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Samenvatting. 

In dit rapport wordt verslag gedaan van het ontwerpen van een strategisch beleidsplan 
voor Theaterbedrijf Orient. Theaterbedrijf Orient is een klein professioneel theatergezel
schap, bestaande uit vijf personen, dat optreedt in kleine theaters of voor doelgroepen. 

De in de studie Technische Bedrijfskunde aangeleerde technieken voor strategische analyse 
en het ontwerpen van een strategisch beleidsplan zijn toegepast in een stappenplan. 
Uit de eerste stap, de SWOT analyse, voIgt dat te weinig aandacht voor de zakeJijke kant 
van het bedrijf, te weinig produkten in beide markten, de financiele onzekerheid en de 
slechte interne organisatie de grootste probleemgebieden zijn. De bedrijvenvoorstelling, 
verkoop via het theaternetwerk en contacten van het nieuwe bestuur en samenwerking met 
042 zijn kansen die deze problemen kunnen verhelpen. 

In de beleidsvorming is vervolgens gesteld dat door met sterkten kansen te benutten de 
zwakten gereduceerd kunnen worden en de bedreigingen afgewend kunnen worden. 
Daarbij worden eerst de theater- en de doelgroepenmarkt apart beschouwd. Belangrijkste 
beleidspunten zijn het gebruiken van theatervoorstellingen als doelgroepenvoorstellingen 
en het geven van prioriteit aan geldgenererende voorstellingen om op korte termijn een 
geldstroom te genereren. Vervolgens is aandacht besteed aan de relaties tussen de 
problemen binnen theaterbedrijf Orient aangezien bij kleine bedrijven de strategievorming 
erg probleemgericht is. Vit de stroomanalyse blijkt dat men eerst het evenwicht tussen 
artistiek en zakelijk moet herstellen, vervolgens aandacht dient te besteden aan strategie
vorming, planning en evaluatie en tens lotte aan beperkte middelen (geld en werknemers). 
In samenhang hiermee moet ook gekeken worden naar de organisatiestructuur en huisves
ting. 

De ontworpen strategie is vervolgens omgezet in een werkplan. Eerst is een nieuwe 
organisatiestructuur ontworpen, waarbij het geintroduceerde dagelijks bestuur voor een 
betere coordinatie moet gaan zorgen. Daarna is de strategie omgezet in een korte en lange 
termijn planning per functie, waarbij ook planning per project aanbevolen wordt. 

In de conclusies en aanbevelingen wordt dit alles nog eens samengevat, waarbij de belang
rijkste aanbeveling is dat dit rapport een begin is en niet het einde. De werkelijke 
implementatie en het in de toekomst zelf strategische plannen gaan ontwerpen is de taak 
van het theaterbedrijf. 
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1. InIeiding. 

De Bedrijfskundewinkel is een door studenten geleid organisatieadviesbureau voor 
startende ondernemers en instellingen die niet over de middelen beschikken om een 
commercieel adviesbureau in te schakelen en/of niet de benodigde kennis hebben om zelf 
een onderzoek uit te voeren. De opdrachten worden uitgevoerd door studenten die op deze 
wijze de mogelijkheid krijgen om hun kennis in de praktijk toe te passen. 

De opdrachtgever voor het in dit rapport gepresenteerde onderzoek is Theaterbedrijf 
Orient uit Nijmegen. Het is een klein professioneel theatergezeischap dat toneelvoor
stellingen opvoert in kleine theaters in Nederland en Belgie, en optreedt op scholen en bij 
verenigingen. De opdracht is het ontwerpen van een strategisch beleidsplan, dat het 
theaterbedrijf in staat moet stellen om de doelstellingen op korte en op lange termijn te 
realiseren. 

Voorafgaand aan dit onderzoek heb ik een marktonderzoek gedaan naar de mogelijkheden 
voor Theaterbedrijf Orient om een bedrijvenvoorstelling getiteld "FEEST!" te produceren 
en te verkopen (A, bIz. 36). Vit het onderzoek bleek dat de bedrijvenvoorstelling goed is 
voor het voortbestaan van het theaterbedrijf op lange termijn. Daarom staat dat markton
derzoek niet geheel los van het in dit rapport gepresenteerde strategische beleidsplan. 

