn 

toezichthoudende en adviserende verantwoordelijkheid moet de RvT in staat zijn om tot een 

onafhankelijk en kritisch oordeel te komen en daadwerkelijk toegevoegde waarde te leveren. Daarnaast 

heeft de RvT onder meer tot taak: werkgeverschap van het bestuur en toetsing van de besluitvorming. 

Ook kan de RvT als ambassadeur van de stichting optreden (ook in het kader van sponsoring en 

fondsenwerving). Hiervoor is het van belang dat enkele leden van de RvT een relevant netwerk hebben bij 

bedrijven in de regio Arnhem en/of bij bedrijven die toegang kunnen verschaffen tot relevante 

netwerken. 
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7.4 Organigram 

De organisatie bestaat uit drie onder delen (PME, Bedrijfsvoering en Horeca): een zichtbare voorkant 

(team Programma, Marketing en Evenementen), een organiserende achterkant (team Bedrijfsvoering, dat 

bestaat uit Bedrijfsbureau, Techniek en Gebouw- en Faciliteitenbeheer) en ondersteunende horeca-

activiteiten (team Horeca verzorgt de horeca-activiteiten van Musis, Grand Café Mahler en Stadstheater 

Arnhem). 

 

Hieronder is de organisatie in een organigram weergegeven.  

 

 
 

Korte toelichting op het organigram: 

- Team Programmering, Marketing en Events (PME) en Team Bedrijfsvoering (BV) worden aangestuurd 

door een manager.  

- Team Horeca bestaat uit de banqueting van Stadstheater Arnhem en Musis en Grand Café Mahler.  

- De horeca is ondergebracht in de rechtsvorm Stichting Horeca, maar maakt deel uit van het beleid en 

de visie van Stichting Musis & Stadstheater Arnhem. De horeca wordt aangestuurd vanuit het MT. De 

directeur/bestuurder van de Stichting Musis & Stadstheater Arnhem is tevens directeur/bestuurder 

van de horecastichting. 

- De controllfunctie is een staffunctie en wordt in de volgende paragraaf uiteengezet.  

- Momenteel (2015) loopt een heropstart-traject voor de Horeca dat geleid wordt door een manager 

ad interim. Hieruit voortvloeiend wordt bepaald welk type manager voor Team Horeca nodig is om 

een meer structurele oplossing te bieden.  

- Het MT wordt gevormd door de directeur, de controller, de manager Programmering, Marketing en 

Events, manager Bedrijfsvoering en manager Horeca.  
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7.5 Borging primaire processen als verzelfstandigde organisatie  

Met dit bedrijfsplan willen we vooral vooruitkijken en laten zien dat het nieuwe Musis en Stadstheater 

Arnhem in staat is om een duurzame en stabiele organisatie op te bouwen. Toch willen we er twee 

organisatieonderwerpen uitlichten die voor het realiseren van een duurzame theaterorganisatie 

onontbeerlijk zijn.  

 

Controllfunctie 

Het verzelfstandigde Musis en Stadstheater Arnhem heeft per 2016 de volledige eigen verantwoorde-

lijkheid in de controllfunctie. Waar de organisatie voorheen kon rekenen op de brede financiële expertise 

van het gemeentelijk apparaat, is het aan de stichting om de controllfunctie zelf in te bedden in de 

bedrijfsvoering om zo de financiële processen van de stichting te beheersen. Dat betekent dat de stichting 

een nieuw profiel moet inbrengen voor de controllfunctie. Deze functie wordt in Musis en Stadstheater 

Arnhem als staffunctie (zie bovenstaand organigram) vormgegeven, deze persoon neemt tevens zitting in 

het MT. De controller is primair gericht op het geven van gevraagd en ongevraagd financieel advies en het 

bijdragen aan het financiële beleid. De persoon met deze functie analyseert de bedrijfsrisico’s, ontwikkelt 

en analyseert strategische scenario’s en houdt zich bezig met investeringsplanning en liquiditeiten. 

Daarnaast beheert en controleert de controller de financiële administratie, zodat door de controller tijdig 

goede managementinformatie opgesteld kan worden. 

       

Bedrijfsbureau  

De organisatie vraagt om een voldoende werkend productioneel hart, met productiemedewerkers en 

eventsoftware voor het plannen en beheren van events (iTheatre). Door als organisatie in één systeem te 

werken, komt dat de informatielogistiek ten goede. Het geïntroduceerde Theater+ vraagt ook om een 

optimaal werkende productie, omdat er veel soorten activiteiten zijn en omdat diverse activiteiten – die 

productioneel in elkaar grijpen – tegelijkertijd in de gebouwen gaan plaatsvinden. Daarom is bij de 

reorganisatie in 2015 gekozen voor het oprichten van een Bedrijfsbureau. Het Bedrijfsbureau is de 

productionele spil van de nieuwe organisatie. Hier komen de 'commerciële opdrachten' en de 'culturele 

projectplannen' binnen die na toetsing worden uitgezet naar de rest van de organisatie. Hier worden alle 

draaiboeken gemaakt die decentraal bevestigd en aangevuld kunnen worden. Er zijn korte lijnen: alle 

benodigde en relevante informatie wordt digitaal centraal neergezet en voor iedereen inzichtelijk 

gemaakt. Ook de facturering van projecten vindt hier plaats. 

 

7.6 Cultuuromslag 

Om de volgende stap in de reorganisatie te kunnen maken, is de komende jaren een cultuuromslag nodig. 

Bij cultuurverandering is het MT het belangrijkste sturende instrument. Voor een verandering in de 

manier van werken is een commitment nodig van de medewerkers: men moet zich bewust zijn van een 

urgentie, er is een andere visie, een andere stijl en er moet vertrouwen zijn. Het doel is een weerbare en 

toekomstbestendige organisatie. Medewerkers moeten mede sturing geven aan de verandering, en er 

moet een basisvertrouwen zijn in het management, het veranderproces en de communicatie. Het MT is 

kort na haar aanstelling, medio 2014, begonnen met het verkrijgen van draagvlak voor deze 

veranderingen. De interne communicatie staat in de nieuwe organisatie op een hoog niveau. Er wordt op 

afdelingsniveau en dwars door de organisatie heen overleg gevoerd en intervisie van en met 

medewerkers is van groot belang. 
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7.7 Visie op organisatie en personeelsbeleid 

De nieuwe organisatie wil een goede werkgever zijn: sociaal, rechtvaardig, actief, als gemeenschap, zich 

bewust van de omgeving, met inzet en liefde voor de kunsten. Met de reorganisatie zijn ook de kern-

doelen voor het personeelsbeleid bepaald: flexibel, doelgericht, hoogwaardige kwaliteit, dienstbaar, 

vakmanschap, met aansprekende waarden en normen.  

 

In de komende jaren zijn de dynamiek van de organisatie en de grootte van de beide gebouwen per jaar 

heel verschillend. Als delen van een gebouw dicht gaan, zullen de werknemers die daarbij betrokken zijn 

anders ingezet moeten worden. Het geeft ons de kans om op een andere manier naar buiten te treden, 

andere vaardigheden te ontwikkelen en 'out of the box' ons vak uit te oefenen. Bijvoorbeeld door op 

andere plekken te programmeren en te participeren in festivals. Wat wij allemaal gemeen hebben? Een 

ongelooflijke liefde voor theater. Van theatertechnicus tot programmeur en directie. Hier werken zij die 

het verschil durven maken, die zich realiseren dat wij iets bijzonders bijdragen aan stad en regio.  

