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Voorwoord

Inspireren & verbinden 2.0
Voor u ligt het Ondernemingsplan 2017 – 2020
van Stichting Stadsschouwburg & Philharmonie
Haarlem.
Een plan met daarin verpakt onze belofte aan
de stad Haarlem voor de komende vier jaar –
een cadeautje haast, met als slagroom op de
taart een verjaardagsfeest in 2018 dat de stad
zich nog jaren zal herinneren.
Dit plan past binnen de meerjarenafspraken
met de gemeente Haarlem en loopt parallel met
de kunstenplanperiode van de Rijksoverheid.
Het bouwt voort op de fundamenten die in
ons eerdere Ondernemingsplan 2014 – 2017
zijn geschetst. Daarin hebben we rond de
thema’s inspireren & verbinden vijf speerpunten van beleid geformuleerd. In dit nieuwe
plan houden we de uitgezette koers aan. De
motoren die we met het vorige plan startten,
zijn nagekeken en gesmeerd. In de nieuwe
periode schakelen we in een hogere versnelling.
Oftewel: inspireren & verbinden 2.0. In de
afgelopen jaren hebben we veel in gang gezet
en nu het economisch tij lijkt te keren is de
weg vrij voor nieuwe investeringen in cultuur
en daarmee in de mooie stad Haarlem – een
wereldplek met oorspronkelijkheid, kwaliteit
en menselijke maat.
Iedereen in onze organisatie heeft meegepraat
over deze plannen. Na al die roerige jaren was
het goed om weer vooruit te kijken en te zien
dat wij samen heel ver zijn gekomen. Wij hebben
daarbij van elkaar geleerd, wij hebben ons
verwonderd en werden blij van de passie die
wij bij elkaar voelden voor het mooie werk dat
wij hier mogen doen. Daarbij bleek steeds maar
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weer: wij willen Kloppend Hart van de stad
zijn en met het hele team zijn wij er klaar voor!
Haarlem, september 2016
Namens Raad van Toezicht en medewerkers
Stichting Stadsschouwburg & Philharmonie
Haarlem
Jaap Lampe, algemeen directeur
Maria Hansen, zakelijk directeur
Leeswijzer
In het eerste hoofdstuk beschrijven wij de
algemene missie, visie en ambitie van de
organisatie. Hierna volgt de terugblik, waarin
we kijken naar de resultaten van de afgelopen
jaren. In het hoofdstuk Speerpunten in het beleid
gaan we in op de vijf speerpunten die voor ons
de komende vier jaar binnen het beleid centraal
staan. Dit is de kern van het Ondernemingsplan
2017 – 2020. Vervolgens beschrijven we in
het hoofdstuk De Cultureel ondernemer in grote
lijnen hoe onze organisatie is gestructureerd.
Tot slot lichten we in Feiten en cijfers de meer
jarenbegroting en het activiteitenoverzicht toe.
Omdat beleid door de jaren heen niet stilstaat en
omdat de onderdelen ook los van elkaar kunnen
bestaan, komt een aantal onderwerpen in alle
inhoudelijke hoofdstukken aan de orde.
In de bijlagen vindt u ter informatie verschillende
overzichten.
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Missie, ambitie
en kompas
Missie
Waar staan we voor?
Wie zijn we en wat doen we?
Stadsschouwburg & Philharmonie
Haarlem, kloppend hart van de stad
De Stadsschouwburg en de Philharmonie zijn
de twee grootste culturele podia van de stad
Haarlem. Wij presenteren een hoogwaardig
aanbod aan theater en muziek voor een breed
publiek uit Haarlem en omstreken. Onze theaters
bieden een gastvrij podium aan creatieve initia
tieven van binnen en buiten de stad. Wij zijn
daarmee belangrijke ontmoetingsplekken in de
stad, waar het publiek warm wordt ontvangen
en het zich door ons laat inspireren, uitdagen en
vermaken. Daarnaast verwelkomen wij zakelijke
evenementen op topniveau en dragen daarmee
niet alleen bij aan de eigen gezonde exploitatie,
maar ook aan de economische bedrijvigheid en
levendigheid van Haarlem.

Ambitie
Waar gaan wij voor?
Hoe willen wij onze doelen bereiken?
Stadsschouwburg & Philharmonie
Haarlem wil inspireren en verbinden
Inspireren
Met onze culturele programmering en alle
overige activiteiten die wij organiseren, bieden
wij inspiratie. Wij willen dat onze bezoekers
de zalen met verlichte tred verlaten, omdat zij
even opgetild zijn door een kijkje in een andere
wereld. Een wereld die uitdaagt, bezielt en
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energie geeft. Bij een bezoek aan onze theaters
krijgen onze gasten nieuwe ideeën, food for
thought en vermaak in een stijlvolle omgeving.
De organisatie achter onze podia onderscheidt
zich door haar gastvrijheid en enthousiasme.
We zijn open en flexibel, zowel voor bezoekers,
artiesten en huurders als voor medewerkers.
Verbinden
De podiumkunsten zijn de kunsten van de
verbinding. Artiesten op het podium zoeken
actief contact met de bezoekers in de zaal. Als
podiumorganisatie faciliteren wij deze ontmoetingen, maar wij komen ook graag zelf in contact
met onze bezoekers. Wij gaan het gesprek aan
en bieden bezoekers een plek om elkaar te ontmoeten. Ook in de stad zoeken wij actief naar de
verbinding. Wij willen ertoe doen en van belang
zijn voor de bewoners en het bedrijfsleven. Wij
kunnen en willen dat niet alleen. Wij zoeken
onder onze bezoekers en bespelers bondgenoten
die ons helpen om het verhaal over onze theaters
te vertellen. Onze organisatie staat midden in de
Haarlemse gemeenschap en levert een duidelijk
herkenbare bijdrage aan het culturele klimaat
en de economische bedrijvigheid in de stad.
Als grootste culturele instelling in de omgeving
zoeken wij nadrukkelijk naar maatschappelijke
verbindingen die bijdragen aan de levendigheid,
de leefbaarheid en de sociale structuur in de stad.
Wij werken nauw samen met andere (culturele)
partners aan de toekomst van Haarlem. Onze
podia zijn duurzaam en dynamisch en bieden
een inspirerende en prettige werkplek voor onze
medewerkers.

Première Loes & Marlie in de Stadsschouwburg

Uitgelicht: inspiratie & verbinding
Tijdens de voorbereiding van de derde editie
van onze familiekerstvoorstelling Scrooge
(in 2015 getiteld Loes & Marlie), onder de
bezielende leiding van Brigitte Kaandorp,
ontdekten we onverwacht een verborgen link
naar het stadsdeel Schalkwijk in Haarlem.
Regisseur van de kerstvoorstelling Jessica
Borst is een goede kennis van creatief
aanjager Nathalie van der Hak, die juist op
dat moment in opdracht van de gemeente
Haarlem actief was met cultuur op scholen in
Schalkwijk. Een nieuwe samenwerking was
snel geboren. Onder leiding van Nathalie
speurden we in Schalkwijk op basisscholen
naar jonge talentjes voor de voorstelling.
Lang verhaal kort: uiteindelijk speelden er
32 kinderen mee, van wie 16 uit Schalkwijk,
waaronder een aantal kinderen die nog
nooit in een theater waren geweest. Die
kinderen stonden ineens een paar avonden
op het toneel in een wervelende feelgood
voorstelling en hadden de ervaring van hun
leven! Het was geweldig om te zien hoe

de kinderen genoten van hun rol en hoe de
professionals het jonge talent coachten en
begeleidden.
Eén van de toptalentjes was Romano, een
jongetje uit Schalkwijk met een geweldige
podiumprésence. Na afloop van een van
de 24 uitverkochte voorstellingen stond ik in
de foyer na te praten met Brigitte Kaandorp,
toen ze ineens zei: ‘Hé, daar heb je de
ouders van Romano. Ik ga ze even een
handje geven en zeggen hoe goed Romano
het doet.’ Een prachtig voorbeeld van de
inspiratie en verbinding die uitgaan van
dit familiekerstspektakel. Het is voor mij dé
inspiratie om door te gaan op de ingeslagen
weg. Hier werd in praktijk gebracht hoe
kunst verbindt en inspireert en hoe wij daar
als podium onze bijdrage aan leveren.
Jaap Lampe, algemeen directeur
Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem
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Kompas
Wat is in één beeld uitgedrukt onze
focus voor de komende jaren?
Wij hebben onze missie kloppend hart van de stad
vertaald in een Kompas dat in één beeld laat zien
wie we zijn, waar we naartoe willen en hoe we dat
willen bereiken. Dit Kompas is een geactualiseerde
versie van het model uit 2014 en is aangescherpt
naar aanleiding van feedback van onze gasten, maar
vooral ook naar aanleiding van overleg met onze
medewerkers tijdens het maakproces van dit plan.
Ter verduidelijking: links, onder wat wil de klant?,
is te zien wat de bezoeker van ons vraagt; rechts,
onder wat krijgt de klant?, staat wat wij de klant

hoe voel ik mij
bij dit merk?

beleving, emotie,
gezamenlijke ervaring,
gezelligheid,
entertainment

verrijkt,
geïnspireerd

gekend
voel me
thuis,
welkom

gemak
bereikbaarheid,
beschikbaarheid

belofte

een van de mooiste
klassieke zalen van NL
sublieme akoestiek
voor kamermuziek

gepassioneerde
gastvrijheid
‘we try harder’

samen

veiligheid

merkwaarden
wat vinden onze klanten
belangrijke waarden
verbonden / samen
ontdekken / nieuwsgierig
ontspannen / zorgeloos

wat krijgt
de klant?

wat vertelt het
merk over mij?
bewijs
unieke bonbonnière

Stadsschouwburg &
Philharmonie

een veelzijdig
podiumkunstaanbod

kloppend hart
van de stad

een van de beste
kamermuziekzalen van Europa
feedback
van klanten
en artiesten

geliefd première
theater

zintuigelijke
prikkeling

ik ben een
genieter

kennis, kunde en
goed geoutilleerd

de essentie

praktisch
alles kan!

betrokkenheid
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van de stad

ik hou van stijl

blij, vrolijk

trots

zorgeloos
genieten

Wij laten ons bij al onze daden en beslissingen
leiden door de kernwaarden en beloften zoals
geformuleerd in ons Kompas. Het Kompas is
onze gids – het maakt deel uit van het inwerk
programma voor nieuwe medewerkers en wordt
actiefkloppend
gebruikt in dehart
organisatie.

kompas 2017 - 2020

wat wil
de klant?

goede prijs,
goede waarde

van onze podia als extra willen geven. Dat doen
we door onze Merkwaarden te versterken en onze
Merkpersoonlijkheid te zíjn. Bijvoorbeeld: we
beloven onze bezoekers een van de mooiste klassieke theaterzalen van het land en we bewijzen
dat door een inspirerende en gastvrije ontvangst
in een stijlvolle en goed onderhouden schouwburg
van bijna 100 jaar oud. We beloven onze bezoekers
een veelzijdig podiumkunstaanbod en we bewijzen
dat door de goede feedback van bezoekers en
artiesten.

aanbod op maat

ik ben
cultureel
actief
ik word
serieus
genomen

gastvrijheid
entertainment
‘food for thought’
inspiratie en ideeën

ik ben
sociaal actief

ik vind cultuur
in Haarlem
essentieel

gezamenlijke
ervaring
altijd kwaliteit

merkpersoonlijkheid
open, flexibel, stijlvol,
inspirerend, verbindend,
enthousiast, professioneel

Harriet Krijgh & Magda Amara in de Kleine Zaal van de Philharmonie
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Terugblik

De afgelopen jaren (2013 - 2016) hebben wij de
organisatie zo goed en zo kwaad als het ging door
de economische crisis geleid. Wij hebben ons grote
moeite getroost om alle bezuinigingen in te passen
en tegelijkertijd onze missie en ambitie waar te
maken. Aan de hand van de vijf speerpunten
in het beleid uit het Ondernemingsplan 2014 2017 kijken we in dit hoofdstuk kort terug op
de resultaten na twee en een half jaar. Onze jaarverslagen over 2014 en 2015 (te downloaden op
www.theater-haarlem.nl) geven een uitgebreidere
kijk op deze periode.
Inspireren: het culturele programma
De afgelopen jaren zijn wij erin geslaagd op onze
podia breed georiënteerde programmering
neer te zetten voor een groeiend publiek uit
Haarlem en omstreken. Wij hebben inhoudelijke
accenten gelegd op klassieke muziek, toneel, dans,
jeugdtheater en talentontwikkeling.
• Sinds de heropening van de Stadsschouwburg
hebben wij in nauwe samenwerking met de
Toneelschuur ingezet op een brede presentatie
van het serieuze en verdiepende Nederlandse
toneel. Stadsschouwburg Haarlem presenteert
de meeste voorstellingen van gesubsidieerd
toneel van alle schouwburgen in Nederland
zonder eigen gezelschap. Wij hebben daarvoor
de afgelopen jaren ook een aanvullende programmeringssubsidie ontvangen van het Fonds voor
de Podiumkunsten (FPK). De zaalbezetting bij
het inhoudelijk verdiepende toneel in Haarlem is
goed ten opzichte van het landelijk gemiddelde,
maar onze ambitie ligt de komende jaren hoger.
Wij hebben een aantal gezelschappen omarmd,
zoals NTGent, om op die manier de binding met
het Haarlemse publiek te verstevigen en een
bezoekersgroei te verwezenlijken.
• Het Nederlands Philharmonisch Orkest en
het Nederlands Kamerorkest hebben vanaf
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2014 voor een belangrijk deel de open plek
ingevuld die ontstond door het vertrek van
huisorkest Holland Symfonia. We zijn erin
geslaagd hiervoor een gemiddelde zaalbezetting
van 300 tot 400 bezoekers te realiseren. Dat is
minder dan gepland en voor orkesten van dit
niveau, die in Amsterdam vaak voor uitverkochte
zalen spelen, naar ons idee te weinig.
• Na de verbouwing van de Grote Zaal in 2014
wilden wij in nauwe samenwerking met
Patronaat popconcerten in de Grote Zaal
programmeren, die ook positief zouden
bijdragen aan het financiële resultaat van de
programmering. Daar zijn we voor ons gevoel
nog onvoldoende in geslaagd. Enerzijds blijkt
dat het landelijke speelveld voor de popmuziek,
mede naar aanleiding van de komst van nieuwe
zalen (013 in Tilburg en TivoliVredenburg
in Utrecht), behoorlijk veranderd is en dat de
concurrentie is toegenomen. Anderzijds is het
onder de rook van Amsterdam niet eenvoudig
om grote bands te contracteren.
• Eens in de twee jaar organiseren wij een
familiekerstvoorstelling rond het verhaal
van Scrooge van Charles Dickens, waarin
Haarlemse amateurs en professionals samen
spelen. De derde editie van dit spektakel, dit keer
met de titel Loes & Marlie en onder de bezielende
leiding van Brigitte Kaandorp, was met 24 uitverkochte voorstellingen een weergaloos succes.
Inmiddels kunnen we met recht spreken van een
nieuwe Haarlemse traditie, die eens in de twee
jaar de hele stad betrekt bij wat er op ons podium
gebeurt en onze missie Kloppend hart van de
stad meer dan waarmaakt.
Inspireren: zakelijke evenementen
De uitdaging voor de afdeling Sales en
Evenementen was groot: een stevige groei
van de opbrengsten uit zakelijke evenementen. Daarvoor is allereerst de afdeling zodanig