Om aan de individuele wensen van de organisatieleden te voldoen, en om het voortbestaan 
van het theaterbedrijf op lange termijn te garanderen, wil men het theaterbedrijf laten 
groeien. De bedrijvenvoorstelling wordt gezien als een middel om dit te bereiken, met 
name omdat men er de financiele situatie van het bedrijf mee hoopt te verbeteren. De 
bedrijvenvoorstelling is echter maar een van de middelen om de doelstellingen te bereiken. 

Met dit rapport hoop ik een overzicht te geven van de problemen die Theaterbedrijf 
Orient dient op te lossen om het voorbestaan op lange termijn te garanderen, en tevens 
richtlijnen te geven hoe men dat kan doen. De richtIijnen zijn verwoord in een strategisch 
beleidsplan. Er is bewust voor gekozen om dit voor het eerste jaar in de vorm van een 
werkplan te doen, en voor de lange termijn een aantal mijlpalen aan te geven, die te zijner 
tijd weer in een werkplan omgezet kunnen worden. 

Tot slot van deze inleiding wil ik nog de indeling van het rapport toelichten. In hoofdstuk 
twee vindt u een beschrijving van de opdrachtgever Theaterbedrijf Orient. Deze wordt in 
hoofstuk drie gevoIgd door een definiering van de onderzoeksvraagstelling. Tevens wordt 
een plan van aanpak gepresenteerd om die onderzoeksvraagstelling te beantwoorden. In 
hoofdstuk vier worden door middel van een analyse van de huidige situatie de sterke en 
zwakke punten van Theaterbedrijf Orient aangeduid. Ook worden kansen en bedreigingen 
in de omgeving geidentificeerd. Met deze kennis wordt in hoofdstuk vijf bekeken wat de 
gevolgen hiervan zijn voor de realiseerbaarheid van de wensen en doelstellingen van 
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Theaterbedrijf Orient. Er worden een aantal mogelijke wegen beschreven om de doelstel
lingen te realiseren. Deze worden vervolgens beoordeeld en de gekozen richting wordt in 
hoofdstuk zes uitgewerkt in een werkplan voor het seizoen '95/'96 en een beleidsplan voor 
de komende jaren. In hoofdstuk zeven worden tot slot de kernpunten van het onderzoek 
samengevat in de conclusies en worden een aantal aanbevelingen gedaan. Ik hoop hiermee 
een bijdrage geleverd te hebben aan een succesvolle toekomst voor Theaterbedrijf Orient. 

Met name in hoofdstuk vier en hoofdstuk vijf is gekozen voor een uitgebreide beschrij
ving, om niet alleen de resultaten van het ontwerpen van een strategisch beleidsplan weer 
te geven, maar om ook de denkwijze en de manier van werken goed over te brengen. Dit 
is belangrijk omdat de werknemers van het theaterbedrijf in de toekomst zelf een 
strategisch beleidsplan zullen moeten gaan ontwerpen. 

2 
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2. Bedrijfsbeschrijving. 

2.1. InIeiding. 

In dit hoofdstuk wit ik u een beeld geven van het bedrijf waar deze opdracht uitgevoerd 
wordt: Theaterbedrijf Orient. De tekst komt in grote lijnen overeen met hetzelfde 
hoofdstuk in het vorige rapport (A, bIz. 36), maar is op een aantal plaatsen aangepast aan 
de huidige situatie. 
De volgende punten komen achtereenvolgens aan de orde: 

Wat is de doelstelling van het bedrijf en welk produkt maakt het bedrijf; 
hoe wordt het produkt gemaakt; 
welke mensen werken er in het bedrijf en wat zijn hun taken en verantwoorde
lijkheden; 
hoe komt het bedrijfsbeleid tot stand. 