 

Om als organisatie gezond en toekomstbestendig te zijn, is een goed en helder personeelsbeleid nodig. 

Dat betekent meer dan personeel zo kostenefficiënt mogelijk inzetten. We werken met zijn allen aan een 

bedrijf dat van een afwachtende houding ontwikkelt naar een proactieve houding; ofwel, een vrij platte 

structuur met verantwoordelijkheden laag in de organisatie. Het betekent ook bouwen aan een 

organisatie waar mensen graag willen werken, in hun kracht staan en zich bewust zijn van hun 

persoonlijke ontwikkeling.  

 

We zien medewerkers graag iedere dag opnieuw gezond en met plezier bijdragen aan een succesvolle 

organisatie voor stad en regio. Medewerkers die zich willen en kunnen blijven ontwikkelen en 

ondernemend de toekomst tegemoetzien. Die met open vizier in staat zijn te blijven verrassen en 

veranderen, en voor bezoeker en gebruiker innovatief de podia te presenteren. 

We motiveren hen daarom graag tot bijscholing en deskundigheidsbevordering, aanpassingen in aantal 

uren om verantwoord tot de AOW-gerechtigde leeftijd te kunnen doorwerken, waarbij we ruim aandacht 

besteden aan de fysieke en geestelijke gezondheid. Een persoonlijk koersplan zet medewerkers aan hun 

professionele loopbaan in een toekomstperspectief te plaatsen. 

 

Maatschappelijke verantwoordelijkheid 

Het Stadstheater en Musis maken deel uit van een groter geheel. Ons werk heeft een directe impact op de 

maatschappij, we handelen daarnaar en maken keuzes door zelf duurzaam cultureel te ondernemen. We  

stimuleren medewerkers zich in te zetten voor culturele en maatschappelijke doelen. We willen dat 

medewerkers serieus meedenken over belangrijke onderwerpen als bezuinigingen, veranderingen in de 

culturele wereld, vergrijzing en het betrekken van de jeugd én de consequenties voor de theaters en hun 

positie in de maatschappij. In onze toekomstvisie nemen we ook de gevolgen mee voor onze bezoeker en 

de mens als cultuurconsument. Medewerkers moeten het beste uit zichzelf halen onder persoonlijk 

leiderschap.  

 

Iedere dag zijn we betrokken bij en nemen we deel aan de samenleving en al wat daar speelt. We 

investeren in menselijk kapitaal en zien dit als een investering in duurzame relaties waaruit steeds nieuwe 

initiatieven en inspiratie voortkomen. Onze doelen en missie worden vooral verwezenlijkt door onze eigen 

medewerkers. Zij zijn belangrijk voor al onze gasten en gebruikers. 
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7.8 Medezeggenschap 

Elk bedrijf in Nederland met 50 of meer werknemers is verplicht een ondernemingsraad te hebben. 

Wanneer een werkgever meer ondernemingen heeft met elk minder dan 50 werknemers, dan kan de 

organisatie een OR instellen. In Stichting Musis & Stadstheater Arnhem en Stichting Horeca worden de 

Gemeentelijke OR en Horeca OR samengevoegd in één personeelsvertegenwoordiging of OR, afhankelijk 

van het aantal medewerkers dat de organisatie vanaf de verzelfstandiging heeft. 

 

7.9  Arbeidsvoorwaarden en sociaal statuut 

Aan alle medewerkers die per 31 december 2015 in dienst zijn van de gemeentelijke dienst MSSA wordt 

binnen de Stichting Musis &  Stadstheater Arnhem een contract aangeboden met een vergelijkbaar pakket 

aan arbeidsvoorwaarden. Deze stichting volgt per 1 januari 2016 de CAO Nederlandse Podia. In het Sociaal 

Statuut, de overeenkomst die het huidige MSSA met de gemeente heeft gesloten over de overgang van de 

werknemers, staat beschreven wat de overgang betekent voor de medewerkers. Enkele medewerkers die 

momenteel in de Horeca-cao werkzaam zijn, krijgen een vergelijkbaar pakket aan arbeidsvoorwaarden 

binnen de cao Nederlandse Podia aangeboden. Het huidige horecapersoneel blijft werkzaam binnen de 

Stichting Horeca.  

 

7.10  Opleidingsplan 

In de nieuwe organisatie worden activiteiten op een andere manier aangepakt. Daartoe wordt onder 

andere projectmatig werken in de organisatie doorgevoerd, zodat er ‘eigenaren’ van werkzaamheden 

ontstaan, de afstand van de werknemers tot het proces klein blijft en de werknemers een grotere 

betrokkenheid hebben bij hun werkzaamheden. Vanwege de vele lijnen die nu tegelijkertijd lopen 

(verzelfstandiging, verbouwing/nieuwbouw Musis, droomplannen van het Stadstheater, reorganisatie, 

opnieuw in de markt zetten van Musis & Stadstheater, verdienmodellen ontwikkelen voor Musis en 

daarnaast de gewone dagelijkse bedrijfsvoering rondom 400 voorstellingen en diverse overige 

activiteiten) en de veranderingen die voor mensen in gang zijn gezet voor wat betreft interne plaatsing, is 

de ontwikkeling van het opleidingsplan nog niet ingepland en maakt daarom nog geen deel uit van het 

bedrijfsplan. Inzetten op ervaring, motivatie en passie is op dit moment leidend in de teambuilding van 

Musis & Stadstheater Arnhem. 

 

7.11  Functieomschrijvingen 

Musis & Stadstheater Arnhem stellen in de loop van 2015 een functieboek op van de nieuwe 

functieomschrijvingen voor de nieuwe organisatie, gebaseerd op de cao Nederlandse Podia. Deze 

omschrijving wordt per 1-1-2016 formeel. De functies zijn gewogen, zodat het functiegebouw past bij de 

werkzaamheden en de daarbij behorende waardering en loonschalen. De huidige medewerkers krijgen 

een vergelijkbaar pakket arbeidsvoorwaarden, maar bij het aannemen van nieuw personeel wordt de 

nieuw gewogen loonschaal gehanteerd, komend uit de nieuwe cao.  

 

7.12  ID-banen 

Er is afgesproken dat medewerkers met een ID-status een-op-een meegaan naar de nieuwe organisatie. 

Zodra een ID-medewerker de organisatie verlaat, wordt de financiering door de gemeente stopgezet.  

Dat betekent dat in de subsidie 50% van de loonkosten van deze medewerkers is opgenomen  

en de andere 50% gefinancierd wordt door gemeente Arnhem.  