ingericht dat deze de acquisitie en begeleiding van
een stevige omzetgroei aankan. Daarbij is extra
ondersteuning gerealiseerd voor de specifieke
marketingcommunicatie van dit bedrijfsonderdeel. De afgelopen jaren zijn de omzet en daarmee
de opbrengsten uit zakelijke evenementen en de
daarbij behorende horecaproducten flink gegroeid.
We hebben nog niet het niveau van voor de crisis
bereikt, maar de aantrekkende economie van de
laatste tijd was een welkome steun in de rug.
Verbinden: de klant centraal
De afgelopen jaren is met enige vertraging een
CRM-strategie (voor klantrelatiebeheer)
in de organisatie uitgerold. Daarbij is een
nieuwe CRM-database in gebruik genomen. Na
een jaar gebruik kan gezegd worden, dat de eerste resultaten zichtbaar zijn. De respons op
nieuwsbrieven is gestegen, we zien meer omzet
op onderdelen waarvoor specifiek reclame wordt
gemaakt en het publiek reageert goed op onze
servicemails achteraf, waarin wij vragen naar
hun ervaring in onze zalen. Daaruit blijkt dat
de organisatie op alle fronten door het publiek
positief wordt gewaardeerd. De gemiddelde score
is een 8,4. De positief-kritische opmerkingen van
het publiek gebruiken we om concrete verbeteringen door te voeren in de organisatie en aan onze
producten en gebouwen. In de sector behoren we
tot de koplopers op het gebied van CRM en we
hebben inmiddels op verschillende plekken aan
collega-theaters uitleg gegeven over onze succesvolle aanpak.
Verbinden: donateurs voor
draagvlak en ondersteuning
Ook de fondsenwerving was de afgelopen
jaren een belangrijk aspect van ons beleid,
waarbij het in dit vakgebied altijd draait om
‘behoud’ en ‘groei’. Op het gebied van behoud
goed nieuws: de afgelopen jaren heeft ruim 75%

van de Founders (grote gevers) van het eerste uur
het schenkingscontract met opnieuw vijf jaar verlengd, een uitstekende score. Daarnaast is er een
bescheiden groei van het aantal particuliere
donateurs. Onze plannen voor het vooral online
werven van grote aantallen ‘kleine gevers’ werden
uitgesteld vanwege het vertraagd invoeren van
een goed CRM-systeem en langdurige uitval op de
afdeling. Inmiddels is het team weer compleet en
het CRM-systeem op orde, bij speerpunt 4 leest u
over onze plannen op dit gebied.
Verbinden: samenwerking
binnen en buiten de stad
Samenwerken speelt een centrale rol in onze
ambitie. Wij doen mee in vele netwerken in
en rond Haarlem. Daarnaast zoeken wij de
samenwerkingsmogelijkheden op en spelen
daarbij vaak een leidende rol. Enkele successen
van de afgelopen jaren:

• Het behalen van het gouden Green Key certificaat
voor duurzaam ondernemen - samen met alle
acht grote Haarlemse kunstinstellingen.
• De samenwerking met de tien theaters van de
Tafel der Gelijkgestemde Theaterdirecteuren
(TGT), onder meer op het gebied van marketing.
• Samenwerking op het gebied van gebouw
onderhoud met Patronaat en Toneelschuur
na de overdracht van de gemeentelijke budgetten
voor eigenaarsonderhoud in 2013.
• VIP –Vishal In Philharmonie, een samenwerking
waarbij kunstenaars van de Vishal een wisseltentoonstelling realiseren in de Philharmonie,
gedurende het hele seizoen.
• We werken sinds 2015 samen met een
wisselende groep jonge Nederlandse ontwerpers
in het project Dutch Design in de Philharmonie.
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Green Key uitreiking

Speerpunten in het
beleid voor 2017 – 2020

Ons beleid voor de komende jaren bouwt voort
op onze ambitie om te willen inspireren en verbinden. Voor ons staan de bewoners van Haarlem
en omgeving centraal. Hoe kunnen wij hen de
komende jaren nog beter in beweging brengen,
laten meedoen en een reis bieden langs de
nieuwste talenten, ontwikkelingen en ideeën?
De vijf speerpunten uit ons vorige beleidsplan
staan daarbij nog steeds fier overeind:
Inspireren
1. Culturele inspiratie bieden
2. Zakelijke evenementen faciliteren
op topniveau

Nieuwe, leidende woorden zijn als rode
lichtpunten in onze teksten zichtbaar:
meedoen, vernieuwing, persoonlijk en
op maat en duurzaam.
Meedoen – Steeds vaker nodigen wij onze bezoekers uit om mee te doen: mee te denken over de
programmering, mee te spelen in onze familiekerstvoorstelling, mee te kijken naar nieuw talent,
mee te praten over actuele thema’s die op onze
podia worden aangesneden.
Vernieuwing – De theater- en muziekpraktijk
is flink in beweging. Makers zoeken naar nieuwe
vormen en cross-overs van stijlen en genres. Het
publiek beweegt mee, is minder honkvast dan
vroeger en zoekt nieuwe ervaringen. Jong talent is
er in overvloed en zet zich af tegen de gevestigde
orde, op zoek naar nieuwe kansen. Wij geloven dat
het live optreden, het werkelijke contact tussen
artiest en publiek, nooit zal verdwijnen, maar
de vorm waarin dit contact tot stand komt
verandert. Wij gaan de komende jaren uitzoeken
wat de nieuwe rol van de traditionele podia
daarin kan zijn.
12

Persoonlijk en op maat – In een wereld die snel
verandert en waar oneindig veel mogelijkheden
zijn om je vrije tijd door te brengen, streven wij
naar een relatie met onze bezoekers die persoonlijk en op maat is. Dit doen we door naar de klant
te kijken en goed te luisteren naar zijn wensen,
maar ook door onze persoonlijkheid te laten zien,
authentiek te zijn, door ons Kompas in praktijk te
brengen.
Duurzaam – Als onderneming die met beide
benen in de maatschappij staat, voelen wij ons
verantwoordelijk voor toekomstige generaties
en de toekomst van onze onderneming en hebben wij duurzaamheid hoog in het vaandel staan.
Duurzaamheid betekent: verantwoord omgaan
met, en denken aan het welzijn van mensen in en
rond onze organisatie; verstandig en verantwoord
financieel beheer voeren; zuinig omgaan met onze
natuurlijke hulpbronnen.

Verbinden
3. De klant centraal zetten
4. Draagvlak en ondersteuning zoeken
bij particulieren en bedrijven in de regio
5. Samenwerken binnen en buiten de stad
Op alle fronten is het begin gemaakt. Hoe gaan
wij de komende jaren ons beleid intensiveren en
verdiepen? Hoe gaat Inspireren & Verbinden 2.0
eruitzien?

Speerpunt 1:
culturele
inspiratie bieden
De status van schouwburg en concertzaal van
Haarlem, de provinciehoofdstad van NoordHolland, schept verplichtingen! Wij bieden het
volledige palet aan podiumkunsten: van toneel tot
symfonische muziek, van cabaret tot popmuziek,
van musical tot jeugdtheater, amateurkoren en
orkesten. Naast een aansprekende programmering

voor een breed publiek uit Haarlem en omgeving,
zijn wij ook een inspirerende plek
voor meer verdiepend theater en muziek. Waar
bezoekers worden uitgedaagd, actief zijn en
inspiratie kunnen opdoen en met een hoofd
vol actuele vraagstukken onze zalen verlaten.
Haarlem zet aan tot denken en daar leveren wij
graag een stevige bijdrage aan. Tegelijkertijd
biedt onze programmering gelegenheid tot
zorgeloos genieten van een avondje uit.
De afgelopen jaren zijn wij daar goed in geslaagd
en wij zetten onze artistieke beleidslijnen van de
voorgaande jaren dan ook voort. Dat betekent
dat wij ons de komende jaren hard blijven maken
voor het presenteren van alle grote Nederlandse
toneelgezelschappen met hun inhoudelijk
verdiepende toneelaanbod, theaterpremières
in de Stadsschouwburg, een evenwichtig programma van klassieke (kamer)muziek in de
Philharmonie, een aansprekende programmering
voor jeugd en jongeren en de ondersteuning van
jonge podiumtalenten.
Onze programmering is voor het grootste deel
gebaseerd op het aanbod in Nederland en dus met
betrekking tot het gesubsidieerde aanbod ook
sterk afhankelijk van de gevolgen van de bezuinigingen door de rijksoverheid. De gevolgenvan de
recente adviezen en besluiten van het Fonds voor
de Podiumkunsten en de Amsterdamse Kunstraad
waren bij het schrijven van dit plan nog niet
bekend en zijn hierin dus niet verwerkt.
In lijn met het voornemen de klant centraal te
zetten, richten wij ons in de volle breedte van de
programmering op vier specifieke doelgroepen:
1. Jongeren – Wij merken dat jongeren
(16 – 25 jaar) niet zomaar de weg naar onze
podia vinden. We zetten ons de komende
13

Ro Theater met Van Waveren

cross-overs nieuwe inspiratie en dagen het publiek
uit mee op avontuur te gaan. Zij trekken een jonger
publiek aan. Wij dragen graag bij aan deze
zoektocht naar de vernieuwing van de muziekpraktijk, door mee te denken met de makers en
hen het podium te bieden, bijvoorbeeld in de series
Dutch Classical Talent en Trance Classique.
periode in voor meer bezoek door jongeren,
door hen mee te laten denken in klankbordgroepen en te stimuleren om ook mee te doen.
2. B
 ewoners van kanswijken – Bij onze derde
familiekerstvoorstelling Loes & Marlie hebben we nadrukkelijk verbinding gezocht met
Schalkwijk (zie kader Uitgelicht: inspiratie &
verbinding op p.9) De komende periode willen
we op een vergelijkbare manier en in nauwe
samenwerking met de gemeente Haarlem op
zoek gaan naar een vernieuwende verbinding
met specifieke ‘kanswijken’ in Haarlem.
3. Cultureel divers publiek - Haarlem is meer dan
het fraaie - maar overwegend ‘witte’ - historische
centrum van de stad. Wij werken in de komende
periode aan een betere aansluiting van onze programmering bij de culturele diversiteit in de stad
Haarlem. Mensen uit deze doelgroep kunnen
in een programmeringsgroep meepraten over
de juiste keuzes. Zo kunnen we beter in contact
komen met de verschillende culturele groepen
in Haarlem, zodat iedereen kan meedoen.
4. B
 ewoners van zorgcentra – Het Parktheater
in Eindhoven heeft met groot succes een project
opgezet, waarbij voorstellingen en concerten
live gestreamd worden naar zorgcentra, zodat
mensen die (fysiek) niet in staat zijn naar het
theater te gaan, toch kunnen genieten van de
podiumkunsten. Wij zetten ons de komende
periode in voor een vergelijkbaar systeem waarbij we bewoners van Haarlemse zorgcentra mee
kunnen laten genieten van de programmering
op onze podia.
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Voor dit vernieuwende doelgroepenbeleid is bijna
altijd aanvullende financiering noodzakelijk.
We gaan op zoek naar specifieke fondsen en
inkomstenbronnen om realisatie in de loop van
de planperiode mogelijk te maken.
Klassieke muziek
De afgelopen jaren hebben wij een succesvolle en
inspirerende klassieke muziekprogrammering
gerealiseerd met een groot accent op kamermuziek
in de akoestisch uitstekende Kleine Zaal. De
abonnementenseries zijn voor een deel van ons
trouwe publiek nog altijd een belangrijk houvasten
wij blijven hen daarmee verleiden en koesteren.
Daarnaast hebben wij ingezet op vernieuwing
met de serie ligconcerten onder de naam Trance
Classique.
We gaan de komende jaren nadrukkelijk op zoek
naar een jonger publiek dat meer geïnteresseerd
is in een wat avontuurlijker aanbod. Daarvoor
richten we een klankbord op van jonge (amateur-)
musici uit de vele jeugdorkesten in de regio, die
met ons meedenken over de toekomst. Hier
geldt: ‘doelgroep zoekt voorstelling’. Met behulp
van dit klankbord hopen we de wensen van jongeren beter te leren kennen.
Dat streven sluit goed aan bij een nieuwe generatie musici die nadrukkelijk op zoek is naar de
grenzen van de klassieke muziek. Musici als Remy
van Kesteren, Liza Ferschtmann, Lavinia Meijer
en Oene van Geel rekken de grenzen op, zoeken in

In de komende planperiode geven we onze vaste
huisbespeler Nederlands Philharmonisch
Orkest/Nederlands Kamerorkest een groter
publiek in Haarlem. Het is het enige serieuze
aanbod van symfonische muziek in Haarlem en
met inspirerende randactiviteiten heeft het orkest
Haarlem veel te bieden. Samen met het orkest,
en met hulp van zowel een nieuwe werkgroep uit
het publiek die met ons meedenkt als ook met
publieksonderzoek, stellen we een meerjarig
marketingplan op dat het orkest meer verankert in Haarlem. Tegelijkertijd streven wij naar
een optimale aansluiting in de programmering van
orkest en Philharmonie.
De stad Haarlem bezit twee wereldberoemde
toporgels met monumentale status: het Christian
Müller-orgel in de Grote of St. Bavokerk en het
Cavaillé-Coll-orgel in de Philharmonie. Beide
orgels staan centraal in twee belangrijke concert
series met internationale reputatie: de serie
Stadsorgelconcerten en de serie Uur van het
Orgel. De serie Stadsorgelconcerten kent een
lange traditie. Sinds 2008 is de organisatie van
deze van oorsprong gemeentelijke activiteit in
handen van Stadsschouwburg & Philharmonie
Haarlem. De komende periode is het de uitdaging
om na de aanstaande pensionering van stadsorganist Jos van der Kooy een nieuw tijdperk in te
luiden. In aansluiting op de inspanningen van het
Internationaal Orgelfestival Haarlem zetten ook
wij in op vernieuwing van het inhoudelijk aanbod
voor het grote orgel.