2.2. Ret produkt. 

Theaterbedrijf Orient is een klein professioneel theatergezelschap, opgericht in 1987, en 
tot de zomer van 1993 opererend onder de naam Theaterbedrijf Oost. Het theaterbedrijf is 
een stichting en is gevestigd in Nijmegen, in een gehuurd kantoor. 

Het doel van het theaterbedrijf is het maken van toneelstukken die betrekking hebben op 
de maatschappelijke werkelijkheid (denk bijvoorbeeld aan racisme en discriminatie). 
Tevens dienen deze stukken op een tragi-komische wijze gebracht te worden. Dit laatste 
heeft te maken met de opvatting dat het menselijk handel en nooit eenzijdig is: tragiek en 
humor zijn twee kanten van de medaille. Met de toneelstukken wil men ook een bood
schap aan het publiek meegeven en ze aan het denken zetten over het aan de orde gestelde 
onderwerp. Men wit de toneelstukken spelen in kleine theaters in Nederland en Belgie, en 
voor zogenaamde doelgroepen. Onder de doelgroepen verstaat men scholen en verenigin
gen en in de toekomst misschien ook bedrijven. 

Men heeft elk jaar vier of vijf verschillende toneelstukken op het repertoire staan die 
gedurende het hele jaar afwisselend gespeeld kunnen worden. In verband met vakanties en 
het instuderen van nieuwe stukken blijven er ongeveer zeven it acht maanden over waarin 
men vier a vijf keer per week een voorstelling doet. Een voorstelling blijft gemiddeld 
ongeveer anderhalf jaar op het repertoire staan. Elk jaar produceert men twee nieuwe 
stukken. Dat gaat als voIgt in zijn werk. 
De aan het bedrijf verbonden schrijver schrijft elk jaar zelf een toneelstuk en bewerkt een 
al bestaand stuk. Vervolgens moeten voor deze toneelstukken het decor, de rekwisieten en 
de kostuums worden ontworpen. Men heeft een kleine voorraad attributen overgehouden 
aan oude produkties maar in de praktijk worden deze door extern aangetrokken decor- en 
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kostuumontwerpers naar eigen inzicht en in overleg met de regisseur ontworpen. Daarna 
wordt het toneelstuk in ongeveer zes weken tijd, vier dagen per week ingestudeerd. Dit 
gebeurt met eigen medewerkers die, afuankelijk van het aantal benodigde acteurs, 
aangevuld worden met externe krachten. In de eerste weken is de schrijver hier nog bij 
aanwezig en wordt ongeveer 10 a 15 % van de tekst gewijzigd. De oefenruimte waarin dit 
alles zich afspeelt wordt gehuurd. 
De kosten die tot op dit moment zijn opgetreden noemt men de produktiekosten. Deze 
worden meestal gedekt door verkregen subsidies. Deze subsidies moeten al voor het in 
produktie gaan worden aangevraagd door middel van het indienen van een begroting van 
de kosten. Meestal vraagt men bij meerdere instanties een deel aan zodat het totaal aan 
subsidies de kosten dekt. Standaard instanties zijn hierbij bijvoorbeeld de provincie, de 
gemeente en enkele plaatselijke bedrijven. Verder worden nog organisaties of fondsen 
benaderd die met het onderwerp van het theaterstuk een specifieke relatie hebben. 
Uitgezonderd voorschotten krijgt men de subsidies pas achteraf, na het verantwoorden van 
de gemaakte kosten. Tekorten die optreden door het overschrijden van de begroting moet 
men zelf aanvullen, dit komt echter zeer zelden voor. 
Een extern verkoopbureau verkoopt de voorstellingen aan theaters in Nederland en Belgie, 
of aan scholen of verenigingen. In de theaters haalt men meestal net de speelkosten er uit, 
bij de scholen en verenigingen treedt ook nog een kleine winstmarge op. Onder speelkos
ten worden de kosten verstaan die gemaakt worden bij uitvoering van een voorstelling: 
Loonkosten van externe medewerkers en de vervoerskosten (huren van een busje, benzi
ne). Uiteraard moet het beschikbaar zijn van aIle medewerkers, de rekwisieten en het 
decor evenals het vervoer van dit alles naar de plaats van optreden gecoordineerd worden 
door de zakelijk medewerker. 