 

http://www.fnv-kiem.nl/kunst-en-podium/caos/162/
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7.13  WW-premieplicht en ziekteverzuim 

Als gemeentelijke dienst betaalt de huidige werkmaatschappij MSSA geen WW-premie omdat de 

gemeente eigenrisicodrager van WW is. Daar staat tegenover dat de stichting (anders dan de gemeente) 

niet de kosten van WW-uitkeringen betaalt. In de verzelfstandigde situatie zal de stichting WW-premie 

gaan afdragen. Tevens wordt een verzuimverzekering afgesloten. 
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8. Financiën  

In dit hoofdstuk zetten we de financiële gevolgen van de verzelfstandiging uiteen, voor zover we die nu 

kunnen overzien. 

 

8.1 Subsidierelatie  

Musis en Stadstheater zijn voorzieningen van en voor de gemeenschap. De exploitatie is alleen mogelijk 

door een structurele bijdrage van de gemeente in de vorm van een subsidie. Als zelfstandige organisatie 

ontvangt de stichting een structurele subsidie van de gemeente. De basis hiervoor ligt in het beleidskader 

Stroom Cultuurbeleid Arnhem (2012). Hierin wordt beschreven dat de podia Musis Sacrum en (toen nog) 

Schouwburg Arnhem worden aangemerkt als basisvoorziening op het gebied van de presentatie van 

podiumkunsten. Van basisvoorzieningen wordt verwacht dat zij een (inter)actieve en vooraanstaande rol 

in het culturele klimaat in stad vervullen en zich nadrukkelijk als publieke voorziening manifesteren. Dit 

reikt verder dan het brengen van een ‘eigen programma’ binnen de bewuste discipline.  

 

De positie en doelen van Stichting Musis & Stadstheater Arnhem en de grond waarop subsidie wordt 

verleend, zijn vastgesteld in de subsidiebeschikking. De subsidie wordt verleend op basis van het 

bedrijfsplan en de daarbij behorende begroting 2016-2019 van de stichting. Hierin geeft de stichting aan 

hoe zij de komende jaren haar rol als basisvoorziening wil invullen en welke doelen zij wil bereiken, 

gerelateerd aan de criteria van het cultuurbeleid: kwaliteit, meerwaarde voor de stad, samenwerking en 

cultureel ondernemerschap.   

 

Het verzelfstandigde Musis & Stadstheater Arnhem vraagt jaarlijks bij de gemeente subsidie aan voor de 

activiteiten die Musis & Stadstheater Arnhem voor dat jaar voorziet.  

 

8.2 Liquiditeit  

Voor een gemeentelijke dienst, het huidige MSSA, is liquiditeit geen issue, omdat met het uitgaven-

patroon altijd kan worden gerekend op de middelen van de gemeente. Voor de nieuwe stichting is een 

voldoende liquide positie zeer van belang om grote uitgaven te kunnen doen, ook als de inkomsten uit 

bijvoorbeeld kaartverkoop (belangrijke post aan de batenkant) nog niet volledig zijn ontvangen.  

De liquiditeit is ook van belang voor de maandelijkse verrekening van de omzetbelasting.  

Om een goede basis te leggen voor de liquiditeit, heeft de gemeente besloten af te wijken van de 

normale, gefaseerde toekenning van subsidievoorschotten en in januari in één keer de volledige subsidie 

in de vorm van een voorschot aan de stichting uit te keren. Zo heeft de stichting het voordeel dat zij 

makkelijker noodzakelijke investeringen en betalingen kan doen.  

 

8.3 Eigen vermogen  

Het eigen vermogen bepaalt het vermogen van een organisatie om zelfstandig incidentele tegenvallers te 

kunnen opvangen of nieuw beleid in te zetten. Daarnaast is het eigen vermogen een belangrijke indicator 

voor het kunnen aantrekken van leningen op de kapitaalmarkt en het werven van fondsen. De omvang 

van het eigen vermogen van Stichting Musis & Stadstheater Arnhem kan worden bepaald vanuit het 

continuïteitsprincipe: als de zelfstandige organisatie onverhoopt in financiële problemen raakt, dient 

voldoende vermogen aanwezig te zijn om in ieder geval een bepaalde periode te overbruggen, zodat naar 

alternatieven gezocht kan worden. In deze periode moeten tenminste de salarissen van personeel betaald 
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kunnen worden. Voor salarisbetaling aan het huidige gemeentelijk personeel is het uitgangspunt door de 

gemeente gehanteerd dat tenminste drie maanden overbrugd moeten kunnen worden. Voor het 

horecapersoneel is een kortere overbruggingsperiode van anderhalve maand voldoende, omdat het om 

veelal korte en flexibele contracten gaat. Op basis van dit uitgangspunt is door de gemeente Arnhem 

besloten als minimaal benodigd eigen vermogen € 684.000 aan te houden. De komende vier jaar is 

volgens de huidige begroting (zie pagina 44) € 159.000 van dit eigen vermogen nodig om het begrote 

negatieve exploitatiesaldo van 2017 en 2018 te compenseren. Het ministerie van OCW beoordeelt het 

weerstandsvermogen van een culturele instelling als ‘goed’ bij een weerstandsvermogen van 10% van de 

totale lasten. Adviesbureau Berenschot heeft aangegeven dat dit bedrag, dat na het voorziene opvangen 

van het negatieve exploitatiesaldo in vier jaar à € 159.000, nog € 525.000 bedraagt, beperkt is. Door Musis 

en Stadstheater Arnhem wordt een eigen vermogen van minstens € 700.000 nagestreefd. De gemeente 

heeft aangegeven dat Musis en Stadstheater Arnhem zelf voor deze aanvulling dient te zorgen. We 

streven ernaar dat vanaf 2020 door een positief resultaat het eigen vermogen aangevuld kan worden.  

 

8.4 Reservevorming  

Reservevorming is voor de stichting van essentieel belang. De stichting heeft de intentie om het eventuele 

positieve exploitatiesaldo te reserveren in een algemene reserve. Door als gemeente reservevorming toe 

te staan en zelfs te stimuleren, kan de stichting als een gezonde organisatie functioneren door reserves in 

te zetten voor noodzakelijke – maar onverwachte – uitgaven of investeringen en voor het opvangen van 

tegenvallend resultaat. Doel is om zo onafhankelijk mogelijk te zijn van de gemeente en als stichting 

zelfstandig te functioneren. Landelijk zijn verschillende vormen gangbaar, veelal wordt aan theaters 

toegestaan om tot maximaal een bepaald percentage van de subsidie of (een deel van de) omzet jaarlijks 

te reserveren, eventueel met een maximaal te reserveren totaalbedrag. De gemeente staat hier positief 

tegenover, Musis en Stadstheater Arnhem is momenteel met de gemeente in gesprek om de exacte 

voorwaarden van reservevorming te bespreken. Er zijn meerdere varianten mogelijk. De komende 

maanden tot aan verzelfstandiging geven hier voldoende tijd voor, de uitkomst van het gesprek zal te 

zijner tijd worden verwerkt in de verzelfstandigingsovereenkomst of in de subsidiebeschikking.  

 

8.5 Rekening-courant 

Tot 1 januari 2021 verstrekt de gemeente aan de stichting een rekening-courant faciliteit met een limiet 

van € 500.000 tegen een rentepercentage gelijk aan de rekening-courantrente van de BNG. Dit geeft de 

stichting de ruimte om liquiditeitsproblemen tijdelijk op te vangen. De voorwaarden omtrent rente en 

aflossing worden geregeld in de ter zake op te stellen kredietovereenkomst. 