Populaire muziek
Na de zware tijden rond de cultuurbezuinigingen
durven wij weer te dromen over uitbreiding van
de muziekprogrammering in de Kleine Zaal.
Deze zaal is uitermate geschikt voor kleinschalige
pop, lichte muziek en wereldmuziek. De komende
planperiode gaan wij het aanbod in de Kleine Zaal
hiermee uitbreiden, waarbij we ervoor zorgen dat
dit aanbod uiteindelijk budgettair neutraal geprogrammeerd kan worden.
Wij worden regelmatig aangesproken op het
ontbreken van een aantrekkelijke programmering van jazzmuziek in Haarlem (een goed
voorbeeld van ‘doelgroep zoekt voorstelling’!). Wij
dragen graag bij aan de wederopbouw van Haarlem
Jazzstad en gaan de komende planperiode de serie
van vijf avontuurlijke concerten in Club Phil (onze
serie voor onbekende avontuurlijke muziek) uitbreiden met drie concerten onder de titel Jazz
Club Phil. Daarmee geven we de hedendaagse
Nederlandse jazz een plek in Haarlem. We hopen
een deel van onze Founders enthousiast te maken
om hierin mee te investeren. Er zijn contacten
met het festival Haarlem Jazz & More om te bekijken op welke wijze nadere samenwerking mogelijk
is. We ondersteunen De Pletterij met marketing en
publiciteit rond hun Impro (jazz)sessies.
De Grote Zaal is in 2014 mede verbouwd om in
samenwerking met Patronaat meer grootschalige popconcerten in Haarlem te kunnen programmeren en daarmee het profiel van Haarlem
als popstad - op een profijtelijke manier - verder
te versterken. Samen met Patronaat zetten wij
ons de komende periode in voor een frequentere popbespeling van de Grote Zaal. We hebben
daarvoor samenwerking gezocht met Theaters
Tilburg en 013, De Oosterpoort in Groningen en
MOJO Concerts om ook via deze kanalen gevoed
te worden.
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Na de verbouwing van de Grote Zaal is er, ook
technisch, veel meer mogelijk in de zaal. Deze
nieuwe mogelijkheden van de Grote Zaal worden
nog onvoldoende benut. In de praktijk blijkt de
organisatie van dergelijke nieuwe evenementen
vaak tijdrovend en financieel risicovol, terwijl
juist hier kansen liggen om de vernieuwing in de
podiumkunsten op te zoeken. Te denken valt aan
een Sportboekenbal, Rollerdisco, stijldansen, een
muziekfestival, dansfeesten met livemuziek, diner
dansant en meer. Om op dit vlak een belangrijke
stap te kunnen zetten, overwegen wij de samenwerking met een (tijdelijke) producent.
Theater en dans
Op dit moment hebben we op het gebied van
toneel, muziektheater, dans en jeugdtheater
nauwe samenwerkingsverbanden met gezelschappen en ensembles op basis van gedeelde
doelstellingen en wederzijdse interesses. Dit geldt
voor Scapino Ballet, NDT2, NTGent, Orkater
en Oorkaan. Wij vinden het belangrijk dat ook
bij deze gezelschappen het publiek een centrale
plaats krijgt. Hoe kunnen wij in samenwerking
met deze sleutelgezelschappen en andere schouwburgen in het land het serieuze en inhoudelijk
verdiepende aanbod een goede voedingsbodem geven in Haarlem en hoe kunnen wij
de stem van het publiek meenemen richting de
makers? Wij zijn daarvoor actief in het overleg van
schouwburgen en BIS-gezelschappen (dit zijn de
acht landelijk gesubsidieerde toneelgezelschappen). Daarnaast zijn wij ook met andere gezelschappen in gesprek over de toekomst; ook zij zijn
immers op zoek naar vernieuwing.
Sinds de heropening van de Stadsschouwburg
hebben wij in nauwe samenwerking met de
Toneelschuur ingezet op een brede presentatie van
het serieuze en verdiepende Nederlandse toneel.
Daarmee doet Haarlem zijn naam als toneelstad eer
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aan. Dat neemt niet weg dat er nog een wereld te
winnen is aan nieuw publiek voor het serieuze
toneel. Daar gaan wij de komende jaren mee verder en als toonaangevende landelijke toneelschouwburg gaan wij het gesprek met de gezelschappen
over de toekomst aan. Wij investeren in het contact
van onze programmeurs met het publiek over de
inhoud van de programmering en gaan op zoek
naar de vernieuwing in de podiumkunsten.
Scrooge
Na drie edities van onze familiekerstvoorstelling
Scrooge is een heuse Haarlemse traditie ontstaan, waarin professionals en amateurs eens in de
twee jaar Haarlem onderdompelen in een heerlijke
feelgood kerstsfeer. Voor de komende jaren is het de
uitdaging iedere keer weer een verrassende invalshoek te vinden om heel Haarlem bij dit gemeenschapsproject te betrekken en veel Haarlemmers te
laten meedoen. In de laatste editie Loes & Marlie,
onder leiding van Brigitte Kaandorp, hebben we
een verbinding gelegd met de ‘kanswijk’ Schalkwijk
(zie kader Uitgelicht: inspiratie & verbinding op
p.9). Daardoor konden leerlingen van verschillende
basisscholen in Schalkwijk meespelen in deze productie. Voor de komende edities zetten we in op een
versterking van deze verbinding en het uitbouwen
met andere kanswijken.
Festivals
Haarlem kent een aantal aansprekende en
succesvolle festivals. Enkele van die festivals
(Internationale Koorbiënnale, Internationaal
Orgelconcours, Stripdagen, Haarlem Cultuur
Festival, 2 Turven Festival) spelen zich (ten dele)
af in onze zalen en het spreekt vanzelf dat wij die
festivals waar mogelijk ondersteunen. Met marketing en publiciteit, met kaartverkoop, met horeca,
en met de nodige geestdrift. Daarnaast zijn er
grote festivals (Schalkwijk aan Zee, Parksessies,
Bevrijdingspop, Haarlem Jazz & More) die zich

elders in en om de stad afspelen. Waar mogelijk
zoeken wij samenwerking of bieden wij ondersteuning in de vorm van het delen van vakkennis,
materialen en publiciteit. Vernieuwend is voor
de komende periode het meeprogrammeren van
onderdelen van deze festivals, zoals in 2016 het
geval was bij de Parksessies.
Amateurs
Haarlem kent een rijk amateurleven rond
koren, muziek, theater en dans. Veel van deze
initiatieven weten onze podia te vinden, maar
velen worden ook afgeschrikt door de noodzakelijke kosten die wij moeten doorberekenen. Wij
hanteren al sinds de heropening van de podia
aangepaste tarieven voor de amateurs, toch blijkt
dit onvoldoende om alle amateurinitiatieven tegemoet te kunnen komen. Tegelijkertijd zien we dat
het juist vaak de amateurinitiatieven zijn die de
Kloppend Hart-gedachte uitstekend uitdragen en
die midden in de Haarlemse gemeenschap staan.
Wij gaan de komende planperiode nadrukkelijk onderzoeken hoe wij de vele amateur
initiatieven in Haarlem beter kunnen ondersteunen (bij planvorming, fondsenwerving,
publiciteit enz.) en beter kunnen integreren in het
totale aanbod dat zich in onze gebouwen afspeelt.
[N.B. Met betrekking tot dit onderwerp gaan wij in
overleg met de gemeente Haarlem om samen een
stap te zetten om het amateurleven in Haarlem
structureler te ondersteunen.]
Stadsschouwburg Haarlem 100 jaar!
Op 30 september 2018 is het precies 100 jaar
geleden dat de Haarlemse schouwburg werd
geopend. Die dag geven wij de aftrap voor het
jubileumseizoen 2018 – 2019 dat bol zal staan
van activiteiten die de 100-jarige geschiedenis van
de Stadsschouwburg belichten. Er zal aandacht
zijn voor de rijke schare aan Haarlemse artiesten,

Uitgelicht: een voorbeeld van
vernieuwing: De Grote Kunstshow
Samen met Frans Hals Museum/De Hallen
Haarlem organiseert Stadsschouwburg
Haarlem in december 2016 voor het
eerst De Grote Kunstshow in Haarlem. De
oorspronkelijke bedenkers, Johan Idema
en Nina Folkertsma, rolden het concept
van De Grote Kunstshow al eerder uit in
Stadsschouwburg Amsterdam. Zij hebben
op verzoek van de Haarlemse partners een
concept ontwikkeld voor een schouwburg en
een museum in een kleinere provinciestad. In
De Grote Kunstshow wordt beeldende kunst
in een theatrale setting voor het publiek op
het podium van de schouwburg gepresenteerd. Theaterpubliek komt in aanraking met
beeldende kunst en museumpubliek komt in
aanraking met theater. Een mooi voorbeeld
van een nieuwe vorm van podiumkunst.
Deze nieuwe editie wordt ontwikkeld in
samenwerking met culturele instellingen in
Leiden en Den Haag.
de geschiedenis van het Haarlemse toneel met het
fameuze gezelschap Toneelgroep Centrum, het
rijke Haarlemse amateurleven, de grote artiesten
die in de Haarlemse Stadsschouwburg zijn begonnen (onder meer Freek de Jonge, Herman van
Veen, Igoné de Jongh) en natuurlijk in december
2018 een jubileumeditie van onze familiekerstvoorstelling Scrooge. Kortom een theaterseizoen dat Haarlem nog lang zal heugen. Iedere
Haarlemmer krijgt de kans om mee te doen. De
jubileumactiviteiten bieden daarmee kansen voor
onvergetelijke ontmoetingen tussen publiek en
bespelers. Het jubileum moet zorgen voor een nog
betere verankering van de Stadsschouwburg in het
leven van de Haarlemmers, waarmee het theaterbezoek een extra impuls krijgt tot ver na 2018.
Voor de activiteiten rond het jubileum van de
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Stadsschouwburg, inclusief een jubileumeditie van
onze familiekerstvoorstelling Scrooge, zijn aanvullende fondsen nodig. Hiervoor starten wij een
aparte wervingscampagne.

Speerpunt 2:
zakelijke evenementen faciliteren
op topniveau
De Philharmonie, met haar open foyer, grote
diversiteit aan zalen en uitstekende technische
mogelijkheden, leent zich bij uitstek voor congressen, beurzen, seminars en bedrijfsfeesten. In de
monumentale binnenstad van Haarlem is de
Philharmonie de grootste en best geoutilleerde locatie voor de zakelijke markt. Vanuit
deze positie leveren wij actief een bijdrage aan de
ontwikkeling van Haarlem als congresstad.
Voor onze organisatie zijn de opbrengsten
uit zaalverhuur en horeca een belangrijke
inkomstenbron. Ons voltallige team heeft de
ambitie de zakelijke dienstverlening tot een succes te maken en daarmee een belangrijke bijdrage
te leveren aan een financieel gezonde organisatie, die steeds beter in staat is eigen inkomsten
te genereren. Er is een goede wisselwerking
tussen onze culturele en zakelijke dienstverlening. De sprankeling en energie die uitgaan
van onze voorstellingen dragen bij aan de warme
gastvrijheid en flexibiliteit die nodig zijn voor
een geslaagd zakelijk evenement. De strakke
organisatie en servicegerichtheid die komt kijken
bij het organiseren van een zakelijk evenement
komt ook de culturele dienstverlening ten goede.
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De komende periode zoeken wij deze ‘kruis
bestuiving’ nadrukkelijker op om ervan te leren en
daarmee zowel cultureel als zakelijk meer groei te
realiseren.
Voor de komende jaren zetten wij ook voor de
zakelijke markt in op een klantreis op maat
die van het begin tot het einde klopt: vanaf de
eerste zoekende blik op onze website, het parkeren
in de stad en de eerste indruk van ons prachtige
gebouw met zijn inrichting van Dutch Design tot
aan een flexibel en oplossingsgericht offertetraject
en het draaien van een perfect evenement met
een passend concept voor eten en drinken en een
geoliede technische ondersteuning, eindigend met
een hartelijke groet door de portier bij vertrek, een
vlotte administratieve afhandeling en een proactief aftersalesgesprek.
De komende jaren zien wij nog ontwikkelingsmogelijkheden op het gebied van eten en
drinken en hopen wij met het vernieuwen
van concepten gasten net zo te kunnen verrassen als met onze gebouwen en onze gastvrije
dienstverlening.
Naast het behoud van bestaande vaste gasten,
zetten wij de komende periode in op het
uitbouwen van ons klantenbestand voor
de Grote Zaal, voor congressen en partijen voor
600 of meer bezoekers. Waar mogelijk zullen wij
gebruik maken van overloop van de overspannen
congresmarkt in buurstad Amsterdam. Wij doen dit
graag samen met onze partners in de stad:
de hotels, de horeca en Haarlem Marketing.
Samen met deze partijen zetten wij ons ook in voor
verbetering van de noodzakelijke randvoorwaarden
voor Haarlem als congresstad, zoals bijvoorbeeld
het parkeerbeleid en de bereikbaarheid.
Wij mikken voor de huurinkomsten in de periode
2017 tot en met 2020 op een voorzichtige groei.