2.3. De medewerkers en hun taken. 

Er zijn vijf mensen in vaste dienst (drie actrices/regisseuses, een schrijver en een zakelijk 
medewerker). Daarnaast kunnen er voor het tot stand brengen en uitvoeren van toneelstuk
ken nog externe krachten worden aangetrokken (bijvoorbeeld een decor- en een kostuum
ontwerper, een regisseur, acteurs, technici, een muzikant). Het verkopen van de toneel
stukken wordt door een extern bureau gedaan. Tot slot is er sinds kort een nieuw bestuur, 
bestaande uit drie personen (voorzitter, secretaris, waarnemend penningmeester). 

De mensen in vaste dienst krijgen hun loon uit een banenpool van Stichting Uitzicht. Deze 
stichting krijgt geld van de overheid. Met dit geld kan ze aan een aantal langdurig werklo
zen het minimum loon uitkeren, zodat deze bij een bedrijf aan de slag kunnen, dat hen 
eigenJijk niet kan betalen. Theaterbedrijf Orient heeft dus voor deze vijf mensen geen 
loonkosten. Tevens hoeft men geen inleenvergoeding aan Stichting Uitzicht te betalen, 
omdat men hier een ontheffing voor heeft gekregen. 

4 
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Voor de vaste medewerkers is er een lijst opgesteid met taken en verantwoordelijkheden 
die ieder heeft. Deze lijst vindt u in bijiage 2.1. (bIz. i). 
Externe medewerkers die worden aangetrokken kunnen we onderverdelen in twee 
categorieen. Ten eerste medewerkers die alleen aan het tot stand brengen van een 
toneelstuk hun bijdrage Ieveren. Hierbij kunnen we denken aan een externe schrijver, een 
decorontwerper, een kostuumontwerper en een regisseur. Ten tweede zijn er medewerkers 
die ook bij het opvoeren van het toneelstuk betrokken zijn. Dit zijn bijvoorbeeld externe 
acteurs, technici en een muzikant. 
Deze externe medewerkers vormen weI een kostenpost voor Theaterbedrijf Orient. Voor 
zover deze kosten bij het tot stand brengen optreden, vallen ze onder de produktiekosten. 
Deze kosten worden meestal gedekt door verkregen subsidie. Kosten die bij de uitvoering 
optreden moeten door de dagopbrengst gedekt worden. 

Het extern verkoopbureau zorgt voor de verkoop van de voorstellingen en bestaat uit een 
mevrouw. Op dit moment is men aan het proberen om haar in de banenpool op te laten 
nemen, zodat zij een van de vaste medewerkers wordt. Gegeven de eisen van het toneel
stuk en tips betreffende contacten die het theaterbedrijf zelf al gelegd heeft, probeert zij 
het toneelstuk in theaters, bij schoIen, en bij verenigingen te boeken. Ze plant de voorstel
lingen in overleg met het theater aangezien, zeker als er externe medewerkers bij betrok
ken zijn, niet iedereen aItijd beschikbaar is. De verkoopster werkt tot nu toe op provisie
basis, ze krijgt 10% van de verdiensten van theaterbedrijf Orient per voorstelling. Men 
streeft naar het verkopen op basis van een uitkoopsom, omdat dit voor het theaterbedrijf 
het voordeligst is. Bij verkoop op partage basis krijgt het theater waar men optreedt 
bijvoorbeeid 40% van de zaalopbrengst, en Orient 60%. Vaak haait men in dit laatste 
geval de dagkosten er niet volledig uit. 

