
Punt 5A. : Onderzoek naar de gevolgen van GGITlGCritC 
de bezuinigingen bij ZINiN • • • • • 

Hellendoorn 

Aan de raad 

Samenvatting: 
Bezuiniging op ZINiN Bibliotheek en ZINiN Theater zijn begroot oplopend van € 109.500 in 2012 
naar € 241.500 in 2014. Met de raad en Zinin is afgesproken dat de maatschappelijke gevolgen 
van de bezuinigingen in kaart worden gebracht en dat vervolgens aan de raad wordt voorgesteld 
op welke wijze de uitkomsten van het onderzoek worden verwerkt in de begroting 2012 - 2015 
Met het huidige voorste/ wordt de bezuiniging gerealiseerd in 2012 en daarna vanaf 2016. In de 
jaren daartussen blijft een tekort op de bezuinigingsopdracht bestaan. Er zijn mogelijkheden om 
verder te bezuinigen, maar de maatschappelijke gevolgen daarvan zijn dusdanig dat verdergaande 
voorstellen op dit moment niet in overweging worden genomen. 

Opdracht: 
Bij de vaststelling van de programmabegroting 2011-2014 is besloten tot gerichte bezuinigingen 
en tariefmaatregelen voor de beroepsmatig werkende instellingen ZINiN, Stichting De Welle, 
Muziekschool Twente en de vijf beheerscommissies van gemeentelijke accommodaties. 
Tevens wilt u de maatschappelijke gevolgen in beeld brengen van deze maatregelen. Het voorstel 
moet voor de zomer van 2011 aan de raad voorgelegd worden. 

Aanleiding: 
Bij het besluit tot de genoemde gerichte bezuinigingen en tariefmaatregelen is ook besloten de 
gevolgen van deze bezuinigingen voor de gesubsidieerde instellingen te onderzoeken en de 
maatschappelijke effecten ervan in beeld te brengen. Daardoor kan het bestuur verantwoorde 
besluiten nemen over deze voorgestelde bezuinigingen. 

Doelstelling: 
U in staat stellen een maatschappelijk en financieel verantwoord besluit te nemen over de 
bezuinigingen bij ZINiN. 

Mogelijke oplossingen: 
Er zijn drie categorieën mogelijke oplossingen: 
1. Maatregelen die op termijn de bezuinigingen realiseren met de minste maatschappelijke 

gevolgen en zonder noodzaak tot reorganisatie. 
2. Enkele beperkte maatregelen die taakstellend nog nader uitgewerkt moeten worden, zonder 

noodzaak tot reorganisatie. 
3. Verdergaande maatregelen om méér bezuinigingen te realiseren, echter met noodzaak tot 

reorganisatie, sociaal plan en hoogstwaarschijnlijk het ontstaan van wachtgelden en waarbij 
de maatschappelijke gevolgen relatief groot zullen zijn 

Voorgestelde oplossingen: 
In bijgaand rapport zijn de conclusies van het onderzoek opgenomen. De stuurgroep stelt een 
aantal maatregelen voor die samen de bezuinigingsopdracht realiseren, zij het in een tragere 
opbouw dan is voorzien. 
Advies 
Het geheel aan voorgestelde bezuinigingen bestaat uit: 

(code voor postverwerking) 
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1. Per mei 2015 de functie van Adjunct directeur niet opnieuw in te vullen en zo een 
bezuiniging van € 80.000 structureel te realiseren (€ 60.000 voor ZINiN en € 20.000 voor 
het Toeristisch Bureau Hellendoorn). Tevens de organisaties in elkaar schuiven om dit 
mogelijk te maken. Maatschappelijke gevolgen zijn gelegen in het fuseren van de betrokken 
stichtingen. 

2. De abonnementstarieven voor de bibliotheek te verhogen van € 34 in 2011, via € 49 in 2012 
en € 52,50 in 2013 naar € 55 in 2014. Daarmee de opbrengst stapsgewijs verhogen van in 
2011 € 133.000 naar € 190.000 in 2014. Het kan zijn dat daardoor het aantal abonnees 
terugloopt, maar er wordt geen significante achteruitgang verwacht. 

3. Openstelling van de bibliotheek op dinsdagavond in Nijverdal te beëindigen en enkele 
efficiency maatregelen te treffen waarmee een opbrengst van € 36.500 structureel wordt 
gerealiseerd. Er wordt een verschuiving naar andere openingstijden verwacht. 

4. Per 1 juli 2015 de functie van Beheerder/Techniek niet opnieuw in te vullen en zo een 
bezuiniging van € 54.000 structureel te realiseren. Door verschuiving van werkzaamheden 
kunnen de gevolgen opgevangen worden. 

5. De subsidie op de adviesfunctie van ZINiN te beëindigen. Daarmee wordt de 
maatschappelijke functie van advies beëindigd. De initiator functie blijft als enige bestaan. De 
begeleiding en organisatie van bijzondere activiteiten wordt aan de samenleving overgelaten. 

6. Op de accountantskosten structureel € 4.000 bezuinigen door alleen om de twee maanden af 
te sluiten en te controleren in plaats van maandelijks. Geen maatschappelijke gevolgen 
verwacht. 

7. De kaartverkoop van theater op stille momenten door de beveiliger te laten doen levert per 
jaar € 1.000 op. 

Enkele maatregelen op korte termijn nader onderzoeken op haalbaarheid: 
1. De catering (lounge) over te brengen naar de afdeling Facilitair van de gemeente. Er wordt nu 

een structureel verlies van € 2.000 geleden, zonder dat overhead is toegerekend. Door deze 
verplaatsing kan tevens efficiency gevonden worden door het samenvoegen van de functies 
bode, receptie en catering. 

2. Op zaterdag de toegang tot de bibliotheek te laten lopen via de voordeur en niet via de hal. 
Structurele besparing op beveiliging van € 6.000. Op deze momenten wordt het Huis voor 
Cultuur en Bestuur niet verder opengesteld. Om dit te realiseren éénmalig € 8.000 te 
subsidiëren om de inrichting enigszins aan te passen en detectiepoortjes te plaatsen. 

3. De vestiging in Hellendoorn op woensdagochtend sluiten. Dat levert € 4.350 per jaar op. 
Verschuiving van bezoek zal het gevolg zijn. 

Hoewel hierboven voor deze drie maatregelen bedragen genoemd zijn, zijn deze afhankelijk van 
wat uit nader onderzoek naar voren komt. De stuurgroep stelt voor om uit deze drie maatregelen 
gezamenlijk € 8.000 in te boeken. 
Het totaal van deze bezuinigingen is vanaf 2016 € 244.000. Dat is € 2.500 meer dan begroot. In 
de jaren daaraan voorafgaande wordt minder gerealiseerd dan begroot (zie daarvoor het overzicht 
in het bijgevoegde rapport). 

Totaal doelstelling en realisatie: 

Jaar 
Doelstelling 
Realisatie 

2012 
109.500 
112.500 

2013 
166.500 

120.000 

2014 
241.500 
130.000 

2015 
241.500 
192.250| 

2016 
241.500 
244.000 

Nadat het college en de gemeenteraad een beslissing hebben genomen over de omvang van de 
bezuinigingen, wordt een nieuwe uitvoeringsovereenkomst opgesteld. Subsidie en prestatie zullen 
daarin opnieuw op elkaar afgestemd worden. 

Communicatie: 
• Begin oktober 2010 is door de verantwoordelijke portefeuillehouder de noodzaak van de 

bezuinigingen toegelicht aan de organisaties. Na de begrotingsvergadering zijn diverse 
gesprekken gevoerd over de wijze waarop de maatschappelijke gevolgen van de 
bezuinigingen in beeld kunnen worden gebracht en is begin februari gezamenlijk een plan van 
aanpak vastgesteld. Op basis van dit plan van aanpak heeft de projectgroep, in een 
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arbeidsintensief traject, geïnventariseerd welke mogelijkheden er zijn en welke 
maatschappelijke gevolgen er kunnen optreden. In de stuurgroep is de eindrapportage 
gezamenlijk vastgesteld. 

• Begin oktober 2010 is ZINiN door middel van een brief op de hoogte gebracht van de 
aanvullende gerichte bezuinigingsmaatregelen op de beroepsmatig werkende instellingen die 
in de programmabegroting 2011 - 2014 zijn opgenomen boven de algemene taakstelling van 
8%. 

• Nadat u een besluit heeft genomen over het voorliggende voorstel, wordt ZINiN door middel 
van een brief op de hoogte gesteld. Het is aan ZINiN om het besluit intern te communiceren 
met het personeel. 

• Door middel van een persbericht wordt de samenleving op de hoogte gesteld van het 
raadsbesluit. 

Effecten meten: 
Een op termijn gerealiseerde bezuiniging op ZINiN bibliotheek en theater tegen voor college en 
raad aanvaardbare maatschappelijke gevolgen. 
De effecten zijn voor het merendeel intern: bezuinigen op directie, bezuinigen op 
accountantskosten en bezuinigen op personeel. 
De maatschappelijke gevolgen liggen voor wat betreft de bibliotheek in de hogere 
abonnementsgelden en een iets beperktere openstelling. 
De maatschappelijke gevolgen van het mogelijk sluiten van de hal op met name zaterdag is dat er 
in iets mindere mate wordt voldaan aan de opzet van het Huis voor Cultuur en Bestuur. 
De maatschappelijke gevolgen voor het theater liggen vooral op het (deels) wegvallen van de 
adviesfunctie. Dit zal zijn weerslag hebben op het culturele leven in de Hellendoornse 
samenleving. Op enkele punten, zoals het openlucht theater, wordt er van uitgegaan dat de 
samenleving de vitaliteit heeft om deze over te nemen. 
Intern voor ZINiN is het effect dat de komende jaren de flexibiliteit geheel uit de organisatie is 
gehaald. Dat betekent dat verdergaande bezuinigingen meteen een reorganisatie zou betekenen 
met alle negatieve gevolgen van dien. In de komende jaren zal door natuurlijk verloop en andere 
veranderingen de flexibiliteit langzaam terugkomen in de organisatie. 

Planning: 
• Verwerking in de programmabegroting 2012-2015: najaar 2011; 
• Uitvoering vanaf 2012/2013. 

Concept Besluit: 
1. De uitkomsten van het onderzoek worden meenemen bij het opstellen van de begroting 2012 

-2015; 
2. Akkoord te gaan met de navolgende bezuinigingen: € 112.500 in 2012, € 120.000 in 

2013, € 130.000 in 2014, € 192.250 in 2015 en vanaf 2016 € 244.000; 
3. Kennisnemen van de maatschappelijke gevolgen; 
4. Gelet op de maatschappelijke gevolgen worden op dit moment verdergaande voorstellen niet 

in overweging genomen; 
5. Waardering uitspreken voor de wijze waarop ZINiN met de gemeente heeft samengewerkt om 

de mogelijkheden en onmogelijkheden in kaart te brengen. 
Nijverdal, 24 mei 2011 

Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn, 

De loc(^g^retaris, /*~\ de burgemeester^ 

:^> 

H.G.M. Zwijnenberg, 
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Advies commissie(s): 
De commissie samenlevingszaken stemt ermee in dat het voorstel wordt voorgelegd aan de raad. 

Nr. 111NT01161 Nijverdal, 4 juli 2011 

Aldus besloten. 

De raad van Hellendoorn, 

De griffier, de voorzitter. 

^ 

Bijlagen: 
1. Rapport Onderzoek naar de gevolgen van de bezuinigingen bij ZINiN. 



Rapport 

onderzoek naar de gevolgen van de bezuinigingen bij ZINiN 

Projectgroep en stuurgroep Bezuinigingen ZINiN 

Nijverdal, 13 mei 2011 
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Inleiding en ach tergrond 

Bij de vaststelling van de begroting 2011 is een bezuinigingsdoelstelling bepaald voor ZINiN 
Bibliotheek en ZINiN Theater. Deze is voor 201 2 op 8 % van het activiteitenbudget gesteld en 
loopt verder op voor het theater naar € 165.000 in 2014 . Daarbij is ook gesteld dat er in een 
onderzoek bepaald zou worden hoe deze bezuiniging vormgegeven zou worden. Met name de 
maatschappelijke gevolgen moeten in kaart worden gebracht. Het college heeft de opdracht voor 
dit onderzoek vastgesteld in januari 2011 en deze opdracht is uitgangspunt voor het onderzoek 
geweest. In dit rapport worden de resultaten van het onderzoek weergegeven. 

Als eerste wordt de opdracht weergegeven, daarna wordt ingegaan op het management van 
ZINiN, vervolgens wordt verslag gedaan over de mogelijkheden in ZINiN bibliotheek en als laatste 
over ZINiN Theater. Met een financieel overzicht en conclusies en aanbevelingen sluit dit rapport. 

Opdracht 

De bezuinigingsopdracht is in omvang gedefinieerd door de raad bij de behandeling van de 
begroting 2 0 1 1 - 2014 . Toegezegd is dat er een onderzoek naar de mogelijkheden zou komen, 
waarin de maatschappelijke gevolgen in kaart worden gebracht. Deze opdracht is per brief aan 
ZINiN meegedeeld. 

De opdracht luidt als volgt: 

- Voor zowel de bibliotheek als voor het theater geldt dat per 2012 8 % op het 
activiteitenbudget wordt bezuinigd; 

- Het belang van een goede openbare bibliotheekvoorziening, ook in de kernen, wordt 
onderschreven. Vragen die gesteld worden zijn: Wat kan beroepsmatig, wat kan met 
vrijwilligers worden ingevuld? Wat is efficiënt, ook rekening houdend met alle nieuwe 
mogelijkheden? Kan door samenwerking met plaatselijke belangen en andere organisaties de 
huisvestingslasten naar beneden? Welk dienstverleningsniveau (materieel, personeel, 
dienstverlening) is noodzakelijk? Wat is een redelijk l idmaatschapsgeld in het kader van het 
profijtbeginsel?; 

- Voor theater en cultuur geldt dat voorgesteld wordt vanaf 2013 een extra bezuiniging op te 
nemen, bovenop de korting van 8 % oplopend tot een bezuiniging van € 132.000 in 2014 . 
Aan ZINiN wordt voorgesteld de tarieven te verhogen, andere inkomsten te genereren, de 
kosten te beperken en het aantal gesubsidieerde voorstellingen te verminderen; 

- Voorgesteld is te onderzoeken wat de gevolgen zijn van een verdergaande bezuiniging op 
bibliotheek en theater of het geheel beëindigen van de subsidiëring van activiteiten voor het 
theater, waarbij de bestaande subsidie voor de huisvestingskosten gehandhaafd kan blijven. 

Verder zullen in de projectgroep en stuurgroep in overleg met ZINiN de nadere vragen aangevuld 
en uitgewerkt worden. 
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Samenvatting 

Onderzoek 
In de afgelopen periode is intensief onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om te bezuinigen 
op ZINiN Bibliotheek en ZINiN Theater en cultuur. Dit onderzoek is in een nauwe samenwerking 
tussen gemeente en ZINiN uitgevoerd. Deze samenwerking is in een goede sfeer en met een 
open houding van beide partijen verlopen. Dit ondanks dat het om een in principe negatieve 
vraagstelling draaide. 
Uitgangspunt bij het onderzoek was om zoveel als mogelijk te zoeken in management, beheer en 
overhead. Op deze wijze worden de maatschappelijke effecten zoveel mogelijk beperkt. 

Resultaat 
Het resultaat is dan ook dat de vestigingen van de bibliotheek allemaal open kunnen blijven en 
dat de theater functie volledig kan blijven bestaan. Er is in het onderzoek aangetoond dat deze 
functies een belangrijke rol vervullen voor de samenleving: 
- De vestigingen van de bibliotheek in de kleine kernen worden intensief gebruikt 
- Het theater trekt vrijwel uitsluitend bezoekers uit de gemeente (95%) 
Daarnaast wordt met het beëindigen van de adviesfunctie binnen ZINiN de samenleving 
beïnvloed. We vertrouwen op de kracht van de samenleving om deze functies op te vangen. 
Belangrijk is dat de vier stichtingen en drie organisaties samengaan in één stichting en één 
organisatie. Zonder deze samenvoeging is bezuinigen op management niet in deze omvang 
mogelijk. 

Nader onderzoek 
Drie zaken worden nog nader onderzocht. Het gaat daarbij om: 
- Mogelijk overnemen van de lounge door de gemeente. Daarbij is het van belang om de 

gevolgen voor het personeel goed in kaart te brengen en de consequenties voor hen te 
bespreken en om goed te onderzoeken of dit bedrijfseconomisch interessant is. 

- Mogelijk afsluiten van de hal als alleen de bibliotheek open is. Daarbij is het van belang om de 
gevolgen in kaart te brengen voor andere activiteiten als mogelijk exposities. 

- Verminderen openstelling van de vestiging in Hellendoorn is nog onderwerp van studie omdat 
deze vestiging sinds kort geautomatiseerde inname en uitlening heeft, en dit nog op effect 
bekeken moet worden. 

Dit onderzoek moet taakstellend € 8.000 opleveren. 

Daarnaast kan nog onderzocht worden of de in te huren beveiliging tot een minimum beperkt kan 
worden door bovenaan de trap in de hal een afsluitbare glazen deur aan te brengen waardoor op 
momenten dat alleen de benedenverdieping (hal, bibliotheek, theater) in gebruik is, er geen 
beveiliging aanwezig hoeft te zijn, mits de gebruikers de beveiligingsfunctie dan organiseren. 

Realisatie bezuiniging 
Al met al wordt de bezuiniging gerealiseerd vanaf 2016. In de jaren daaraan voorafgaand wordt 
het beoogde bedrag nog niet gehaald. 

Tabel 1: Overzicht realisatie bez 

Doelstelling 
Realisatie 
Resultaat 

2012 
109.500 
112.500 
- 3.000 

jinigingsdoelstel 
2013 

166.500 
120.000 

46.500 

ing 
2014 

241.500 
130.000 
115.500 

2015 
241.500 
192.250 

49.250 

2016 
241.500 
244.000 

- 2.500 
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Nadere aanbevelingen 
Voor de toekomst wordt nog aanbevolen om door samenwerking tussen nevenvestigingen en 
dorpshuizen zowel synergie als efficiency te realiseren. Dat is al gerealiseerd in Daarle, het proces 
om daartoe te komen, loopt in Daarlerveen en kan daarna opgepakt worden voor Hellendoorn en 
eventueel ook in Haarle. 

Afsluitende afspraak 
ZINiN wil graag weten waar zij aan toe is. De organisatie moet de tijd krijgen zich aan te passen. 
Mocht er meer bezuinigd moeten worden dan nu gedefinieerd in de rapportage, dan gaat het om 
drastische maatregelen. De stuurgroep adviseert het college om indien verdergaande maatregelen 
nodig zijn, deze in principe niet voor 2016 uit te voeren. 
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ZINiN Bestuur en management 

Achtergrond 

ZINiN is ontstaan uit verschillende organisaties: bibliotheek, spoortheater, culturele raad 
Hellendoorn, openluchttheater Nijverdal en later ook het Toeristisch Bureau Hellendoorn. Vanuit 
de eigen posities is toegewerkt naar één Huis voor Cultuur en Bestuur dat in 2007 is 
gerealiseerd. De eerste jaren is toegewerkt naar een stabiele situatie. Over 2009 is voor het eerst 
een goedkeurende accountantsverklaring voor ZINiN theater afgegeven. In 2010 is ook de 
administratieve organisatie binnen ZINiN theater ontwikkeld, opgezet en geïmplementeerd. 
Ook is in dat jaar voor het eerst zonder verlies gewerkt. 
Al met al is de droom werkelijkheid geworden. Het Huis voor Cultuur en Bestuur is een florerende 
kulturhusorganisatie in een gebouw dat daarvoor ook een prijs heeft gekregen. 

Huidige situatie 

Op dit moment is er nog steeds sprake van drie stichtingen (Cultureel Overleg Hellendoorn, 
Bibliotheek en Toeristisch Bureau) die samenwerken in de stichting ZINiN, en in de praktijk zoveel 
als mogelijk één organisatie ZINiN vormen. Tot op heden was het de voorkeur van de gemeente 
om deze situatie te behouden vanuit de verschillende geldstromen voor de verschillende 
activiteiten. 
Daarnaast bestaat er een tweehoofdige directie die de organisaties aansturen. De Algemeen 
directeur is verantwoordelijk voor het beleid, stuurt het geheel aan en direct ook de bibliotheek. 
De Adjunct directeur stuurt zowel het theater als het Toeristisch bureau aan. 

Toekomstige situatie 

De komende jaren kan toegewerkt worden naar een nieuwe stabiele organisatie die aangestuurd 
wordt door één stichting en één Directeur. Om dat te kunnen bereiken moeten wel de komende 
jaren de stappen gezet worden die dit mogelijk maken. 
1. Het successievelijk samenbrengen van de bibliotheken in de kleine kernen met de 

dorpshuisfunctie. Dan kan efficiënt gewerkt worden in beide organisaties, maar komt er ook 
synergie tot stand (zie beschrijving bibliotheek). 

2. Toewerken naar één organisatie in de gemeente Hellendoorn waardoor grotere flexibiliteit 
ontstaat. De bibliotheekmedewerkers kunnen dan ook (deels) ingezet worden in het 
Toeristisch bureau en andersom. 

Dat houdt ook in, dat enkele zaken van de directie worden doorgeschoven naar andere 
medewerkers. De inschatting is, dat die zo beperkt zijn dat er in financiële zin geen rekening mee 
hoeft te worden gehouden. 
De optelsom van veranderingen is groot: bezuinigingen, samengaan van verschillende vestigingen 
van de bibliotheken met dorpshuizen, toewerken naar multi inzetbaarheid van medewerkers, 
samenvoegen van stichtingen. Daarom zal de komende jaren veel energie nodig zijn om tot een 
nieuwe stabiele situatie te komen. Om dat proces goed aan te sturen en de veranderingen te 
realiseren, is de komende jaren de tweehoofdige directie hard nodig. Als dat proces afgerond is, 
kan de directie terug naar een eenhoofdige. 
Overigens wordt deze bezuiniging verdeeld over ZINiN Theater en Bibliotheek (75%) en 
Toeristisch Bureau Hellendoorn (25%). 
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ZINiN Bibliotheek 

Korte beschrijving 

Achtergrond 

De bibliotheek in de gemeente Hellendoorn is goed ontwikkeld. Er is sprake van een over het 
grondgebied goed verdeeld aanbod in een hoofdvestiging en 4 nevenvestigingen. In deze 
vestigingen wordt naast het uitlenen van boeken, CD's, DVD's en andere informatiedragers ook 
een maatschappelijke functie uitgeoefend. De bibliotheek biedt informatie op maat, ruimte om te 
studeren, toegang tot een grote hoeveelheid activiteiten en een sociaal-culturele 
ontmoetingsplek. 
Wat de bibliotheekfunctie betreft, kent de gemeente het hoogste aantal betaalde abonnementen 
per huishouding van de provincie Overijssel. Het percentage huishoudens met een volwassen 
l idmaatschap verschilt van stedelijke gebieden (Enschede met 2 1 , 5 % scoort het laagst) met het 
platteland (Hellendoorn met 4 7 , 3 % scoort het hoogst). 
Opvallend is het verschil tussen meer verstedelijkt gebied en kleinere kernen wat betreft 
leengedrag. 