Speerpunt 3:
de klant
centraal zetten
Jarenlang is in de theatersector voornamelijk
gedacht vanuit het aanbod, dus vanuit voorstelling
zoekt doelgroep. De wereld om ons heen verandert
drastisch en snel. Vanuit het informatietijdperk
zijn we aangekomen in ‘het tijdperk van de klant´.
Online kan de bezoeker makkelijk vergelijken
wat er allemaal aangeboden wordt, de concurrentie in de vrijetijdsmarkt is groot, er is minder
merktrouw en er wordt steeds later besloten tot
aankoop van een kaartje. In deze markt is dialoog
met en serviceverlening aan bezoekers van groot
belang. Dit heeft ook in de theatersector tot een
cultuuromslag geleid: de aandacht wordt steeds
meer verlegd naar de vraagzijde, de klant. Ook bij
ons. Het is nu: doelgroep zoekt voorstelling. Hoe
zorgen wij ervoor dat theater- en concertbezoek nadrukkelijk op de agenda staat bij onze
(potentiële) bezoekers? Om dat te bereiken
hebben wij de klant in ons denken en doen centraal gezet door het implementeren van een
organisatiebrede CRM-strategie. CRM staat

voor Customer Relationship Management oftewel
Klant Relatie Beheer (in dit stuk verder CRM). Dit
is een bedrijfsstrategie die gebaseerd is op klantinzicht. Wij willen onze bezoekers goed leren kennen, hun wensen en behoeften in kaart brengen
om vervolgens persoonlijk en op maat service te
kunnen bieden, de klanttevredenheid nog verder
te vergroten en een duurzame relatie op te bouwen. Dat leidt uiteindelijk tot meer tevreden
bezoekers, meer verdiensten en meer continuïteit en stabiliteit voor onze onderneming.
Onze klanten zijn niet alleen de bezoekers van
onze culturele voorstellingen, maar ook onze zakelijke klanten, bespelers, Founders, Cultuurdragers
en sponsors. Het is een bedrijfsbrede strategie,
waar alle medewerkers bij betrokken worden en
die bij al onze beslissingen en handelingen voortdurend leidend moet zijn.
Het aanstellen van een CRM-coördinator en het
vorig jaar geïmplementeerde CRM-systeem
beginnen de eerste vruchten af te werpen.
Het persoonlijk en op maat informeren van
onze gasten, het vragen naar hun ervaring via
de servicemails na een voorstelling, concert of
evenement en het opzetten van een gedegen
klachtenafhandeling hebben ons serviceniveau
verhoogd en de voorverkoop ten opzichte van
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Uitgelicht: inspirerend Dutch Design
Sinds 2015 is Philharmonie Haarlem
een ‘open huis’ voor Dutch Design. Pas
afgestudeerde jonge ontwerpers kunnen
hun ontwerpen naast dat van gevestigde
collega’s laten zien. Het publiek kan gebruik
maken van een wisselende collectie duurzame en comfortabele designobjecten in de
foyers. Als het publiek een object wil aanschaffen, dan leggen wij contact tussen de
bezoeker en de ontwerper. Met het project
Dutch Design in de Philharmonie ontstaat
een nieuwe culturele dimensie die bijdraagt
aan de totaalbeleving van het publiek in
het gebouw.
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vorig seizoen doen stijgen. Wij verwachten
dat deze ingezette weg ook op langere termijn
voordelen oplevert en streven naar een groei
van 5% van de bezoekers voor de komende
jaren. Inmiddels worden we gezien als een
van de koplopers in CRM in de branche.
Nu de basis voor een goed CRM-beleid is gelegd, is
het tijd om te intensiveren en vernieuwing op te
zoeken. In de commerciële sector wordt al langer
gewerkt met customer journey mapping, een techniek om de kennis over, en de interactie met de
klant te verdiepen. Deze techniek gaan we gebruiken om de klantreis organisatiebreed (met
betrokkenheid van alle afdelingen én een representatieve groep klanten) gedetailleerd in kaart
te brengen. De klantreis van onze kaartkopers
begint al bij het allereerste contact via de website,
social media of de seizoenbrochure en behelst
alles wat met een bezoek aan onze zalen te maken
heeft. Van parkeren tot een nageniet-arrangement, van het makkelijk kunnen printen van een
e-ticket, de stoelen in de zaal, de kwaliteit van een
concert of voorstelling tot de geserveerde wijn en
de servicemail achteraf. Voor de zakelijke klant en
de bespelers ziet die ‘reis’ er weer anders uit.

Uitgelicht: de volgende stap in CRM
automatische fondsenwerving
Bezoekers die net naar een voorstelling
of concert zijn geweest en in de toekomst
nog een reservering hebben staan, in
onze regio wonen en nog geen donateur
zijn, krijgen automatisch een verzoek om
Cultuurdrager te worden. Het CRM-systeem
selecteert de juiste klanten en houdt er
rekening mee dat dit verzoek niet te vaak
wordt verstuurd, maar slechts eens in het
halfjaar. We werken inmiddels vanaf eind
februari 2016 op deze manier en het heeft
al een conversie (aantal aangeschreven
klanten dat overgaat tot een donatie) van
ruim 3 % opgeleverd; dat is een uitstekende
score in de wereld van de e-commerce.

De klantreis is langer en complexer geworden
en als theater willen wij op ieder moment van
de klantreis actief zijn en ons publiek van dienst
zijn. Publiek dat niet alleen een goede dienstverlening wil, maar ook verrast wil worden. Dit
proces maakt dat de klantgerichte houding van de
medewerkers nog beter verankerd wordt en het
geeft ons aanwijzingen voor verbeteringen en voor
nieuwe kansen. We wisselen expertise over dit
onderwerp uit met andere theaters.

Speerpunt 4:
draagvlak en
ondersteuning
zoeken bij particulieren en bedrijven
in Haarlem en
omgeving
De afgelopen jaren hebben wij bij de fondsenwerving nadrukkelijk ingezet op de werving van
particuliere donateurs. Voor de komende jaren
willen wij de groep van Founders (grote
gevers) en Cultuurdragers (kleinere
gevers) verder uitbreiden.
Het aantal Founders willen we jaarlijks met 10%
laten groeien. Founders worden aangemoedigd om
hun netwerk aan te spreken en zo de cirkel uit te
breiden. Dit kan door anderen uit te nodigen voor
kleine evenementen zoals Club Philconcerten,
door geïnteresseerden tijdens de tweejaarlijkse
J.C. Krol-soiree te introduceren, of door mensen
laagdrempelig te laten kennismaken door middel
van een Founderschap-cadeaukaart. Dit laatste
was bij de introductie in 2015 een groot succes.
Wij verwachten dat ook de groei van het aantal
Cultuurdragers doorzet. De eerste wervingspilots
zijn positief verlopen en deze kunnen de komende
jaren op grotere schaal worden toegepast. We
denken aan gerichte incidentele mailingen, een
doorlopende online wervingscampagne en
telemarketing (op dit vlak is er sprake van
vernieuwing). Het aantal cultuurdragers kan zo
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jaarlijks met 150 donateurs groeien. Ons
CRM-systeem is daarbij behulpzaam voor het
selecteren van de juiste doelgroepen.
Een belangrijk onderdeel van onze strategie
is behoud van particuliere gevers. Voor de
Founders geldt dat deze grote gevers zich door
goede dienstverlening en een persoonlijke
benadering betrokken voelen en dat de uitstroom laag is. Ook de Cultuurdragers blijven we
op vergelijkbare wijze bij onze organisatie betrekken. Ze krijgen een welkomstcadeau als nieuwe
donateur, ontvangen vier keer per jaar een donateurs-nieuwsbrief en worden minimaal één keer
per jaar uitgenodigd voor een evenement.
Werving van nalatenschappen wordt steeds
gangbaarder bij culturele organisaties, die daarmee inspelen op demografische ontwikkelingen.
De komende tientallen jaren zullen meer mensen
overlijden, zij laten een groter vermogen na en
ze nemen vaker goede doelen op in hun testament. Voor Stadsschouwburg & Philharmonie
Haarlem ligt op dit vlak in de komende
periode de vernieuwing. Omdat het onderwerp
persoonlijk is en vaak gevoelig ligt, zetten wij
in op de ontwikkeling van onze expertise op dit
terrein, gevolgd door een stappenplan dat ruimte
laat voor input van de doelgroep zelf en het
zorgvuldig uitzetten van een procedure. Waar
mogelijk zal samenwerking met andere culturele
instellingen gezocht worden. We verwachten
dat dit ertoe zal leiden dat Stadsschouwburg &
Philharmonie Haarlem over enkele jaren bij een
deel van onze trouwste bezoekers zal worden
opgenomen in hun testament, waarmee de basis
onder onze organisatie wordt verstevigd.
Ook het Haarlemse bedrijfsleven is gebaat
bij een goed cultureel klimaat in de stad, omdat
dit ten goede komt aan de bedrijvigheid, levendig22

heid en het vestigingsklimaat in de stad. Wij
bieden het bedrijfsleven verschillende
manieren om onze bondgenoot te worden.
De bereidheid van bedrijven om te sponsoren
is voor een belangrijk deel afhankelijk van
de economische situatie. Omdat de economie
sinds het begin van de crisis slechts voorzichtig
herstelt, zijn onzeverwachtingen op dit terrein
bescheiden. Wij zijn blij met de actieve betrokkenheid van onze huidige hoofdsponsors:
Rabobank Haarlem en omstreken en Pot Jonker
Advocaten. Een kleine stijging verwachten wij
bij het aantal MKB-bedrijven dat is aangesloten
bij onze bedrijvenkring (het Thomas Wilson
Genootschap) en op diverse manieren betrokken
is bij onze voorstellingen.
Het indienen van subsidieaanvragen bij
vermogensfondsen voor bijzondere
projectenblijft kansen bieden, bijvoorbeeld
voor de eigen kerstvoorstelling en voor het
leggen van extra accenten binnen onze
programmering. Onze verwachtingen op dit
front zijn voorzichtig, gezien het grote aantal
aanvragen dat de particuliere en overheids
fondsen (na alle bezuinigingen) tegenwoordig
ontvangen. Waar mogelijk maken we gebruik
van de regelingen van het Fonds Podiumkunsten
voor de programmering. Verder vestigen we
onze aandacht op een goede match met fondsen
die op andere terreinen actief zijn, zoals bijvoorbeeld onderhoud van monumentale gebouwen
en duurzaamheid.
Belangrijke ambassadeurs van de organisatie
zijn onze eigen medewerkers en onze vrij
willigers. Een aantal van hen is al zeer actief
op het gebied van fondsenwerving. Het betrekken
van deze groep zal in de komende periode geïntensiveerd worden.

Op een aantal gebieden is Stadsschouwburg &
Philharmonie Haarlem verder dan andere theaters.
Wij willen de opgedane kennis in fondsenwerving delen met branchegenoten en leren
van de ervaringen van anderen. Dit gebeurt
onder andere door deelname aan het Netwerk
Cultuurmecenaat.

Speerpunt 5:
samenwerken
binnen en buiten
Haarlem
Wij maken als organisatie verbinding door samen
te werken. Het is onze ambitie om evenals voorgaande jaren in samenwerking leidend op te
treden waar dat kan en open te staan voor
uitnodigingen tot samenwerking wanneer
deze passen bij onze doelstellingen. Door
de verbinding met anderen ontstaat synergie en
uiteindelijk meerwaarde voor onze bezoekers
en zakelijke klanten en voor onszelf. Ook in de
komende periode zullen wij samenwerking intensiveren door kansen ook buiten onze sector en buiten de stadsgrenzen op te zoeken. Samenwerken
is een instrument dat niet alleen op het hoogste
niveau in de organisatie, maar in alle lagen van de
organisatie wordt aangemoedigd en ondersteund.
Iedereen moet op dit vlak kunnen meedoen.

Uitgelicht: de donatiebox
In Londen struikel je erover. Ieder museum en
veel theaters hebben hem pontificaal bij de
entree staan: een collectebus of een donatie
box. Vaak een saaie glazen doos waar je
geld in kunt gooien, soms een iets creatiever
‘speeltje’ waar de ingeworpen munten via
grappige radertjes op de bodem van de box
belanden. Dat moet leuker en aantrekkelijker
kunnen, dachten wij. Wie kunnen dat beter
bedenken dan een stel studenten Industrieel
Ontwerpen uit Delft? En wie kunnen dat
beter bouwen dan Perspekt Studio’s in
Haarlem? Vlak voor de zomer presenteerden
wij onze gloednieuwe donatiebox.
Een speels element in de hal van de
Stadsschouwburg, dat het publiek triggert
om er iets in te gooien. Via knoppen kan het
publiek de bijdrage sturen naar een zelf gekozen goed doel in de programmering van de
Stadsschouwburg. Op een vrolijke en speelse
manier maken wij het publiek zo bewust van
de mogelijkheid donateur te worden en zelf
medeverantwoordelijkheid te dragen voor de
culturele voorzieningen in hun stad.