Het nieuwe bestuur is pas twee maanden in functie. Het vorige bestuur had weinig inbreng 
in de bedrijfsactiviteiten, daarom is men actievere bestuursleden gaan werven. Het zijn 
bestuurlijk gezien ervaren personen die op het gebied van het zakelijk beleid meer 
ondersteuning aan Theaterbedrijf Orient kunnen geven, en die belangrijke contacten voor 
het theaterbedrijf kunnen leggen. Hun rol binnen Theaterbedrijf Orient zal in dit rapport 
nog uitvoerig aan de orde komen. 

2.4. Het bedrijfsbeleid. 

Het bedrijfsbeleid wordt vooral bepaald door de vaste medewerkers. Het bestuur is een 
adviserend, toezichthoudend en controlerend orgaan. Uit bijiage 2.1. (bIz. i) is af te leiden 
dat de schrijver en een van de actrices het artistiek beleid bepalen. Op ongeregeide tijden 
bespreken ze dit samen. Dit is een beleid op lange termijn. Het zakelijk beleid wordt hier 
op afgestemd. Deze volgorde is noodzakelijk omdat het zakelijk beleid voor een groot deel 
het aanvragen van subsidies en het werven van sponsoring betreft. Een voorwaarde 
daarvoor is dat de toekomstige voorstellingen lang vooraf tot in detail bekend zijn. 

5 



j4gf.EDIlUFSKUHD£ 
~ VV Ink ... I Theaterbedrijf Orient op weg naar 2000 

----------------------------------------~----~--~-----

Eenmaal in de week op woensdagmorgen is er een vergadering waar de lopende zaken 
behandeld worden. Hier zijn aIle vaste medewerkers bij aanwezig. Het beleid wordt indien 
nodig aan de orde gesteld. 

Sinds twee jaar streeft men aetiever naar het uitbreiden van de aetiviteiten en het groter 
worden van het bedrijf. Dit uit zieh in het optreden door heel Nederland en Belgie, waar 
men zieh vroeger noodgedwongen meer op de eigen regio riehtte. Verder wit men in 
Nijmegen de overstap van het Steigertheater naar 042 als huistheater gaan maken, omdat 
dit laatste theater in de nabije toekomst intensief deet gaat uitmaken van het eultureel 
beleid van de gemeente Nijmegen. Daarmee zijn de toekomstperspeetieven voor Theater
bedrijf Orient bij 042 gunstiger. Ook wil men in de toekomst zelfstandiger worden in die 
zin dat men minder afuankelijk wi! zijn van subsidies en regelingen zoals de banenpool. 
Daar dit gegeven het huidige overheidsbeleid onzekere inkomsten zijn, wit men meer in de 
eigen behoeften gaan voorzien. Verder is men met het aanstellen van het nieuwe, meer 
aetieve bestuur en de poging om de verkoopster binnen het theaterbedrijf te halen ook 
intern voorwaarden aan het seheppen voor de groei. Tot slot wil men zieh op een betere 
locatie vestigen, zodat opslag-, repetitie- en kantoorruimte niet meer geseheiden zijn. 

Om de groei van het Theaterbedrijf gestruetureerd en effectief te laten verlopen is er 
behoefte aan een plan waarin de samenhang van de hier boven genoemde aeties duidelijk 
wordt en waarin ook aangegeven wordt welke aeties op welke termijn nodig zijn om de 
doelstellingen te bereiken. In het volgende hoofdstuk wordt dieper ingegaan op deze wens 
en wordt daaruit de onderzoeksvraagstelling afgeleid. 
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3. De onderzoeksvraagstelling en het onderzoeksplan. 

3.1. InIeiding. 

Het nut van het formuleren van een onderzoeksvraagstelling is dat zowel tijdens als na 
afronding van het onderzoek gecontroleerd kan worden of er beantwoord wordt wat door 
de opdrachtgever gevraagd wordt. De onderzoeksvraagstelling is in een gesprek met de 
opdrachtgever bepaald, aan de hand van het probJeem dat opgelost moet worden. Het plan 
van aanpak geeft aan hoe ik de onderzoeksvraagsteIIing denk te gaan beantwoorden. Beide 
staan respectievelijk in paragraaf 3.2. en 3.3. beschreven. 