Tabel 2 : kengetallen uitleningen 

Vestiging 
Nijverdal 
Hellendoorn 
Haarle 
Daarle 
Daarlerveen 

Totaal 

Leners 

9.025 
1.563 

586 
502 
427 

12.103 

Uitleningen 

265.497 
64.141 
31.366 
29.191 
20.724 

410.919 

Aantal 
inwoners 

24.889 
6.151 
2.172 
1.409 
1.128 

35.749 

Aantal 
huishoudens 

10.005 
2.255 

780 
480 
420 

13.944 

Uitleningen 
per lener 

29,42 
41,04 
53,53 
58,15 
48,53 
33,95 

Uitleningen 
per 
huishouden 

26,54 
28,44 
40,21 
60,81 
49,34 
29,47 

Duidelijk zichtbaar is dat in de kleinere kernen per lener en ook per huishouden, structureel meer 
geleend wordt dan in het verstedelijkt gebied. De uitleenfunctie van de bibliotheek is daar dan 
kennelijk belangrijker. 

Bibliotheekvernieuwing 

ZINiN Bibliotheek heeft naast de lokale doelstellingen ook te maken met landelijk en provinciaal 
bibliotheekwerk. De afgelopen jaren vond een landelijk proces van herstructurering plaats, dat 
heeft geleid tot bibliotheken nieuwe sti j l . Het rijk heeft daarvoor extra middelen beschikbaar 
gesteld die via de provincies bij de lokale bibliotheken werden geïnvesteerd. Een landelijk 
innovatiebureau is nog steeds actief om projecten in het kader van bibliotheekvernieuwing te 
ondersteunen. 

Zo word t momenteel het bibliotheek winkelconcept ingevoerd. Veel meer met de voorkant naar 
het publiek, op twee planken op ooghoogte en de andere planken op de traditionele manier 
gevuld, met de ruggen naar de klant toe. Daardoor moet de collectie kleiner worden, maar kan er 
beter worden ingespeeld op de actualiteit. 
In 2005 zijn de Richtlijnen gepresenteerd waarin de vijf kernfuncties van openbare bibliotheken 
omschreven zijn als: lezen, informatie, educatie, cultuur en ontmoeting 

Jaarlijks worden de uitgangspunten voor bibliotheekvernieuwing door de gemeentes in Overijssel 
vertaald in een meerjarenbeleidsplan. Hiervoor stelt de provincie Overijssel jaarlijks zelf middelen 
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ter beschikking, onder de voorwaarde dat ook de bibliotheken en gemeenten zich hiervoor zullen 
inspannen. Met deze gezamenlijke middelen wordt een uitgebreid vernieuwingsprogramma in 
Overijssel gefinancierd, waar ook ZINiN bibliotheek gebruik van maakt. Dat zijn bijvoorbeeld het 
Gezondheidsinformatiepunt, het Makkelijk Lezenplein, Al@din, Schoolbieb.nl, Zoek & Boek, 
automatisering et cetera. 

Kulturhus functie 

Een andere ontwikkeling is de aan de traditionele bibliotheek toegevoegde maatschappelijk 
functies. Dat is vorm gegeven in de kulturhusgedachte die sinds 2007 actief wordt ingevoerd. 
De activiteiten bestaan in de Gemeente Hellendoorn uit een specifieke service ("lees en schrijf" 
gericht op laaggeletterdheid en inburgering; "Aangepast lezen" gericht op mensen met een 
leeshandicap; "Erfgoed" in samenwerking met de Historische Kring e.a.), cursussen gericht op 
mediawijsheid en culturele en informatieve programmering (Nederland leest, gedichtendag, 
internationale vrouwendag, boekenweek, kinderboekenweek, huis van Sinterklaas, boekenmarkt, 
cultuurmarkt, programma ZINiN) en Taal en Leesbevordering. 
De laatste jaren is dit aanbod ontwikkeld en kent een behoorlijke groei in deelname. 
De werkzaamheden lenen zich voor vervlechting met het standaard werk in de bibliotheek en 
kunnen daardoor efficiënt worden uitgevoerd. De maatschappelijke functie van de bibliotheek is 
daardoor versterkt. 

Toekomst 

De ontwikkelingen voor de bibliotheek liggen vooral op het gebied van digitalisering. Is de laatste 
periode veel geïnvesteerd in het automatiseren van het uitleenproces, voor de komende periode is 
het te verwachten dat het elektronisch lenen van boeken en andere informatiedragers zal 
doorzetten. Enerzijds ontwikkelt het elektronische boek (e-boek) zich en is het nu alleen nog 
wachten op de uitwerking van het lenen en de consequenties voor de uitgever en de bibliotheek. 
Anderzijds komt elektronisch lenen via internet op. Analoog aan het elektronisch lenen van 
muziek, kan ook een boek elektronisch geleend gaan worden via internet. In Almere en andere 
gemeenten wordt al met deze wijze van uitlenen geëxperimenteerd. Zodra deze nieuwe 
mogelijkheden gerealiseerd zijn, zullen deze doordringen in de bibliotheken. Als gevolg daarvan, 
kunnen de bibliotheken in de toekomst met een kleinere huisvesting toe. Het verdwijnen van de 
bibliotheek ligt niet in de lijn van de verwachtingen. 

Bezuinigingsmogelijkheden 

Voor de bibliotheek zijn de volgende varianten onderzocht: 
1. Sluiten van vestigingen 
2. Sluiten van vestigingen en een andere wijze van aanbod organiseren 
3. Terugbrengen van uren per vestiging 
4. Verhogen opbrengsten 
5. Bezuinigen op beveiliging 
6. Bezuinigen op maatschappelijke functie van de bibliotheek 

De uitwerking van deze mogelijkheden is hieronder weergegeven. 
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1 . Sluiten van vestigingen 

Het sluiten van een vestiging levert uiteindelijk de structurele kosten van die vestiging op. 

Tabel 3: directe kosten vestigingen 

Vestiging 

Nijverdal 

Hellendoorn 

Haarle 

Daarle 

Daarlerveen 

Totaal 

Directe kosten 

1.076.000 

143.000 

72.000 

73.000 

66.000 
1.430.000 

Er is dan wel een weg te gaan met afbouwen van een aantal zaken. Vooral de personele lasten 
vallen niet direct vri j . Door de verplichtingen die wachtgelden met zich meebrengen, duurt het 
een aantal jaar voordat de voordelen gerealiseerd zijn. 

De maatschappelijke gevolgen van sluiten van een vestiging zijn groot. Voor een bepaald deel van 
de gemeente komt de bibliotheek functie op afstand te staan en vervalt min of meer de 
maatschappelijke functie die toegevoegd is aan de bibliotheek. 

2. Sluiten van vestigingen en een andere wijze van aanbod organiseren 

In Daarle is deze verandering gerealiseerd. De eerder bestaande bibliotheek is gesloten en het 
gebouw is verkocht. In de gerenoveerde basisschool de Ark is een multifunctionele 
accommodatie gerealiseerd waarin ruimte voor de bibliotheek is opgenomen. Daar wordt de 
bibliotheek funct ie aangeboden aan de gemeenschap. Doordat géén rekening is gehouden met 
gemeenschappelijk toezicht, is openstellen van de bibliotheek zonder eigen medewerkers nu niet 
mogelijk is. Door de vormgeving van het gebouw is dit ook niet aan te passen. De situatie ligt 
vast. 

In Daarlerveen wordt gewerkt aan een model waarbij de integratie van bibliotheek en dorpshuis 
nagestreefd wordt . Door toezicht van een beheerder en automatisering van inname en uitlening, 
kan bezuinigd worden op het aantal uren dat medewerkers van de bibliotheek ingezet moeten 
worden. Door de maatschappelijke functie die aan de bibliotheek toegevoegd is, kan de bezetting 
niet naar een minimum voor alleen de bibliotheekfunctie, tenzij deze functie ook bezuinigd wordt . 

In Hellendoorn kan voor de toekomst een vergelijkbaar model ontwikkeld worden. Door sluiten en 
afbreken van de bestaande bibliotheek en nieuw te bouwen aan het dorpshuis kan toezicht vanuit 
het dorpshuis georganiseerd worden. Doordat de bibliotheekfunctie al geautomatiseerd is, is op 
dat gebied geen nieuwe investering nodig. 
Het huidige gebouw is eigendom van de bibliotheek. Binnen een aantal jaren zal groot onderhoud 
nodig zijn. Op dat moment zou een dergelijke verandering vanzelf al aan de orde komen. Het is 
ruimtelijk interessant om te kijken naar de omgeving van de bibliotheek in Hellendoorn vanwege 
verschillende veranderingen. Daarom is het aan te bevelen om komende periode te gebruiken 
voor ontwikkel ing van een plan voor de bibliotheek en omgeving. 
Voor de bibliotheek kan dan tevens de vraag gesteld worden voor welke doelgroepen zij aanbod 
blijft bieden. Alle doelgroepen of juist de jongeren en ouderen. 

Voor Haarle kan later eenzelfde constructie onderzocht worden. Op dit moment is er echter geen 
dringende reden of een voor de hand liggende partner voorhanden. Daarom wordt aanbevolen dat 
eventueel te doen nadat de situatie in Hellendoorn uitgekristalliseerd is. 
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Voor Nijverdal ligt het niet voor de hand de vestiging te sluiten en een ander aanbod te 
organiseren. De situatie in het Huis voor Cultuur en Bestuur is stabiel en leent zich niet voor grote 
wi jzigingen. 

3. Terugbrengen van uren per vestiging 

Op basis van de kengetallen is te zien dat het aantal uitleningen per medewerkersuur in 
Daarlerveen het laagste is. In het project voor Daarlerveen wordt gewerkt aan een efficiëntere 
wijze van werken door het samenvoegen van de vestiging met het dorpshuis. 

Tabel 4 : uitleningen per medewerkersuur per vestiging 
2010 

Vestiging 
Nijverdal 

Hellendoorn 
Haarle 

Daarle 

Daarlerveen 
Totaal 

Uitlening per 
mwuur 

31,61 
21,38 

28,51 

23,35 
18,84 
27,67 

De openstelling in Daarle en Haarle lijkt effectief voor de bibliotheekfunctie. 
In Daarlerveen en Hellendoorn is het aantal uitleningen per medewerkersuur laag. 
Om de bezuinigingstaakstelling te halen in 2 0 1 2 , wordt de openstelling in Nijverdal verminderd 
door de dinsdagavond niet meer open te zijn. Daarnaast wordt er dan 5% uren over de hele linie 
verminderd met uitzondering van de vestiging in Haarle. Deze kent al een minimale bezetting. 
De openstelling gaat in Nijverdal dan verminderen naar 32 uur. 
Het aantal medewerkersuren gaat in alle vestigingen behalve Haarle terug met 5% en wordt dan 
276 ten opzichte van 297 nu. 
Bij gelijkblijvende uitleningen wordt het aantal uitleningen per medewerkersuur dan 29 ,78 ten 
opzichte van 27 ,67 in 2010 . 

Regelmatig houdt de ZINiN Bibliotheek een gebruikersonderzoek volgens de normen van de 
Vereniging van Openbare Bibliotheken en verwerkt de resultaten vervolgens in het beleid. Een 
van meest voorkomende wensen van de gebruikers is een uitbreiding van openingsuren van de 
Hellendoornse bibliotheek. Om aan die wens tegemoet te komen (en de bibliotheek ook op de 
vrijdag open te stellen) is in deze bibliotheek eind 2010 zelfbediening ingevoerd. Met het oog op 
de opgelegde bezuinigingstaakstelling van 8 % in 2012 is nu afgezien van de uitbreiding van 
openingsuren. Om een bijdrage te leveren aan de bezuinigingen in 2012 zal de formatie met 9 uur 
worden teruggebracht. De bestaande openingsuren kunnen door de invoering van de 
zelfbediening met inzet van minder personeel gehandhaafd worden. Wel zal de bibliotheek in de 
zomervakantie langer gesloten zijn. 

Door de bezuiniging van 8 % in te zetten op eff iciency en openingstijden, ontstaat in 2012 het 
volgende beeld, gebaseerd op verder gelijkblijvende factoren als bezoek en leengedrag. Te zien is 
dat de gerichte inzet verbetering oplevert. 
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Tabel 6: Uitleningen gerelateerd aan personeelsinzet per 2012 
2012 

Vestiging 

Nijverdal 

Hellendoorn 

Haarle 

Daarle 

Daarlerveen 

Totaal 

Uitleningen 

265.497 

64.141 

31.366 

29.191 

20.724 

410.919 

Uren mw's 

159 

51 

22 

22 

22 
276 

Uren 
openstelling 

32 

19 

13 

12 

11 
87 

Uitlening 
mwuur 

per 

33,40 

25,15 

28,51 

26,54 

18,84 
29,78 

Mocht verder bezuinigd moeten worden op openingstijden, zijn de volgende mogelijkheden de 
minst schadelijke: 
Hellendoorn verminderen betekent sluiting op de woensdagochtend van 10.30 tot 12.30 uur. Dit 
zijn de minst drukke uren waarop veelal ouderen de bibliotheek bezoeken. De formatie zou dan 
met 4 uur kunnen worden verminderd. Op jaarbasis is dat een bezuiniging van € 4 .350. 
Als de Nijverdalse bibliotheek op zaterdagmiddag zou sluiten betekent dat een bezuiniging van 5 
uur. Op jaarbasis is dat een bezuiniging van € 5 .430. 
Daarnaast zou de vestiging in Nijverdal nog iets verder terug kunnen in openingstijd, bijvoorbeeld 
op zaterdag niet meer to t 16.00 uur,maar tot 14.00 uur. Dit is een gebruikelijk beeld voor een 
bibliotheek. 

De maatschappelijke gevolgen van de vermindering van openstelling in Nijverdal en gemiddeld 
lagere bezetting gedurende de openstelling zullen zeer beperkt zijn. Het kan zijn dat het aantal 
abonnees iets zal teruglopen of dat het aantal uitleningen iets zal teruglopen. Dat aantal is niet 
exact in te schatten, maar door de beperkte teruggang in dienstverlening wordt ingeschat dat die 
terugloop beperkt zal zi jn. De maatschappelijke activiteiten zullen ondanks de vermindering in 
openstelling doorgang vinden. 

4. Verhogen opbrengsten 

Bij het bepalen van de opbrengsten wordt op dit moment aangesloten bij de wijze die is 
afgesproken in de regio. Uitgangspunt is het "pretparkmodel". Dat wi l zeggen, één abonnement, 
waar alles mee kan worden afgenomen. In het rapport "Alt i jd prijs, werpen tarieven 
toegangsdrempels op?" word t dit model tegenover het "kermismodel" geplaatst. Daarin betaal je 
voor de diensten verschillende prijzen, of radicaal, alleen maar per dienst, of op basis van een 
goedkoop abonnement en betalen per lening. Het radicale model is toegepast en werkte niet. 
Maar het enigszins gemengde model, wordt nog steeds breed toegepast. Uitgangspunt is een niet 
te hoog abonnement waarvoor je boeken kan lenen, en daarnaast betalen per lening van 
audiovisueel materiaal (CD's, DVD's), internetgebruik en van topti tels. 
In de provincie Overijssel is gekozen voor het "pretparkmodel". Dat wordt gesubsidieerd met 
€ 0,15 per inwoner. Voor de Gemeente Hellendoorn betekent dat ongeveer € 5.250 per jaar. 
Afstappen van dit model betekent dat er meer geïnd moet worden dan het bedrag van deze 
subsidie. Daarnaast betekent het meer administratie. De verwachting is dat het voor muziek 
(CD's) en f i lm (DVD's) een aflopende zaak is door de mogelijkheden van downloaden. Ook 
videotheken zijn landelijk op hun retour en dat bevestigt deze stell ing. Alleen voor toptitels een 
bijdrage vragen levert onvoldoende op. 

Tabel 7: overzicht bijzondere uitleningen in 2010 
Compact discs 
Dvd's 
Toptitels 

2.938 
16.462 (inclusief Korte jeugd dvd's) 
5.275 
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Bij het invoeren van aparte betalingen voor bijzondere leningen moeten kassa's per vestiging 
ingesteld worden met de administratieve verwerking die daarbij hoort. 
Verder gaan op de ingeslagen weg lijkt momenteel daarom voor de hand te liggen. In de provincie 
Gelderland zal men ook overgaan naar het Overijsselse model en afstappen van het model waarin 
voor bijzondere leningen extra geld wordt gevraagd. 
Om dan toch meer aan het profijtbeginsel tegemoet te komen, kunnen de abonnementsgelden 
verhoogd worden. Onderstaand in de t i jd: 

Tabel 8: opbrengst abonnementsgelden 

2011 
2012 
2013 
2014 

Abo geld 
€ 3 4 
€ 4 9 
€ 52,50 
€ 5 5 

Totaal 
€ 133.000 
€ 178.000 
€ 182.000 
€ 190.000 

Het is goed mogelijk strikter om te gaan met de voorwaarden. Afschaffen van het 
gezinsabonnement, gratis deelname aan activiteitenprogramma's van de bibliotheek, meer 
verhogen van het tijdelijke abonnement voor de toeristen. Deze maatregelen zullen niet zoveel 
extra opbrengen, maar passen goed binnen het profijtbeginsel. 

De maatschappelijke effecten van de verhoging van de abonnementsgelden en eventueel iets 
aanscherpen van de voorwaarden, zullen beperkt zijn. Nog steeds staan de kosten van het lenen 
niet in verhouding to t de kosten van aankopen van boeken en andere informatiedragers. 

5. Bezuinigen op beveiliging 

Door de opzet van het Huis voor Cultuur en Bestuur is de toegang voor de bibliotheek standaard 
geregeld via de hal. Deze is echter afsluitbaar. Op zaterdag overdag is de bibliotheek geregeld de 
enige functie die open is. Omdat de toegang via de hal loopt, is er dan beveiliging nodig. De ruim 
zes uur externe inhuur van beveiliging die nu nodig is, kan worden voorkomen door de in- en 
uitgang via de deur van de bibliotheek zelf te laten lopen. Door de hal af te sluiten is er dan geen 
beveiliging meer nodig. Ook wat betreft veiligheid is er geen bezwaar tegen deze werkwijze. De 
gebruiksvergunning is gebaseerd op de bestaande twee v luchtwegen, waarvan deze deur er één 
is. 
Op basis van 42 keer per jaar is er dan een bezuiniging mogelijk van € 6 .000. 
Er is een éénmalige investering nodig van tussen de € 6 .000 en € 10 .000 voor alarmpoortjes en 
wat interne verhuizingen voor het Toeristisch Bureau. 
Daarnaast is er nu sprake van de mogelijkheid om in de hal exposities te organiseren. Daar is een 
provinciale subsidie mee gemoeid van € 47 .000 op uitdrukkelijke voorwaarde dat de expositie 
ook in het weekeinde toegankelijk is. Mocht deze bezuiniging doorgang vinden, dan komt deze 
mogelijkheid te vervallen. 

De maatschappelijke gevolgen van het sluiten van de hal als alleen de bibliotheek open is voor 
publiek, zijn klein. Het was niet de opzet van het Huis voor Cultuur en Bestuur, maar het hele 
gebouw openstellen terwij l er slechts één functie actief is die ook nog een eigen ingang kan 
hebben, voldoet ook niet aan de opzet. Daarbij kan de Bibliotheek en het Toeristisch Bureau zich 
dan beter presenteren als winkelfunctie. 
De mogelijkheid voor exposities komt dan te vervallen door het wegvallen van de provinciale 
subsidie. 

6. Bezuinigen op maatschappelijke functie van de bibliotheek 

Net zoals een functie opgebouwd kan worden, kan hij ook worden afgebouwd. Dan zullen de 
volgende voorbeelden van activiteiten niet meer plaatsvinden: 
- Biebwijz (23 scholen plus Reggesteyn) 
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- Ontvangst groepen primair onderwijs (ongeveer 40 groepen, groep 3 en groep 6) 
Peuterfeest (16 peuterspeelzalen op bezoek, een feest met 100 kinderen) 

- Gedichtenwedstrijd en gedichtendag (30 dichters, tentoonstelling prijsuitreiking met 150 
bezoekers) 

- Leesvirus (6 scholen met 120 kinderen) 
- Activiteit kinderboekenweek en boekenweek (Jan Siebelink in het theater) 
- Jeugdschrijvers festival (550 kinderen) 
- Activiteit herfstvakantie (Heksendoorn) 
- Activiteit Sinterklaas (Haarle) 
- Voorleesdagen 
- Voorleeskampioenschap (23 wedstrijden op school, 2 x finale) 
- Cursussen (4 internet, email; digitale fotobewerking) 
- Lezingen (Bach maand, Spannende boek) 
- Dialectmaand (quiz en lezingen) 
Omdat deze functie nauw verweven is met de bibliotheekactiviteiten, is niet exact aan te geven 
wat het bezuinigen op deze functie in geld op zou leveren. Er is overigens geen samenhang met 
de adviesfunctie binnen ZINiN. 

Mocht deze functie afgestoten worden, komt dat in de praktijk neer op het beëindigen van deze 
activiteiten en financieel op het terugbrengen van de formatie met 8 uur, direct gekoppeld aan 
de activiteiten voor scholen. Op jaarbasis is dat een bezuiniging van € 10.350, - Daartegen over 
staat dat aan inkomsten van Biebwijz circa € 6.000 aan inkomsten wegvallen. 

De maatschappelijke gevolgen van het bezuinigen op de maatschappelijke functie van de 
bibliotheek zijn gelegen in het wegvallen van deze functie (zie het boekje Biebwijz). Daarmee 
vervalt juist in de kleine kernen naast taal- en leesbevordering ook een sociale functie. In 
Hellendoorn en Nijverdal is dat minder ingrijpend dan in de kleine kernen omdat er meer andere 
sociale functies aanwezig zijn. In de kleine kernen is de sociale functie dan beperkt tot het 
dorpshuis. Daarnaast wordt het lezen op scholen niet meer gestimuleerd. 
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ZINiN Theater 

Korte beschrijving 

ZINiN theater is de opvolger van het Spoortheater en de Culturele Raad Hellendoom. Deze 
organisatie is ontstaan bij de vormgeving van het Huis voor Cultuur en Bestuur dat uiteindelijk in 
2007 is geopend. 
De eerste jaren waren een periode van onrust. Na zo'n herorganisatie van verschillende functies 
terwijl er ook nog een enkele functie aan is toegevoegd, duurt het even voor er een nieuw 
evenwicht is bereikt. Dat weerspiegelt zich in de administratie, deze is de eerste jaren niet op 
orde geweest en na intensieve bemoeienis van de Adjunct directeur is 2010 voor het eerst 
afgesloten met een goedkeurende verklaring van de accountant. In dat jaar is met veel inspanning 
de administratieve organisatie op orde gebracht. 
Momenteel is er nieuwe onrust als gevolg van de aankondiging van bezuinigingen die oplopen tot 
€ 132.000 in 2014. 