• Gemeente Haarlem – De gemeente
Haarlem is de belangrijkste stakeholder van
Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem. Wij
streven ernaar ook in de komende periode de
hechte samenwerking met de gemeente op inhoudelijk en praktisch gebied voort te zetten, om
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De cultureel ondernemer
Stadsschouwburg &
Philharmonie Haarlem
zo effectief en efficiënt een waardevolle bijdrage
aan de stad en haar burgers te kunnen leveren.
Ons beleidsplan sluit aan bij de doelstellingen
van de gemeente Haarlem (zie bijlage D, p. 43).
Vernieuwend is op dit gebied de inhoudelijke samenwerking die we met de gemeente
willen aangaan met betrekking tot de
kanswijken.
• Samenwerking met culturele partners in de
stad – Wij werken met verschillende culturele
instellingen in Haarlem samen op het gebied
van ICT, het beheer en onderhoud van de culturele podia, de afstemming van de programmering (Dubbelspel en Kleintje Cabaret met
de Toneelschuur, grote popconcerten met het
Patronaat), de gezamenlijke marketing en het
gezamenlijk ontwikkelen van strategie en cultureel beleid in de stad (onder meer De Pletterij).
Een vernieuwend speerpunt op dit vlak is het
gezamenlijk plannen van grootschalige evenementen voor de lange termijn. Zoals het culturele jaar 2018 waarin de Stadschouwburg haar
100ste verjaardag en de Toneelschuur zijn 50e
verjaardag viert en de twee grote musea beide
een blockbustertentoonstelling hebben gepland.
Voorts geven wij met de Haarlemse kunstinstellingen een belangrijk vervolg aan het gezamenlijke Green Key project.
• Binnen de stad, maar ook daarbuiten,
dragen wij bestuurlijk en anderszins bij
aan netwerken die ertoe doen en waar we
een verschil kunnen maken. Als ondernemers
hebben wij een groot belang bij alles wat onze
stad betreft. Onze bijdrage namens de culturele
instellingen aan de Centrum Management Groep,
Haarlem Marketing en het nieuw op te richten
Congresbureau Haarlem zijn voorbeelden van
manieren om dat belang om te zetten in actie.
Buiten de stad zijn wij onder andere actief in
de branchevereniging VSCD, de werkgeversvereniging WNP, de Tafel der Gelijkgestemde
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Theaterdirecteuren en Theater Locaties
Nederland. Een compleet overzicht van deze
betrokkenheden is te vinden in bijlage C.
• Meermalen per jaar coproduceren wij activiteiten die ons na aan het hart liggen, zoals
het Haarlem Cultuurfestival, het Internationaal
Orgelfestival Haarlem, de Internationale
Koorbiënnale, de talentencompetitie Op de
Stip, het Kennemer Goede Doelen Gala (dat
wij organiseren samen met tien Rotaryclubs
uit Kennemerland) en diverse andere culturele
festivals in onze gebouwen (Kunstlijn, Popronde,
2 Turven Festival). Rondom deze activiteiten
ontstaan partnerships die onze band met
vele delen van de stad versterken. Extra
vermelding verdient het project V.I.P. (Vishal
in de Philharmonie), waarbij kunstenaars van
de Vishal tijdelijk exposeren in de foyer van de
Philharmonie. Deze lijn zullen wij, indien de
middelen het toelaten, ook in de komende jaren
voortzetten.

In dit hoofdstuk beschrijven wij hoe
Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem
zich op verschillende fronten een actief en
duurzaam cultureel ondernemer toont. Om
onze plannen de komende jaren te kunnen
realiseren, moet er een degelijke, goed functio
nerende en flexibele organisatie staan die zich
makkelijk aanpast aan de eisen van deze tijd.

Vernieuwing
De organisatie is gespitst op vernieuwing.
Vernieuwing in werkprocessen, maar ook in
systemen (we gaan ons heroriënteren op een
geautomatiseerd kaartverkoopsysteem en een
planningsysteem), technische middelen (we
hebben de afgelopen jaren heel veel traditionele
verlichting vervangen door ledverlichting) en
producten (we gaan ons heroriënteren op ons
horeca-aanbod). We vragen ons af: waar kunnen
wij aansluiten bij en vooroplopen met de laatste
ontwikkelingen en profiteren van nieuwe inzichten? Onder het kopje ‘Lerende organisatie’ meer
over de manier waarop wij dit doen.

Personeel
De podiumkunsten zijn arbeidsintensief en
betrokken personeel is ons belangrijkste
kapitaal. Een weloverwogen personeelsbeleid
en een goede organisatie van het werk zijn de
pijlers onder een voor de lange termijn stabiele
en duurzame onderneming. Het sturen op
prestatie en kwaliteit heeft hoge prioriteit. Wij
streven intern naar een open, informele en heldere
communicatie en samenwerking. De organisatie
werkt met een jaarlijkse cyclus van beoordelings-

en functioneringsgesprekken, waarmee de medewerkers in hun ontwikkeling worden begeleid.
Tevredenheid
Uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek
van 2015 blijkt een hoge mate van tevredenheid
onder de medewerkers ten aanzien van hun werk
en de organisatie. Onze teamleden zijn er trots
op dat ze voor Stadsschouwburg & Philharmonie
Haarlem mogen werken. Daarbij werd tevens duidelijk dat de werkdruk de afgelopen jaren als
gevolg van de bezuinigingen is toegenomen
en dat we bewust ruimte moeten scheppen voor
de noodzakelijke reflectie en persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden. In samenwerking met de
Ondernemingsraad pakken wij de komende jaren
een aantal aandachtspunten uit het onderzoek op.
Het medewerkerstevredenheidsonderzoek wordt
iedere twee jaar herhaald.
Samenstelling team
Tussen 2017 en 2019 bereikt een aantal van onze
medewerkers de pensioengerechtigde leeftijd.
Velen van hen hebben zich decennialang voor de
organisatie ingezet. Hun vertrek betekent een verlies aan kennis en ervaring. Gezamenlijk bekijken
we hoe we hun opvolging het beste vorm kunnen
geven. Waar mogelijk en zinvol, past de organisatie de principes van flexibel werken toe.
Werken met vrijwilligers
Sinds 2014 werkt Stadschouwburg &
Philharmonie Haarlem structureel met vrijwilligers, een belangrijke vernieuwing die wij
doorzetten. Met name op het gebied van hospitality en publieksbegeleiding tijdens voorstellingen
kunnen vrijwilligers een grote bijdrage leveren
aan onze klantgerichte beleidsvoornemens.
Vrijwilligers zijn tegelijkertijd donateurs (van hun
eigen tijd) en belangrijke ambassadeurs voor de
organisatie, de gedachte om te ‘verbinden’ komt
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hier nadrukkelijk tot uiting. Op basis van de
positieve ervaringen van de afgelopen jaren
breiden we de inzet van vrijwilligers in de
komende jaren uit, met als doel een verdere
verbetering van het serviceniveau voor onze
theaterbezoekers, zakelijke klanten en bespelers.
Lerende organisatie
De slagvaardigheid en effectiviteit van de organisatie is belangrijk om de komende jaren succesvol
te kunnen zijn. Het lering trekken uit het werk
en het verder ontwikkelen van onze kennis en
gezamenlijke deskundigheid zijn hierbij cruciaal –
vernieuwen is hier onlosmakelijk mee verbonden. Wij maken als organisatie gebruik van diverse
mogelijkheden op dit terrein. Voorbeelden hiervan
zijn projectmanagement en -evaluaties, casus
besprekingen, werkbezoeken aan andere theaters,
dagje meelopen met een andere afdeling en uiteraard opleidingen op het vakgebied. In de komende
periode zullen wij vaker projectmatig werken met
als doelstelling dat medewerkers van verschillende
afdelingen samen werken aan een gemeenschappelijk doel en daarbij gaandeweg ook meer inzicht
krijgen in elkaars bijdrage in het resultaat. Het project voor het behalen van het Green Key certificaat
is een goed voorbeeld van een dergelijke succesvolle
aanpak.
Social Return on Investment (SROI)
SROI is vanaf 2014 onderdeel van het gemeentelijke subsidiebeleid en wordt ingezet om mensen
te activeren naar werk en om de opleidingskansen
voor (jonge) mensen te vergroten.
Tot de specifieke doelgroepen worden onder
andere gerekend: leerlingen in het kader van BOL/
BBL-opleidingen, werkzoekenden zonder uitkering en herintreders vanuit een uitkeringssituatie.
Instellingen met een subsidie > € 500.000 dienen
minimaal 5% van hun loonsom te besteden aan
inspanningen die gericht zijn op het vergroten
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van de kansen op de arbeidsmarkt voor deze
doelgroepen. Stadsschouwburg & Philharmonie
Haarlem voldoet jaarlijks ruim aan deze voorwaarde
en biedt leerplekken aan verschillende stagiairs
binnen de afdelingen theatertechniek, marketing
en sales. Daarnaast werken wij bij openstaande
vacatures samen met het UWV om kandidaten
te werven.

Financiën
Ondanks de forse bezuinigingen op cultuur en de
economische tegenwind van de afgelopen jaren
is de financiële positie van Stadsschouwburg &
Philharmonie Haarlem op dit moment stabiel.
De afgelopen jaren heeft de organisatie twee
bezuinigingsrondes van de gemeente Haarlem
moeten opvangen. Deze structurele ingrepen
in de exploitatiesubsidie lopen tot en met 2018
jaarlijks op. Samen met de directe impact van de
bezuinigingen door de Rijksoverheid komen de
effecten van deze overheidsmaatregelen vanaf 2018
in totaal uit op een batenvermindering van bijna
een half miljoen euro ten opzichte van 2013.
Daarnaast heeft de gemeente Haarlem de afgelopen
jaren aanvullend regelmatig bezuinigd op het jaarlijks accrès (indexatie) op de subsidie. Ondertussen
liepen de kostenverhogingen, bijvoorbeeld als
gevolg van nieuwe cao-afspraken, gewoon door.
Impliciet betekende ook dit de afgelopen jaren een
stevige structurele inkomstenvermindering. Om
dit alles op te vangen, heeft Stadschouwburg
& Philharmonie Haarlem de afgelopen jaren in
de uitgaven gesneden, activiteiten verminderd
en ingezet op kostenverlaging door efficiency
en tegelijkertijd ingezet op inkomstenverhoging door betere zakelijke verhuur, hogere horecaomzetten, meer kaartverkoop en betere fondsenwerving. In de komende jaren blijven wij deze koers

van inkomstenverhoging waar mogelijk volgen.
Het grootste knelpunt in de financiële huishouding is het feit dat de organisatie nauwelijks
beschikt over een vrij besteedbaar weerstandsvermogen om onverwachte tegenslagen op te kunnen
vangen en ook in financieel minder gunstige tijden
de activiteiten voort te kunnen zetten. De afgelopen jaren konden er door de bezuinigingen en de
slechte economische situatie vrijwel geen reserves
opgebouwd worden. Onderdeel van het financieel beleid voor de komende jaren is bouwen
aan een passend weerstandsvermogen, zodat
de organisatie tegen een stootje kan.
Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem werkt
met een meerjarenbegroting en met rapportage-
instrumenten zoals KPI’s en maandelijkse
managementrapportages om zowel kosten- en
inkomstenstromen als prestaties beter en sneller
inzichtelijk te maken. Lastenverlaging door middel
van de bundeling van inkoop met andere (culturele) instellingen blijft onderdeel van de financiële
doelstellingen voor de periode 2017 tot en met
2020.
Businessmodel
Zonder steun van de overheid is de culturele
exploitatie van een schouwburg en een concertzaal niet levensvatbaar. Het is niet voor niets dat
de circa 150 schouwburgen en concertzalen in
Nederland allemaal in meer of mindere mate
worden gesubsidieerd. De organisatie streeft
naar een modernisering van het business
model, onder andere door het verbeteren
van de eigen inkomstenstromen uit kaart
verkoop, zakelijke verhuur, horeca en
fondsenwerving. Om dat te bereiken zetten wij
in op nieuwe strategieën om bezoekers te trekken en fondsen te werven, op verbetering van de
efficiency van de organisatie en op uitbreiding van
de samenwerking met andere partijen.

Ons huidige businessmodel laat zien dat onze
eigen inkomsten inmiddels 2/3 van de culturele
exploitatie (exclusief huisvesting) uitmaken. De
bezuinigingen die de gemeente Haarlem heeft
doorgevoerd hebben ons genoopt tot verdergaande verschuivingen binnen het businessmodel.
Ondanks die bezuinigingen trachten wij het
activiteitenvolume te handhaven. Tegelijkertijd
zien wij ook dat hierdoor de werkdruk op onder
delen in de organisatie fors is toegenomen.
Nieuwe bezuinigingen of economische
tegenslagen zullen onherroepelijk invloed
hebben op ons inhoudelijke programma.

Gebouwen
en techniek
Wij hebben de eervolle taak om zorg te dragen
voor de prachtige gebouwen die door de gemeente
Haarlem aan onze zorg zijn overgedragen. De
gemeente Haarlem stelt geoormerkte budgetten ter beschikking ten behoeve van onderhoud
en vervangingsinvesteringen. De invulling
hiervan ligt in handen van Stadsschouwburg
& Philharmonie zelf. De uitvoering van het
onderhoud op een niveau dat past bij de
functie en rol van de gebouwen, is voor ons
een topprioriteit. Tenslotte zijn de gebouwen
een essentieel onderdeel van de klantreis die een
bezoeker of klant bij ons meemaakt.
Gezamenlijk gebouwbeheer
Door de gemeente Haarlem is in 2013 het eigenarenonderhoud voor de gebouwen overgedragen aan de vier Haarlemse podia, die hiermee
gezamenlijk aan het werk zijn gegaan. Door
bundeling op inhoud en inkoop is naast een
efficiencyslag ook een kwaliteitsverbetering
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Sales en
Evenementen

gerealiseerd. In 2016 wordt de nieuwe werkwijze
voor het eerst geëvalueerd in samenwerking met
de gemeente Haarlem. Door de overdracht is een
unieke en geslaagde wisselwerking tussen gemeente
en podia ontstaan die inmiddels ook andere steden
en podia inspireert om op vergelijkbare voet met
elkaar in zee te gaan.
Automatisering: samenwerking in
de stichting BACH
Sinds 2005 heeft onze organisatie het systeembeheer ondergebracht bij de stichting BACH (Beheer
Automatisering Cultureel Haarlem), samen met
vier andere culturele organisaties in Haarlem
(Toneelschuur, Frans Hals Museum, HART en
Teylers Museum). Met een totale bezetting van
2,7 fte beheert deze stichting niet alleen alle ICTsystemen van de vijf organisaties, maar biedt ze
ook ondersteuning bij de inrichting van de digitale
infrastructuur. Deze samenwerking garandeert
een hoog serviceniveau en bereikbaarheid met een
uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.
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Duurzaamheid
Met de plaatsing van de grootste installatie
van zonnecollectoren in Haarlem op het dak van
de Philharmonie in 2010 deed de duurzaamheid nadrukkelijk haar intrede in onze organisatie. Theatergebouwen zijn energie-intensief
en wij beschouwen het als een taak voor de
komende periode om het energieverbruik
substantieel te verlagen. Stadsschouwburg en
Philharmonie hebben in 2016 voor het eerst
beide de gouden Green Key verdiend en traden
als ‘trekker’ op in het gezamenlijke Green Key
project van de grote Haarlemse cultuur
instellingen. Vanaf 2017 voegen wij aan het
behalen van dit keurmerk ook een gezamenlijk
publieksproject ten aanzien van duurzaamheid
toe; het thema in 2017 is ‘plastic’. Wij werken
actief mee aan het behalen van de doelstelling
Haarlem Klimaatneutraal 2030.

Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem heeft
in haar bestaan altijd zakelijke evenementen
gekend ter ondersteuning van de exploitatie. In de Stadsschouwburg zijn dit voornamelijk
voorstellingen van amateurgezelschappen en de
jaarlijkse uitvoeringen van regionale ballet- en
dansscholen. De Philharmonie is zeer geschikt
voor congressen, beurzen, seminars, tv-uitzendingen en bedrijfsfeesten op maat. Sinds
de renovatie en de heropening in 2005 zijn de verhuuractiviteiten van het gebouw, mede als gevolg
van de prachtige faciliteiten, fors gegroeid. Het
binnenhalen van meer nieuwe en profijtelijke
evenementen in met name de vernieuwde Grote
Zaal is een belangrijk speerpunt in het beleid.
De afdeling Sales en Evenementen verzorgt de
culturele en zakelijke verhuur in beide gebouwen.
De komende jaren ligt de focus van de afdeling op
acquisitie van nieuwe (grote) verhuringen en op
klantbehoud.

Horeca en
Hospitality
Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem heeft
de horeca-exploitatie van beide gebouwen in
eigen beheer. De afdeling Horeca en Hospitality
wordt centraal aangestuurd. Het team bestaat uit
een kleine groep vaste medewerkers aangevuld
met een grote groep van circa 50 oproepmedewerkers die via een payrollorganisatie bij ons werken.
Het volledige team is inzetbaar in beide gebouwen.

Brasserie Van Beinum, het theatercafé dat onderdeel uitmaakt van de Philharmonie, is verhuurd
aan een externe horecaondernemer.
Het leveren van een uitstekende dienst
verlening aan bezoekers, zakelijke klanten
en bespelers is in deze tijd een absolute
voorwaarde voor een moderne theater
organisatie: de ervaring van de gast wordt in
hoge mate beïnvloed door de dienstverlening
op het gebied van horeca en hospitality. Hoewel
dit onderdeel, op basis van een continu publieksonderzoek, door onze bezoekers goed wordt
beoordeeld, zien wij nog mogelijkheden om de
klantreis op dit punt aan te scherpen.
De soms zeer verschillende doelgroepen die
Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem trekt,
hebben vaak ook verschillende wensen met betrekking tot eten en drinken. Onderdeel van onze
CRM-strategie is dat ook in de horeca rekening
wordt gehouden met de specifieke wensen van de
gast. De afdeling Horeca en Hospitality speelt daar
actief en vernieuwend op in. De afgelopen jaren
zijn zo met succes het nageniet-arrangement en de
High Tea geïntroduceerd.
Daarnaast levert de afdeling Horeca en Hospitality
een belangrijke bijdrage aan de zakelijke verhuur
en daarmee aan de algehele omzet van de organisatie. Ook de komende jaren blijft het team
scherp letten op het verbeteren van het
horeca-aanbod, gericht op de specifieke wensen
van de zakelijke klanten.
De afdeling verzorgt tevens, in nauwe samenwerking met gebouwbeheer en techniek, alle facilitaire
zaken waaronder schoonmaak en Dutch Design
meubilair.
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Feiten en cijfers
2017 – 2020

Fondsenwerving
Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem heeft
sinds de heropening van de Stadsschouwburg in
2008 de fondsenwerving in de breedste zin van het
woord structureel aangepakt. Fondsenwerving
is in deze tijd een belangrijke bron van
inkomsten en draagt bij aan draagvlak binnen
en binding met de samenleving. Wij onderscheiden
bij onze fondsenwerving vier aandachtsgebieden:
1. Donaties en ondersteuning door particulieren
2. Sponsoring door bedrijven
3. G
 erichte subsidieaanvragen bij
vermogensfondsen
4. (nieuw) Nalatenschappen
Om fondsenwerving binnen onze organisatie een
goede basis te geven, hebben wij een fondsenwervingsstructuur aangebracht (zie het organogram in bijlage B). Een (onbezoldigde) Raad van
Advies, bestaande uit een groep betrokken particulieren uit de regio, adviseert de directie over
mogelijkheden om in de regio middelen binnen te
halen. De leden van de Raad van Advies zijn zelf
ook actief bij de werving.

Marketing en
communicatie
Het marketing- en communicatiebeleid van een
dubbelpodium met een belangrijk aandeel zakelijke evenementen en uitgebreide fondsenwerving
gaat over veel meer dan alleen marketing en publiciteit voor bijna 300 verschillende voorstellingen
en concerten. Wij onderscheiden vijf belangrijke
aandachtsgebieden:
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1. Identiteit van de organisatie
2. Interne communicatie
3. Kaartverkoop
4. Zakelijke evenementen
5. Fondsenwerving
Met de ingebruikname van het CRM-systeem
bijna een jaar geleden hebben we een belangrijk
hulpmiddel tot onze beschikking gekregen om
onze klanten persoonlijk en op maat te
kunnen bedienen. Het geeft ons de mogelijkheid
om het koopgedrag te analyseren en op het juiste
moment de juiste mensen te benaderen met de
meest effectieve middelen. De CRM-strategie
zal in de komende periode verder worden
verdiept en uitgebreid.
Op een afdeling als Marketing en Communicatie,
met een veelheid aan taken, is het makkelijk
om verstrikt te raken in de waan van de dag,
waardoor het gevaar bestaat dat de aansluiting
met nieuwe ontwikkelingen uit het oog wordt
verloren. Het is onze wens om de meest
recente marketinginzichten te gebruiken
en voorop te lopen bij nieuwe ontwikkelingen
om zo onze doelstellingen te kunnen bereiken.
Daarom maken we tijd vrij voor ‘speciale projecten’
waarin we nieuwe marketingtechnieken verkennen en ruimte hebben om nieuwe dingen uit te
proberen. Ook maken we plaats voor stagiairs en
afstudeerders (die onderzoek doen naar voor ons
relevante onderwerpen) om zo de organisatie te
voeden met ontwikkelingen op ons vakgebied.

De feiten
De organisatie Stadsschouwburg & Philharmonie
Haarlem heeft als rechtsvorm het stichtingsmodel, met een Raad van Toezicht en een tweehoofdige directie als bestuur. De Stichting volgt de
Governance Code Cultuur (zie bijlage A voor de
samenstelling van de Raad van Toezicht). Per 2016
telt de organisatie 48 fte’s die verdeeld zijn over 55
medewerkers.
De dienstverbanden van de oproepmedewerkers die
ingezet worden bij de kaartverkoop en de dienstverlening aan het publiek en genodigden bij concerten,
voorstellingen en evenementen zijn ondergebracht
bij een payrollorganisatie. Deze groep bestaat
uit gemiddeld 50 – 55 medewerkers. Daarnaast
beschikt de Stichting over 25 - 30 vrijwilligers die
bij concerten en voorstellingen naast de betaalde
medewerkers de serviceverlening naar het publiek
verzorgen.
De Stichting heeft geen winstoogmerk en is aangemerkt als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende
Instelling), hetgeen betekent dat giften en bijdragen van bedrijven en particulieren aftrekbaar zijn
voor de belastingen.
De Stichting ontvangt jaarlijks een exploitatiesubsidie van de gemeente Haarlem, gericht op het
cultureel exploiteren van de podia. De gebouwen
zijn eigendom van de gemeente en worden door de
Stichting van de gemeente gehuurd. De Stichting
ontvangt van de gemeente aanvullende subsidie
voor huur en onderhoudskosten. Naast de beide
subsidies van de gemeente Haarlem verwerft de
Stichting inkomsten uit: recettes van voorstellingen en concerten; zaalverhuur voor zakelijke
en culturele evenementen; horeca; bijdragen van
sponsors, particulieren donateurs en fondsen. Het

financieel boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem is
btw-plichtig.
De Stichting is lid van de WNP (Werkgevers
vereniging Nederlandse Podia) en aangesloten
bij de cao Nederlandse Podia.

De cijfers
Een eerste voorwaarde voor een gezonde bedrijfsvoering van Stadsschouwburg & Philharmonie
Haarlem is een stabiele financiële basis.
De afgelopen jaren hebben wij een redelijk constante en voorzichtig groeiende stroom inkomsten weten te realiseren uit de kaartverkoop voor
voorstellingen en concerten, zakelijke en culturele
verhuur, horeca-activiteiten en fondsenwerving.
Er is bewezen belangstelling voor de producten die
de organisatie biedt en wij verwachten dat deze
onderdelen ook in de komende jaren een stabiele
inkomstenpost in onze exploitatie blijven.
In de komende jaren streven wij ernaar de verschillende inkomstenstromen waar mogelijk verder
uit te bouwen. In dit hoofdstuk lichten wij deze
verwachtingen toe en schetsen wij het meerjarenperspectief tot 2020.
Uitgangspunten
• In 2018 is een daling van de personeelskosten
zichtbaar als gevolg van het uitstromen van een
aantal pensioengerechtigde werknemers.
• De personeelsformatie blijft, bij een gelijkblijvende
activiteitenniveau, ongeveer gelijk maar wordt
op onderdelen anders ingericht om beter aan te
sluiten op de verschillende activiteiten.
• De inzet van vrijwilligers op het gebied van
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Boudewijn en Marcel de Groot in de Stadsschouwburg

Meerjarenbegroting 2017 tot en met 2020
Prijspeil 2016 in € 1.000

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Programmering

1.725

1.725

1.730

1.734

Zaalhuur

740

750

760

765

Horeca

816

826

835

840

Fondsenwerving

223

233

238

243

Overige inkomsten

395

390

392

392

Baten

Subsidiebaten
- exploitatiesubsidie

2.263

2.263

2.263

2.263

- korting op exploitatiesubsidie

-125

-125

-125

-125

- extra korting op exploitatiesubsidie

-60

-80

-80

-80

5.977

5.982

6.013

6.032

Subsidiebaten
- subsidie huur en onderhoud

3.715

3.715

3.715

3.715

- korting op meerjarig onderhoudsubsidie

-38

-38

-38

-38

3.678

3.678

3.678

3.678

9.654

9.660

9.691

9.710

Kosten programmering en marketing (incl. Stadsorgelconcerten)

1.792

1.812

1.827

1.830

Personeelskosten

3.060

3.040

3.050

3.060

Exploitatiekosten (incl. onderhoud)

1.809

1.810

1.815

1.820

Kapitaalslasten

197

195

196

197

Huur en onderhoud

2.788

2.788

2.788

2.788

Totaal uitgaven

9.646

9.645

9.676

9.695

Resultaat

8

15

15

15

Totaal baten
Lasten
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serviceverlening en klantbeleving wordt doorgezet
en op onderdelen verder uitgebreid.
• De laatste structurele subsidiekorting door de
gemeente Haarlem vindt plaats in 2018. Wij zijn
ervan uitgegaan dat in de jaren 2019 en 2020 geen
nieuwe subsidiekortingen plaatsvinden.
• Binnen de kosten voor programmering is ruimte
opgenomen voor de realisatie van het geformuleerde nieuwe beleid. Daarnaast zijn er projecten
waarvoor separaat op projectbasis fondsen geworven moeten worden. Deze projecten zijn de in de
meerjarenbegroting buiten beschouwing gelaten.
• Wij gaan ervan uit dat de serie Stadsorgel
concerten gehandhaafd kan blijven op het niveau
van 2016. Dit is echter afhankelijk van de hiervoor
gereserveerde budgetten binnen de gemeentelijke
begroting voor de komende jaren.
• De zakelijke verhuur heeft een aantal moeilijkere
jaren (2013-2015) achter de rug, maar heeft in
2016 een flinke omzetsprong gemaakt, die vooral
te danken is aan de acquisitie-inspanningen van
het salesteam en aan enkele grote evenementen.
Voor de jaren daarna wordt uitgegaan van een
lichte omzetstijging in de zakelijke evenementen.
• Ondanks de bezuinigingen van de gemeente
Haarlem, die nog doorlopen tot en met 2018 en
die een sluitende exploitatie steeds moeilijker
maken, is het ons streven de komende jaren binnen de bestaande fiscale mogelijkheden geleidelijk
een weerstandsvermogen op te bouwen.

De toekomst
We hebben onrustige jaren achter de rug, met een
stevige economische crisis, forse bezuinigingen op
cultuur en roerige politieke ontwikkelingen. De
rust is zeker nog niet weergekeerd, maar we blijven
hopen dat de wereld de komende jaren in iets rustiger vaarwater belandt. En dat wij ons meer en nog
beter op onze kerntaak kunnen richten: het cultureel inspireren en verbinden van mensen
en daarmee bijdragen aan een betere wereld, te
beginnen in Haarlem.
Wij blijven voortdurend alert op risico’s en
bedreigingen die wij het hoofd moeten bieden.
Tegelijkertijd blijven wij zoeken naar nieuwe
ontwikkelingen op ons vakgebied en naar mogelijkheden tot efficiënter werken en kostenbesparingen.
Wij streven de komende jaren naar een kleine
groei van het aantal voorstellingen in de eigen
programmering ten opzichte van 2016. Een groei
die hand in hand gaat met een stijging van de
gemiddelde zaalbezetting. Daarmee verwachten
wij ook in de culturele exploitatie de komende
jaren een beter resultaat te boeken.
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Nawoord

Overzicht aantallen voorstellingen en bezoekers 2017 - 2020
2017

2018

2019

2020

Cultureel

75.000

77.500

80.000

82.500

Commercieel

20.000

22.500

25.000

25.000

87.500

90.000

92.500

95.000

2.000

2.000

2.000

2.000

184.500

192.000

199.500

204.500

Philharmonie

Stadsschouwburg
Cultureel
Commercieel
Totaal

Overzicht eigen programmering als onderdeel van Cultureel *)
Totaal
aantal voorstellingen
aantal bezoeken