 

8.6 Fiscale aspecten  

Omzetbelasting  

Evenals nu het geval is, is Musis & Stadstheater Arnhem btw-plichtig voor vrijwel alle activiteiten die zij 

aanbiedt, waarvan voorstellingen/concerten, horeca en verhuur de voornaamste zijn. Er zijn geen 

noemenswaardige verschillen door verzelfstandiging ten aanzien van de omzetbelasting. In de wijze 

waarop Musis & Stadstheater Arnhem huur betalen aan de gemeente is hiermee rekening gehouden.  

 

Vennootschapsbelasting 

Slechts 15% van de podia in Nederland doet momenteel aangifte voor de VPB, omdat men gebruikmaakt 

van een vrijstelling. De wet op Vennootschapsbelasting wordt per 2016 gemoderniseerd, waardoor 

overheden vennootschapsbelasting moeten betalen over de winst die ze met ondernemingsactiviteiten 
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behalen. Het is nog niet inzichtelijk of de vrijstelling voor Musis & Stadstheater Arnhem geldt. Wanneer 

culturele instellingen geen gebruik kunnen maken van de vrijstelling van art. 2, lid 7 VPB en wel 

aangesproken zijn (of worden) om VPB-aangifte te doen, dan zijn er twee bijzondere aftrekposten die de 

VPB-afdracht kunnen drukken. 5 6  Musis & Stadstheater Arnhem zal bij een positief raadsbesluit de 

komende maanden verdere stappen ondernemen ten aanzien van de vennootschapsbelasting en 

onderzoeken of de vrijstelling geldt c.q. de aftrekposten soelaas bieden.  

 

8.7 Financiële voordelen van de verzelfstandiging 

Het geheel aan ingrepen (verzelfstandiging, reorganisaties, nieuwbouw en renovaties) leidt er toe dat de 

organisatie meer eigen inkomsten kan vergaren en zich als cultureel ondernemer kan opstellen. 

Vertrekpunt voor Musis & Stadstheater Arnhem bij ontwikkeling van de meerjarenbegroting is om als 

verzelfstandigde organisatie (groot) Arnhem beter te kunnen bedienen en binnen de begroting een 

omvangrijker activiteitenaanbod te bieden dan voorheen. We vragen van de lezer van het plan de 

begroting integraal te benaderen. De financiële voordelen van de verzelfstandiging zijn in dit bedrijfsplan 

dan ook niet apart inzichtelijk gemaakt, omdat de voordelen niet alleen toewijsbaar zijn aan de juridische 

verzelfstandiging en ontvlechting uit het gemeentelijk apparaat. 

 

8.8 Meerjarenbegroting  

De meerjarenbegroting geeft een beeld van de exploitatie van Musis en Stadstheater Arnhem voor de 

nieuwe situatie. De begroting vanaf 2016 is gebouwd op de begroting van 2015 waarin de bezuiniging van 

€ 450.000 is verwerkt; in 2016 wordt de extra bezuiniging van € 50.000 doorgevoerd. Als startpositie zijn 

de vaste kosten en het resultaat van exploitatiejaar 2014 gehanteerd, daarna zijn de plannen en 

doelstellingen verwerkt in de kosten en opbrengsten. De begroting is conservatief, maar realistisch 

opgesteld.   

 

We verwachten een reële verbetering van de exploitatie van Musis en Stadstheater Arnhem. Er ontstaan 

extra kapitaallasten door verbouwing en renovatie en doordat de gemeente, wat vaak voorkomt, niet 

heeft gereserveerd voor vervangingsinvesteringen. De dekking is onderwerp van gesprek met de 

gemeente, enerzijds vanuit de financiële consequenties nieuwbouw Musis en anderzijds vanuit de 

algemene visie om het MJIP op orde te krijgen, zie ook paragraaf 9.3. Beide dekkingsvraagstukken worden 

ruim voor de verzelfstandigingsdatum opgelost.  

 

Hierna volgt voor de belangrijkste posten op de begroting een toelichting waarop deze is gebaseerd. 

 

Baten 

 

Subsidies 

Indien de jaarlijkse aanvraag van de stichting wordt gehonoreerd, verleent de gemeente een subsidie die 

voorziet in dekking van de gebouwen, deel huisvestingskosten, investeringen, programmering en een deel 

van de benodigde overhead.  

 

                                                             
5 Bron: VSCD - Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirectie. 
6  Aftrekposten zijn: aftrek fictieve vrijwilligerskosten; en Bestedingsreserve: theaters e.d. die de ANBI-cultuurstatus 

hebben kunnen een bestedingsreserve vormen, d.w.z. hun toekomstige uitgaven voor bedrijfsmiddelen en 
projecten nu al aftrekken.  
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Sponsoring, fondsen en overige inkomsten 

In paragraaf 3.5 Cultureel ondernemen en businessmodellen hebben we uiteengezet dat sponsoring voor 

de stichting gekoppeld is aan Theater+: strategische samenwerking met bedrijven vervangt de traditionele 

vorm van sponsoring. We streven naar sponsorinkomsten en extra inkomsten uit donaties tot ruim  

€ 150.000 en overige inkomsten à € 80.000. We hanteren hierbij de landelijke kengetallen voor 

percentages bijzondere inkomsten uit andere bronnen dan gemeentelijke subsidie en directe inkomsten. 

Gemiddeld kunnen inkomsten uit sponsoring, fondsenwerving en overige inkomsten voor een VSCD-

podium gesteld worden op 6% van de totale inkomsten. Gezien de onzekere conjunctuur, de huidige staat 

van de gebouwen, het gegeven dat door de dienst MSSA de afgelopen jaren geen inkomsten uit 

sponsoring/fondsen zijn vergaard, en de geplande renovatie en nieuwbouw zien wij een realistische kans 

om onze gezonde ambitie na te streven om een percentage van 3% in 2019 waar te maken (€ 80.000).  

 

Inkomsten voorstellingen 

Een opschaling van activiteiten is mogelijk door de beschikbaarheid van de nieuwe grote zaal in Musis. De 

programmeringsambitie zoals in de ambities verwoord, kan door de nieuwe programmerings- en 

exploitatiemogelijkheden worden waargemaakt. Een opschaling leidt tot een (naar rato) stijging van de 

gemiddelde kosten van de inzet van techniek, sales en promotie. Maar ook tot een verbetering van de 

verhouding inkoop/verkoop van de totale programmering. De baten en lasten van de vaste huurder Het 

Gelders Orkest zijn in een andere begrotingspost opgenomen.  