Bezuinigingsmogelijkheden 

Voor ZINiN theater zijn de volgende mogelijkheden onderzocht: 
1. Kosten accountant 
2. Catering 
3. Horeca 
4. Beveiliging 
5. Dorpshuis 
6. Advies 
7. Zaalverhuur 
8. Aanbod 
9. Zaalsponsoring 

De uitwerking van deze mogelijkheden is hieronder weergegeven. 

1 . Kosten accountant 

De kosten van de accountant leken nogal hoog te zijn. Als gevolg van het op orde brengen van 
de administratie en het invoeren van een strakke administratieve organisatie heeft de accountant 
de afgelopen jaren extra werk verricht. Zo zijn er ook maandelijkse afsluitingen gemaakt om goed 
zicht te houden op de ontwikkelingen. Nu de financiële administratie op orde is en de directie ïn 
control" is, is dat niet meer nodig. Door het overgaan naar een tweemaandelijks afsluiting kan 
bespaard worden op deze kosten. 
De bezuiniging levert structureel € 4.000 per jaar op. 

Er zijn geen maatschappelijke gevolgen als gevolg van deze bezuiniging. 

2. Catering 

De catering wordt geleverd in de lounge (bedrijfskantine) van de Gemeente. Tegenover de kosten 
staat een vast bedrag per jaar en voor bijzondere gelegenheden worden de directe kosten in 
rekening gebracht. Uit de begroting blijkt dat de catering op basis van alleen de directe kosten 
een klein verlies maakt. Bedrijfsmatig bekeken, betekent dat een fors verlies, omdat er nog geen 
indirecte kosten worden meegerekend, terwijl die er wel zijn. Salarisadministratie, 
personeelszaken en management zijn de minimale kosten die ook gemaakt worden. Andere 
kosten worden niet toegerekend. 
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Het verdient aanbeveling deze "vriendendienst" te beëindigen. Het hoofd van Facilitaire diensten 
wi l de overname van de catering verder onderzoeken, omdat er een synergie mogelijk is door 
bodes, receptie en catering samen te voegen. 
Wel moet ZINiN dan bij lunches voor vergaderingen de catering inkopen bij Facilitaire zaken. 

Het maatschappelijk gevolg van deze mogelijke verandering is extern nauwelijks aanwezig. Voor 
de gemeente en ZINiN betekent het dat ZINiN een verliesgevende activiteit kwij traakt en dat de 
gemeente er een taak bij krijgt. Door de samenvoeging van de lounge functie met de functies van 
receptie en bode, ontstaat een synergetisch effect waardoor efficiënter gewerkt kan worden. 

3. Horeca 

Bij het opzetten van het Huis voor Cultuur en Bestuur is de keuze ten aanzien van horeca 
weldoordacht gemaakt. Een extern bureau heeft de horeca functie en mogelijkheden om die te 
organiseren, onderzocht en dit is vastgelegd in het rapport "Rapportage horeca exploitat ie", 
opgesteld door Hospitality Consultants. De aanbeveling is opgevolgd en de horeca functie in het 
grand café is uitbesteed aan een commerciële exploitant. Het eerste contract loopt eind 2011 af. 
Er is in de praktijk een voordeel voor het grand café door de fysieke aanwezigheid en 
samenwerking met het theater. Bezoekers van een voorstelling maken in de praktijk gemakkelijk 
gebruik van de aanwezige horeca functie en verhogen zo de omzet in het grand café. Dit 
voordeel kan in de verhuur door de gemeente worden meegenomen en zo een hogere huurprijs 
opleveren. Momenteel vinden besprekingen plaats voor een verlenging van dit contract met vijf 
jaar. 

De projectgroep heeft lang stil gestaan bij dit onderdeel. Omdat er een verwevenheid is met de 
horeca functie van het theater, zijn drie scenario's denkbaar. 

a. Horeca functie geheel bij commerciële uitbater 
b. Horeca functie geheel bij ZINiN 
c. Horeca functie houden zoals hij nu is. 

De eerste mogelijkheid geeft een verlies aan bij ZINiN. Op dit onderdeel wordt namelijk winst 
gemaakt. En die winst groeit langzaam. Hoewel ook aan de horeca functie (nog) geen indirecte 
kosten worden toegerekend, geeft het toch een dusdanige winst, dat het jammer zou zijn voor de 
exploitatie van ZINiN om deze bijdrage te verliezen. Te meer omdat de opbrengst groeit. 
De tweede mogelijkheid is afgevallen omdat er voor de gemeente nu een commerciële opbrengst 
bestaat. De functie van grand café is door de ruime opzet duidelijk buiten de kaders van een 
theater horeca functie getreden. Een terrasfunctie buiten openingstijden van het theater 
bi jvoorbeeld, is niet verenigbaar met een aan theater gekoppelde horeca funct ie. Dit terugdraaien 
zou veel energie kosten. Ook zijn de onderhandelingen met de ondernemer al gestart en heeft 
deze nu een voorkeursrecht. 

Dan blijft de bestaande situatie over. Door goed samen te werken ontstaat er een win-win 
situatie voor beiden. Momenteel wordt onderhandeld door ZINiN met de exploitant over het 
openen van het grand café op momenten dat zij niet open zijn en er wel activiteiten plaatsvinden 
(met name de f i lm op zondag). Door dan het grand café als in- en uitgang te gebruiken, krijgt het 
grand café meer omzet. Een vergoeding daarvoor is onderdeel van de besprekingen. 

Er is geen echte verandering, daardoor geen maatschappelijke gevolgen. 

4. Beveiliging 

Analoog aan het beveiligingsvraagstuk bij de bibliotheek is er een beveiligingsvraagstuk voor 
ZINiN. Op momenten dat het theater open is en er géén andere functies zijn in het gebouw, moet 
er wel beveiliging zijn. Dit komt bijvoorbeeld voor op zondag bij de f i lm. 
Dit vraagstuk is diepgaand bekeken. De enige mogelijkheid die overbleef om het theater 
afzonderlijk te beveiligen, is een deel van de hal f lexibel af te kunnen scheiden en zo een 
garderobe te creëren voor de bezoekers. Dit is echter zo'n ingrijpende maatregel die zo tegen de 
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principes van het Huis voor Cultuur en Bestuur ingaat, en ook zo duur, dat de projectgroep ervan 
afziet om deze mogelijkheid verder uit te werken. 
De enig overgebleven methode om direct wat te bezuinigen is de kaartverkoop op dat soort 
momenten te latendoen door de beveiligers. Dat bespaart ongeveer € 1.000 per jaar. Facilitair 
neemt dit mee in de onderhandelingen met de beveiligers. 
Alsnog kan onderzocht worden of de trap boven afsluitbaar te maken is met een stevige glazen 
deur. Dan zou de beveiligingsfunctie overgenomen kunnen worden door de organisatie die afsluit 
(bibliotheek of theater). 

Geen maatschappelijke gevolgen. 

5. Dorpshuis 

De dorpshuisfunctie is geëvalueerd, zie het rapport "Evaluatie dorpshuisfunctie" uit .... Daarbij is 
gekeken naar de functie en naar de kosten. De functie is goed, kwalitatief beter dan in de vorige 
situatie. Qua kosten voor de gebruikers is het ook redelijk op vergelijkbaar niveau gebleven. De 
extras zijn niet zo goedkoop dan voorheen, maar dat komt ook door de verbetering in kwaliteit. 
De subsidie loopt netjes in de pas met de geleverde prestatie. De twee onderdelen van de 
dorpshuisfunctie zijn gebruik van het theater en gebruik van vergaderlocaties. Beide kloppen 
ongeveer qua kosten en baten. 
Dat houdt in dat beide beoordeeld kunnen worden. Het is aan de politiek om te besluiten wat te 
doen. Worden beide functies bezuinigd? Wordt één van de twee bezuinigd? Blijft de 
dorpshuisfunctie zoals hij nu is gedefinieerd? 
Mocht op (een deel van) de functie worden bezuinigd, dan betekent dit een reorganisatie. Er zijn 
verschillende functionarissen betrokken bij deze functie, en deze kunnen niet zomaar evenredig 
terug in uren. 

Tabel 9: verdeling dagen dorpshuisfunctie 

Theater 
Nevenzalen 

Dagen verhuur 
90 

70 

Maatschappelijk effect van geheel bezuinigen op de dorpshuisfunctie is dat een basis wegvalt 
onder het Huis voor Cultuur en Bestuur. Met name de amateur theater functie die onder het 
dorpshuis gesubsidieerd wordt, is een drager voor de locale cultuur. De uitstraling van het 
professionele theater maakt dat ook amateur voorstellingen beter tot hun recht komen. 
De functie van gesubsidieerd vergaderen voegt niet veel toe, er zijn voldoende goedkope 
vergaderfaciliteiten aanwezig in de gemeente. De projectgroep stelt voor dat om als de 
commerciële verhuur van vergaderfaciliteiten toeneemt, dan de gesubsidieerde verhuur in 
evenredig tempo af te bouwen. 

De maatschappelijke gevolgen van het bezuinigen van gesubsidieerde voorstellingen zijn groot. 
De Hellendoornse verenigingen moeten dan óf uitwijken naar eenvoudige zalen en genoegen 
nemen met duidelijk minder kwaliteit, óf ze moeten de commerciële huurprijs gaan betalen. De 
inschatting is dat deze maatregel een negatief effect zal hebben op het verenigingsleven. Het 
begrip voor deze maatregel zal naar verwachting ook niet erg groot zijn. Het Huis voor Cultuur en 
Bestuur is opgezet voor de Hellendoornse samenleving en vervolgens kan deze samenleving er 
niet echt gebruik van maken. 
Alternatieve inzet van de toneelverenigingen door voorstellingen van de verenigingen in te huren, 
verlegt het risico voor de opbrengst van de vereniging naar ZINiN, waarbij in de meest gunstige 
gevallen de meeropbrengst € 1.000 kan zijn. Er zijn ook ongunstige voorstellingen, waarbij de 
opbrengst lager is dan in de huidige wijze van werken. De projectgroep adviseert om deze 
verandering in werkwijze nu niet in te voeren. 
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De maatschappelijke gevolgen van het bezuinigen op gesubsidieerde zaalhuur zullen niet zo groot 
zijn. Er zijn goedkope zalen genoeg te huur in de gemeente. Wel is er bij directe stop op de 
subsidie een uitvoerend reorganisatieplan nodig om dit te verwezenlijken, waarbij wachtgelden op 
kunnen t reden. 

6. Advies 

De adviesfunctie is een centrale functie voor de culturele samenleving. Deze functie heeft een 
actieve en een passieve kant. 
Passief kunnen organisaties en individuen hier terecht voor advies over cultuur en wat ze er zelf 
in kunnen betekenen of wat ze samen met andere organisaties of individuen zouden kunnen 
doen. Ook worden organisaties ondersteund bij het aanvragen van subsidie. 
Actief betekent dat het culturele leven in de gemeente word t bevorderd op allerlei manieren. Van 
het mede organiseren van grotere activiteiten zoals Nijverdal 175 jaar, tot cultuurprijs, van 
culturele cafés, cultuurmarkt en cultuurkrant to t begeleiding bij verzelfstandiging van nieuwe 
init iatieven. Van aanbieden van f i lm voor scholen to t ontwikkelen van de evenementenpromotie 
met behulp van Actibase. 

De maatschappelijke effecten van het bezuinigen op deze adviesfunctie zullen langzaam duidelijk 
worden in het culturele leven van de gemeente. Er zal een verschraling op gaan treden, die niet 
exact is te duiden in hoever de gevolgen zullen doorwerken. Organisaties en individuen zullen zelf 
hun weg moeten vinden en in hoeverre dat slaagt, is afhankelijk van het zelforganiserend 
vermogen van deze betrokkenen. Daarnaast vallen direct producten weg, zoals agenda voor 
amateur-activiteiten in het Twents Volksblad, boekje met kennismakingsaanbod voor sport en 
cultuur 

ZINiN stelt voor om met deze bezuiniging te voldoen aan de doelstelling van 8 % bezuinigen. De 
argumentatie daarvoor ligt in het feit dat de medewerker ingezet kan worden op activiteiten die 
nu door externe inhuur worden gedaan. Deze worden dan niet meer ingehuurd. Ook gaan er geen 
inkomsten verloren als gevolg van het bezuinigen op de adviesfunctie. Zo wordt het inzetten van 
een negatieve spiraal voorkomen. 

7. Commerciële zaalverhuur 

De zaalverhuur levert momenteel ongeveer € 10.000 per jaar op. Hierop bezuinigen lijkt daarom 
niet aantrekkelijk. Het tegendeel ligt voor de hand. Door de mogelijkheid uit te bouwen kunnen 
meer inkomsten gegenereerd worden. ZINiN heeft de extra mogelijkheid om trainingen te doen 
ook al opgenomen in haar folder. De koppeling met theater lijkt soms interessant voor trainingen. 
De mogelijkheid om op bescheiden wijze meer aandacht te geven in de hal bij specifieke 
vergaderingen waar dat interessant is, kan worden toegestaan als dat binnen de stijl van de hal 
past. 

Ui tbouw van deze funct ie wordt ingezet. Er is sprake van veel concurrentie, ook van commerciële 
zalen. ZINiN wi l zich inzetten voor deze u i tbouw, maar niet binden aan een meerbedrag gezien de 
grote concurrentie en de - voorlopig - mindere bereikbaarheid door het werk aan de doorgaande 
weg en het spoor. 
Zodra verdringing van commerciële verhuur door gesubsidieerde aan de orde zou komen, kan 
gesproken worden over het langzaam laten vervallen van het subsidiëren van zaalverhuur. Een 
methode daarvoor is om dan de voorrang van de gesubsidieerde verhuur te laten vervallen. 

Tabel 10: aantal bezoekers door zaalverhuur 
Bezoekers 
Activiteiten 

2007 

4585 

2008 

8460 

2009 

3516 

2010 

4697 

De terugval in bezoekers na 2008 wordt deels toegeschreven aan de economische 
ontwikkel ingen en daarnaast aan verdringing door het niet commerciële zaalgebruik. 
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Maatschappelijke effecten van het bezuinigen van de zaalverhuur zullen niet groot zijn, anders 
dan dat het voordeel voor ZINiN wegvalt. Huurders zullen hun weg wel vinden naar andere 
locaties. 
Maatschappelijk effect van het stimuleren van de verhuur zal ook niet groot zijn. De markt voor 
de verhuur is niet zo klein dat anderen direct last zullen hebben van meer verhuur door ZINiN. 

8. Aanbod 

Het aanbod aan voorstellingen is de hamvraag van mogelijke bezuinigingen. Allereerst is het 
daarom goed naar de financiële structuur te kijken van de theatervoorstellingen. Door de 
impresariaten worden contractuele voorwaarden gesteld die financieel gewin bij professionele 
voorstell ingen erg moeilijk maken. Zij eisen 8 0 % van de recette, met een behoorlijke ondergrens 
én zij bepalen de prijs van het kaartje. Daardoor komt een goed functionerend theater net uit met 
de recette tegenover de kosten van de artiesten. Alle andere kosten zijn voor rekening van de 
exploitant van het theater. Bezuinigen door minder voorstellingen zet geen stevige financiële 
zoden aan de dijk. De opbrengst bestaat uit het minder werk door de organisatie. Direct ligt dat 
in de orde van grootte van € 500 per voorstell ing, indirect nog uren minder op de overhead. 
Een neveneffect van bezuinigen op aantal voorstellingen wordt verwacht in de mindere bijdragen 
van de sponsors, de zingevers. Uit sponsoring krijgt ZINiN nog ongeveer € 70 .000 per jaar, 
waarmee ongeveer 1 7 voorstellingen extra worden georganiseerd, boven de 40 door de 
gemeente gesubsidieerde. Aan deze voorstellingen wordt geen overhead toegerekend, daardoor is 
dit beeld wel geflatteerd. 

Door de opzet van de organisatie zijn de kosten relatief laag. Tegenover iedere betaalde 
medewerker staan drie vrijwilligers. De voorstellingen worden met een minimum aan betaalde 
krachten gehouden. Dit minimum wordt bepaald door de veiligheidseisen. Bij iedere voorstelling 
moeten één of twee geschoolde bedrijfshulpverleners (BHV-ers) aanwezig zijn om in geval van 
probleem de zaal te kunnen ontruimen en/of een beginnend probleem eventueel zo goed mogelijk 
bestrijden. Dat kan een brandje zijn, een persoon die ziek wordt of wat dan ook. 

ZINiN heeft het aanbod verbreed door ook f i lm aan te bieden. Afgelopen jaar is daarmee 
begonnen en ondanks het experimentele stadium al 3791 bezoekers getrokken in 2010 . Door de 
experimentele opzet was het niet mogelijk op een aantal vaste momenten te programmeren, maar 
dat is vanaf het komende seizoen (2011 - 2012) wel gedaan. Daarmee zal de functie kunnen 
groeien en een bijdrage in de kosten kunnen leveren. ZINiN mikt op interessante fi lms voor een 
groot publiek, zo mogelijk aangevuld met activiteiten er om heen waardoor meer inkomsten uit de 
horeca functie worden gegenereerd. 

In de loop van volgend jaar worden de f i lmtheaters gedigitaliseerd. Cinema digitaal is de naam 
van dit project waarmee dit wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband van 
sectorinsti tuut, distributeurs en vertoners. Er is voor ZINiN een investering van enkele 
t ienduizenden euros mee gemoeid. Omdat f i lm door ZINiN als een commerciële activiteit is 
opgepakt, onderzoekt ZINiN of zij dit financieel kan dekken. Als dat niet het geval is, wordt f i lm 
als activiteit beëindigd. 

LAgroup is een in theater en cultuur gespecialiseerd onderzoeks- en adviesbureau. Zij hebben een 
kort en intensief onderzoek verricht naar de gevolgen van mogelijke bezuinigingen op het theater 
en direct verwante activiteiten. Samenvattend komen uit dit rapport (als bijlage bijgevoegd) de 
volgende zaken, waar zinvol aangevuld met de reactie van de projectgroep: 
- ZINiN Theater is een méér dan gemiddeld lokaal theater. Landelijk is 51 % van de bezoekers 

er één uit de gemeente, de andere komen uit andere gemeenten. Bij vijf vergelijkbare theaters 
is dat percentage 7 3 % en in Hellendoorn is dat zelfs 9 5 % . 

- Bedrijfsmatig functioneert ZINiN Theater goed, met relatief veel vrijwill igers. 
- Door de maatregelen in Den Haag, met name de BTW verhoging, wordt verwacht dat in 

Hellendoorn het theaterbezoek met 4 % zal teruglopen. 
- De indirecte functies in ZINiN zijn aan de ruime kant, daarbij wordt voorgesteld te bezuinigen 

op administratie en op techniek en beheer. 
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De huidige extra uren administratie zijn nodig voor het Toeristisch bureau en worden 
doorbelast. De extra uren beheer en techniek worden in het voorstel bezuinigd vanaf 2015. 
Samen wordt in het voorstel van de projectgroep méér bezuinigd dan in het advies van 
LAgroup. 

- Het minimum niveau om nog een echt theater te zijn, wordt beredeneerd op 50 professionele 
voorstellingen per jaar. De ondergrens voor de gemeente wordt in dat beeld op 30 te 
subsidiëren professionele voorstellingen gesteld. LAgroup gaat er overigens van uit, dat de 
ZINgevers niet terug zullen gaan in sponsoring. 
De projectgroep denkt dat een negatief effect op de ZINgevers niet ondenkbaar is. 

- Een bezuiniging door het aantal professionele voorstellingen met t ien te verminderen levert 
per jaar € 11 .500 op, bovenop de bezuinigingen die al benoemd zijn. 

- Een tussenscenario met vijf minder, komt dan op de helft van dat bedrag. 
- Een eventuele reactie van'grand café Toitoi is niet meegenomen. Daar zal een vermindering in 

opbrengst gerealiseerd worden. 
Projectgroep en stuurgroep adviseren om niet te bezuinigen op de theaterfunctie 

9. Zaalsponsoring 

In het verleden is uitgezocht dat zaalsponsoring niet zoveel oplevert dat daar momenteel effectief 
op kan worden ingezet. De sponsoring als zingever loopt momenteel al goed en door zalen apart 
te sponsoren, kan dat een negatief effect hebben op deze sponsoren. 
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Bijlage 1: Overzicht van de financiële ontwikkeling 

Algemeen 

Bibliotheek 

ZINiN 

TOTAAL 

Realisatie ZINiN 

Niet vervangen Directeur 

Op zaterdag hal dicht 
Catering naar de gemeente 
Hellendoorn sluiten wo.morgen 

Verhoging tarieven 
Di avond N dicht, eff. 

} 
} 
} 

Niet vervangen technische medewerker 
Schrappen adviesfunctie 
Accountant 
Kaartverkoop door beveiliger 
Extra inkomsten zaalverhuur pm 

2012 

8.000 

40.500 
36.500 

22.500 
4.000 
1.000 

12.500 

2013 

8.000 

48.000 
36.500 

22.500 
4.000 
1.000 

pm 

120.000 

2014 

8.000 

58.000 
36.500 

22.500 
4.000 
1.000 

om 

130.000 

2015 

35.250 

8.000 

58.000 
36.500 

27.000 
22.500 

4.000 
1.000 

pm 

192.250 

2016 

60.000 

8.000 

58.000 
36.500 

54.000 
22.500 

4.000 
1.000 

pm 

244.000 

Bibliotheek 

ZINiN 

Mogelijkheden ZINiN 
(niet meegenomen in realisatie) 

Niet vervangen Kok 
niet vervangen Jonkman 
Niet vervangen Hekman 
Nijverdal zaterdag 2 uur eerder dicht 
Bibliotheek geen kulturhusfunctie 

Dorpshuisfunctie theater 
Dorpshuisfunctie zalen 
Extra inkomsten vanuit Toitoi ? 
Minder voorstellingen laagst ? 
minder voorstellingen middel ? 

2012 

5.450 
4.300 

40.000 
30.000 

? 

? 

? 

2013 

5.450 
4.300 

40.000 
30.000 

? 

? 

? 

2014 

11.000 
12.000 

5.450 
4.300 

40.000 
30.000 

? 

? 

? 

2015 

11.000 
12.000 
11.000 

5.450 
4.300 

40.000 
30.000 

? 

? 

? 