3.2. De onderzoeksvraagstelling. 

De onderzoeksvraagstelling wordt hier eerst weergegeven en vervolgens punt voor punt 
toegelicht, waarbij ook de relaties met het probleem gelegd worden dat Theaterbedrijf 
Orient heeft. De opdracht is als voIgt: 

Ontwerp een strategisch beleidsplan dat weergeejt hoe zowel de individuele doelstellingen 
van de organisatieleden als de collectieve doelstellingen van de organisatie op korte en op 
lange termijn gerealiseerd kunnen worden. 

Deze vraagstelling wordt nu nader toegelicht. Er is binnen Theaterbedrijf Orient wei de 
overtuiging dat men de organisatie op een aantal punten moet verbeteren, om voortbestaan 
op lange termijn en het verwezenlijken van aIle doelstellingen te kunnen garanderen. Men 
is, zoals blijkt in paragraaf 2.4. van de bedrijfsbeschrijving, ook bezig met dat verbeteren 
op een aantal punten. Daarbij wordt echter niet gekeken naar de samenhang van de 
problemen en de samenhang van de acties om die problemen te verhelpen. Ook wordt er 
niet gekeken naar de invloed die een verbetering heeft op de te verwezenlijken doelstellin
gen en naar de noodzaak en de prioriteit van een verbetering. Samengevat is er behoefte 
aan een beleidsplan dat aan dit alles weI aandacht besteedt. Vanuit Theaterbedrijf Orient is 
er echter nadrukkelijk gevraagd naar een werkplan waarin gestructureerd weergegeven 
wordt: 
- Wat er verbeterd kan of noodzakelijk moet worden; 
- op welke termijn dit moet gebeuren; 
- en door wie het uitgevoerd dient uit te worden. 
Het gaat dus vooral om het "hoe" in de onderzoeksvraagstelling. Een doel van dit 
onderzoek is om het strategisch beleidsplan in een in de praktijk bruikbare vorm, een 
werkplan, weer te geven. In de volgende paragraaf wordt toegelicht hoe deze onder
zoeksvraagstelling in dit rapport beantwoord zal worden. 
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3.3. Bet onderzoeksplan. 

Om tot het in de vorige paragraaf beschreven resultaat te komen, dienen een aantal 
stappen doorlopen te worden. Er zijn in de literatuur verschillende manieren beschreven 
om een strategisch beleidsplan te ontwerpen. De meest beknopte weergave ziet u in onder
staande figuur, die ook als basis zal dienen voor het onderzoeksplan. 

Analyse van de markt Analyse van het bedrijf 

Concurrenten Financien 
Afnemers ( Kern)technologie 
Substituutprodukten Organisatiestructuur 
Binnentreders Management"informatie 
Technologische ontwikkeling Energie" en milieu"aspecten 
Demografische ontwikkeling Produktiemiddelen 
Politieke ontwikkelingen Know howlknow why 
Branche-ontwikkeling Positielhistorie 

I I 
Kansen en bedreigingen Sterkten en zwakten 

~ ~ 
SWOT-analyse 

(SWOT = Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) 

" I Raming bij ongewijzigd beleid ~I Alternatieve strategieen I 
~ 

I Doelstellingen ~I Keuze I 
~ 

I Actieplannen & uitvoering I 
Figuur 3.1. Schema voor strategische planning (uit B, bIz. 36). 