 

In de opschaling van de activiteiten vindt tot 2017 een verschuiving van theaterconcerten vanuit het 

Stadstheater plaats en wordt aanvullende programmering mogelijk door de nieuwe grote zaal en een 

achttal popconcerten in samenwerking met Luxor Live, of programmeringsopdrachten van andere 

partners (jazz, wereldmuziek, cross-overs et cetera). Alle inkomsten uit voorstellingen zijn met een 

gemiddelde toegangsprijs over de gehele programmering behoudend opgenomen. Inkomsten uit 

popconcerten komen in overleg met Luxor Live volgens landelijke verdelingsnormen voor recettes en 

kosten tot stand en zijn daarom eveneens behoudend meegenomen in het resultaat. We streven naar 

5.000 meer betalende bezoekers in 2016 (openingsjaar Musis) en 10.000 meer betalende bezoekers in 

2019 (eerste ‘normale’ jaar), en naar een totaal van 125.000 betalende bezoekers in 2019.  

 

Het dekkingspercentage (recette gedeeld door inkoopkosten voorstellingen) is in de begroting van 2019 

conform advies van LAgroup op 98% gesteld. Bij een succesvolle programmering behoort doorgroei naar 

minimaal kostendekkende programmering op langere termijn tot de mogelijkheden, met een dekkings-

percentage van minstens 100%. Door de aanvullende programmering en de mogelijkheid tot grotere 

publieksaantallen bij grotere producties is de verbetering van het resultaat op concerten en voorstellingen 

zichtbaar gemaakt in de begroting ten opzichte van het jaar 2015 en verder. Vooralsnog blijven we 

uitgaan van kosten voor een programma met een hoge artistieke kwaliteit in de klassieke muziek, toneel, 

dans en jeugdtheater waardoor resultaatverbetering  inzet van beleid zal zijn, maar waarbij we geen 

onverantwoord voorschot nemen op een winstgevende voorstellingsexploitatie voor het geheel van Musis 

en Stadstheater. 

 

Het verschil tussen inkoop van programma en verkoop van kaartjes laat het behoudend 

geprognostiseerde resultaat op voorstellingen en concerten voor Musis en Stadstheater samen zien. We 

gaan bij de programmering uit van ‘gemiddelde’ percentages bij geprognosticeerde aantallen en 

kengetallen (LAgroup). De resultaten van de afgelopen jaren en de prognose voor 2015 zijn leidend en 
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geven met aanvullend een gewijzigd inkoop- en verkoopbeleid een geleidelijke en heldere verbetering van 

het resultaat te zien. 

Samengevat hebben we door de wijzigingen in programmering, nieuwe aanpak branding en marketing, 

een verbetering van resultaat voor ogen van het dekkingspercentage op concerten en voorstellingen van 

±4% per jaar (van 83% in 2014 naar 98% in 2019). Dit percentage zien we voor de eerste exploitatie-

periode als optimum. 

 

Inkomsten verhuur 

Opbrengst verhuur accommodatie en materiaal 

Op basis van een (kengetallen)model van LAgroup is bepaald welke huuropbrengst er gegeven de 

opgeschaalde verhuurambities en in vergelijking met andere accommodaties mogelijk is voor wat betreft 

commerciële verhuur, cultureel-maatschappelijke verhuur en overige activiteiten. De lage en hoge 

omzetverwachting zijn gemiddeld en monden uit in een verwachte huuropbrengst van ca. € 350.000 per 

jaar (exclusief de huuropbrengst van Het Gelders Orkest). Inclusief deze huuropbrengst is de begrote 

omzet vergelijkbaar met het gemiddelde van de benchmarktheaters, die om en nabij de € 500.000 

genereren uit verhuur. De opbrengsten uit banqueting worden in dit bedrag buiten beschouwing gelaten 

omdat deze in de omzetverwachting van de horecafunctie worden meegenomen. 

 

Het Gelders Orkest 

Het Gelders Orkest betaalt een jaarlijks huurbedrag aan de stichting voor gebruik van ruimten en 

diensten. De vernieuwde en geoptimaliseerde huisvesting voor Het Gelders Orkest biedt het orkest meer 

mogelijkheden en kansen voor een andere wijze van presenteren en publieksbenadering, en daarmee ook 

voor meer inkomsten. De huisvestingskosten voor de stichting stijgen, we gaan uit van een jaarlijkse 

vergoeding naar een realistische bijdrage voor de huisvesting en faciliteiten, die recht doet aan de 

bezetting door Het Gelders Orkest van de diverse ruimten in beide gebouwen.  

 

Ook in de nieuwe huisvesting zijn door de permanente aanwezigheid van Het Gelders Orkest de 

mogelijkheden van het extern verhuren van leegstaande ruimten beperkt en kan het orkest gezien 

worden als een permanente huurder waarvan de huurpenningen eveneens een rechtmatig deel van de 

huisvestingskosten rechtvaardigen. In het bijgaande exploitatiemodel is daarom uitgegaan van een 

opnieuw vastgestelde bijdrage voor huurpenningen van Het Gelders Orkest. De huuropbrengsten zijn 

opnieuw berekend aan de hand van de (nieuwe) huurprijs in het nieuwe Musis van de ruimten maal het 

aantal te huren dagdelen. De bijdrage is hoger dan de bijdrage die het orkest jaarlijks tot en met 2015 

betaalde (€ 177.000). De huuropbrengst van Het Gelders Orkest, zoals opgenomen vanaf 2017, namelijk 

€ 340.000, is overgenomen uit de businesscase ‘naar een Musis nieuwe Stijl' van november 2010. Omdat 

Het Gelders Orkest heeft aangegeven dit bedrag niet te kunnen opbrengen, heeft Musis & Stadstheater 

Arnhem het bedrag van € 177.000 gehanteerd in de begroting. In het huidige voorstel van de begroting 

van Musis & Stadstheater Arnhem is het ontbrekende deel van de huursom  (à € 163.000) opgenomen in 

de begrotingspost subsidie. Hierover is Musis & Stadstheater Arnhem momenteel in overleg met de 

gemeente en Het Gelders Orkest.  

 

Inkomsten uit horeca  

KHN BedrijfsAdvies heeft een verkennend7 onderzoek uitgevoerd naar het verdienpotentieel van de 

horecafunctie van Musis en Stadstheater Arnhem. Hierin stelt KHN dat na doorvoering van de 

                                                             
7   Verkennend onderzoek naar outsourcing en verdienpotentieel van de horecafunctie (KHN BedrijfsAdvies, maart 

2015). 
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aanbevelingen en verbeterpunten uit het rapport een netto omzet te genereren is uit Grand Café Mahler 

en banqueting van € 2 miljoen (exclusief pauzevoorziening door ons begroot op ca. € 180.000). Hierin is 

geen rekening gehouden met het feit dat de organisatie eerst te maken heeft met een aantal jaren waarin 

een aantal ruimten niet beschikbaar is voor verhuur (en de daarbij behorende horeca-omzet) waardoor de 

horecaomzet eerst terugneemt. In 2014 is een horecaomzet van € 1,4 miljoen gerealiseerd. In de 

begroting voor 2019 zijn wij uitgegaan van een bescheiden verbetering van dit omzetniveau naar € 1,5 

miljoen, waarmee in de jaren 2016-2019 de omzet geleidelijk stijgt tijdens de verbouwing en renovatie 

van de gebouwen. Na 2019 is toe te werken naar het verkrijgen van de door KHN ingeschatte omzet.  