2016 

11.000 
12.000 
11.000 

5.450 
4.300 

40.000 
30.000 

Doelstelling 

Algemeen 

Bibliotheek 
+ aanvullend 

ZINiN excl TBH 

TOTAAL 

Nog te realiseren 

2012 

76.500 

33.000 

109.500 

-3.000 

2013 

76.500 

90.000 

166.500 

46.500 

2014 

76.500 

165.000 

241.500 

111.500 

2015 

76.500 

165.000 

241.500 

49.250 

2016 

76.500 

165.000 

241.500 

-2.500 
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Bezuinigingsscenario's voor het ZINiN Theater Nijverdal (eindrapport 11 mei 2011) 

1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

ZINiN is een culturele organisatie gevestigd in het Nijverdalse Huis voor 

Cultuur en Bestuur. Deze geclusterde voorziening is in 2007 gerealiseerd 

en huisvest, behalve het gemeentehuis, ZINiN cultuur, waarondereen 

theater, bioscoop en een cultuuradviesfunctie, de ZINiN Bibliotheek en 

het Toeristisch Bureau Hellendoorn. ZINiN verzorgt verder de (variabele) verhuur van de 

(ruimten binnen de) accommodatie aan sociaal-culturele en commerciële organisaties 

en exploiteert zelf een horecafunctie. Deze voorziet in de catering voor de eigen functies 

en de lunchvoorziening van de gemeente. In het pand is ook gevestigd het openbaar 

toegankelijke Grand Café met restaurant Toi Toi, dat door een derde partij wordt 

geëxploiteerd. ZINiN wordt gesubsidieerd door de gemeente Hellendoorn (36.000 

inwoners). 

^ Het ZINiN professioneel theater, waar de vraagstelling aan LAgroup 

mm primair over gaat, heeft één vlakkevloerzaal met 278 stoelen beschikbaar. 

| Y Jaarlijks vinden daar zo'n 60-70 professionele theatervoorstellingen 

"* • theater plaats die in 2010 bijna 12.000 bezoeken trokken. Naast dit professionele 

™ theater is er een dorpshuisfunctie die met amateurvoorstellingen in de 

theaterzaal en door verhuur van de verschillende ruimten in 2010 zo'n 25.000 bezoeken 

genereert. Sinds 2010 is er ook ZINema, met twee filmdagen per week in de theaterzaal. 

^ De gemeente Hellendoorn ziet zich, net als alle gemeenten van Neder-

HeiiendooriT̂ C 'anc'> geconfronteerd met de noodzaak van bezuinigingen. In het licht 

hiervan wil de gemeente ook bezuinigen op de cultuursubsidie van 

ZINiN, in een scenario oplopend tot€ 165.000 in 2014. ZINiN heeft daarop voor bijna al 

haar functies bezuinigingsvoorstellen opgesteld, behalve voor de professionele theater

functie. Daarvoor verstrekt de gemeente subsidie om (minimaal) 40 voorstellingen per 

jaar te programmeren. De vraag is wat er op de subsidie bezuinigd kan worden als dit 

aantal wordt verminderd. Daarbij is ook de vraag opgeroepen bij welk minimaal aantal 

voorstellingen ZINiN nog een serieuze professionele theaterfunctie behoudt. Wanneer 

die professionele functie niet meer als zodanig gezien wordt, kan dat negatieve effecten 

hebben voor de andere functies, waaronder de amateurs en de verhuur. Daarnaast heeft 

de theatersector te kampen met teruglopende bezoeken door de crisis, forse rijks-

bezuinigingen en een verwachte verdere terugloop van bezoeken door de aangekondigde 

btw-verhoging op de entreetickets. Al met al een complex vraagstuk, waarvoor de 

gemeente LAgroup heeft gevraagd om een onderzoek te doen naar de bezuinigings-

(on) mogelijkheden. 

LAgroup Leisure el Arts Consulting 



Bezuinigingsscenario's voor het ZINiN Theater Nijverdal (eindrapport i i mei 2011) 

1.2 Vraagstelling aan LAgroup 

In de door de gemeente geaccepteerde offerte van 26 april 20m van LAgroup is de 

vraagstelling aan LAgroup als volgt geformuleerd. 

Breng drie bezuinigingsscenario's voor de professionele theaterfunctie van ZINiN in beeld. 

Neem daarbij als uitgangspunt het aantal voorstellingen: de huidige contractuele 40 per jaar, 

het minimum aantal wanneer nog sprake is van een serieuze professionele theaterfunctie, en 

het aantal daartussenin. Geef per scenario aan wat de mogelijke bezuiniging op de subsidie 

kan worden en welke maatregelen daarvoor genomen moeten worden. Breng per scenario in 

grote lijnen eveneens de consequenties in beeld voorde relevante andere functies van ZINiN, 

alsmede wat - in algemene termen - de maatschappelijke gevolgen zijn van vermindering 

van de professionele theaterfunctie. Breng de resultaten van het onderzoek samen in een 

bondige rapportage, op basis waarvan besluitvorming kan plaatsvinden over de keuze vooreen 

bezuinigingsscenario. 

Bij deze opdrachtformulering zijn wij van de volgende uitgangspunten uitgegaan: 

• Het vraagstuk gaat over de professionele theaterfunctie van ZINiN. 

• De andere ZINiN-functies zijn niet primair betrokken bij dit onderzoek. Wel geven we 

in algemene termen aan wat het effect is van de bezuiniging op de professionele 

theaterfunctie voor de relevante andere functies, met name de amateurs, de verhuur 

en de sponsoring. Daarbij betrekken wij het bij de inleiding vermelde aspect of er nog 

sprake is van een serieuze ofwel minimale professionele theaterfunctie. 

1.3 Uitvoering van het onderzoek 

Het onderzoek is verlopen volgens het plan van aanpak uit onze voornoemde offerte. 

De doorlooptijd was zeer kort. Allereerst is de relevante informatie bestudeerd, zijn 

actuele ontwikkelingen van de culturele en de theatersector in kaart gebracht en is er een 

benchmark gehouden onder min of meer vergelijkbare theaters in vergelijkbare 

gemeenten. Vervolgens heeft er een bestuurlijk gesprek plaatsgevonden met de 

betrokken wethouder en de clustermanager. Daarna is een werksessie gehouden met de 

directie van ZINiN en de gemeentelijke projectleider voor de bezuinigingsopdracht. 

Hierna zijn de bezuinigingsscenario's uitgewerkt en deze rapportage opgesteld. 

1.4 Leeswijzer 

In het volgende hoofdstuk 2 gaan wij eerst in op de relevante context en ontwikkelingen 

rond het vraagstuk. In hoofdstuk 3 werken we toe naar de onderzochte bezuinigings

scenario's. Tot slot volgen in hoofdstuk 4 de samenvatting en conclusies. In de bijlagen 

is onder meer nadere informatie opgenomen. 
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1.5 Risico's en verantwoordelijkheden 

Het onderzoek is uitgevoerd door en onder verantwoordelijkheid van LAgroup Leisure e[ 

Arts Consulting. Het rapport en de bijlagen vormen een geheel. Indien het rapport ter 

beschikking wordt gesteld aan derden, dient dat in zijn geheel te geschieden. Bij het 

onderzoek en de samenstelling van dit rapport is uiterste zorgvuldigheid betracht. 

Daarbij is uitgegaan van de waarheidsgetrouwheid van door de opdrachtgever en door 

derden verstrekte informatie. 

De financiële verkenningen zijn naar beste kennis en inzicht tot stand gekomen. De 

uiteindelijke financiële resultaten zijn sterk afhankelijk van de in het rapport gepresen

teerde factoren, zoals de aard en omvang van het commerciële en culturele aanbod, de 

hoogte van de investeringen, de kwaliteit van het horeca-aanbod en onzekerheden in de 

prijsontwikkeling. Er kunnen zich ontwikkelingen voordoen die wij op dit moment niet 

kunnen voorzien en/of thans nog niet bekend zijn. LAgroup kan logischerwijze niet 

garanderen dat de geprojecteerde resultaten daadwerkelijk worden gerealiseerd. 
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Relevante context en ontwikkelingen 

Wij beginnen de uitwerking van het onderzoek met het schetsen van de context en van 

ontwikkelingen die relevant kunnen zijn voor het vraagstuk van bezuinigingsscenario's. 

2.1 Inleiding 

Het vraagstuk van bezuinigingsscenario's voor Zl NiN Theater staat niet op zichzelf. Er 

zijn immers aspecten en ontwikkelingen in en rond het theater - de context en andere 

ontwikkelingen - die direct of indirect van invloed (kunnen) zijn op het vraagstuk. 

Daarom brengen wij in dit hoofdstuk eerst de relevante context en ontwikkelingen in 

beeld. De resultaten ervan wegen wij mee bij het beantwoorden van het vraagstuk. 

Achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen in beeld. 

2.2 het beleid van de gemeente Hellendoom; 

2.3 sectorontwikkelingen; in de cultuursector alsmede specifiek in de theatersector; 

2.4 benchmark met vergelijkbare theaters in het land, inclusief de status quo van ZINiN 

Theater. 

2.2 Het cultuurbeleid van de gemeente Hellendoom 

Door de aangekondigde bezuinigingen staat het cultuurbeleid in de gemeente Hellen

doom onder druk. De coalitie ziet ZINiN Theater en Cultuur als blijvend onderdeel van 

het in 2007 geopende Huis voor Cultuur en Bestuur. Naast het handhaven van de 

amateur- en vrijwilligersfunctie, wil zij ook de functie van professionele theatervoor

stellingen overeind houden. De voorgestelde bezuinigingen op ZINiN Theater en 

Cultuur, zoals ook opgenomen in het Coalitieakkoord 2010-2014, lopen tot 2014 op tot 

€ 165.000 structureel, ofwel zo'n 40% van de subsidie voor de culturele functie (exclusief 

bibliotheek en toerisme). De coalitie overweegt in het kader van deze bezuinigingen de 

professionele theaterfunctie terug te brengen tot een minimum variant. 

In de jaarlijkse prestatieafspraken tussen de gemeente en ZINiN is onder meer geregeld 

dat de gemeente voor de professionele theaterfunctie subsidie verstrekt op basis van 40 

voorstellingen per jaar met een gemiddelde bezetting van 60%. 

2.3 Sectorontwikkelingen 

In deze paragraaf beschrijven wij in algemene termen een aantal actuele externe 

ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de (financiële) exploitatie van podia in de 

theatersector. Direct en indirect kunnen ze ook gevolgen hebben voor de bezuinigings

scenario's voor het theater. Wij hebben deze actuele ontwikkelingen gesplitst in twee 

onderdelen, te weten: 

2.3.1 actuele ontwikkelingen in de culturele sector; 

2.3.2 specifieke ontwikkelingen in de theatersector. 
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2.3.1 Actuele ontwikkelingen in de culturele sector 

In deze paragraaf beschrijven wij in algemene termen een aantal actuele externe 

ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de (financiële) exploitatie van podia in de 

theatersector. Direct en indirect kunnen ze ook gevolgen hebben voor de (personele) 

organisatie van het theater. Het gaat hier niet alleen om de (bezuinigings) maatregelen 

van de overheden, maar ook om de gevolgen van de financiële en economische crisis die 

hun sporen al hebben nagelaten. 

De financiële en economische crisis zorgt landelijk gezien voor niet onaanzienlijke 

dalingen van het publieksbereik 

Naast de in de volgende paragrafen te noemen (meestal negatieve) toekomstige conse

quenties van actuele ontwikkelingen voor de culturele sector heeft de financiële en 

economische crisis, die eind 2008 plotseling haar intrede deed, nu al sporen nagelaten. 

In 2009 daalde het landelijke publieksbereik in de theatersector in totaal met 7%, in 2010 

met 6%. Totaal 13% in twee jaar, ofwel een kleine 2 miljoen minder theaterbezoeken. Deze 

daling van het theaterbezoek wordt hoofdzakelijk toegeschreven aan de crisis. Er blijkt dus 

sprake te zijn van een negatieve inkomenselasticiteit voor het theaterbezoek (daling van 

het theaterbezoek bij (verwachte) daling van of onzekerheid over het inkomen). De daling 

van het aantal theaterbezoeken door de crisis is dus aanzienlijk gebleken. 

Rijksbezuinigingen op cultuur betekenen waarschijnlijk flink minder aanbod en hogere 

inkoopprijzen 

De rijksbegroting voor cultuur is totaal zo'n € 950 miljoen. Het Rijk financiert daarmee, 

rechtstreeks en via de subsidiefondsen en conform de afspraken daarover tussen de drie 

overheden, vooral het aanbod van cultuur (de gezelschappen, productiehuizen, 

orkesten), de rijksmusea en het erfgoed. Het Kabinet heeft aangekondigd € 200 miljoen 

te willen bezuinigen op haar cultuurbudget. Dat is ruim 20% en daarmee flink hoger dan 

het gemiddelde bezuinigings percentage op de totale rijksbegroting. Daarbij heeft het 

Kabinet het voornemen uitgesproken de musea en het erfgoed zoveel mogelijk buiten de 

bezuiniging te willen houden. Dat betekent dat (het grootste deel van) de totale beoogde 

rijksbezuiniging van € 200 miljoen ten laste zal komen van de podiumkunsten en de 

beeldende kunst. Voor de podiumkunsten zijn dat de theater- en klassieke muziek

gezelschappen. De begroting van het Rijk voordat deel podiumkunsten/beeldende 

kunsten is zo'n € 450 miljoen groot, waarmee een bezuiniging van € 200 miljoen zou 

neerkomen op een zeer forse 45%. In het uiterste en maximale geval wordt het rijks-

gesubsidieerde aanbod van gezelschappen dus gekort op hun subsidie met 45%. 

Door deze bezuiniging zullen niet alleen deze door het Rijk gesubsidieerde gezel

schappen en productiehuizen worden getroffen. De gevolgen zullen ook merkbaar 

worden bij de lokale theaters, waar in 2009 gemiddeld zo'n 12% van het totale aanbod 

rijksgesubsidieerd is (met een publiekbereik van 8% van het totaal). Er is nog niets 

bekend over wat de exacte gevolgen van de bezuinigingen zullen zijn. Maar er zullen 

waarschijnlijk, gezien de omvang van de aangekondigde bezuinigingen, gezelschappen 

worden opgeheven; en de wel overlevende gezelschappen kunnen waarschijnlijk minder 
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voorstellingen aanbieden. Bovendien is het niet uitgesloten dat de uitkoopsommen die 

de podia aan de gezelschappen moeten gaan betalen, omhoog moeten als compensatie 

vooreen lagere Rijkssubsidie. 

btw-verhoging voor de podiumkunsten zal ook zorgen voor minder theaterbezoeken 

Het Kabinet wil de btw op de podiumkunsten, waaronder de toegangskaarten voor de 

theaters, verhogen van 6% naar 19%, per 1 juli 2011. Dit betekent dat een toegangskaart 

12,3% duurder wordt, ervan uitgaande dat de verhoging volledig wordt doorberekend aan 

de bezoeker. Het bureau APE heeft twee studies verricht naar het effect van een hogere 

toegangsprijs op het aantal bezoeken aan het theater, de zogenaamde prijselasticiteit. In 

2008 voor de culturele sector breed, in 2010 aanvullend voor de commerciële podium

kunsten, waaronder de vrije (niet gesubsidieerde) theaterproducties. Uit die studies blijkt 

dat bij een prijsverhoging van 12,3%, zoals hier aan de orde, het aantal bezoeken aan het 

theater daalt, afhankelijk van het genre van een kleine 4% tot 13,5%. 

In de jaren tot en met 2008 is de gemiddelde toegangsprijs al gestaag en in totaal ook al 

flink toegenomen. Daar komt nu dus de btw-verhoging overheen. 

Provincies bezuinigen fors op podiumkunstsubsidies 

Verschillende provincies hebben subsidieregelingen voor podiumkunsten, rechtstreeks 

of indirect via een provinciale instelling. Sommige van die regelingen zijn er voor de 

theatersector, meestal voor het stimuleren van een bepaald kwetsbaar deel van het 

aanbod of voor de regionale spreiding. Ook provincies moeten bezuinigen. De podium

kunsten behoren niet tot de primaire kerntaken van de provincies, waardoor er daar over 

het algemeen fors wordt bezuinigd (tot zelfs algehele afschaffing van subsidies op 

podiumkunstregelingen aan toe). ZINiN ontvangt in 20m zo'n € 15.000 uit regelingen 

die gefinancierd worden door de provincie Overijssel. 

Gemeentebezuinigingen komen bovenop de gevolgen van de crisis en rijks- en provinciale 

maatregelen 

In het kader van de afspraken tussen de overheden over de financiering van de cultuur, 

subsidiëren de gemeenten de afname; dat zijn in dit geval de theaters en hun organi

saties. Ook de gemeenten worden geconfronteerd met de noodzaak tot bezuinigen, 

vooral door kortingen van het Rijk op de uitkeringen aan de gemeenten, veruit de 

belangrijkste inkomstenbron van die gemeenten. De bezuinigingen bij de gemeenten 

zijn naar verwacht gemiddeld zo'n 7% in 2011, oplopend tot 12% in 2012 (bron: COELO, 

Centrum voor Onderzoek Economie Lagere Overheden van de Rijksuniversiteit 

Groningen). Wat de consequenties hiervan zijn voor de lokale bezuinigingen op cultuur 

is niet in zijn algemeenheid te zeggen. Er zijn gemeenten die niet bezuinigingen op 

cultuur, die zelfs het cultuurbudget verhogen, terwijl de meeste gemeenten wel 

bezuinigen op het cultuurbudget (uiteenlopend van beperkt tot vele tientallen procenten 

bij verschillende overigens wat kleinere gemeenten). De gemeente Hellendoorn wil haar 

exploitatiebijdrage aan het ZINiN Theater en Cultuur (Stichting COH) verminderen met 

een maximum van € 165.000,-
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Kortom, de cultuursector staat voor grote uitdagingen om antwoorden te vinden op de 

verschillende negatieve effecten 

De al gerealiseerde en de in de toekomst te verwachten effecten van de hierboven 

beschreven ontwikkelingen kunnen globaal als volgt worden samengevat: 

i . daling aantal bezoeken in drie/vier jaar met totaal gemiddeld 20% tot 25% voor de 

theatersector door crisis en komende btw-verhoging; 

2. rijksbezuiniging van maximaal 45% op de podiumkunsten, waaronder het 

gesubsidieerde aanbod dat door de theaters wordt geboekt; 

3. bezuinigingen bij gemeenten zo'n 7% in 2011, oplopend tot 12% in 2012 en mogelijk 

verder in 2013, in meer of mindere mate doorwerkend op de gemeentelijke 

cultuurbegroting. 

Naast bezuinigingen op de budgetten van podia, zijn/worden zij dus ook geconfronteerd 

met aanzienlijke dalingen van het aantal bezoeken door crisis en de btw-verhoging. Dat 

zal niet onaanzienlijke financiële gevolgen hebben voor de podiumkunstsector, waarvan 

de lokale theaters deel uitmaken. 

2.3.2 Specifieke ontwikkelingen in de theatersector 

Ontwikkelingen in de theatersector kunnen van invloed zijn op het beleid en de 

prestaties van het individuele theater. In deze paragraaf worden de ontwikkelingen op 

hoofdlijnen beschreven. Voor de uitgebreide analyse verwijzen wij naar bijlage 2. 

Aanbod van voorstellingen en vraag van publiek nam elk jaar toe, tot 200g... 

Het totale aantal bezoeken aan de theaters en concertgebouwen (VSCD-podia) was in 

2008 gedurende de jaren daarvoor gestaag gestegen tot bijna 14 miljoen, mede door de 

schaalvergroting die er in de theatersector heeft plaatsgevonden. Echter, door toedoen 

van de crisis daalde de publieke belangstelling in 2009 voor het eerst sinds vele jaren, en 

wel met 7%, en in 2010 met nog eens 6%, totaal 13% ofwel een afname met 1.850.000 

bezoeken aan de VSCD-podia in twee jaar. Het aantal voorstellingen nam nog meer af. 

Musical en populaire muziek grote publiekstrekkers, maar vangen nu ook de grootste 

klappen op 

De grootste publieksgroei vond de afgelopen jaren plaats binnen deze genres. De 

oorzaak dat de musicals en populaire muziek meer dan evenredig zijn getroffen door de 

crisis, lijkt voor een belangrijk deel te komen door de hoge ticketprijzen mede door hoge 

productiekosten, in combinatie met de over het algemeen wat lagere inkomens van deze 

publieksgroep. Dat maakt genres extra gevoelig voor verhoging van ticketprijzen en 

onzekerheid over inkomens. 

Voortzetting groei mogelijk? 

Door genreontwikkelingen en overheidsmaatregelen zal, afgezien van de mogelijke 

tijdelijkheid van crisiseffecten, de groei van het aantal voorstellingen en bezoeken van 

het afgelopen decennia mogelijk en waarschijnlijk niet terugkeren. 
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Theaters en hun programmering staan onder druk 

Programmasubsidies voor theaters ontbreken veelal, waardoor de directe voorstellings-

kosten geheel terugverdiend moeten worden door de recette. Door allerlei ontwikke

lingen staan de programmabudgetten ook nog eens onder druk en de gemeentelijke 

bezuinigingen versterken dit proces. Hierdoor zal het aanbod populariseren, wat ten 

koste gaat van het meer vernieuwende en oorspronkelijke deel van het programma. 

Forse investeringen in de culturele infrastructuur in Nederland 

Forse investeringen in de culturele infrastructuur in Nederland de afgelopen jaren 

hebben geleid tot schaalvergroting. De theaters die niet zijn uitgebreid hebben daardoor 

een slechtere concurrentiepositie gekregen. De hiervoor geschetste bezuinigingen en 

negatieve ontwikkelingen bij aanbod en publieksbereik zullen op korte termijn niet leiden 

tot een inhaalslag bij deze theaters, waardoor hun positie niet zal verbeteren. 

Publiek is hoog opgeleide stadsbewoner en minder trouw aan accommodaties 

De hoogopgeleide stadsbewoners zijn grootverbruikers in de podiumkunsten. Die 

bezoekers zijn steeds minder trouw aan één accommodatie. Ze kiezen primair voor het 

aanbod en zijn toenemend omnivoor: ze bezoeken zowel kleinschalige, vernieuwende 

voorstellingen als grootschalige musicals en popconcerten. 

Groot deel van de bevolking bezoekt podiumkunsten in de nabije omgeving. 

De (hoge) ticketprijs is de belangrijkste reden om niet naar het theater te gaan 

Mensen bezoeken een theater bij voorkeur in de eigen woonomgeving en gaan vrijwel 

altijd samen naar het theater. De belangrijkste reden om niet te gaan is de prijsdrempel 

(62% van de niet-bezoekers noemt dit als belangrijkste argument). De crisis en de btw-

verhoging op de tickets zullen dit percentage verder doen toenemen, waardoor het 

publieksbereik verder onder druk zal komen te staan. 