In de eerste stap in hoofdstuk vier wordt de huidige situatie geanalyseerd. Na een SWOT 
analyse moeten de sterkten en zwakten van het theaterbedrijf, en de kansen en bedreigin
gen vanuit de omgeving duidelijk zijn. In hoofdstuk vijf worden de doelstellingen be
schouwd. De mogelijke strategieen om deze doelstellingen te bereiken worden weerge
geven en gecombineerd met de gegevens uit de analyse. Na beoordeling wordt dit in 
hoofdstuk zes verwerkt in het uiteindelijke werkplan voor het seizoen '95/'96 en een 
beleidsplan voor de daaropvolgende jaren. In hoofdstuk zeven wordt het geheel nog eens 
samengevat in de conclusies en aanbevelingen. Ook wordt daar nog eens terug gekeken of 
de in dit hoofdstuk geformuleerde onderzoeksvraagstelling volledig beantwoord is. 
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Hoofdstuk 4. Analyse van de buidige situatie. 

4.1. Inleiding. 

In dit hoofdstuk wordt de eerste stap gezet in het ontwikkelen van een strategisch beleids
plan. Doel is om te komen tot een beschrijving van de belangrijkste sterkten en zwakten 
van Theaterbedrijf Orient, en de grootste kansen en bedreigingen voor het theaterbedrijf te 
ontdekken. 

Om tot een beschrijving van de huidige situatie te komen zijn aIle zes de medewerkers van 
Theaterbedrijf Orient individueel gelnterviewd. In dat interview kwamen de volgende drie 
vragen aan de orde: 
- Wat zijn je persoonlijke doelstellingen op het gebied van je werk (zowel binnen als 
buiten Theaterbedrijf Orient), en in hoeverre zijn deze haalbaar? 

Wat zijn de volgens jou de doelstellingen van Theaterbedrijf Orient, en in hoeverre zijn 
die haalbaar? 

Wat zijn volgens jou de belangrijkste problemen binnen het theaterbedrijf, en hoe zou je 
die kunnen oplossen? 

De resultaten van deze zes gesprekken zijn gekoppeld aan het bovenste gedeelte van het 
schema voor strategische planning dat in figuur 3.1. is weergegeven. Op elk deelgebied 
van de markt en van het bedrijf is de situatie zoals die voor het theaterbedrijf geldt 
beschreven. Dit is in een gesprek met aIle medewerkers besproken en aangepast. Dat 
resulteerde in de in paragraaf 4.2. gegeven beschrijving van de huidige situatie bij 
Theaterbedrijf Orient. Uit deze beschrijving zijn de belangrijkste sterkten en zwakten van 
en de grootste kansen en bedreigingen voor Theaterbedrijf Orient af te leiden. Deze 
worden in paragraaf 4.3. tenslotte in onderlinge samenhang weergegeven in een SWOT 
analyse. 

4.2. Bescbrijving van de buidige situatie. 

In de literatuur (B en C, bIz. 36) zijn verschillende modellen weergegeven om systema
tisch de huidige stand van zaken in een bedrijf weer te geven. Dit is vooral nuttig om er 
voor te zorgen dat men bepaaide punten niet over het hoofd ziet. Ik heb daar dan ook de 
voor het theaterbedrijf relevante punten uitgehaald. Het belangrijkste onderscheid is te 
maken tussen het bedrijf zelf en de omgeving van het bedrijf. Deze paragraaf is dan ook 
als voIgt onderverdeeld: 
4.2.1. Kennis en vaardigheden binnen Theaterbedrijf Orient. 
4.2.2. Markt en omgeving van Theaterbedrijf Orient. 
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4.2.1. Kennis en vaardigbeden binnen Tbeaterbedrijf Orient. 

Uit de kennis en vaardigheden op bepaalde gebieden kunnen de sterke en zwakke punten 
van het theaterbedrijf worden afgeleid. Per gebied wordt een korte beschrijving gegeven 
van de huidige situatie. In bijiage 4.1. (bIz. iv) worden, om een totaaloverzicht te krijgen, 
de belangrijkste sterkten en zwakten per gebied opgesomd in een tabel. 

Kerntechnologie. 
Als kerntechnologie van het theaterbedrijf kunnen we de volgende activiteiten zien: 

Het zelJ schrijven of bewerken van theaterprodukties van voldoende liter air en 
artistiek gehalte in een eigen stijl, 
en het spelen van die theaterprodukties in theaters of voor doelgroepen. 