255

270

280

280

93.525

101.250

106.575

107.800

Philharmonie
aantal voorstellingen
aantal bezoeken

90

100

105

105

30.000

34.950

37.450

37.800

165

170

175

175

63.525

66.300

69.125

70.000

Aan het eind. Na afloop. Als het publiek tevreden
zoemend de zaal verlaat, als de artiest bezweet zit
na te genieten in de kleedkamer, als het gezellig
druk is in de foyer, als de lichtjes branden, als de
gast blij is met zijn evenement en de founder trots
op zijn bijdrage … ja dan, dan durven wij ook tevreden en blij te zijn. Dan is het weer gelukt en klopt
het hart van Stadsschouwburg & Philharmonie in
Haarlem. Maar dat alles kunnen wij niet alleen. Er is
een heel team van mensen die allemaal hun steentje
bijdragen aan het succes van onze prachtige podia.
Dit ondernemingsplan is een momentopname en
geeft richting aan de organisatie, aan de mensen en
aan het werk.
Wij hebben er alle vertrouwen in dat wij hiermee met ons hele team de komende jaren vooruit kunnen en dat wij samen in staat zullen zijn
Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem als
duurzame, moderne culturele onderneming het
kloppend hart van Haarlem te laten zijn.
Jaap Lampe, algemeen directeur
Maria Hansen, zakelijk directeur

Stadsschouwburg
aantal voorstellingen
aantal bezoeken

*) overige bezoekers Cultureel zijn bezoekers van o.a. amateurevenementen, festivals, en culturele verhuur
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Bijlagen

Bijlage A

A.
B.
C.
D.
E.
F.

Raad van Toezicht

Samenstelling Raad van Toezicht en Raad van Bestuur
Organogram
Netwerken en partners
Aansluiting op het beleid van de gemeente
Sponsors en donateurs
Samenvatting

Samenstelling
Raad van Toezicht en
Raad van Bestuur

De heer R.H. Bloemers
Algemeen directeur Imbema Groep

voorzitter (1e termijn tot 17 juli 2017)

De heer J.C.J. Preijde RA
Partner Ernst & Young Accountants,
register accountant

lid (2e en laatste termijn tot 8 maart 2020)

Mevrouw drs. G. Reus-Deelder
Zakelijk directeur van de Anne Frank Stichting

lid (2e en laatste termijn tot 31 augustus 2019)

Mevrouw mr. R. van Andel
Advocaat en toezichthouder bij
verschillende non-profitorganisaties

lid (2e en laatste termijn tot 4 december 2019)

De heer M.H.P.J. Emondts
Toezichthouder bij verschillende
non-profitorganisaties

lid (1e termijn tot 25 september 2017)

Mevrouw M. van Schaik
Strategisch adviseur en projectmanager,
opdrachten bij overheden en culturele instellingen. Toezichthouder bij verschillende
non-profitorganisaties.

lid (1e termijn tot 1 augustus 2019)

Raad van Bestuur
De heer drs. J.J.Q. Lampe, algemeen directeur
Mevrouw drs. M. Hansen, zakelijk directeur

Nederlands Kamerorkest met Lucas Jussen in de Grote Zaal van de Philharmonie
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Bijlage B

Bijlage C

Organogram

Netwerken en partners
van Stadsschouwburg
& Philharmonie Haarlem
Raad van Toezicht

Bestuur/Directie

Fondsenwerving &
relatiebeheer
Medewerkers

Programmering
Programmeurs
Medewerker educatie en
jeugdprogrammering

Financiën &
Organisatie
Manager

Personeel & Organisatie
P&O functionaris
Medewerker
personeelszaken
Vrijwilligerscoördinator
Preventiemedewerker

Financiële
Administratie
Administrateur
Medewerkers

Directiesecretariaat
Medewerkers

Gebouwbeheer
Coördinator
Medewerker

Marketing & Communicatie
Manager

Marketing &
Communicatie
Medewerkers
CRM-coördinator
Stagiaire

Kassa &
Receptie
Hoofd

Sales &
Evenementen
Hoofd

Horeca &
Hospitality
Hoofd

Medewerkers

Medewerkers
Stagiaire

Bedrijfsleiders
Facilitair coördinator
Medewerker preproductie
Office assistent
Huismeesters
Medewerker horeca
Achterportiers
Oproepmedewerkers

Techniek & Planning
Hoofd

ICT – Stichting BACH

Stadsschouwburg &
Philharmonie Haarlem
Organogram

Techniek
Theatertechnici
Stagiaires

Planning
Medewerkers

Samenwerkingspartners
Bevrijdingspop
Bibliotheek Zuid-Kennemerland
De Pletterij
De Stripdagen
De Vishal
Federatie Haarlemse Koren
Festival Schalkwijk aan Zee
Frans Hals Museum
Gemeente Haarlem
Grote of Sint-Bavo Kerk
Haarlem Marketing
Heemsteedse Kunstkring
InHolland
Internationaal Orgelconcours Haarlem
Internationale Koorbiënnale Haarlem
Jeugdcultuurfonds Haarlem
Kennemer Business
MeerBusiness Haarlem-IJmond
Muziekcentrum van de Omroep
Nederlands Philharmonisch Orkest|Nederlands
Kamerorkest
Noord-Hollands Archief
NTGent
NV Haarlem
Parksessies
Patronaat
Scapino Ballet Rotterdam
Sociaal partner Bedrijf & Samenleving
Stadsschouwburg Velsen
Stichting 2+ Producties/2 Turven Hoog
Stichting HART
Stichting Op de Stip
TEDxHaarlem
Teylers Museum
Toneelschuur

Netwerken
Associatie Culturele Marketing en Communicatie
Associoation of Food & Beverage Management
BUMA Classical Convention
Centrum Management Groep Haarlem (namens de
culturele instellingen)
Classical Next
G11 marketingoverleg Noord-Hollandse theaters
G14-Genootschap Generatie 2014 Young
Professional Event Managers
Genootschap van Eventmanagers
Haarlem Klimaat Neutraal
Hospitality Management Group
International Society of the Performing Arts
(ISPA)
Kamermuziekdag
Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Haarlem
Kunsten 92
Marketingoverleg Haarlemse kunstinstellingen
Meeting Professionals International
MICE adviesgroep Haarlem
Netwerk Cultuurmecenaat
Podiumkunst.info
Programmeursoverleg
Stichting Raamwerk
Stichting Tafel der Gelijkgestemde
Theaterdirecteuren
Theater Locaties Nederland
Vereniging van Schouwburg- en
Concertzaaldirecties (VSCD)
Vereniging voor podiumtechnologie
Werkgeversvereniging Nederlandse Podia

peildatum 1 september 2016
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Bijlage D

Aansluiting op het
beleid van de gemeente

Bestuurlijke betrokkenheid
J. Lampe
Voorzitter Stichting Theater der
Gelijkgestemde Theaterdirecteuren
Bestuurslid Stichting Internationaal Orgel
Concours Haarlem, Stichting ParkLab, Stichting
Kleine Komedie Producties, Stichting Op-de-Stip
Jurylid van De Olifant (cultuurprijs van het
Haarlems Dagblad)
Columnist in het Haarlems Weekblad
Ambassadeur voor Jeugdcultuurfonds Haarlem
en Kinderuniversiteit Haarlem

De meerjarenafspraken tussen Stadsschouwburg
& Philharmonie Haarlem en de gemeente Haarlem
dienen zo veel mogelijk aan te sluiten bij het
beleidsvoornemen van de gemeente Haarlem tot
“behoud van een kwalitatief hoogwaardig aanbod,
waar zo veel mogelijk inwoners van Haarlem en

M. Hansen
Voorzitter Stichting Beheer Automatisering
Cultureel Haarlem (BACH)
Secretaris Stichting Oorkaan
Bestuurslid Werkgeversvereniging Nederlandse
Podia
Voorzitter Sociaal Fonds Nederlandse Podia
Koninklijke Hollandsche Maatschappij der
Wetenschappen (directeurengroep)
Ambassadeur Theater ‘Hotel Courage’

Gemeente Haarlem

Stadsschouwburg &
Philharmonie Haarlem

Haarlem beschikt over een aantrekkelijk en
gevarieerd basisaanbod aan kunst en cultuur,
met voldoende publieksbereik.

Als podiumkunstinstelling met een zeer breed
aanbod voor een divers publiek, leveren we een
substantiële bijdrage aan deze doelstelling. In
2017 t/m 2020 streven wij naar een nog groter
publieksbereik, meer herhaalbezoek en een grotere spreiding van ons publiek door de gehele stad
en regio.

Haarlem richt zich ook in het cultuurbeleid op meer
regionale samenwerking.

Naast samenwerking met culturele instellingen
en ondernemers in de stad, zoeken wij kansen
voor samenwerking met andere instellingen in
de regio. Ons verzorgingsgebied loopt, afhankelijk van het soort voorstelling, van Lisse tot
aan het Noordzeekanaal. Wij zijn bijvoorbeeld
een belangrijke partner voor de Heemsteedse
Kunstkring. Wij stemmen het reguliere aanbod
af met Stadsschouwburg Velsen en jaarlijks
verkopen wij kaarten voor elkaar, voor voorstellingen die of in het ene of in het andere theater
staan. Samen met een tiental Rotary Clubs uit
de hele regio organiseren wij in 2017 het derde
Kennemer Goede Doelen Gala.

Haarlem stimuleert het ondernemerschap van de
cultuursector.

Onze organisatie streeft sterk cultureel ondernemerschap na. Dat wil zeggen dat wij werken aan
een duurzame en efficiënt georganiseerde onderneming met een stevige stroom aan eigen inkomsten. Wij zijn er de afgelopen jaren in geslaagd de
bezuinigingen op te vangen en de eigen inkomsten uit zakelijke evenementen, kaartverkoop en
fondsenwerving te laten stijgen.

Y. van Popta
Bestuurslid Stichting Applaus
A.M. Hogenboom
Lid Raad van Advies Theaterlocaties Nederland

Junior Company

40

de regio aan deelnemen, en dat bijdraagt aan de
aantrekkingskracht van de stad voor bezoekers
en toeristen.” Hieronder geven wij aan op welke
punten onze beleidsvoornemens aansluiten op de
specifieke beleidsvoornemens van de gemeente
Haarlem.
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Gemeente Haarlem

Stadsschouwburg &
Philharmonie Haarlem

Gemeente Haarlem

Stadsschouwburg &
Philharmonie Haarlem

Haarlem beschikt op enkele gebieden over topkwaliteit die ook buiten Haarlem opvalt door artistieke
zeggingskracht en innovatie, en heeft een goed productieklimaat waarin gezelschappen en individuele
makers kunnen werken en creëren.

Wij zijn er met drie edities van onze tweejaarlijkse familiekerstvoorstelling Scrooge goed in
geslaagd een nieuwe Haarlemse traditie neer te
zetten, die ook landelijk de aandacht trekt, van
collega-instellingen en van het publiek.
Daarnaast blinkt de Stadsschouwburg uit als
een aantrekkelijk landelijk premièretheater en
is de goede akoestiek van de Kleine Zaal in de
Philharmonie inmiddels wereldberoemd. De
drie edities van het succesvolle televisieprogramma Maestro, dat vanuit de Grote Zaal in de
Philharmonie werd uitgezonden, genereerden
veel landelijke aandacht. Inmiddels staat editie
nummer vier in de planning.
Daarnaast werken wij uitstekend samen met
internationaal aansprekende evenementen als de
Internationale Koorbiënnale, het Internationaal
Orgelfestival en de Stripdagen.

Haarlem is een levendige, dynamische en creatieve
stad met een goed kunstenaarsklimaat en ruimte
voor creatieve bedrijvigheid.

Onze professionaliteit, open houding en
bereidheid expertise te delen en bij belangrijke
projecten een voortrekkersrol te spelen,
versterkt de creatieve bedrijvigheid van de stad.
Wij werken samen met kunstenaarsvereniging
De Vishal die onder de noemer V.I.P. (Vishal in
de Philharmonie), regelmatig kunstenaars laat
exposeren in de Philharmonie. Waar mogelijk
draaien we als locatie mee in de Kunstlijn en de
Popronde en ondersteunen zo (jong) talent. We
dragen tevens bij aan de programmering van
Parksessie, het festival Schalkwijk aan Zee en
het Haarlem Cultuur festival.

Haarlem zet met het cultuurbeleid verder in op
talentontwikkeling.

Talentontwikkeling maakt deel uit van de diverse
festivals die wij jaarlijks organiseren (voorbeeld
concerten van HART tijdens het festival De 48
uur van … en het Haarlem Cultuurfestival). Wij
nemen ook deel aan de landelijke serie Dutch
Classical Talent met als doel het promoten van
klassieke muziektalenten. Daarnaast bevat de
kerstproductie Scrooge talentontwikkeling als
inhoudelijk uitgangspunt. In 2017 t/m 2020 zien
wij hier verdere mogelijkheden tot groei, o.a.
door een verdere samenwerking met Haarlemse
‘kanswijken’. Voorts zijn wij actief bestuurlijk
en organisatorisch betrokken bij de talentenjacht Op-de-Stip en hosten wij jaarlijks de finale
van Noord-Holland van het Prinses Christina
Concours. Ook achter de schermen ontwikkelen
wij talenten, bijvoorbeeld door de vele stage
mogelijkheden in onze theatertechniek.