Theaters concurreren in toenemende mate met de vrijetijdsaanbieders 

De gemiddelde besteedbare vrije tijd van de Nederlander is in de afgelopen decennia 

afgenomen en de concurrentie tussen aanbieders op de vrijetijdsmarkt is alleen maar 

toegenomen. Mensen zijn selectiever geworden en marketing- en publiciteits-

inspanningen van het theater worden steeds belangrijker. 

Ontwikkelingen in het amateurveld 

Theaters zullen in toenemende mate specifieke aandacht en middelen moeten inzetten 

om binnen de huidige trends een 'huis voor de amateurs' te blijven. Amateurkunst-

verenigingen hebben te kampen met een tekort aan aanwas van nieuwe leden, er komen 

meer verschillende technieken en genres en er is sprake van een toenemende culturele 

diversiteit. De omgeving van de vereniging wordt mede daardoor complexer, maar ook 

spelen factoren als vergrijzing, toenemende regelgeving en verzakelijking een rol. 
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Markt commerciële verhuur is zeer concurrerend en conjunctuurgevoelig 

Er is veel concurrentie op de markt van commerciële verhuur. Bovendien is dit segment 

nogal conjunctuurgevoelig. In tijden van laagconjunctuur of erger wordt meestal direct 

bezuinigd op het budget voor activiteiten en evenementen van bedrijven en instellingen, 

met (soms flink) negatieve gevolgen voor de vraagkant van de commerciële verhuur. De 

huidige crisis bevestigt dit. 

2.4 Benchmark, inclusief status quo ZINiN Theater 

De prestaties van andere, met ZINiN vergelijkbare theaters in Nederland, zijn voor ons 

ook een indicatie en ingang om de bezuinigingsscenario's voor het ZINiN Theater op te 

stellen. Daarom maakt een benchmark deel uit van de context die wij in deze paragraaf 

schetsen in de aanloop naar antwoorden op het bezuinigingsvraagstuk. Tevens blijkt uit 

deze benchmark de status quo van het ZINiN Theater op de onderdelen die direct en 

indirect van belang zijn voor het vraagstuk. Onze analyse van die status quo is eveneens 

een onderbouwing voor de oplossing van het vraagstuk. 

2.4.1 Benchmark met het TAS-systeem 

Wij hebben de benchmark uitgevoerd met behulpvan het Theater Analyse Systeem (TAS) 

van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD). De VSCD is de 

branchevereniging van schouwburgen, theaters en concertgebouwen in Nederland waar

van veel instellingen in Nederland lid zijn. TAS is een systeem van de VSCD waaraan de 

meeste theaters in Nederland jaarlijks hun gegevens leveren en dat inzicht geeft over 

onder meer omvang, aard en publieksbereik, personeel en financiën. ZINiN is om 

budgettaire reden geen lid van de VSCD en doet niet mee aan het TAS-systeem. De 

gegevens van ZINiN in deze benchmark zijn derhalve afgeleid van de informatie en 

cijfers die wij van ZINiN hebben ontvangen. Gezien deze 'verschillende' bronnen kunnen 

op onderdelen wel eens enkele 'onvergelijkbaarheden' voorkomen. 

De resultaten van de benchmark met TAS-gegevens zijn goed bruikbaar in de analyse van 

het theater, maar hierbij moet wel enig voorbehoud worden gemaakt. Allereerst is de 

kwaliteit van het cijfermateriaal in TAS afhankelijk van de input door de theaters zelf. 

Weliswaar is in het TAS-systeem uitgebreid omschreven wat onder de verschillende in te 

voeren gegevens moet worden verstaan om de eenduidigheid van invoer te bevorderen, 

maar door verschillende interpretatie van variabelen kunnen zij ter vergelijking soms 

beperkt bruikbaar zijn. Daarnaast dienen de cijfers altijd in perspectief geplaatst te 

worden met andere (niet-TAS)-analyses en aspecten en de (specifieke) omstandigheden 

die betrekking hebben op het eigen theater. Ook speelt hier mee dat ZINiN niet medoet 

aan TAS en de bronnen van de informatie anders zijn, waarbij mogelijk 'onvergelijkbaar

heden' voorkomen. 

TAS-vergelijkingen geven aldus een totaalbeeld van hoe het theater zich in grote lijnen 

verhoudt tot de benchmarktheaters. Op individueel niveau van de vergeleken aspecten 

heeft TAS vooral een signalerende functie; als er relevante afwijkingen blijken op dat 
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individuele criterium, dan kan pas een definitieve conclusie worden getrokken op basis 

van nadere analyse en rekening houdend met specifieke omstandigheden. 

2.4.2 Keuze van benchmarktheaters 

De opdracht gaat over bezuinigingsscenario's voor het ZINiN Theater. De vraag is wat er 

op de subsidie bezuinigd kan worden als het aantal voorstellingen per jaar wordt 

verminderd. Gegevens als aantal stoelen en aantal inwoners zijn leidend bij de keuze van 

de benchmarktheaters, aangezien die mede bepalend zijn voor het aantal voorstellingen 

van een theater. Daarom hebben we de volgende selectiecriteria gehanteerd: 

• theaters in een met de gemeente Hellendoorn vergelijkbare gemeenten qua 

inwonersaantal; 

• theaters met één zaal en een vergelijkbare stoelencapaciteit. 

Helemaal vergelijkbare theaters (en hun steden en werkgebied) zijn er niet. Daarom is 

gezocht naar de meest vergelijkbare die binnen het TAS beschikbaar zijn. Op basis 

hiervan zijn voor de benchmark de theaters in Hof van Twente, Zaltbommel, Raalte, 

Vught en Bergeijk geselecteerd. Onderstaande tabel toont de benchmarktheaters en 

enige primaire gegevens over hun capaciteit en de inwonersaantallen van de gemeenten. 

Tabel 1 Selectie van steden en theaters voor de benchmark 

Gemeente 

Raalte 

Hellendoorn 

Hof van Twente 

Zaltbommel 

Vught 

Bergeijk 

Gemiddeld 

Gemiddeld zonder Hellendoorn 

Inwoners 

37.000 

36.000 

35.000 

26.000 
25.000 

18.000 
29.500 

2&200 

Theater 

Hoftheater 

ZINiN 

De Reggehof 

De Poorten'j 

De Speeldoss 

Kattend ans 

Theater 

Hoftheater 

ZINiN 

De Reggehof 

De Poorten'j 

De Speeldoos 

Kattendans 

Zalen Stoelen 

grote zaal kleine zaal 

3 0 2 

278 

4 0 0 

285 

3 2 0 

3 0 0 

3 1 4 

^21 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Stoelen per 

1.000 

inwoners 

8,2 

7.7 

11.4 
n ,o 

12,8 

16,7 

11,3 
I2,0 

Bronnen: VSCD en TAS, websites theaters en gemeenten, CBS (2009) 

Bewerkt: LAgroup 

Wat in de tabel opvalt, is dat van de theaters met een vergelijkbare capaciteit aan stoelen 

en vergelijkbare inwonersaantallen, ZINiN het laagste aantal stoelen per i.ooo inwoners 

heeft (7,7 stoelen per 1.000 inwoners). De gemeente Hellendoorn heeft dus relatief een 

'klein' theater voor het aantal mensen dat in de gemeente woont. 

Tweede benchmark op basis van aantal voorstellingen 

Naast bovenstaande benchmark hebben we een tweede vergelijking gedaan, namelijk 

onder theaters die minder dan 100 voorstellingen per jaar hebben (het laagste aantal 

voorstellingen dat binnen TAS te selecteren is); dit betreft 19 theaters. Wij hebben 

hiervoor gekozen omdat het vraagstuk van het aantal voorstellingen een belangrijk 

onderdeel is binnen de bezuiningsscenario's. Hierbij is dus geen rekening gehouden met 

het aantal zalen en stoelen dat de theaters hebben of hoe groot de gemeenten zijn. We 

kunnen zodoende een vergelijking maken van het ZINiN theater met andere theaters 

met minder dan 100 voorstellingen per jaar. 
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2.4.3 Resultaten van de benchmark 

De gebruikte gegevens uit TAS hebben betrekking op het jaar 2009 (de gegevens van elk 

afgelopen jaar verschijnen ieder jaar omstreeks september). De kolom 'benchmark 5 

theaters' is het gemiddelde van de vijf benchmarktheaters. De kolom 'benchmark aantal 

voorstellingen' is het gemiddelde van de 19 theaters met minder dan 100 voorstellingen 

per jaar. De kolom 'TAS' in alle navolgende tabellen vertegenwoordigt het totaal aan 

theaters in Nederland dat deelneemt aan het TAS-analysesysteem. 

Een gemiddeld theater in Nederland voert de functies die bij ZINiN worden geduid met 

professioneel theater, dorpshuis (amateurvoorstellingen en niet-commerciële verhuur) 

en de commerciële verhuur. Deze benchmark gaat dus steeds over deze functies. 

Aanbod, vraag, benutting: ZINiN theater minder professionele voorstellingen, maar 

hogere bezettingsgraad en aanmerkelijk grotere verhuurfunctie 

Onderstaande tabel toont informatie over de capaciteit, het aantal voorstellingen, 

overige activiteiten, het publieksbereik en de benutting van het theater. 

Tabel 2 Aanbod- en afnamegegevens 

Aanbod en afname, bezetting en benutting 
Aantal theaterzalen 

Aantal zitplaatsen 

Totaal aantal theatervoorstellingen 
waarvan professionele voorstellingen 
waarvan amateurvoorstellingen 

Aantal voorstellingen per stoel 

Totaal aantal bezoeken theatervoorstellingen 

waarvan bij professionele voorstellingen 

waarvan bij amateurvoorstellingen 
% bezoeken van buiten de gemeente 

Bezoeken per inwoner 

Aantal bezoekers per voorstelling 

Bezettingsgraad 

% uitverkochte voorstellingen 

Aantal keer dat stoel wordt bezet 

Aantal overige/commerciële verhuur 
Bezoeken overige/commerciële verhuur 

Totaal aantal bezoeken 

ZINiN 

1 

278 

90 

66 

24 

0,32 

19.160 

13.408 

5.752 

5% 

0,53 

213 

77% 
39% 

69 

304 
18.412 

37-572 

benchmark 
5 theaters 

1 

321 

101 

75 
26 

0,31 

19.696 

13.787 

5.909 

27% 

0,70 

195 

6 i % 

23% 

61 

122 

4.912 

24.608 

benchmark 
voorstellingen 

<10O 

i,3 

426 

8S 

74 

11 

0,20 

17-441 

14.650 

2.791 

39% 
nb 

204 

48% 
2 0 % 

41 

107 

10.798 

28.239 

TAS 

1,8 

899 

240 

214 

26 

0,27 

85.000 

77-350 

7.650 

5 1 % 

nb 

354 
nb 

2 1 % 

nb 

126 

16.181 

101.181 

Bron: TAS 2009 en ZINiN Jaarverslag 2009 

Bewerkt: LAgroup 

Het ZINiN Theater heeft minder aanbod en bezoeken aan theatervoorstellingen dan de 

benchmark met de vijf meest vergelijkbare theaters, met name minder professionele 

voorstellingen. De bezetting- en benuttinggraden zijn bij ZINiN veelal wel beter dan de 

benchmarktheaters, waarondereen hoger gemiddeld aantal bezoeken, hogere stoel-

bezetting en meer uitverkochte voorstellingen. Bovendien heeft ZINiN veel meer 

overige/commerciële verhuuractiviteiten met ook veel meer bezoeken. Wel moet hierbij 
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worden opgemerkt dat een kleine 200 van het totaal aantal van de ruim 300 verhuren 

komen van de functie dorpshuis vergadercentrum, bijeenkomsten/vergaderingen zijn 

met weinig handling en deelnemers. De benchmarktheaters, met minder verhuren, 

zullen echter een dergelijk groot aandeel van 'kleine' verhuren niet hebben en dus is het 

verschil tussen handling bij ZINiN en de benchmarktheaters minder groot dan het 

verschil in aantallen verhuren. Al met al is de druk op de accommodatie hoog met in 

2009 totaal ruim 400 activiteiten (en in 2010 verder toenemend bij de start van de 

bioscoopfunctie). 

Opvallend is verder het met 95% aanzienlijk hogere percentage bezoeken uit de 

gemeente zelf in vergelijking met de benchmarktheaters. Het ZINiN Theater vervult dus 

vooral een lokale functie. 

Organisatie 

We beginnen in de onderstaande tabel met de personele formatie (fte = fulltime 

equivalent ofwel één voltijdsfunctie). 

Tabel 3 Aantallen fie personeel 

Aantallen fte personeel 

Totaal fte 

ZINiN 

8 

benchmark 
5 theaters 

8,5 

benchmark 
voorstellingen 

< ioo 

8,2 

TAS 

26 
Bron: TAS 2009 en ZINiN begroting 2011 

Bewerkt: LAgroup 

De getoonde personeelsformaties zijn van de betaalde medewerkers en van de functies 

professionele en amateurvoorstellingen, overige verhuur (bij ZINiN dorpshuisfunctie of 

niet-commerciële verhuur), en commerciële verhuur. 

Op het eerste gezicht is de betaalde personeelsformatie bij ZINiN kleiner dan bij de 

benchmarktheaters. Enerzijds klopt dat omdat er minder theatervoorstellingen zijn bij 

ZINiN en ZINiN veel met vrijwilligers in de uitvoering werkt. Beide vergen minder 

(betaald) personeel. Maar anderzijds is de verhuurfunctie bij ZINiN groter (overigens 

met veel 'kleine' verhuren die weinig personele handling vergen) en voert zij (tegen 

vergoeding) de administratie voor het Toeristisch Bureau Hellendoom, wat meer 

personeel zou vergen. 

Al met al, rekening houdend met voornoemde verklaringen, lijkt het alsof ZINiN een 

gelijke, maar mogelijk een iets ruimere betaalde personeelsformatie heeft voor de 

theaterfunctie. 

Financiële exploitatie 

De volgende tabel toont een aantal relevante financiële kengetallen. 
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Tabel 4 Financiële kerngegevens 

Financiële kerngegevens 

Recette per voorstelling (6) 
Directe voorstellingskosten per voorstelling (€) 

Resultaat recette/voorstellingskosten 
Recette per bezoeker (€) 
Exploitatiesubsidie per bezoeker (bruto €) 
Exploitatiesubsidie per bezoeker (netto 6) 1) 
Exploitatiesubsidie per inwoner (netto €) i) 

ZINiN 

2.177 

2.846 

76% 
10,23 

ca. 18 
ca. 13,50 

ca. 7 

benchmark 
5 theaters 

2.223 

2.103 

106% 

11,38 

14,44 

7.84 
5,48 

benchmark 
voorstellingen 

<ioo 

2.848 

3.270 

87% 
14,21 

21,38 

14,70 

nb 

TAS 

4.663 
4.822 

97% 
13,16 

17,16 

7,87 
nb 

Bron: TAS 2009 en ZINiN 

Bewerkt: LAgroup 

1) Netto exploitatiebijdrage is exclusief huisvestingskosten 

Wat in deze tabel opvalt, zijn de hoge gemiddelde directe voorstellingskosten bij ZINiN 

ten opzichte van de benchmark met de vijf meest vergelijkbare theaters. Daaruit volgt ook 

het met 76% lage percentage van het directe voorstellingsresultaat (recette/voorstellings-

kosten). In 2010 zouden maatregelen genomen zijn om dit percentage te verhogen naar 

een meer reële 95%. Die maatregelen zullen pas in 2011 effect kunnen sorteren. 

Verder lijkt de gemiddelde ticketprijs (recette per bezoeker van professionele en 

amateurvoorstellingen) bij ZINiN met € 10,23 laag. Waarschijnlijk is hier de recette van 

een deel van de amateurvoorstellingen niet opgenomen, wat het gemiddelde drukt. Als 

onderdeel van de verbetering van het directe voorstellingsresultaat naar 95% zal ZINiN 

waarschijnlijk ook haar ticketprijzen hebben verhoogd. Dat, en de komende verhoging van 

de ticketprijzen met 12% door het in te voeren hoge btw-tarief, maken verdere verhoging 

van de ticketprijzen niet makkelijk om de gemeentebezuiniging (deels) te kunnen 

opvangen. Volgens de studies naar prijselasticiteit heeft een verhoging van de ticketprijs 

een daling van het aantal bezoeken tot gevolg. 

De getoonde cijfers over exploitatiesubsidies van ZINiN vergen nadere studie om een 

goede vergelijking met de benchmark mogelijk te maken. 
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Bezuinigingsscenario's 

Mede op basis van de (analyse van de) context en ontwikkelingen rond het vraagstuk uit het 

vorige hoofdstuk ontwikkelen wij nu de bezuinigingsscenario's voorde professionele theater

functie, zoals in het vraagstuk opgenomen. 

3.1 Het huidige ZINiN theater 

In hoofdstuk 2 hebben wij het huidige ZINiN Theater in beeld gebracht op een aantal 

relevante onderdelen en daarnaast vergeleken met soortgelijke theaters en gemeenten in 

het land (gegevens 2009). Wat de functies betreft is een theater in Nederland 

vergelijkbaar met de functies die bij ZINiN worden geduid met professioneel theater, 

dorpshuis (amateurvoorstellingen en niet-commerciële verhuur) en de commerciële 

verhuur. Aanvullend hierop in de onderstaande tabellen een totaaloverzicht over 

aantallen activiteiten en bezoeken van ZINiN over de afgelopen drie jaren. 

Aantal activiteiten 

professionele theatervoorstellingen 

amateurvoorstellingen 

eigen activiteiten 

bioscoopvoorstellingen 

dorpshuis niet-commerciële verhuur 

dorpshuis commerciële verhuur 

Totaal 

Aantal bezoeken 

professionele theatervoorstellingen 

amateurvoorstellingen 

eigen activiteiten 

bioscoopvoorstellingen 

dorpshuis niet-commerciële verhuur 

dorpshuis commerciële verhuur 

Totaal 

Gemiddeld aantal bezoeken per activiteit 

professionele theatervoorstellingen 

amateurvoorstellingen 

eigen activiteiten 

bioscoopvoorstellingen 

dorpshuis niet-commerciële verhuur 

dorpshuis commerciële verhuur 

Totaal 

2008 

71 

25 

5 

0 

n o 

TOO 

3 " 

2008 

13.823 

6.486 

1.050 

0 

11.562 

8.352 

41.273 

2008 

195 

259 

210 

O 

105 

84 

133 

2009 

66 

24 

i o 

2 

184 

120 

406 

2009 

13.408 

5-752 

2.335 

360 

15.873 

2.539 

40.267 

2009 

203 

240 

234 

180 

86 

21 

99 

2010 

6l 

21 

H 

329 

184 

89 

698 

2010 

n.803 

5.651 

3-741 

3791 

n .840 

3-358 

40.184 

2010 

193 

269 

267 

12 

64 

38 

58 

Bron: ZINiN 
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In hoofdstuk 2 is de vergelijking met soortgelijke theaters in het land opgenomen 

(gegevens 2009). Daaruit blijken op hoofdlijnen de volgende conclusies: 

• ZINiN Theater biedt minder professionele theatervoorstellingen aan, maar wel met 

redelijk vergelijkbare gemiddelde bezoekaantallen. Bovendien daalt het aantal 

professionele theatervoorstellingen bij ZINiN de jaren daarna. 

• In het ZINiN Theater houdt het verenigingsleven ongeveer evenveel amateurvoor

stellingen als bij de benchmark met de vijf meest vergelijkbare theaters in het land. 

• De dorpshuisfunctie (commerciële en niet-commerciële verhuur samen) is bij ZINiN 

aanmerkelijk groter dan bij de vergelijkbare theaters. 

• De bezetting- en benuttinggraden zijn bij ZINiN hoger en beter dan bij de 

bench marktheaters. 

• Rekening houdend met minder theateractiviteiten, meer vrijwilligers, een grotere 

verhuurfunctie en administratieve werkzaamheden die verricht worden voor het 

Toeristisch Bureau Hellendoorn, heeft ZINiN een gelijke, maar mogelijk iets ruimere 

betaalde personeelsformatie. 

• Verdere verhoging van de ticketprijs bij ZINiN als gedeeltelijke dekking voorde 

bezuiniging zal niet makkelijk zijn en waarschijnlijk gevolgen hebben voor het 

publieks bezoek. 

3.2 De gevolgen van de actuele ontwikkelingen in de 
cultuursector voor ZINiN 

Het lijkt erop dat ZINiN geen last heeft gehad van de crisis; in tegenstelling tot een 

landelijk gemiddelde daling van het aantal bezoeken van totaal 13% in 2009 en 2010, 

heeft ZINiN haar publieksbereik weten te handhaven. Waarschijnlijk is een belangrijke 

reden hiervoor dat ZINiN door haar 'kleine' capaciteit alleen voorstellingen heeft in de 

lagere categorie ticketprijzen die minder prijsgevoelig zijn. Zij heeft geen voorstellingen 

in de hogere categorie ticketprijzen waar de grootste klappen van de crisis zijn gevallen. 

Van de komende rijksbezuinigingen op het gesubsidieerd theateraanbod zal ZINiN geen 

gevolgen ondervinden omdat zij dergelijk aanbod niet of nauwelijks programmeert. 

ZINiN ontvangt (indirect) in 2011 van de provincie Overijssel een programmasubsidie 

van om en nabij de € 15.000. Volgens Zl NiN zijn er nog geen tekenen of voorstellen dat 

de provincie Overijssel op deze specifieke regeling wil bezuinigen. Wanneer zij dat wel 

doet, zal ZINiN eerst compensatie moeten zoeken in het niet meer programmeren van 

het meer artistiek interessante aanbod waarvoor de provincie de subsidies ook voor 

verstrekt. Maar er zal naar verwacht een beperkt verlies resteren. 

De komende btw-verhoging op de ticketprijzen (van 6% naar 19%) en de volledige 

doorberekening daarvan aan de klant, zal volgens de studies naar prijsgevoeligheid een 

daling van het aantal bezoeken tot gevolg hebben. Maar ook hier zal ZINiN waarschijn

lijk de 'minste' gevolgen voelen. Zij voert immers alleen de lagere categorie, minder 

prijsgevoelige ticketprijzen. Een daling van het aantal bezoeken met 4% is te verwachten. 

Een hernieuwde groei van het aantal bezoeken zoals het afgelopen decennium in de 

totale theatersector aan de orde is geweest, is de komende jaren niet waarschijnlijk. 
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De (rijks- en gemeentelijke) bezuinigingen zullen bovendien zorgen voor minder aanbod 

en dus minder publiek. Bovendien staan de inkoopprijzen van de voorstellingen onder 

opwaartse druk omdat de gezelschappen ook geconfronteerd worden met kosten

reducties en de noodzaak van meer eigen inkomsten (waaronder de gages die de 

theaters betalen). 

Al metal betekenen minder publiek (per voorstelling) en hogere inkoopkosten een 

negatief financieel effect voor ZINiN, en dat bemoeilijkt bezuinigingen. 