 

Bijdrage ID-banen 

Per 1 januari 2016 heeft de stichting twee ID’ers in dienst. Hiervoor krijgt de organisatie een subsidie van 

de gemeente. In 2018 en 2019 gaan de overige twee ID’ers met pensioen, waardoor de subsidie afneemt. 

 

LASTEN 

 

Kosten voorstellingen 

De gemiddelde kosten per voorstelling nemen in verhouding over de jaren af, met name door het 

uitonderhandelen van betere inkoopvoorwaarden. Doordat er wordt gestreefd naar meer voorstellingen/ 

concerten en bezoekers, stijgt het bedrag in absolute zin.  

 

Programmering Marketing en Events 

Het marketingbudget zal over de jaren 2016-2019 gelijk blijven aan de begroting 2015 à € 300.000. Het 

budget is gestaafd aan de hand van een benchmark van marketingbudgetten met vergelijkbare theaters/ 

schouwburgen (Theaters Tilburg en Zwolse Theaters, 2013).  

 

Kosten Mahler en banqueting 

De kosten voor inkoop Mahler en banqueting hebben we voor de jaren tot en met 2019 gelijk gehouden 

aan 2015. In 2015 wordt hierop € 80.000 bespaard. Omdat de omzet in die jaren iets toeneemt, wordt een 

verbetering van het resultaat op horeca in 2019 zichtbaar.  

 

Algemene bedrijfslasten 

De algemene bedrijfslasten (waaronder kantoorkosten, bankkosten, verzekeringen) zijn in de basis voor 

de jaren 2016-2019 hetzelfde begroot als in 2015. In 2015 wordt hierop flink bezuinigd (met € 60.000) 

door onder meer het opzeggen van diverse abonnementen en het maken van nieuwe prijsafspraken in 

onderhoudscontracten. Hiermee is de post algemene bedrijfslasten op een niveau gekomen dat voor de 

daaropvolgende jaren tevens realistisch is. De extra bedrijfslasten die door verzelfstandiging ontstaan zijn 

vanaf 2016 bij de algemene bedrijfslasten opgeteld.  

 

Huur  

De huurlasten zijn nog niet bekend en daarom ingevoegd in de begroting als nader te bepalen.  

 

Huisvestingslasten 

Op basis van kengetallen wordt onderscheid gemaakt tussen een hoog, middel en laag gebruikslasten-

niveau per m2 per jaar. Hoog (€ 70 per m2 per jaar) voor de intensief gebruikte publieke ruimten, middel 

(€ 55 per m2 per jaar) voor de backstageruimten en laag (€ 45 per m2 per jaar) voor de ondersteunende 

(kantoor)ruimten. Voor 2015 komt dit neer op € 730.000. Volledigheidshalve is een extra marge 
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ingebouwd voor niet te prognosticeren (energie)kosten vanwege aanvullende programmering of vanwege 

door de nieuwe architectuur ontstane kosten (€ 80.000 in totaal). Deze lasten zijn in het totaal aan huis-

vestingslasten verwerkt vanaf 2016.  

Op basis van de demarcatielijst voor de verzelfstandigde stichting draagt de organisatie voortaan 

verantwoordelijkheid voor het langjarig onderhoud van diverse zaken, zoals installaties en beveiliging. De 

kosten hiervoor zijn als aparte sub-post opgenomen.  

 

Personeelskosten 

De personeelskosten zijn gebaseerd op het niveau van 2015, na reorganisatie. De loonkosten voor de 

ID’ers nemen over de jaren af omdat zij uit dienst treden. Voor het ontvlechten en implementeren van de 

extra bedrijfsmatige taken na verzelfstandiging wordt een plan gemaakt. In dit plan wordt een definitieve 

keuze gemaakt welke werkzaamheden in de nieuwe organisatie uitbesteed worden en welke in eigen 

beheer zullen worden gedaan. Indien dit laatste het geval is, zal dat tot een uitbreiding van de formatie 

leiden. De personeelslasten die hiermee gemoeid zijn, hebben we zero based berekend op € 193.500.  

 

Kapitaallasten  

Het bedrag aan ‘kapitaallasten reeds lopend’ op de begroting is gebaseerd op het bedrag uit de 

boekhouding van de gemeente. Dit zijn de kapitaallasten die voortkomen uit het investeringsbudget dat 

de gemeentelijke dienst MSSA jaarlijks ter beschikking had. Het werkelijke bedrag aan kapitaallasten dat 

per 1 januari 2016 zal worden gehanteerd, wordt vastgesteld aan de hand van de materiële vaste activa 

en het meerjareninvesteringsplan. Hierover zijn we momenteel in gesprek met de gemeente. Wel zijn alle 

kapitaallasten opgenomen in de meerjarenbegroting die direct voortkomen uit de verbouwing van Musis; 

zie volgende paragraaf. 

 

Extra kapitaallasten na verbouwing Musis 

Door de verbouwing ontstaan extra kapitaallasten voor de nieuwe organisatie. Het gaat om losse 

theatertechniek, beweegbare vloer, nieuwe stoelen, technische installaties en overige diverse zaken aan 

de hand van de demarcatielijst.  

 

De volgende pagina bevat de meerjarenbegroting.  

 

8.9 Balans  

De openingsbalans zal in samenwerking met het projectteam worden opgemaakt in de loop van 2015, 

zodat per 1 januari 2016 gewerkt kan worden met een eigen balans voor de stichting. 
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2019 2018 2017 2016 2015

Begroting 

(concept)
totalen 2019

Begroting 

(concept)
totalen 2018

Begroting 

(concept)
totalen 2017

Begroting 

(concept)
totalen 2016 Begroting totalen 2015

BATEN

Gemeente Arnhem 3.422.000€       -€                 # 3.523.000€       -€                 # 3.166.000€       -€                 # 3.187.000€       -€                 # 2.900.417€       

Compensatie huur panden Musis en Stadstheater nnb nnb nnb nnb -

Meerjareninvesteringsplan  (MJIP) nnb nnb nnb nnb -

Subsidie Gemeente Arnhem 3.422.000€       3.523.000€       3.166.000€       3.187.000€       2.900.417€       

Sponsoring en fondsen 150.000€          100.000€          100.000€          50.000€            -€                 

Inkomsten voorstellingen 1.811.000€       1.637.000€       1.637.000€       1.637.000€       1.550.000€       

Inkomsten verhuur (incl. gegarandeerd HGO à € 177.000) 527.000€          477.000€          477.000€          477.000€          377.000€          

Inkomsten Mahler en banqueting 1.486.000€       1.384.000€       1.384.000€       1.384.000€       1.371.000€       

Overige inkomsten 80.000€            75.000€            70.000€            65.000€            60.000€            

TOTAAL BATEN 7.476.000€       7.196.000€       6.834.000€       6.800.000€       6.258.417€       

Inkomsten uit 3e geldstroom (sponsoring en overige ink.) 3% 2% 2% 2% 1%

betalende bezoekers 125.000 115.000 115.000 115.000 110.000

Dekkingspercentage 98% 96% 94% 92% 90%

Resultaat voorstellingen (34.201)€           (62.589)€           (95.880)€           (130.620)€         (157.253)€         

Resultaat uit horeca (zonder commerciele verhuur) 319.365€          217.365€          217.365€          217.365€          199.365€          