Haarlem heeft de toeristische wervingskracht van de
stad met succes versterkt. Ook het vestigingsklimaat
voor bewoners en bedrijfsleven wordt gestimuleerd
door een gezond en gevarieerd cultuurklimaat en een
aantrekkelijk en toegankelijk cultureel erfgoed
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Stadsschouwburg & Philharmonie dragen bij
aan de toeristische wervingskracht en het
vestigingsklimaat door het bieden van een
breed en divers aanbod. De door ons geprogrammeerde stadsorgelconcerten in de SintBavo Kerk trekken in de zomer veel toeristen.
De overige voorstellingen en activiteiten spelen
zich af in monumentale, goed onderhouden
panden die het publiek en de klant ook jaren na
de verbouwingen nog weten te charmeren.
Voor het realiseren van groei op het gebied
van het zakelijk bezoek aan Haarlem en de
Philharmonie is de expertise van ons team in de
zakelijke verhuur een onderscheidende factor.
Wij zijn actief betrokken bij de oprichting van
een Haarlems Congresbureau, dat Haarlem als
congresstad verder op de kaart wil zetten, in
samenwerking met Haarlem Marketing.
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Bijlage E

Sponsors en donateurs

Wij zijn de volgende
personen en organisaties zeer
erkentelijk voor hun bijdrage
aan Stadsschouwburg &
Philharmonie Haarlem:
Subsidiënten
Gemeente Haarlem
Fonds Podiumkunsten
VSB Fonds
J.C. Ruigrok Stichting
Stichting Zabawas
Prins Bernhard Cultuurfonds
Noord-Holland
Janivo Stichting
Lions Club Zandvoort
Nolte Stichting
Hoofdsponsors
Rabobank Haarlem en
omstreken
Pot Jonker Advocaten
Sponsors
Sieraad Diensten
BDG Management - Anja Bak
en Boudewijn de Groot
Heineken
Koot’s Pianohandel
Krans Helmig Stuijt Notarissen
Sipkes Edelsmeden
Vinites
Thomas Wilson
Genootschap
Blank Prevoo van Bolhuis
Notarissen
De Blaauw Installatietechniek
Dévies cookcompany
Exito Hoofddorp BV
Fiën Adviesgroep
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FrankfortSluis Advocaten
Golden Tulip Hotel Lion d´Or
Gottmer Uitgeversgroep
HOEZO! Projectmanagement
& Congresorganisatie
Hoorne Vastgoed
Imbema Groep
JRS Makelaars
Kol Tegelhandel
Laus c.s. Advocaten
Mandemaker Maatpakken
Merck Sharp & Dohme BV
Orthodontisten Heemstede
Proyect
R.A. van Teeseling Orthodontie
Restaurant De Wandelaar
Schoonmaakbedrijf De Spiegel
Haarlem BV
Thunnissen Onderhoud
Tres Jolie BV
Tuin Totaal Hoveniersbedrijf BV
Van Brugge en Partners BV
Van Dongen-Koschuch
Veldwijk Aannemers
Witteveen Groep BV
Founding Familiy
Liesbeth van Boven
Familie Dobber
De heer en mevrouw B.J. Dorlas
Jaco van Ekeris en Gerti Maierl
Familie Helmig
Familie J.B.J.M. Hunfeld
De heer en mevrouw
Lenterman-Van Diemen
De heer F.W.P. en mevrouw A.A.
de Nerée tot Babberich
Familie Roelvink
De heer en mevrouw W. de
Rooij-Geerlings
Familie K.J. Storm

Hans en Iesje Vermeulen
Jan de Vreede en Evelien Pfeiffer
De heer en mevrouw van
Walsem-Roelvink
Familie Zoetmulder-Sanders
Founding Duo
Ruth van Andel
Annette de Vries en
Jan Coen Binnerts
De heer en mevrouw
Bloemers-van Kollenburg
Familie J.M. van Bommel
De heer en mevrouw Van den
Bos-van der War
De heer en mevrouw
Bouwman-Bulder
Nico en Teddy Brink
Rutger en Liselotte Buma
De heer prof. dr. Anton Jan
Cozijnsen & mevrouw
Karin Smit
Harry van Dooren en
Linda Hovius
Mevrouw Esmoreit
Douwes Dekker
Jean Pierre en Ilona
Dubois-van Walsem
Roel Eijsberg en Loes
Kloosterman
Familie M. Emondts
De heer en mevrouw
Franx-Schaap
Jaap en Maya
Funnekotter-Noordam
Familie van Gellekom
Stichting VG
De heer en mevrouw
Goeman Borgesius-Blomjous
Margot Haasdonk en
Anneke Tros

Caspar en Katy de
Jong-Thunnissen
De heer en mevrouw
Kasprowicz-Van Grondelle
Dr. Albert M. Kroon
De heer en mevrouw
Latour-Köhler
De heer en mevrouw
S.A.C. van Lent-Wiemeijer
De heer en mevrouw
Lindenbergh-Sluis
Dominique van der Lingen
en René Verbruggen
o.v. F.O.R.V.M. anno 1894
Familie Mettrop-Wesselingh
Ed Monasch en Hanneke
Rudelsheim
M. en M. Niehe
De heer en mevrouw Osinga
- Wijvekate
De heer en mevrouw
Reijnders-van Till
Pieter Ronner en
Anja van den Tempel
De heer H. Hartong en mevrouw
J. Sluijter-Uijterhoeven
De heer en mevrouw
Van der Veer
Familie M.H. van der Worp
Founders
De heer en mevrouw Ansems
Llasaca Takacs
Bertil Arends
De heer en mevrouw
Beerkens-Van Zanten
De heer en mevrouw
Boutellier-Van Veen
Paul en Anet Cronheim
De heer ing. J.C.A. la Gro
Maria Hansen en Lee Verhoeff

De heer en mevrouw Hulscher
Evert de Iongh
Familie Kastrop
Jaap Lampe en Jetske Vulsma
Mr. J.J.H. Pop
De heer en mevrouw Reinders
Folmer-Ansems
Familie Reus-Deelder
Peter en Annet Römer-Hock
Johan en Saskia Schouten
Piet van Slooten en
Yvonne van Popta
Anja Smit
Mr. P.N. van Sprang M.C.LL.
Mevrouw Marion Stijn-Kuipers
De heer en mevrouw
Teeuw-De Geus
De heer en mevrouw Tielenius
Kruythoff-van Lidth de Jeude
Familie J. van der Toorn
Mevrouw Anita Veen-Koenraad
Jeannette en Chris van Velzen
De heer en mevrouw
Vôute-Droste
De heer en mevrouw
Waller-Hemelaar

Robert, Willemijn en
Sacha Rinnooy Kan
Familie J.G.A. Schenk
Bernt en Sacha Schneiders
Familie Schouten-Keuning
Mevrouw mr. O.M.J. Smets
De heer en mevrouw Van Till
Yvonne Woltjer en Jack de Wit
En dank aan allen die niet met
naam genoemd willen worden.

Young Founders
Mevrouw L. Baas
José van den Berg
Jean-Pierre Beunen en
Marielle van den Bosch
Jeroen en Mariska Eijsten
Mevrouw K. Fieguth en
de heer A. Mensonides
Mevrouw Elisabeth Haderer
Marian Hogeslag en
Eric Mooiweer
De heer en mevrouw
Overgaauw-de Groot
De heer S.A.M. Paap
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Bijlage F

Samenvatting

Kloppend hart
van de stad
De Stadsschouwburg en de Philharmonie zijn
belangrijke ontmoetingsplekken in Haarlem,
waar het publiek warm wordt ontvangen en het
zich kan laten uitdagen en vermaken. Wij willen
kloppend hart van de stad zijn. Door optredens en
activiteiten die inspireren en verbinden. Door een
podium te bieden aan creatieve initiatieven van
binnen en buiten de stad. Daarnaast verwelkomen
wij zakelijke evenementen en dragen daarmee niet
alleen bij aan de eigen gezonde exploitatie, maar
ook aan de economische bedrijvigheid en levendigheid van Haarlem.

Terugblik
De afgelopen jaren hebben wij de organisatie zo
goed mogelijk door de economische crisis geleid.
Wij hebben ons grote moeite getroost om alle
bezuinigingen in te passen en tegelijkertijd onze
missie en ambitie waar te maken. Gelukkig zijn
we erin geslaagd op onze podia een breed georiënteerde programmering neer te zetten voor een
groeiend publiek uit Haarlem en omstreken. We
hebben inhoudelijke accenten gelegd op klassieke
muziek, toneel, dans, jeugdtheater en talentontwikkeling. De afgelopen jaren zijn de omzet en
daarmee de opbrengsten uit zakelijke evenementen en de daarbij behorende horecaproducten flink
gegroeid, ook al hebben we nog niet het niveau
van voor de crisis bereikt. Met enige vertraging is
een CRM-strategie (voor klantrelatiebeheer) in de
organisatie uitgerold, waarbij een nieuwe CRMdatabase in gebruik is genomen. Nu, na een jaar,
zijn de eerste positieve resultaten zichtbaar. Ook
de fondsenwerving was de afgelopen jaren een
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belangrijk aspect van ons beleid. We hadden een
uitstekende score wat betreft behoud van de grote
gevers (Founders) en een bescheiden groei van het
aantal particuliere donateurs.
Samenwerken speelt een centrale rol in onze
ambitie. Wij doen mee in vele netwerken in en
rond Haarlem. Daarnaast zoeken wij samenwerkingsmogelijkheden op en spelen daarbij vaak
een leidende rol. Trots zijn wij op het behalen
van het gouden Green Key certificaat voor duurzaam ondernemen - samen met alle acht grote
Haarlemse kunstinstellingen.
We gaan enthousiast op de ingeslagen weg door en
hebben daarom dit plan Inspireren en Verbinden 2.0
genoemd.

Inspireren en
verbinden 2.0
Ons beleid voor de komende jaren geeft vorm aan
onze ambitie om te willen inspireren en verbinden.
Dit hebben we vertaald in vijf speerpunten.
Voor ons staan de bewoners van Haarlem en
omgeving centraal. Hoe kunnen wij hen de
komende jaren nog beter in beweging brengen,
laten meedoen en een reis bieden langs de nieuwste talenten, ontwikkelingen en ideeën? Daarbij
zijn voor ons belangrijke woorden: meedoen, vernieuwing, persoonlijk en op maat én duurzaam.

Inspireren
	
	Speerpunt 1:
Culturele inspiratie bieden
We blijven ons de komende jaren hard
maken voor het presenteren van alle grote
Nederlandse toneelgezelschappen met hun
inhoudelijk verdiepende toneelaanbod,
een evenwichtig programma van klassieke
(kamer)muziek in de Philharmonie, een
aansprekende programmering voor jeugd
en jongeren en de ondersteuning van jonge
podiumtalenten. Daarnaast dragen wij
graag bij aan de zoektocht naar de
vernieuwing van de podiumkunsten, door
mee te denken met de makers en hen
het podium te bieden. Wij geloven dat
het live optreden, het werkelijke contact

tussen artiest en publiek, nooit zal
verdwijnen, maar dat de vorm waarin
dit contact tot stand komt verandert. Wij
gaan de komende jaren uitzoeken wat
de nieuwe rol van de traditionele podia
daarin kan zijn.
	Speerpunt 2: Zakelijke evenementen
faciliteren op topniveau
In de monumentale binnenstad van Haarlem
is de Philharmonie de grootste en best
geoutilleerde locatie voor de zakelijke
markt. Er is een goede wisselwerking tussen
onze culturele en zakelijke dienstverlening.
De sprankeling en energie die uitgaan van
onze voorstellingen dragen bij aan de
warme gastvrijheid en flexibiliteit die nodig
zijn voor een geslaagd zakelijk evenement.
Voor de komende jaren zetten wij ook voor
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de zakelijke markt in op een klantreis op
maat die van het begin tot het einde klopt.
Wij zien nog ontwikkelingsmogelijkheden
op het gebied van eten en drinken. Ook
gaan we aan de slag met het uitbouwen
van ons klantenbestand voor de Grote Zaal.

Verbinden
Speerpunt 3:
De klant centraal zetten
Hoe zorgen wij ervoor dat theater- en
concertbezoek nadrukkelijk op de agenda
staat bij onze (potentiële) bezoekers? Om
dat te bereiken hebben wij de klant in ons
denken en doen centraal gezet door het
implementeren van een organisatiebrede
CRM-strategie. Wij willen onze klanten goed
leren kennen, hun wensen en behoeften in
kaart brengen om vervolgens persoonlijk en
op maat service te kunnen bieden, de klanttevredenheid nog verder te vergroten en een
duurzame relatie op te bouwen.
	Speerpunt 4: Draagvlak en onder
steuning zoeken bij particulieren
en bedrijven in de regio
De afgelopen jaren hebben wij bij de
fondsenwerving nadrukkelijk ingezet op de
werving van particuliere donateurs. Voor
de komende jaren willen wij de groep van
Founders (grote gevers) en Cultuurdragers
(kleinere gevers) behouden en verder
uitbreiden.
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Het Haarlemse bedrijfsleven is ook gebaat
bij een goed cultureel klimaat in de stad,
omdat dit ten goede komt aan de bedrijvigheid, levendigheid en het vestigingsklimaat
in de stad. Wij bieden het bedrijfsleven
verschillende manieren om onze bond
genoot te worden.
	Speerpunt 5: Samenwerken
binnen en buiten Haarlem
Samenwerken op allerlei gebieden is een
belangrijke manier van verbinden. Rondom
diverse activiteiten ontstaan partnerships
die onze band met vele delen van de stad
versterken. Het blijft onze ambitie om in
samenwerking leidend op te treden waar
dat kan en open te staan voor uitnodigingen
tot samenwerking wanneer deze passen
bij onze doelstellingen.

De cultureel
ondernemer

zorgen voor een weerstandsvermogen, om ook
onverwachte tegenslagen op te kunnen vangen.
Zonder steun van de overheid is de culturele
exploitatie van een schouwburg en concertzaal
niet levensvatbaar. Ook al streven we onverminderd naar het verbeteren van de inkomstenstroom uit kaartverkoop, zaalhuur, horeca en
fondsenwerving.

Een plan gedragen
door het team
Iedereen in onze organisatie heeft meegepraat
over de plannen in dit Ondernemingsplan. Na
roerige jaren was het goed om weer vooruit te
kijken en te zien dat wij samen heel ver zijn
gekomen. Wij hebben daarbij van elkaar geleerd
en werden blij van de passie die wij bij elkaar
voelden voor het mooie werk dat wij hier mogen
doen. Daarbij bleek steeds maar weer: wij willen
Kloppend Hart van de stad zijn.

Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem is
gespitst op vernieuwing op allerlei terreinen:
werkprocessen, systemen, technische middelen
en producten. Onze medewerkers vormen ons
belangrijkste kapitaal; hun prestatie en kwaliteit
zijn van groot belang. Ze zijn er trots op dat ze voor
Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem werken.
Wel is de werkdruk de afgelopen jaren toegenomen.
Om twee bezuinigingsronden van de gemeente
Haarlem en bezuinigingen van de Rijksoverheid
op te vangen, hebben we in de uitgaven gesneden, activiteiten verminderd, kosten verlaagd en
inkomsten verhoogd. Het is belangrijk dat we nu
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fotografie:
In Bloei Fotografie, Ronald Knapp,
Jildau Molenaar, Petrovsky &
Ramone, Gert Jan van Rooij,
Leo van Velzen, Bibi Veth
Stadsschouwburg &
Philharmonie Haarlem
www.theater-haarlem.nl
info@theater-haarlem.nl
Postbus 491, 2000 AL Haarlem
Telefoon 023-512 12 12
Bezoekadressen
Philharmonie
Lange Begijnestraat 11
2011 HH Haarlem
Stadsschouwburg
Wilsonsplein 23
2011 VG Haarlem
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