3.3 De bezuinigingen en de scenario's voor de professionele 
theaterfunctie 

De gemeente Hellendoorn wil bezuinigen op de subsidies voor alle ZINiN-functies. De 

huisvestingsubsidie van circa € 450.000 per jaar blijft daarbij wel buiten schot. Naast 

bezuinigingen op de bibliotheek en het toeristisch bureau is voor de culturele functies 

een generieke korting van 8% en een extra bezuiniging oplopend tot € 132.000 in 2014 

voorzien. Dat betekent dat er voor deze culturele functies structureel zo'n € 165.000 

minder jaarlijkse exploitatiesubsidie beschikbaar komt. Dat is een korting van zo'n 40% 

op de totale netto exploitatiesubsidie van nu ruim € 400.000 per jaar voor alle culturele 

ZINiN-functies tezamen. Het College van Burgemeester en Wethouders heeft ZINiN 

voorgesteld de bezuinigingen nadrukkelijk ook te zoeken bij de professionele theater

functie. Meer concreet is gevraagd wat het effect is als het aantal professionele voor

stellingen wordt verminderd tot een minimum aantal waarbij nog sprake is van een 

serieuze professionele theaterfunctie. In dat kader is LAgroup door de gemeente 

gevraagd om de mogelijkheden van bezuinigingen op de professionele theaterfunctie te 

onderzoeken. Daartoe zijn door de gemeente drie scenario's meegegeven waarvan de 

mogelijkheden en de effecten van bezuinigen zichtbaar gemaakt moeten worden: 

1. De huidige situatie met om en nabij de 60 professionele theatervoorstellingen per 

jaar (begroting 2011, zo'n 10 voorstellingen minder dan de jaren daarvoor). Voor 40 

daarvan wordt subsidie verleend door de gemeente. 

2. Scenario met het minimum aantal professionele voorstellingen waarbij nog sprake is 

van een serieuze professionele theaterfunctie; 

3. Scenario met het aantal professionele voorstellingen dat ligt tussen scenario 1 en 2 in. 

In de paragrafen hierna werken wij de bezuinigingsmogelijkheden en de consequenties 

voor ieder van deze scenario's nader uit. 

3.4 Uitgangspunten en randvoorwaarden uitwerking 
bezuinigingsvoorstellen 

Bij de uitwerking van het vraagstuk hanteren wij de volgende uitgangspunten en 

randvoorwaarden. 

• De bezuinigingsmogelijkheden worden onderzocht bij de professionele 

theaterfunctie. Mogelijke bezuinigingen op de andere culturele functies van ZINiN 

zijn door de gemeente en ZINiN al samen onderzocht en apart in beeld gebracht. 
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• Voor de bij de professionele theaterfunctie behorende personeelsformatie gaan wij 

uit van de toedeling zoals die is opgenomen in de begroting 2011 van ZINiN. 

• Voor het berekenen van opbrengsten van bezuinigingen gaan wij uit van bedragen 

van baten en lasten uit de begroting 2011 van ZINiN, tenzij anders vermeld 

(definitieve cijfers 2010 zijn nog niet voorhanden en de bedragen van 2009 zijn in dit 

kader niet meer voldoende actueel). Dat betekent dat eventuele afwijkingen van de 

begroting 2on die zich in werkelijkheid (gaan) voordoen, niet zijn meegenomen in 

het vraagstuk. 

• Bij de bezuinigingsvoorstellen en -bedragen die in relatie staan tot de betaalde 

personeelsformatie moet worden bedacht dat het niet altijd en meestal niet direct 

mogelijk is om tot de vermindering van formatie-uren of ontslag van personeel te 

komen. Er moet dus rekening mee worden gehouden dat de bezuiniging daardoor 

niet op tijd zal kunnen worden ingevuld, dat er mogelijk (wellicht rechtelijke) 

ontslagvergunningen moeten worden verkregen en dat er frictiebudget beschikbaar 

moet komen om vermindering van de formatie-uren (sneller) te kunnen realiseren. 

3.5 De minimale professionele theater-functie 

Een belangrijk vraag van de gemeente binnen het onderzoek waarvan het antwoord 

nadere invulling moet geven aan de geformuleerde scenario's, is bij welk minimum aan 

professionele voorstellingen er nog sprake is van een 'serieuze professionele 

theaterfunctie'. 

3.5.1 Beoordelingscriteria en analyse 

De bovengenoemde vraag is niet vanuit standaardnormen, kengetallen of welke andere 

standaards dan ook te beantwoorden, want die zijn er eenvoudigweg niet. ledere situatie 

is uniek en zal op zijn eigen merites moeten worden beoordeeld en beantwoord. 

Wij hebben daarom vanuiteen aantal invalshoeken criteria opgesteld waarlangs we een 

antwoord formuleren op de vraag. Die criteria vermelden wij hierna in algemene termen, 

met daarachter onze analyse voor de specifieke situatie van ZINiN Theater. In 

willekeurige volgorde. 

De gemeentegrootte 

Hoe meer inwoners, hoe hoger de lat voor de ondergrens van het aantal professionele 

voorstellingen. Het gemiddelde aantal professionele voorstellingen bij 41 theaters in 

gemeenten met minder dan 50.000 inwoners bedroeg 102. (bron: TAS-systeem van de 

VSCD, gegevens 2009). Vanuit deze invalshoek zou een (verdere) vermindering van de 

60 begrote professionele voorstellingen bij ZINiN niet voor de hand liggen. 

Het werkgebied 

Hoe groter het (gewenste of daadwerkelijke) werkgebied, hoe hoger de ondergrens van 

het aantal voorstellingen; er is dan immers een groter (potentieel) publiek dat meer 

voorstellingen zou kunnen 'vullen'. Bij de benchmarktheaters is het werkgebied 
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gemiddeld genomen aanmerkelijk groter dan bij ZINiN als we uitgaan van het aantal 

bezoeken van buiten de gemeente. Bij de genoemde benchmarktheaters komt 50% 

respectievelijk 42% van de bezoeken van buiten de gemeente, bij ZINiN slechts 5%. 

Vanuit deze invalshoek zou een vermindering van het aantal professionele voorstellingen 

te onderbouwen zijn, maar de bezettingsgraad van ZINiN op basis van haar huidige 

aantal voorstellingen rechtvaardigt dat weer niet. 

De visie en ambitie van gemeente en het theater 

Die kunnen immers (in meer of mindere mate) onafhankelijk van de andere criteria 

geformuleerd zijn of worden. Het oorspronkelijke gemeentelijke cultuurbeleid 

(cultuurnota 2007-2010) gaat grosso modo uit van versterking van de podiumfunctie 

van ZINiN, maar de onvoorziene bezuinigingsnoodzaak bij de gemeente noopt tot 

heroverweging van de beleidsdoelstellingen, waaronder dus de mogelijke vermindering 

van het aantal professionele voorstellingen. ZINiN wil feitelijk geen verdere vermindering 

van het aantal professionele voorstellingen (in de begroting over 2011 zijn al zo'n 10 

voorstellingen minder opgenomen vanuit de redenering dat de aantrekkingskracht van 

het theater wat zal afnemen na de gebruikelijke extra belangstelling als het theater nieuw 

is). ZINiN wil niet minder voorstellingen, enerzijds omdat ze te veel nadelige effecten 

verwacht voor de andere functies, anderzijds omdat ze verwacht dat de financiële 

opbrengst daarvan relatief beperkt zal zijn, ook in relatie tot de voornoemde verwachte 

negatieve andere effecten. De gemeente en ZINiN hebben hier dus een niet eenduidige 

visie en ambitie. De andere criteria zullen nadere gezichtspunten moeten opleveren over 

het al of niet (verder) verminderen van het aantal professionele voorstellingen. 

Het publiek/de inwoners 

Wat vindt het (potentiële) publiek minimaal? Wanneer is het theater nog zichtbaar voor 

de (gemiddelde) inwoner? Dit zijn vooral psychologisch getint aspecten. Voor het 

(potentiële) publiek zal een zichtbaarheid op dit aspect belangrijker zijn dan voor de 

gemiddelde inwoner (studies wijzen uit dat zo'n 90% van de inwoners een theater in 

hun gemeente belangrijk vindt alhoewel slechts een veel kleiner percentage ook 

daadwerkelijk het theater bezoekt). De theaterbezoeker wil, ook omdat hij/zij steeds 

minder ver van tevoren het theaterbezoek plant, toch wel minimaal iedere week de 

mogelijkheid hebben naar het theater te gaan. Vanuit deze invalshoek zou een (beperkte) 

vermindering van het aantal voorstellingen mogelijk zijn. 

Het publiek/de inwoners 

Als het professionele aanbod relevant daalt en meer voorstellingen niet meer in Nijverdal 

te zien zullen zijn, zullen zij dan niet voor al hun theaterbezoek naar de andere theaters 

in de omgeving uitwijken? Dat risico is aanwezig. Het ZINiN Theater behoort tot de 

kleinere theaters die door haar relatief kleine capaciteit per definitie structureel slechts 

een beperkt deel van het professionele aanbod kan programmeren. Theaterbezoekers uit 

de gemeente Hellendoorn zullen dus ook nu al voor het grotere aanbod naar omliggende 

(grotere) theaters gaan. Als de inwoners als gevolg van vermindering van het aantal 

LAgroup Leisure et. Arts Consulting 



Bezuinigingsscenario's voor het ZINiN Theater Nijverdal (eindrapport n mei 2011) 

voorstellingen bij ZINiN nog vaker zullen (moeten) uitwijken, dan wordt het risico groter 

dat ze dat voor al hun theaterbezoek zullen gaan doen. Voor ZINiN betekent dat dezelfde 

kosten en minder (recette- en horeca)opbrengst. Vanuit deze invalshoek is een 

vermindering van het aantal professionele voorstellingen dus niet gewenst. 

De boodschap aan de buitenwereld 

Is er bij de gemeente en het theater een (realistisch en haalbaar) streven om in de 

(nabije) toekomst het aantal professionele voostellingen weer op te voeren? Dat hangt 

vooral ook af van de visie en ambitie van de gemeente en het theater. Daarover hebben 

we hiervoor al iets gezegd. Als de vermindering van het aantal voorstellingen 'verkocht' 

kan worden als een tijdelijke exercitie in het kader van de bezuinigingen, dan zou (een 

deel van de) bezoekers hiervoor wellicht begrip kunnen opbrengen. 

Vergelijkbare theaters in vergelijkbare gemeenten in het land 

Hoeveel professionele voorstellingen bieden zij? Helemaal vergelijkbare theaters en 

gemeenten zijn er natuurlijk niet, maar de hierna volgende benchmarks laten zien dat 

ZINiN met 60 in 2011 nu al minder professionele voorstellingen aanbiedt (bron 

TAS-systeem 2009 van de VSCD). 

• de vijf (meest) vergelijkbare theaters van de benchmark uit hoofdstuk 2 bieden 

gemiddeld 75 professionele voorstellingen; 

• alle TAS-theaters met minder dan 100 (amateur en professionele) voorstellingen 

hadden gemiddeld 74 professionele voorstellingen (zie ook de benchmark uit 

hoofdstuk 2); 

• zoals bij de eerstgenoemde invalshoek 'gemeentegrootte' al is aangegeven, hadden 

de 41 TAS-theaters in gemeenten met minder dan 50.000 inwoners gemiddeld 102 

professionele voorstellingen; 

• bij de 15 TAS-theaters in gemeenten met minder dan 50.000 inwoners en minder dan 

TOO professionele voorstellingen ligt dat gemiddelde aantal op 73. 

Vanuit de invalshoek van het aantal professionele voorstellingen bij (min of meer) 

vergelijkbare theaters en gemeenten in het land, lijkt een (verdere) vermindering bij 

ZINiN niet voor de hand te liggen. 

Overigens zijn de gegevens van de benchmarktheaters uit 2009 en (een deel van) deze 

theaters zullen daarna geconfronteerd zijn/worden met (rijks, provinciale en 

gemeentelijke) bezuinigingen die hen mogelijk nopen het aantal professionele 

voorstellingen te verminderen. 

De genres binnen het aanbod van professionele voorstellingen 

Om een (gewenste) brede programmering met veel verschillende genres (toneel, 

cabaret, muziek, dans etc.) te kunnen bieden, is een bepaald minimum aantal professio

nele voorstellingen nodig. Toch wel minimaal één keer per maand zal een genre moeten 

voorkomen op de programmeringlijst, anders zal het publiek de breedheid niet meer 

herkennen en mogelijk hun heil elders zoeken voor genres die niet regelmatig worden 

geprogrammeerd omdat er te weinig voorstellingen geprogrammeerd kunnen worden. 
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Impresariaten 

Bij een beperkte(re) afname van voorstellingen door het theater zullen de impresariaten 

als leveranciers van professionele voorstellingen minder bereid zijn de meer interessante 

voorstellingen te gunnen of bij een heel beperkte afname misschien wel helemaal niet 

meer willen leveren. Op zich geldt in de theatersector ook een bepaalde mate van 

marktwerking waardoor de relatie tussen het theater en (het commerciële bedrijf van de) 

impresariaat een onderhandelingspositie is. Hoe meer een theater van een bepaald 

impresariaat afneemt, versterkt door de afname van het wat meer artistiek interessante 

(maar doorgaans voor het theater verlieslatende) aanbod, des te meer het theater 

gegund zal worden. Een eventueel negatief effect zal voor de theaters wel meevallen 

omdat ook de gezelschappen en dus hun impresariaten minder afzetmogelijkheden 

(zullen) hebben door bezuinigingen bij theaters. Zij zullen een theater het (bij de 

omvang van het theater passende) aanbod dus niet gauw weigeren te leveren. Vanuit 

deze invalshoek zal een vermindering van het aantal professionele voorstellingen zonder 

(relevant) nadelige effecten kunnen plaatsvinden. 

ZINgevers/sponsors 

Zijn zij nog bereid te sponsoren als het aantal professionele voorstellingen relevant 

daalt? ZINiN slaagt erin om een behoorlijk bedrag van € 70.000 op te halen bij sponsors 

(de ZINgevers). Volgens ZINiN is zij daardoor (met een deel van dit bedrag) in staat om 

15 ä 20 (extra) professionele voorstellingen aan te bieden en te financieren. Wanneer 

overheden bezuinigen op de subsidies van 'hun' culturele instellingen, is een vaak 

gehoorde reactie bij sponsors dat zij die bezuinigingen dan moeten compenseren met 

hun sponsoring en daartoe niet bereid zijn. Er is derhalve een reëel risico aanwezig dat 

sponsors zich zullen terugtrekken als er een relevante vermindering van het aantal 

professionele voorstellingen plaatsvindt. Vanuit deze invalshoek is voorzichtigheid 

geboden. 

Personeel en vrijwilligers 

In hoeverre blijft het personeel 'trouw' wanneer er sprake is van een beperkte 

professionele theaterfunctie? Deze vraag geldt met name voor de betaalde inhoudelijke 

functies van programmeur en publiciteit, en voor de (motivatie van de) vrijwilligers die 

ZINiN bij de uitvoering van voorstellingen inzet voor horeca, theatertechniek en 

gastvrouw-/gastheerschap. Het risico is reëel aanwezig dat er bij 'uitkleding' van de 

professionele theaterfunctie personeel wegloopt, er kwalitatief minder personeel kan 

worden geworven en dat het potentieel van vrijwilligers vermindert. Voorzichtigheid voor 

al te rigoureuze stappen omlaag is geboden bij deze invalshoek. 

Financieel 

Weegt de vermindering van het aantal voorstellingen relatief wel op tegen de financiële 

opbrengst? Grosso modo verdient een gemiddeld theater in Nederland de directe 

voorstellingskosten (gages en andere directe kosten artiesten) terug met de verkoop van 

toegangskaarten. Een resultaatverhoudingvan 100% dus, ofwel een neutraal direct 
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resultaat op voorstellingen. Minder dan ioo% betekent 'verlies' op de voorstellingen. 

Meer dan 100% is 'winst' en in dat geval zal vermindering van voorstellingen een lager 

direct financieel resultaat op voorstellingen tot gevolg hebben. De benchmarktheaters 

die al eerder aan de orde zijn geweest scoren als volgt: 

• de vijf (meest) vergelijkbare theaters van de benchmark uit hoofdstuk 2 gemiddeld 

106%; 

• alle TAS-theaters met minder dan ïoo (amateur en professionele) voorstellingen 

gemiddeld 87% (zie ook de benchmark uit hoofdstuk 2); 

• de 41 TAS-theaters in gemeenten met minder dan 50.000 inwoners gemiddeld 100%; 

• bij de 15 TAS-theaters in gemeenten met minder dan 50.000 inwoners en minder dan 

ïoo professionele voorstellingen ligt dat gemiddelde op 90%; 

• ZINiN scoorde in 2009 76%, in 2010 77%. Dat is ten opzichte van de benchmark

theaters laag. Voor2on zijn volgens ZINiN maatregelen genomen om het directe 

resultaat op de voorstellingen te verbeteren. In de begroting 2011 is daarom 95% 

opgenomen, bijna kostendekkend dus. Ten opzichte van de werkelijke resultaten van 

voorgaande jaren en de al genoemde opwaartse druk op de inkoopkosten, is dat een 

ambitieus streven. 

Ervan uitgaande dat het streven van 95% van ZINiN realistisch is, en volgens het 

gemiddelde van de voornoemde benchmarks zou dat haalbaar kunnen zijn, dan betekent 

een vermindering van het aantal professionele voorstellingen dat er op het directe 

financiële voorstellingsresultaat slechts een beperkte besparing mogelijk is. Hoe dat 

werkelijk uitpakt bij de verschillende bezuinigingsscenario's, komt in de volgende 

paragraaf aan de orde. 

3.5.2 De minimale professionele theaterfunctie geduid 

Alle hiervoor genoemde criteria en de daarbij opgestelde analyses afwegende vinden wij 

dat er jaarlijks minimaal 50 professionele voorstellingen in het ZINiN Theater moeten 

worden aangeboden om nog te kunnen spreken van een (voor de gemeente 

Hellendoorn) 'serieuze professionele theaterfunctie'. Dat is inclusief de door ZINgevers 

gesponsorde voorstellingen. Met 50 voorstellingen kan standaard één keer per week een 

professionele voorstelling worden aangeboden en in perioden waarin de publieksvraag 

traditioneel groter is, twee keer per week. Met deze beweging gaat ZINiN terug van 70 

voorstellingen vóór 2011, naar 60 voorstellingen in 2011, tot 50 voorstellingen door de 

bezuinigingstaakstelling. 
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3.6 De bezuinigingsscenario's professionele theaterfunctie en de 
consequenties 

Met de bevindingen en analyses uit het voorgaande en de kennis en ervaring van 

LAgroup komen we in deze paragraaf tot de gevraagde consequenties van de 

bezuinigingsscenario's. 

3.6.1 Bezuinigingsscenario 1 (huidige situatie) 

Nadere beschrijving bezuinigingsscenario 

De huidige positie van ZINiN Theater met om en nabij de 60 professionele 

theatervoorstellingen per jaar (begroting 2011, zo'n 10 voorstellingen minder dan de 

jaren daarvoor), waarvan voor 40 subsidie wordt verleend door de gemeente. 

Het mogelijke bezuinigingsbedrag 

Op het directe voorstellingsresultaat van de theaterfunctie 

In de begroting 2011, voordat de bezuinigingsperioden aanbreken, is al een besparing 

gerealiseerd op het directe voorstellingsresultaat van maar liefst € 45.000. Voor een 

beperkt deel wordt dit betere resultaat veroorzaakt door 10 professionele voorstellingen 

minderte boeken, maar vooral is het een gevolg van een andere, minder verlieslatende 

programmering en betere inkoop (het directe voorstellingsresultaat gaat van 77% in 

2010 naar 95% in de begroting 2011). Gezien deze resultaatverbetering en de 

gemiddelde resultaten van de benchmarks denken wij dat er op het voorstellings

resultaat in dit scenario geen (verdere) bezuinigingen mogelijk zijn. 

Op het directe personeel van de theaterfunctie 

Per (gemiddelde) professionele voorstelling wordt het volgende personeel ingezet: 

• één betaalde theatertechnicus en daarnaast vrijwilligers; 

• één betaalde horecamedewerker (twee bij voorstellingen met meer dan 200 

bezoekers) en daarnaast vrijwilligers; 

• één kassamedewerker vóór de voorstelling; 

• vrijwilligers als gastvrouwen/-heren. 

De betaalde inzet kost gemiddeld ruim € 550 per voorstelling. Bij de in 2011 met 

10 verminderde aantal professionele voorstellingen levert dit een besparing op van zo'n 

€ 5.500 per jaar. Deze besparing is verwerkt in de begroting 2011 en kan dus niet worden 

ingezet voor de bezuinigingstaakstelling. 

Op het indirecte personeel van de theaterfunctie 

Het indirecte personeel is niet actief op de voorstellingen en betreft functies als directie, 

programmering, publiciteit en administratie. Anders dan het op de activiteiten actief 

zijnde directe personeel, zal de formatie aan indirect personeel slechts bij een relevante 

mutatie van het aantal voorstellingen meeveranderen, en dan ook nog minder dan 

evenredig. Voor die indirecte personeelsfuncties geldt immers dat er ongeacht het aantal 
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voorstellingen een bepaalde basis nodig is. Bovendien betekent een beperkt aantal 

voorstellingen minder immers niet dat er (evenredig) minder voorbereiding en 

afhandeling zal kunnen plaatsvinden. 

Aan de functies van een gemiddeld theater in Nederland (professioneel theater, amateur

voorstellingen, non-profit- en commerciële verhuur) is bij ZINiN zo'n 8 fte's aan betaald 

(direct en indirect) personeel toebedeeld. Dat is ongeveer evenveel als de benchmark-

theaters uit hoofdstuk 2. Maar omdat ZINiN meer dan gemiddeld met vrijwilligers werkt 

als direct personeel, lijkt ZINiN een wat hogere indirecte personeelsformatie te hebben 

dan de vergelijkbare theaters uit de benchmark. Meer specifiek vinden wij bij ZINiN de 

toebedeelde uren voor de functies administratie en beheer/techniek aan de hoge kant. 

Een besparing daarop van 0,7 fte zou, mede op basis van met name benchmark-

gegevens, mogelijk moeten zijn. Dat levert een invulling op van de bezuinigingstaak

stelling van €31.000 per jaar structureel. 

Op dé andere kosten van de theaterfunctie 

De direct aan de professionele voorstellingen gekoppelde andere kosten zijn de publici-

teitskosten. Voor het professioneel theater is daarvoor in de begroting 2011 van ZINiN 

€ 28.000 opgenomen. Dat bedrag ligt redelijk in lijn met dat van de benchmarktheaters. 

Bovendien zijn deze kosten maar zeer beperkt afhankelijk van het aantal voorstellingen; 

het jaarlijkse programmaboek, dat een belangrijk deel van de publiciteitskosten voor 

haar rekening neemt (in de begroting 2011 is daarvoor zo'n € 15.000 netto opgenomen), 

kost immers niet minder als er 10 voorstellingen minder in staan. Een relevante 

besparing zou hier wel mogelijk zijn als het jaarlijkse programmaboek wordt afgeschaft. 