Inkomsten uit Theater+ 1.035.500€       940.500€          940.500€          940.500€          828.000€          

LASTEN

Kosten voorstellingen 1.810.000€       1.665.000€       1.698.000€       1.733.000€       1.672.000€       

Programma Marketing en Events 300.000€          300.000€          300.000€          300.000€          300.000€          

Kosten Mahler en Banqueting 421.000€          421.000€          421.000€          421.000€          426.000€          

Algemene bedrijfslasten 267.000€          267.000€          267.000€          267.000€          97.000€            

Huur Musis en Stadstheater Arnhem nnb nnb nnb nnb -

Huisvestingslasten 910.000€          880.000€          870.000€          810.000€          730.000€          

Personeelskosten 2.705.000€       2.705.000€       2.729.000€       2.729.000€       2.460.000€       

Kapitaallasten reeds lopend 452.000€          514.000€          531.000€          550.000€          566.000€          

Extra kapitaallasten na verbouwing Musis (3,871 miljoen) 611.000€          611.000€          

Kapitaallasten MJIP nnb nnb nnb nnb -

TOTAAL LASTEN 7.476.000€       7.363.000€       6.816.000€       6.810.000€       € 6.251.000

Resultaat € 0 (€ 167.000) € 18.000 (€ 10.000) € 7.417
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9. Huisvesting  

In dit hoofdstuk zetten we uiteen hoe we omgaan met onze huisvesting en wat de gevolgen zijn van de 

verzelfstandiging. 

 

9.1 Verbouw en renovatie 

De in de jaren 80 aangebouwde nieuwbouw van Musis wordt in 2015 geheel afgebroken. Daardoor 

verdwijnen de Parkzaal, de Hemelzaal en de Ravelijnzaal, de garderobes, de banquetingkeuken, de 

koffieruimte, de afwasstraat, de kantoren van Musis, het archief en de instrumentenopslag van Het 

Gelders Orkest. Op de oude plek verrijst een nieuwe schitterende multifunctionele muziekzaal met 1.086 

zitplaatsen en 2.000 staanplaatsen. Het monumentale deel van het pand wordt daarna geheel 

gerestaureerd en gerenoveerd. Als dat klaar is worden de twee gebouwen aan elkaar gehecht tot één 

geheel. Al die tijd blijft het Grand Café Mahler open. Als het nieuwe Musis opengaat, wordt het 

Stadstheater gerenoveerd. Een deel van het later aangebouwde gedeelte wordt gesloopt en alle 

installaties, luchtbehandeling en elektriciteit en dergelijke worden vernieuwd. De oorspronkelijke 

monumentale ingang van het Stadstheater wordt in ere hersteld.  

 

De verbouw en renovatie van beide gebouwen hebben grote invloed op de exploitatie. De concertzaal van  

Musis wordt in de periode van de nieuwbouw alleen gebruikt met een vaste stoeleninrichting; er is geen 

mogelijkheid meer om stoelen op te slaan en de zaal 'leeg' te gebruiken. Als de oudbouw wordt gerestau-

reerd is alleen de nieuwe zaal te gebruiken. De concertzaal wordt pas gerenoveerd als de nieuwe zaal 

operationeel is, zodat er geen snijverliezen zijn en Het Gelders Orkest altijd terecht kan. 

 

Het Stadstheater wordt aansluitend gerenoveerd, alle langjarig achterstallig onderhoud zal dan in één 

keer gedaan worden. In de renovatieperiode is het gebouw voor het personeel toegankelijk, maar de 

grote en de kleine zaal zijn in deze periode niet bespeelbaar. 

 

Hieronder staat een planning van nieuwbouw, verbouw en renovatie Musis en Stadstheater Arnhem. 

1 juni 2015 - 1 oktober 2015  sloop achterdeel Musis  

1 oktober 2015 - 1 oktober 2016  nieuwbouw Musis  

1 oktober 2016    Musis nieuwbouw open 

1 juni 2016 - 1 oktober 2017  renovatie voorste deel Musis, incl. concertzaal  

1 oktober 2017    Musis geheel open 

1 oktober 2017 - 1 september 2018 renovatie Stadstheater 

1 oktober 2018    Stadstheater gerenoveerd 

 

9.2 Huur  

De gemeente blijft eigenaar van de panden na de verzelfstandiging. Met de stichting wordt een standaard 

VBA-huurcontract per pand afgesloten op basis van een kostprijsdekkende huur, inclusief btw. Het 

huurcontract met algemene voorwaarden is de basis voor beide gebouwen. Bij het huurcontract is per 

pand een VBA-huurder demarcatielijst opgesteld, waarin de afspraken zijn vastgelegd over het eigenaar-

schap en de onderhoudskosten van de panden en de inrichting. De gemeente Arnhem voert het 

eigenaarsdeel van het onderhoud uit en de stichting het huurdersdeel van het onderhoud op basis van de 

bij het huurcontract vastgestelde demarcatielijst.  
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9.3 Meerjareninvesteringsplan en onderhoudsplan 

De gemeente Arnhem voert het eigenaarsdeel van het onderhoud uit en de stichting het huurdersdeel, op 

basis van de huurovereenkomst met algemene voorwaarden. Mede op basis van de demarcatielijsten en 

een grondige taxatie is door de organisatie voor beide gebouwen afzonderlijk een betrouwbaar en 

duurzaam meerjarenonderhoudsplan (MJOP) opgesteld, waarin een cyclus van afschrijvingen en 

herinvesteringen is opgenomen. De gebruikelijke termijnen die de gemeente hanteert (Nota: Waarderen 

en Afschrijven) zijn daarin leidraad geweest, naast een professionele inschatting van termijnen als het 

gaat om theatertechnische inventaris. Het huurdersbelang ligt bij de stichting en het onderhoud van de 

gebouwen en de gebouwgebonden installaties ligt bij de gemeente. Het beheer, onderhoud en de 

vervanging van de theatertechnische installaties liggen bij stichting, gezien de verwevenheid met de 

dagelijkse primaire exploitatie van de gebouwen. Over de financiële dekking van het onderhoud aan en de 

vervanging van de theatertechnische installaties zijn we momenteel met de gemeente in gesprek.  

 

9.4 Inventaris  

De nieuwe stichting krijgt de huidige kantoorinventaris (stoelen, tafels, kasten, gordijnen en dergelijke) in 

eigendom. De gehele ICT infrastructuur, alle hardware, computers, laptops, bekabeling, routers, 

telefoons, telefooncentrale, servers, blijven van de gemeente en zullen per de verzelfstandigingsdatum 

vervangen worden. De software, onder andere licenties Office, Windows besturingssysteem, worden ook 

nieuw aangeschaft. De theater-eigen applicaties zoals Itheatre, SRO en het Micros kassasysteem, waar de 

kaartverkoop en Mahler op draaien, zijn reeds eigendom van Musis en Stadstheater Arnhem en verhuizen 

per de verzelfstandigingsdatum naar de servers in de cloud van Musis en Stadstheater Arnhem. Dat geldt 

ook voor het administratiesysteem van de gemeente, Cognos, dat vervangen zal worden door andere 

administratiesoftware, die ook in de cloud zal worden gehangen. De data uit het personeelsadministratie-

systeem Mijn Personeelszaken en Beaufort van de gemeente zullen deels worden overgenomen in het 

systeem dat gebaseerd is op de HR-systemen van Raet waar de organisatie zich bij gaat aansluiten.    