Er is in dat kader een landelijke trend gaande dat bezoekers steeds minder 'jaarlijks 

inkopen' op basis van het programmaboek (bij ZINiN worden 50% van de tickets nog 

met het programmaboek gekocht). Steeds meer, en meer digitaal, vergaren de bezoekers 

tijdens het seizoen hun informatie en kopen meer impulsief hun tickets. Als deze trend 

zich doorzet en de genoemde alternatieve kaartaankoop gaat overheersen, zou het 

jaarlijkse relatief'dure' programmaboek kunnen worden afgeschaft, waarmee kosten 

kunnen worden bespaard. 

Op de andere publiciteitskosten zal slechts een beperkte besparing mogelijk zijn bij 

vermindering van het aantal voorstellingen. 

Risico's haalbaarheid bezuiniging 

De bij dit bezuinigingsscenario 1 (huidige positie) genoemde bezuinigingsvoorstellen 

zijn reëel en is het risico van non-realisatie laag. Wel wijzen wij op de in paragraaf 3.4 

geschetste randvoorwaarde over extra tijd en budget bij ontslag/vermindering van 

formatie-uren. 

De gevolgen van de bezuiniging voor de omgevingsfactoren 

Dit bezuinigingsscenario i gaat uit van de huidige positie van het professioneel theater. 

Het zal daarom geen (noemenswaardige) gevolgen hebben voor het profiel van de 
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programmering en de toekomstige professionele theaterfunctie, de organisatie, de 

andere ZINiN-functies. Ook maatschappelijke gevolgen en de positie en aantrekkelijk

heid van de gemeente Hellendoorn op dit gebied zijn niet in het geding. 

3.6.2 Bezuinigingsscenario 2 (minimale serieuze professionele theaterfunctie) 

Nadere beschrijving bezuinigingsscenario 

Het minimum van een serieuze professionele theaterfunctie met 50 professionele 

voorstellingen per jaar, nog eens to minder dan de in 2011 al met 10 verminderde 60 

professionele theatervoorstellingen. De minimale 50 voorstellingen zijn inclusief de extra 

voorstellingen die vanuit de sponsoring van de ZINgevers wordt gefinancierd. 

Het mogelijke bezuinigingsbedrag 

Vooraf wordt opgemerkt dat 10 voorstellingen minder, op de 40 op basis waarvan de 

gemeente thans subsidie beschikbaar stelt, niet betekent dat er 10/40 ofwel 25% op het 

theatersubsidie van zo'n € 350.000, ofwel € 87.500 kan worden bezuinigd. Enerzijds zijn 

de meeste kosten bij het theater niet rechtevenredig met het aantal voorstellingen. 

Anderzijds zullen de ZINgevers hun sponsoring (deels) willen verminderen wanneer de 

gemeente op de theatersubsidie bezuinigt. Hierna berekenen wij wat het bezuinigings

bedrag wel kan zijn. 

Op het directe voorstellingsresultaat van de theaterfunctie 

In de begroting 2011 is opgenomen gemiddeld 95% direct voorstellingsresultaat (recette 

afgezet tegen de directe voorstellingskosten). Een gemiddeld verlies dus van 5% van de 

directe voorstellingskosten per professionele voorstelling. Dat betekent dus ook dat bij 

iedere minder geprogrammeerde voorstelling het verlies wordt beperkt. Bij de 10 

professionele voorstellingen minder in dit scenario wordt het directe verlies op de 

voorstellingen een kleine € 2.000 lager. Een beperkt bedrag, dat als structurele 

bezuiniging kan worden ingeboekt. 

Op het directe personeel van de theaterfunctie 

Een (verdere) vermindering met 10 voorstellingen betekent een rechtevenredig mindere 

inzet van personeel op de voorstellingen. Omgerekend is dat een bezuiniging van 

€ 5.500 structureel per jaar. 

Op het indirecte personeel van de theaterfunctie 

Het schrappen van io professionele voorstellingen is 17% minder voorstellingen per jaar. 

Bij scenario 1 is al vermeld dat de formatie indirect personeel minder dan evenredig 

afhankelijk is van het aantal voorstellingen. Expertmatig schatten wij dat er bij 17% 

minder voorstellingen zo'n 10% op de formatie van het indirecte personeel (na de krimp 

van scenario i) kan worden bezuinigd. Dat is 0,25 fte ofwel € 12.000 structureel per jaar 

en komt bovenop de bezuiniging van € 31.000 (0,7 fte) die wij in de huidige positie van 

scenario 1 al mogelijk achten. Totaal een besparing op de indirecte personeelsformatie 

van €43.000 structureel per jaar (circa 1 fte). 
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Op de andere kosten van de theaterfunctie 

De publiciteits- en organisatiekosten zijn in minder evenredige mate gekoppeld aan het 

aantal voorstellingen. Expertmatig schatten wij dat door 17% minder voorstellingen deze 

kosten met 5% kunnen afnemen, ofwel circa € 3.000 structureel per jaar. 

Op andere opbrengsten van de theaterfunctie 

Geen bezuiniging hier, maar een verlaging van opbrengsten. Enerzijds zal de horeca-

winst voor het aandeel van de professionele voorstellingen afnemen. Dat is zo'n € 2.300 

per jaar minder netto opbrengst. Anderzijds is het niet onwaarschijnlijk dat de 

Zl Ngevers/sponsors zich gedeeltelijk zullen terugtrekken door de gemeentelijke 

bezuinigingen en minder voorstellingen. Maar omdat de professionele theaterfunctie in 

dit krimpscenario voor het overgrote deel in stand blijft, gaan wij ervan uit dat de 

sponsors binnenboord gehouden kunnen worden. Bij verdere vermindering van het 

aantal professionele voorstellingen moet rekening worden gehouden met verlies aan 

sponsorgelden. 

Totaal minder opbrengsten geraamd op € 2.300 structureel per jaar. 

Risico's haalbaarheid bezuiniging 

De bij dit bezuinigingsscenario 2 (minimale serieuze professionele theaterfunctie) 

genoemde bezuinigingsvoorstellen zijn reëel en het risico van non-realisatie laag. Wel 

wijzen wij op de in paragraaf 3.4 geschetste randvoorwaarde over extra tijd en budget bij 

ontslag/vermindering van formatie-uren. 

De gevolgen van de bezuiniging voor de omgevingsfactoren 

In algemene termen denken wij dat het verminderen van het aantal professionele 

voorstellingen tot een minimum serieuze professionele theaterfunctie geen relevante 

gevolgen heeft voor de interne en externe omgeving van ZINiN. 

Het profiel van de programmering zal mogelijk licht meer neigen naar populaire 

voorstellingen, maar dat zal waarschijnlijk al in de huidige positie (scenario 1) gebeurd 

zijn door het verbeteren van het directe voorstellingsresultaat. Maar de toekomstige 

professionele theaterfunctie komt hiermee niet in gevaar. 

Voor de organisatie en de personeelsformatie zal het werk afnemen, doordat er door no 

voorstellingen te schrappen minder direct en indirect personeel hoeft te worden ingezet. 

De werkdruk zal wel iets toenemen. Maar dat komt vooral door het bezuinigingsvoorstel 

op de indirecte personeelsformatie; die formatie wordt immers autonoom, zonder 

minder voorstellingen, bij scenario i al verkleind. 

De andere ZINiN functies zullen geen last hebben van uitvoeringvan dit scenario. In 

zekere zin zouden de non-profit en de commerciële verhuurfuncties kunnen profiteren 

omdat er meer data beschikbaar komen waarop de theaterzaal voor andere doeleinden 

kan worden gebruikt. Voor het Grand Café Toi Toi betekent minder professionele voor

stellingen en daardoor minder publiek in het theater, dat zij vooraf (diner) en achteraf 

(drinken) minder bezoekers zullen ontvangen die naar het theater zijn (geweest). Met 

minder omzet en winst tot gevolg. Door het (deels) omzetgerelateerde huurcontract 

tussen de gemeente en Toi Toi zal daardoor ook de gemeente inkomsten derven. 
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Maatschappelijke gevolgen in Hellendoorn kunnen wij niet bedenken bij dit 

krimpscenario 2. Wel zal het culturele aanbod verschralen, enerzijds door minder 

voorstellingen, anderzijds omdat meer artistieke (verlieslatende) voorstellingen minder 

geboekt zullen (kunnen) worden. De huidige mate van aantrekkelijkheid van 

Hellendoorn, die gevormd wordt door haar culturele infrastructuur, zal er niet minder 

om worden. 

3.6.3 Bezuinigingsscenario 3 ('tussenin'- scenario) 

Nadere beschrijving bezuinigingsscenario 

Het bezuinigingsscenario met het aantal professionele voorstellingen dat ligt tussen 

scenario 1 en 2 in. Dat betekent 55 voorstellingen per jaar, 5 minder dan in de huidige 

situatie (scenario 1), 5 meer dan in het scenario 2 met het minimum van een serieuze 

professionele theaterfunctie. 

De consequenties in totaal 

Dit scenario ligt zo dicht bij de andere twee scenario's dat de analyse minimaal zal 

afwijken van die andere scenario's. Grosso modo houdt een dergelijke analyse het 

midden tussen de scenario's i en 2. 

3.6.4 De financiële consequenties van de drie scenario's op een rij 

De in de vorige paragrafen geschetste bezuinigingsbedragen voor de professionele 

theaterfunctie zijn in onderstaande tabel bij elkaar gebracht voort een totaaloverzicht. 

n • • • 

Bezuinigingspost 

bedragen in € 

d i reet voo rste llingsresultaat 

direct personeel 

indirect personeel 

andere kosten 

andere opbrengsten 

Totaal bezuinigingsmogelijkheden 

. 
scenario 1 

huidig 

aantal 

0 

p.m. 

31.000 

p.m. 

0 

31.000 

scenario 2 

10 minder 

2.000 

5.500 

43.000 

3.000 

-/- 2.300 

51.200 

scenario 3 

tussenin 

l.OOO 

2.750 

37.000 

1.500 

- /-1.200 

41.050 

Zoals blijkt is het verschil in mogelijke bezuinigingen tussen de huidige situatie 

(scenario i) en de scenario's 2 en 3 waar minder professionele voorstellingen gaan 

plaatsvinden, relatief beperkt. Het is daarom de vraag of het alles bij elkaar wel 'loont' 

om minder professionele voorstellingen als onderdeel van de bezuinigingen in te zetten. 
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Samenvatting 

Tot slot van deze rapportage vatten wij de voorgaande hoofdstukken samen. 

De professionele theaterfunctie 

Er is één vlakkevloerzaal met 278 stoelen. Voor 2011 zijn er zo'n 60 professionele 

theatervoorstellingen begroot meteen overwegend populair profiel. Dat zijn zo'n 10 

voorstellingen minder dan de jaren ervoor. Verwacht wordt dat deze 60 voorstellingen 

ruim lo.ooo bezoeken trekken, die voor 95% uit de gemeente Hellendoom afkomstig 

zijn. ZINiN behoort tot de categorie kleinere theaters in Nederland. De theater

organisatie als onderdeel van de totale ZINiN-organisatie, wordt gerund met zo'n 4,5 fte 

betaald personeel en daarnaast wordt gewerkt met vrijwilligers. De gemeente verstrekt 

voor de professionele theaterfunctie een exploitatiesubsidie van circa € 350.000 per jaar 

(exclusief huisvestingsubsidie), waarvoor volgens de prestatieafspraken 40 professionele 

voorstellingen per jaar moeten worden geleverd. 

Vraagstelling aan LAgroup 

Breng drie bezuinigingsscenario's voorde professionele theaterfunctie van ZINiN in beeld. 

Neem daarbij als uitgangspunt het aantal voorstellingen: de huidige contractuele 40 per jaar, 

het minimum aantal wanneer nog sprake is van een serieuze professionele theaterfunctie, en 

het aantal daartussenin. Geef per scenario aan wat de mogelijke bezuiniging op de subsidie 

kan worden en welke maatregelen daarvoor genomen moeten worden. Breng per scenario in 

grote lijnen eveneens de consequenties in beeld voor de relevante andere functies van ZINiN, 

alsmede wat - in algemene termen - de maatschappelijke gevolgen zijn van vermindering 

van de professionele theaterfunctie. Breng de resultaten van het onderzoek samen in een 

bondige rapportage, op basis waarvan besluitvorming kan plaatsvinden over de keuze voor een 

bezuinigingsscenario. 

Relevante context en ontwikkelingen en hun gevolgen voor ZINiN 

Het cultuurbeleid van de gemeente Hellendoom staat onder druk van de aangekondigde 

gemeentelijke bezuinigingen. Die bestaan voor ZINiN Theater en Cultuur uiteen 

structurele korting op de culturele subsidies die uiteindelijk oploopt tot zo'n € 165.000 in 

2014 (ofwel 40%). De crisis en forse overheidsmaatregelen in de cultuur hebben 

landelijk een aanzienlijke (verwachte) daling van het publieksbereik tot gevolg van zo'n 

20% tot 25%. Daarnaast zullen die maatregelen leiden tot minder aanbod en minder 

voorstellingen, hogere inkoopprijzen en een grote druk op (programma)budgetten en 

personeelsformaties. In de theatersector is de jarenlange groei van aanbod en publieks

vraag vanaf 2009 flink omgeslagen. Vooral bij de grote en qua inkoop en ticketprijs 

'dure' genres als musicals en populaire muziek vallen de grootste klappen bij de 

theaters. Het is de vraag of na de crisis en overheidsmaatregelen een hernieuwde groei 

nog wel mogelijk is. Waarschijnlijk niet. Tot 2010 heeft ZINiN Theatervan deze 
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ontwikkelingen echter nog nauwelijks tot geen last gehad; in tegenstelling tot landelijke 

ontwikkelingen is er door de crisis en overheidsmaatregelen (nog) geen sprake geweest 

van daling van het aantal voorstellingen en publieksbereik. Dat komt vooral omdat 

ZINiN (door haar capaciteit) in het kleinere segment voorstellingen actiefis, met een 

lagere categorie ticketprijzen die minder gevoelig zijn voor prijsmutaties en 

inkomensonzekerheden bij het publiek. Maar ZINiN zal wel de gevolgen gaan voelen van 

de gemeentelijke bezuinigingen en van de komende btw-verhoging op de tickets. 

Uit de benchmark met vergelijkbare theaters in het land blijkt dat ZINiN minder 

professionele voorstellingen programmeert (met 95% bezoeken uit de gemeente, een 

percentage dat bij de benchmark flink lager ligt). Wel heeft ZINiN een grotere 

verhuurfunctie en (mede daardoor) betere bezetting- en benuttinggraden. De betaalde 

personeelsformatie bij de theaterfunctie van ZINiN lijkt gelijk, maar mogelijk wat ruimer 

dan bij de vergelijkbare theaters, waardoor hier een bezuiniging mogelijk lijkt. Een nog 

hogere ticketprijs lijkt geen oplossing voor het bezuinigingsvraagstuk. 

Al met al vele ontwikkelingen en verwachtingen die het bezuinigingsvraagstuk voor de 

professionele theaterfunctie bij ZINiN direct dan wel indirect kunnen beïnvloeden. 

Bezuinigingsscenario's professionele theaterfunctie 

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft ZINiN voorgesteld de bezuinigingen 

nadrukkelijk ook te zoeken bij de professionele theaterfunctie. En heeft, meer concreet, 

gevraagd te onderzoeken wat het effect is als het aantal professionele voorstellingen 

wordt verminderd tot een minimum aantal waarbij nog sprake is van een serieuze 

professionele theaterfunctie. Daartoe zijn door de gemeente drie scenario's meegegeven 

waarvan de mogelijkheden en de effecten van bezuinigingen zichtbaar gemaakt moeten 

worden: 

1. De huidige situatie met om en nabij de 60 professionele theatervoorstellingen per 

jaar (begroting 2011, zo'n 10 voorstellingen minder dan de jaren daarvoor). Voor 40 

daarvan wordt subsidie verleend door de gemeente. 

2. Scenario met het minimum aantal professionele voorstellingen waarbij nog sprake is 

van een serieuze professionele theaterfunctie; 

3. Scenario met het aantal professionele voorstellingen dat ligt tussen scenario 1 en 2 in. 

Om antwoord te kunnen geven op de vraag bij welk minimum aantal professionele 

voorstellingen er nog sprake is van een 'serieuze professionele theaterfunctie', heeft 

LAgroup vanuit verschillende invalshoeken beoordelingscriteria opgesteld. Deze 

invalshoeken en criteria zijn: gemeentegrootte, werkgebied, visie en ambitie gemeente 

en theater, publiek/inwoners, boodschap/communicatie, vergelijkbare theaters, 

impresariaten, ZINgevers/sponsoren, personeel en vrijwilligers en financiën. De analyse 

daarvan voorde specifieke ZINiN-situatie leidt tot een antwoord op de vraag. Op basis 

van onze analyse vinden wij dat er jaarlijks minimaal 50 professionele voorstellingen 

moeten worden aangeboden in de gemeente Hellendoorn om nog te kunnen spreken 

van een 'serieuze professionele theaterfunctie'. Dat betekent dat ZINiN terug gaat van 

60-70 voorheen naar 50 per jaar als gekozen wordt voor dit scenario. Met dit antwoord 
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hebben wij de bezuinigingsmogelijkheden van de drie scenario's voor de professionele 

theaterfunctie berekend. De tabel hierna geeft de resultaten. 

Bezuinigingspost 

bedragen in € 

direct voorstellingsresultaat 

direct personeel 

indirect personeel 

andere kosten 

andere opbrengsten 

Totaal bezuinigingsmogelijkheden 

scenario 1 

huidig 

aantal 

0 

p.m. 

31.000 

p.m. 

0 

31.000 

scenario 2 

10 minder 

2.000 

5.500 

43.000 

3.000 

-/- 2.300 

51.200 

scenario 3 

tussenin 

l.OOO 

2.750 

37.000 

1.500 

-/- 1.200 

4LO5O 

De gevolgen van de bezuinigingen op de professionele theaterfunctie van ZINiN zullen 

geen noemenswaardig effect hebben op de verschillende interne en externe 

omgevingsfactoren. 

Zoals uit de tabel blijkt, is het verschil in mogelijke bezuinigingen tussen de huidige 

situatie (scenario 1) en de scenario's 2 en 3 waarbij minder professionele voorstellingen 

gaan plaatsvinden, relatief beperkt. Het is daarom de vraag of het alles bij elkaar wel 

'loont' om minder professionele voorstellingen in te zetten als onderdeel van de 

bezuinigingen. 

LAgroup Leisure el Arts Consulting 



bi 
Bezuinigingsscenario's voor het ZINiN Theater Nijverdal (eindrapport n mei 2on) 

Geraadpleegde personen en informatie 

32 

bi .1 Geraad pleegde personen 

ZINiN 

• Chris Funk, directeur ZINiN Theater, adjunct-directeur ZINiN 

• Fons Mensink, directeur ZINiN 

Gemeente Hellendoorn 
• Ria Bakhuis, wethouder Sociale Voorzieningen en Cultuur 
• Gert Koolhaas, clustermanager samenleving 
• Jan Jansen, gemeentelijke projectleider bezuinigingen 

bi.2 Geraadpleegde informatie 

De volgende informatie (onder andere) hebben wij ontvangen en waar nodig (op 

onderdelen) geraadpleegd. 

Beleidsplan ZINiN 2009-2012 

Jaarverslag ZINiN 2009 

Cultuurnota Gemeente Hellendoorn 2007-2010 

Brief gemeente 23 september 2011 aan ZINiN over bezuinigingen 

Notitie B&W 'Plan van aanpak onderzoek bezuingingen ZINiN' - 15 februari 2011, 

Gemeente Hellendoorn 

Begroting 2011 ZINiN 

Jaarrekening 2008 Stichting COH - concept 

Jaarrekening 2009 Stichting COH - concept 

Voorlopige cijfers 2010 Stichting COH 

Organogram ZINiN 

Beleidsplan ZINiN 2007-2010: door bezuinigingen op de helling 

Begroting 2on, prestatieafspraken en subsidiebeschikking 

Huuroverzicht facilitair en commercieel 2007-2008-2009 

Begroting ZINema scenario 2010 

Aantallen activiteiten en bezoeken ZINiN per categorie over 2008, 2009 en 2010 

Doelgroeponderzoek ZINiN Theater-J. Doornbos 

Informatie van websites 
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Sectorontwikkelingen 

In paragraaf 2.3.2 hebben wij kort aandacht besteed aan specifieke ontwikkelingen in de 

theatersector. In deze bijlage 2 schetsen wij uitgebreider de ontwikkelingen in de 

theatersector kunnen van invloed zijn op het beleid en de prestaties van het individuele 

theater. De onderstaande analyses zijn tot en met 2009, het eerste volledige crisisjaar. 

De ontwikkelingen voor 2010 zijn nog niet zo specifiek bekend, maar verwacht wordt dat 

grosso modo de negatieve ontwikkelingen van 2009 zich in 2010 nog een keer hebben 

voorgedaan, dus opnieuw dalingen in 2010 op de meeste fronten. 

Aanbod van voorstellingen en vraag van publiek nam elk jaar toe, tot 2009... 

Het totale aantal bezoeken aan de VSCD-podia (theaters en concertgebouwen) was in 

2008 gedurende de jaren daarvoor gestaag gestegen tot bijna 14 miljoen. Daar staat 

tegenover dat het aantal voorstellingen en concerten op die podia in tien jaar nog meer 

is toegenomen, en wel met meer dan 50%. Daaruit kan worden geconcludeerd dat de 

gemiddelde bezetting per zaal in die jaren is afgenomen (van 433 bezoekers per 

voorstelling in 1998 naar 363 bezoekers per voorstelling in 2008). Absoluut dus 

jarenlang meer publiek, maar lagere bezettingsgraden. 

In 2009 is er echter onder invloed van de crisis een kentering opgetreden in het totale 

bezoekersaantal van de theaters in Nederland. De publieke belangstelling daalde voor 

het eerst sedert vele jaren, en wel met 7%, en in 2010 met nog eens 6%, totaal 13% in 

twee jaar. Het aantal voorstellingen nam nog meer af, zodat de al jaren dalende 

zaalbezetting nu wel verbeterde. 

De toename van voorstellingen en publiek van de afgelopen decennia zijn mede het 

gevolg van een schaalvergroting die de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden. Veel podia 

werden vernieuwd en uitgerust met meer zalen (meestal kleine en middenzalen, 

waardoor het gemiddelde bezoek per voorstelling daalt) en een groter aantal stoelen dan 

voorheen (waardoor het gemiddelde bezoek kan stijgen door het kunnen aanbieden van 

grotere voorstellingen). Alhoewel deze schaalvergroting nog steeds doorgaat, gooien de 

crisis en overheidsmaatregelen nu roet in het eten bij de stijging van aanbod en vraag 

van de afgelopen decennia. 

Musical en populaire muziek grote publiekstrekkers, maar vangen nu ook de grootste 

klappen op 

De grootste publieksgroei de afgelopen jaren vond plaats in de genres musical en 

operette, cabaret en kleinkunst, en populaire muziek. 

Naar een musical of operette, het grootste genre wat betreft publieksbereik, gingen ieder 

jaar flink meer bezoekers, tot bijna 3 miljoen mensen in 2008. Maar de musicals hebben 

in 2009 ook de grootste klappen gehad: 450.000 bezoeken minder ofwel -/-iy% (bij 

'slechts' 4% minder voorstellingen). De oorzaak dat dit genre meer dan evenredig is 

getroffen, lijkt voor een belangrijk deel te komen door de hoge ticketprijzen die bij dit 

genre met hoge productiekosten worden gehanteerd, in combinatie met de over het 
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algemeen wat lagere inkomens van deze publieksgroep. Dat maakt het genre extra 

gevoelig voor bijvoorbeeld de crisis en dat is in 2009 en 2010 gebleken. Overeind blijft 

dat musicals ongeveer 20% van het totale aantal bezoeken trekt, nog steeds het grootste 

genre. In dit musicalgenre is ook de schaalvergroting het meest zichtbaar, omdat in 

2009 deze 20% van de bezoeken werden bediend met 9% van het aantal voorstellingen. 

Dit duidt op bespeling van (zeer) grote zalen, terwijl andere genres meer verspreid zijn 

over grote én kleine zalen. 

Cabaret en kleinkunst bezet al jaren de tweede plaats als publiekstrekker met ruim 

2 miljoen bezoeken (zo'n 17% van het totaal), met in 2009 een kleinere daling dan 

musical en operette. 

Een goede derde publiekstrekker is het genre populaire muziek met zo'n 1,7 miljoen 

bezoeken (14% van het totaal). Dit genre staat in 2009 op de tweede plaats wat daling 

van bezoeken betreft: -/-15%. Ook hier speelt, net als bij de musicals, de meer dan 

gemiddelde gevoeligheid door de hogere ticketprijzen in combinatie met de over het 

algemeen lagere inkomens van de bezoekers. 

Het specifieke beeld over 2010 is nog niet bekend, maar verwacht wordt dat de 

ontwikkelingen van 2009 zich ook hebben voorgedaan in 2010. 

Voortzetting groei mogelijk? 

Het totale aantal bezoeken aan de theaters en concertgebouwen in Nederland is in de 

afgelopen jaren tot en met 2008 gestaag toegenomen (de vier jaren tot en met 2008 een 

kleine 25% totaal). Binnen de diverse genres bij het theater waren er daarbij echter niet 

alleen stijgers, zoals hiervoor genoemd, maar ook dalers. Toneelvoorstellingen en 

klassieke muziek hebben al jarenlang te kampen met dalend publieksbereik en dans trekt 

structureel het minste publiek. Het aantal musicalbezoeken groeide in 2008 nog fors 

met 23%, maar waarschijnlijk is deze toename in 2009 en 2010 weer ongedaan gemaakt. 

De geluiden ten aanzien van de toekomstige ontwikkeling van het belangrijkste genre 

van de musical zijn niet eenduidig. Sommigen zien, afgezien van crisiseffecten, nog rek 

in de markt, anderen denken dat de markt overvoerd is. Wel lijkt er een ontwikkeling 

gaande dat er minder musicalproducties zullen worden gemaakt voor het segment 

waarin de theaters en schouwburgen opereren en de musicals zich steeds meer 

concentreren in de nog grotere, commerciële zalen zoals het Circustheater Scheveningen 

en het Beatrixtheater in Utrecht. Steeds hogere productiekosten zouden hier een rol 

spelen. Het gevolg van minder aanbod in het (gesubsidieerde) theatercircuit is ook 

minder publiek. Bovendien leverde het musicalgenre de grootste financiële bijdrage bij 

de theaters en dat staat dus door de genoemde ontwikkelingen ook onder druk. 

In 2009 (en waarschijnlijk opnieuw in 2010) is zoals al vermeld onder druk van de crisis 

weer flink ingeleverd op de toenamen van het aantal bezoeken tot en met 2008. De 

totale publieksdruk blijft voorlopig echter vooralsnog groot. In 2008 was bijvoorbeeld 

gemiddeld 25% van de voorstellingen uitverkocht, in 2009 gedaald maar nog steeds een 

hoge 21%. De forse daling van het publieksbereik in de genres musical/operette uit zich 

ook bij de uitverkopers: van 43% uitverkocht in 2008, naar 18% in 2009. Cabaret is 

(daardoor) in 2009 de grootste uitverkoper geworden (34% in 2009 tegen 37% in 2008). 
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Dansvoorstellingen en uitvoeringen van klassieke muziekverkopen daarentegen het 

minst vaak uit. 

Door de geschetste genreontwikkelingen en overheidsmaatregelen rijst de vraag of, 

afgezien van mogelijk tijdelijke crisiseffecten, de groei van het aantal voorstellingen en 

bezoeken van het afgelopen decennia nog houdbaar is. Mogelijk of waarschijnlijk niet. 

Theaters en hun programmering staan onder druk 

Terwijl het aanbod afkomstig is van vrije producenten en rijksgesubsidieerde gezelschap

pen, leunen de podia op de financiële middelen van lokale overheden. Daarbij is er 

doorgaans binnen de exploitatiesubsidie van de gemeente geen ruimte voor een 

programmabudget, waardoor het uitgangspunt bij de programmering moet zijn dat de 

directe kosten (uitkoopsommen en overige kosten artiesten) minimaal gedekt moeten 

worden door de entreegelden. De beschikbare budgetten en subsidies houden daarnaast 

veelal geen gelijke tred met het toegenomen aanbod, de geprofessionaliseerde organi

saties en de vergrote accommodaties. Deze omstandigheden hebben tot gevolg dat 

programmabudgetten onder druk zijn komen te staan. Podia worden steeds meer 

gedwongen een financieel betere verhouding te realiseren tussen de entreegelden en de 

inkoopkosten van een voorstelling. Op veel plaatsen leidt dit tot een popularisering van 

het aanbod, wat ten koste gaat van het meer vernieuwende en oorspronkelijke deel van 

het programma. Daarnaast leiden grote, populaire producties tot een roep om (nog) 

grotere en beter toegeruste zalen. De komende bezuinigingen door het Rijk bij het 

aanbod en de lokale overheden bij de afname, zullen de kwantiteit en kwaliteit van de 

programmering zeer waarschijnlijk verder onder druk zetten. Het is te verwachten, en 

deels al realiteit, dat de theaters minder zullen gaan programmeren om de lagere 

inkomsten en bezuinigingen te kunnen compenseren. Daarbij zullen vooral minder 

kwalitatieve, 'verlieslatende' (toneel)voorstellingen in het programma worden opgenomen. 

Forse investeringen in de culturele infrastructuur in Nederland 

De afgelopen jaren is in Nederland fors geïnvesteerd in de culturele infrastructuur. Een 

belangrijk deel van die investeringen betrof de aanpassing en nieuwbouw van theaters en 

schouwburgen. Er is een tendens ingezet die heeft geleid tot met name grotere zalen en 

de realisatie van een kleine zaal. Theaters die niet vergroten c.q. zich niet aanpassen 

worden daarmee relatief steeds kleiner. Het gevolg is ook dat die theaters een slechtere 

concurrentiepositie krijgen/hebben voor het aanbod van de populaire grotere 

amusement- (musical) en cabaretproducties. Aanbieders geven namelijk steeds vaker 

vanuit financiële motieven de voorkeur aan grotere theaters (waar ze meer kunnen 

verdienen), alhoewel andere dan kwantitatieve aspecten de keuze vooreen bepaald 

theater ook positief kunnen beïnvloeden. Voorts zijn er bij hedendaagse producties in 

toenemende mate ook fysieke beperkingen (bijvoorbeeld een te klein toneelhuis of 

ontbreken van een toneeltoren). Bovendien zijn de steeds (door de crisis en de 

bezuinigingen extra) stijgende inkoopkosten van deze producties, maar ook van de 

andere producties steeds moeilijker op te brengen uit de ook relatief steeds geringer 

wordende recette. 
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Enerzijds zouden deze ontwikkelingen pleiten voor vergroting van de nog niet 

uitgebreide theaters. Anderzijds staat (de noodzaak van verdere) vergroting onder druk 

van de hiervoor geschetste negatieve ontwikkelingen bij aanbod en publieksbereik. 

Publiek is hoog opgeleide stadsbewoner en minder trouw aan accommodaties 

Het publiek is steeds kritischer en tegelijkertijd minder trouw dan voorheen. Uit de 

'Marktbeschrijving Podiumkunsten 2007' van TNS-NIPO blijkt dat een groot deel van de 

bevolking (rond 60%) podiumkunsten bezoekt, doch de deelname is niet over alle 

groepen gelijk verdeeld. Recente onderzoeken bevestigen dat een hoge opleiding, hoog 

inkomen, geen kinderen en een grote stad, liefst met een historische kern als woonplek, 

belangrijke kenmerken zijn van de grootverbruikers in de podiumkunsten. Die bezoekers 

zijn in toenemende mate omnivoor: ze bezoeken zowel kleinschalige, vernieuwende 

voorstellingen als grootschalige musicals en popconcerten (zapcultuur). Daarbij zijn ze 

steeds minder trouw aan één accommodatie en kiezen primair voor het aanbod. 

Croot deel van de bevolking bezoekt podiumkunsten in de nabije omgeving. 

De (hoge) ticketprijs is de belangrijkste reden om niet naar het theater te gaan 

Gemiddeld reist het publiek 39 minuten van huis naar het podium, maar meer dan de 

helft van de bezoekers (57%) hoeft 'slechts' een half uur te reizen. Ofwel, als mensen een 

theater bezoeken doen ze dat bij voorkeur in de eigen woonomgeving. Het idee voor een 

bezoek wordt daarbij het vaakst ingegeven door bekenden. Theaterbezoek is een sociale 

aangelegenheid, mensen gaan vrijwel altijd samen naar het theater (slechts 3% gaat 

alleen). De belangrijkste redenen om niette gaan zijn de prijsdrempel (62% van de niet-

bezoekers noemt dit als belangrijkste argument) en het feit dat men niet geïnteresseerd 

is in podiumkunsten (57%). De ontevredenheid over de prijs is de laatste jaren toe

genomen: in 2002 noemde 44% van de niet-bezoekers dit als argument, recent dus 

62%. De crisis en de btw-verhoging op de tickets zullen dit percentage verder doen 

toenemen, waardoor het publieksbereik verder onder druk zal komen te staan. 

Theaters concurreren in toenemende mate met de vrijetijdsaanbieders 

Uit onderzoek blijkt dat de gemiddelde besteedbare vrije tijd van de Nederlander in de 

afgelopen decennia is afgenomen. Tegelijkertijd is de concurrentie tussen aanbieders op 

de vrijetijdsmarkt, waarop ook de theaters opereren, alleen maar toegenomen. Het 

publiek is gewend geraakt aan talloze marketinguitingen van vrijetijdsaanbieders, maar 

weet ook steeds beter waar informatie over het aanbod kan worden gevonden. Dit heeft 

ertoe geleid dat mensen selectiever zijn geworden en steeds later beslissingen nemen 

over de besteding van hun vrije tijd. Waar een theater vroeger vrij rustig achterover kon 

leunen na de abonnementsperiode, dient zij nu continu (marketing- en publiciteits)-

inspanningen te leveren om het bezoek op peil te houden. Daarbij is het theater ook nog 

eens sterk afhankelijk van de aard en omvang van de aangeboden voorstellingen. Er is 

daarbij een tendens van afnemende abonnementverkopen zonder evenredige compen

satie van stijgende losse verkoop. 
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Ontwikkelingen in het amateurveld 

Amateurkunstverenigingen hebben het moeilijk tegenwoordig. Veel verenigingen missen 

aansluiting met de samenleving en maatschappelijke veranderingen (zoals interesses van 

jongeren, grotere diversiteit, legitimatie van overheidssteun). Dit leidt bij verenigingen tot 

een tekort aan aanwas van nieuwe leden. Een aanzienlijk deel van de hedendaagse 

(jongere garde) amateurs is breed geïnteresseerd, schakelt tussen disciplines en partici

peert zowel actief als passief. De amateur van de 21e eeuw is minder geneigd zich diep

gaand of langdurig aan één soort activiteit te binden en gebruikt internet om informatie te 

zoeken, te exposeren en toneelstukken en muziek te downloaden. De groep beoefenaars 

van amateurkunst wordt in verschillende opzichten steeds meer divers en daarmee ook 

hun uitingen. Er komen meer verschillende technieken en genres en er is sprake van een 

toenemende culturele diversiteit. Naast de talloze 'traditionele verenigingen' ontstaan 

steeds meer losse verbanden zoals projectorkesten en -koren, losse theaterproducties en 

interdisciplinaire projecten. De omgeving van de vereniging wordt mede daardoor 

complexer, maar ook spelen factoren als vergrijzing, toenemende regelgeving en 

verzakelijking een rol. Beoefenaars besteden, mede door het toegenomen opleidings

niveau van het artistiek kader, steeds meer aandacht aan de presentatie en vormgeving 

van het kunstproduct. Deze toegenomen eisen leggen veel druk op het productioneel en 

financieel kader van de verenigingen. Tegelijkertijd blijft het tekort aan goede repetitie- en 

presentatiefaciliteiten een groot knelpunt voor de beoefenaars van amateurkunst. 

De theaters zullen in toenemende mate specifieke aandacht en middelen moeten 

inzetten om binnen deze trends een 'huis voor de amateurs' te blijven. 

Markt commerciële verhuur is zeer concurrerend en conjunctuurgevoelig 

Er is veel concurrentie op de markt van commerciële verhuur. Bovendien is dit segment 

nogal conjunctuurgevoelig. In tijden van laagconjunctuur of erger wordt meestal direct 

bezuinigd op het budget voor activiteiten en evenementen van bedrijven en instellingen, 

met (soms flink) negatieve gevolgen voor de vraagkant van de commerciële verhuur. De 

huidige crisisjaren bevestigen deze conjunctuurgevoeligheid: veel theaters hebben in dit 

segment (soms aanzienlijk) minder resultaten geboekt in 2009 en 2010, hetgeen meer 

dan evenredige financiële consequenties heeft gehad. 

De meeste theaters in Nederland gebruiken hun accommodatie ook voor deze commer

ciële verhuur. Met name vanuit financieel oogpunt (er kan geld verdiend worden). Maar 

ook voor de ontmoetingsfunctie en het in beeld brengen van het theater bij een bredere 

publieksgroep. Voor theaters en andere podia is de commerciële verhuur niet hun core 

business. Daarom, maar met name ook gezien de grote concurrentie, de conjunctuur

gevoeligheid en de financiële risico's, zouden de culturele instellingen zich financieel 

niet al te afhankelijk moeten maken van (de resultaten van) de commerciële verhuur. 
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In paragraaf 3.6 zijn de bezuinigingsvoorstellen van de drie scenario's financieel 

vertaald. Nadere specificaties en berekeningen staan in onderstaande tabel. 

ZINiN Nijverdal 
Cijfers en bedragen uit begroting 20TJ van ZINiN 

Het directe voorstellingsresultaat 

Volgens begroting 2011 

Dus resultaat per voorstell ing 

Van de gemiddelde voorstel lings kosten 

Voorstellingen minder levert dan op: 

Aantal minder 10 

Aantal professionele voorstell ingen 

Personeel 

1 fte is aantal uren 

Gehanteerd gemiddeld bruto/bruto loon personeel 

*direct personeel per jaar 

* indirecte personeel per jaar 

Inzet betaald personeel per voorstelling 

aantal 

Functie aantal uren 

leidinggevende 1 6 

theatertechnicus 1 9 

horecam edewerker 1,2 6 

kassamedewerker 1 2 

Totaal personeelskosten per voorstelling 

Besparing indirect personeel 

Bezuinigingsscenario 1: huidige positie 

aantal 

Functie uren 

beheer/techniek 12 

administratie 12 

Totaal besparing per jaar 0,67 

€ 43.056 per uur 

€46.800 per uur 

Bezuinigingscenario 2: m imimale theaterfunctie 

Formatie indirect personeel theaterfunctie in fte's 

(na korting scenario 1 met 0,7 fte) 

Bezuiniging stelpost 10% 

Dat is per jaar 

Horeca 

Gemiddeld aantal consumpties per bezoeker professionele 

voorstellingen (stelpost o.b.v. 

Gemiddelde consumptiepri js 

Aantal bezoekers professionele voorstell 

Aantal voorstellingen 2010 

landelijk gemiddelde 

ngen 2010 

Aantal voorstellingen minder door bezuiniging 

Daarmee aantal bezoeken minder 

Voorstellingen minder kost dan aan min 

Bruto-winst op horeca (conform begrotir 

der winst 

g 2011) 

95% 
-5% 

€ 3.320 

€ 1.660 

60 

36 

€ 

23 

25 

kosten in 

€ 

138 
207 

165,6 

46 

556,6 

Besparing 

in € per 

jaar 

15600 

15600 

31200 

2,5 

0,25 

€ n .700 

1,2 

€ 2 

11.803 

61 

10 

1-935 
€ 2.322 

50% 

LA group, mei 2on 
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b.4.1 LAgroup is een adviesbureau in de volle 

breedte van de vrijetijds- en cultuursector. 

In dit hoofdstuk kunt u lezen waar de kracht 

van ons bureau ligt en waar ons vaste team van 

(eigen)wijze adviseurs zich in onderscheidt. 

Combinatie van leisure & arts 

LAgroup Leisure el Arts Consulting is een 

specialist op het gebied van vrijetijd én cultuur. 

Onze naam zegt het al. De grenzen tussen 

deze twee werelden vervagen; denk bijvoor

beeld aan toprestaurants die zich in musea 

vestigen, hotels die luxe wellness ontwikkelen 

of een theater dat congresfaciliteiten aanbiedt. 

Omdat LAgroup thuis is in het hele spectrum 

van de vrijetijds- en cultuursector kunt u met 

uw vraagstelling bij één bureau terecht. Ën 

mocht uw vraag toch onze expertise over

stijgen, dan schakelen we een van onze vaste 

samenwerkingspartners in. 

Vele jaren kennis en ervaring 

LAgroup is opgericht in 1997. We zijn hiermee een van de eerste specialistische spelers 

in de vrijetijds- en cultuursector in Nederland. Daarnaast neemt iedere adviseur zijn 

eigen 'bagage' mee, die wordt gedeeld met het team. Door deze jarenlange ervaring 

kennen we veel succesvolle projecten in binnen- en buitenland en hebben we 

vergelijkingsmateriaal om te kunnen zien waar uw kansen liggen. Een advies van 

LAgroup kent een hoge acceptatiegraad bij stakeholders, draagt bij aan de slagingskans 

van uw project en biedt vaak een goede basis om extra inkomsten te genereren. 

Bevlogen en betrokken adviseurs 

Onze adviseurs voelen zich persoonlijk betrokken bij de kwaliteit van de vrijetijds- en 

cultuursector. Door de oprechte interesse in en passie voor uw vakgebied is LAgroup 

een goed ingevoerde gesprekspartner. Interessante projecten verdienen onze serieuze 

aandacht. We werken daarom graag met u samen om uw project tot een succes te 

maken. Om hierin te slagen, kijken we met een kritisch oog naar uw plannen. 

Zo kunnen wij u voorzien van een eerlijk en realistisch advies. 

Opdrachtgevers en opdrachten 

LAgroup adviseert over toerisme & recreatie, kunst & cultuur, hotellerie &. horeca, sport 

& wellness en congressen & evenementen. In stedelijke- en gebiedsontwikkelingen in 
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city- en regiomarketing komen deze aandachtsvelden vaak samen. Ook hierin zijn we 

actief. We werken in opdracht van overheden, brancheorganisaties, projectontwikkelaars, 

ondernemers en individuele instellingen. Onze opdrachten variëren van concept- en 

beleidsontwikkeling, marketing, organisatievraagstukken tot impact- en haalbaarheids

studies. 

Op onze website www.LAgroup.nl krijgt u een indruk van onze adviseurs en van de projecten 

die wij hebben uitgevoerd. Daarnaast wijzen wij u graag op onze weblog www.LAblog.nl. 

Hier vindt u inspirerende projecten over stedelijke en gebiedsontwikkeling, city marketing en 

alles wat daarmee te maken heeft. Ook lanceerden wij www.waaromcultuur.nl, een website 

over het nut, de noodzaak en de waarde van kunst en cultuur. 

b.4.2 Over de adviseurs 

Peter Koppen 

Peter (1957) heeft tot 1996 gewerkt bij de Rabobankorganisatie, laatstelijk 

in de organisatiebeoordeling en -advisering en zakelijke kredietverlening. 

In 1996 is hij overgestapt naar poppodium Patronaat in Haarlem, waar

van hij vanaf 1984 oprichter/bestuurder was, en in 1996 directeur werd. 

Onder zijn leiding is Patronaat geprofessionaliseerd en gegroeid, en is in 

2005 de nieuwbouw gerealiseerd (jaarlijks 400 activiteiten en 120.000 

bezoeken), waarna hij afscheid heeft genomen. Na een jaar sabbatical en een paar 

maanden directeurswaarneming bij de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals 

(waarvan hij medeoprichter en jarenlang bestuurslid en voorzitter was) trad hij in dienst 

bij LAgroup, waar hij met name adviseert in culturele opdrachten, vooral in de theater

sector en bij financiële opdrachten. Peter had en heeft zitting in vele besturen en 

commissies en is thans onder meer lid van (voorheen rijkscommissie) de Raad van 

Advies voor de Bouw van Podia en voorzitter van de jury die de landelijke prijzen van de 

poppodia uitreikt. 

Daniele Streep 

Daniele (1985) behaalde de bachelor Bedrijfskunde en de bachelor Kunst, 

Cultuur en Media aan de Rijksuniversiteit Groningen (RuC). De master 

Change Management aan de RuC gaf haar de theoretische en proces

matige verdieping die haar verder voorbereidden op het werk in de 

culturele sector. Daniele liep haar afstudeerstage bij Berenschot bij het 

adviesteam Kunst & Cultuur en werkte daar mee aan diverse advies

opdrachten bij culturele organisaties. Tijdens haar studies werkte ze bij het Groninger 

Museum en het Centrum Beeldende Kunst in Groningen. Sinds eind 2010 werkt Daniele 

bij LAgroup en houdt ze zich met name bezig met opdrachten in de kunst- en 

cultuursector. 

Voor meer achtergrondinformatie over de medewerkers van LAgroup en uitgebreide 

beschrijving van opdrachten die ons bureau heeft uitgevoerd, zie www.LAgroup.nl. 
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