 

Over het archief zijn nog geen afspraken gemaakt, het archief is eigendom van de gemeente. Er wordt 

vooralsnog van uitgegaan dat het archief van Musis & Stadstheater Arnhem in zijn geheel wordt 

opgeslagen en toegankelijk gehouden.  

 

9.5 Verzekeringen en vergunningen 

De stichting draagt per 1 januari 2016 zelf zorg voor diverse verzekeringen: inboedel- , inventaris- en 

goederenverzekering, aansprakelijkheidsverzekeringen, collectieverzekering, een bestuurs-

aansprakelijkheidsverzekering, een afkooprisico op fraude en bedrijfsdiefstal, een ongevallenverzekering 

voor vrijwilligers, een collectieve ziektekostenverzekering, een kunstverzekering, een ziekteverzuim-

verzekering en een WIA-verzekering (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Deze lijst is 

afgestemd met een gerenommeerde verzekeraar en de premies daarvoor zijn in kaart gebracht. 
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10. Analyse van de risico’s  

In dit bedrijfsplan voor het verzelfstandigd Musis & Stadstheater Arnhem beschrijven we de risico's die 

komen kijken bij de realisatie van de (exploitatie)doelstellingen voor de nieuwe slagvaardige 

verzelfstandigde organisatie inclusief het vernieuwde Musis. De risico’s die Berenschot signaleerde in de 

second opinion van mei 2015 zijn hierin verwerkt.8 

 

Het Gelders Orkest als vaste bespeler 

Orkesten staan in het cultuurbeleid van het Rijk sinds de huidige kunstenplanperiode 2013-2016 onder 

druk, subsidiëring neemt af. De provincie subsidieert voor de overgangsperiode 2013-2016, maar heeft 

aangegeven dat daarna geen structurele subsidie meer wordt verstrekt aan het orkest. Mocht Het Gelders 

Orkest na 2016 andere beleidsmatige keuzes moet maken en niet in de voorziene mate als belangrijkste 

bespeler van Musis kan functioneren, staat de bespeling van Musis enorm onder druk (legitimiteit van de 

nieuwe zaal) en daarmee de begrote inkomsten, met relatief weinig mogelijkheden tot 

kostenbesparingen. Gezien de op maat oplossing voor het orkest in Musis, liggen weinig andere 

exploitatiemogelijkheden voor de hand. Ook Berenschot benoemde dit in de second opinion als risico. Dit 

kan leiden tot een omzetverlies van jaarlijks € 450.000-600.000. 

 

Inkomstenderving gebouwen door nieuwbouw  

Wanneer de nieuwbouw en renovatie van Musis en op termijn de renovatie van het Stadstheater 

vertraging oplopen, zijn de financiële gevolgen hiervan niet voorzien in de begroting van Musis & 

Stadstheater Arnhem. Vertraging heeft effect op de aangegane contracten met gezelschappen en andere 

stakeholders en heeft diverse andere inkomstenderving tot gevolg. 

 

Beheersfunctie (nieuwe/vernieuwde) gebouwen 

Het risico bestaat dat de gebruikerslasten voor onderhoud van de binnen- en buitenkant van het (deels 

nieuwe) gebouw toenemen. Denk aan mos/sedum-dak, grote buitenschil, binnentuin, natuursteen 

onderhoud, glasbewassing, veiligheid, energie, schoonmaak, installatietechniek, veiligheidsaspecten, 

inbraakproof, toegangsbeveiliging, akoestische wanden, et cetera. Landelijk zijn er talrijke voorbeelden 

van nieuwbouwprojecten van cultuurinstellingen waar de beheerslasten hoger uitpakten dan voorzien en 

dat dus met hogere kosten gerekend moet worden.  

 

Loon- en prijsstijgingen  

Berenschot gaf in de second opinion aan dat in de meerjarenbegroting geen rekening is gehouden met 

toekomstige loon- en prijsstijgingen, terwijl ook het subsidiebedrag niet is geïndexeerd. Dat klopt, de 

begroting is niet geïndexeerd, met uitzondering van de kapitaallasten die ontstaan door de investering 

van 3,8 miljoen door nieuwbouw Musis. Met name de post personeelslasten kan volgens Berenschot 

aanzienlijk oplopen. In het verleden heeft de gemeente de kadersubsidie van de dienst MSSA verhoogd bij 

verhoging van de ambtelijke salarissen en bij reguliere inflatiecorrectie. Er is vooralsnog niets vastgelegd 

over de indexering van de subsidie, omdat Musis & Stadstheater Arnhem jaarlijks een subsidieaanvraag 

zal gaan doen, kan door de stichting in het voorstel eventuele indexering worden aangevraagd. 

 

                                                             
8  Musis & Stadstheater Arnhem onderschrijft het merendeel, maar niet alle risico’s die Berenschot heeft 

gesignaleerd. In de overige hoofdstukken van dit bedrijfsplan hebben we waar relevant uitleg gegeven om deze 
risico’s te pareren.  



Bedrijfsplan    |   28 mei 2015 

48 
 

Verdere bezuinigingen  

Musis & Stadstheater Arnhem heeft in 2015 een bezuiniging van € 450.000 in de begroting verwerkt en in 

2016 nog eens € 50.000. Om de kapitaallasten van het nieuwe Musis te dragen, wordt nog eens € 300.000 

verbeterd resultaat ingezet. Als de gemeente na 2016 een verdere structurele bezuiniging inzet, zijn er, 

net als bij ieder ander bedrijf dat in zwaar weer komt, ingrepen nodig in de programmering en 

gebruiksmogelijkheden van zowel Musis als Stadstheater, dus de programmering van minder activiteiten. 

Op korte termijn kan er in geval van subsidieafname echter beperkt worden ingegrepen in de 

bedrijfsvoering door de eerdere bezuinigingen en omdat er veel vaste kosten zijn (huisvestingslasten, 

personeelskosten – veel vaste contracten) waarop je op korte termijn geen besparing kunt behalen. Zowel 

Raad van Toezicht als bestuurder staan voor de taak om binnen de beschikbare middelen culturele 

doelstellingen te matchen met bedrijfsmatige en financiële doelen. De stad Arnhem zal zijn keuzes voor 

het behoud van de gewenste culturele infrastructuur mede moeten maken op basis van wat men 

financieel beschikbaar wil en kan stellen voor een infrastructuur die de stad recht doet en kan versterken 

bij zijn ambities voor de komende jaren.  

 

Eigen vermogen & reservevorming 

Musis & Stadstheater Arnhem krijgt een eigen vermogen van € 525.000 mee als eenmalige subsidie, zie 

paragraaf 8.3. Berenschot geeft in de second opinion aan dat dit bedrag mogelijk beperkt is om de risico’s 

in de bedrijfsvoering op te vangen bij tegenvallend resultaat.  

 

 

 