De eigen stijl is een tragi-komische. De theatervoorstelling dient een maatschappelijke 
inhoud te hebben (doch hoeft niet perse vormend te zijn). Men wil de mensen die er naar 
kijken raken, een boodschap meegeven. Bij aIle produkties staat, ondanks de beperkte 
middelen, de literaire en artistieke kwaliteit hoog in het vaandel. 

Historie. 
Theaterbedrijf Orient is voortgekomen uit Theaterbedrijf Oost. Theaterbedrijf Oost was 
een gezelschap dat kieine projecten uitvoerde. Voor echt grote produkties voor theaters 
was toen geen geld. In die tijd heeft men geleerd een hoge kwaliteit te bereiken met 
weinig middelen. De verschillen met vroeger zijn dat er nu meer geld is en meer organisa
tie. Dit leidt tot grotere produkties die financieel attractiever zijn omdat er een grotere 
winstmarge op behaald kan worden. Gegeven deze historie is er bij sommigen een 
voorkeur voor kleinere produkties, daar men dat artistiek attractiever vindt of vindt dat 
men daar beter in is. Anderen willen graag nog groter en professioneler worden, omdat 
daar de financiele aantrekkelijkheid als weI de uitdaging en erkenning lonkt. Men is aan 
het discussieren of men de nadruk op theater- of op doelgroepenvoorstellingen wil gaan 
leggen. 

Cultuur. 
Het theaterbedrijf is een klein bedrijf. Er zijn sterke persoonlijke relaties tussen de zes 
organisatieleden onderling. Dit heeft als gevolg dat men erg betrokken is en dat men een 
eigen inbreng in de activiteiten heeft. Het bedrijf wordt gezien als een prettige werkomge
ving en er heerst de overtuiging dat men vooruit wil, kan en gaat. De interesses verschil
len op sommige punten onderling sterk, maar men is er van overtuigd dat ze weI binnen 
een bedrijf te verwezenlijken zijn. Conflicten op zakelijk gebied kunnen ook de persoon
lijke relaties beYnvloeden. 
Het artistieke komt traditioneel voor het zakelijke. Dit is noodzakelijk, maar deze relatie 
is overtrokken en daardoor is de voor het bedrijf positieve spanningsboog tussen wat men 
artistiek wil en wat financieel haaibaar is uit balans geraakt. Het commercieel bewustzijn 
is weI gegroeid. Het groeien van het bedrijf heeft geleid tot een chaotische bedrijfsvoering 
zonder dat het geheel overzien wordt. Dit is veroorzaakt doordat een gestructureerde 
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taakverdeling vroeger niet nodig was en men die nu nog maar gedeeltelijk heeft inge
voerd. Dat heeft ook geleid tot een groeiende ongelijkheid in de verantwoordelijkheids
verdeling. Ondanks deze problemen is er wei een grote bereidheid om te veranderen. 

Werknemers en produktiemiddelen. 
De huidige werknemers zijn van plan bij het theaterbedrijf te blijven (tenzij er zich 
externe nieuwe ontwikkelingen voordoen). Het nieuwe bestuur en het in vaste dienst 
treden van de verkoopster vullen het menselijk potentieel aan op punten waar men minder 
sterk in was. Hier kom ik nog op terug bij het punt organisatiestructuur en taakverdeling. 
Het aIleen hebben van actrices en geen acteurs is een beperking evenals het feit dat aile 
huidige werknemers van dezelfde leeftijd zijn. Ook staat men de laatste jaren altijd met 
dezelfde drie actrices in een voorstelling. Vragen die op dit gebied nog onbeantwoord 
zijn, zijn onder andere: 
- Hoe vaak en hoeveel wit men gebruik maken van externe acteurs of actrices (dit vereist 
een korte levensduur van een voorstelling), en wat zijn de eisen aan die mensen, bekende 
namen of een goede kwaliteit voor weinig geld (nieuwe talenten); 
- wil men samenwerken met ander theatergroepen of een theaterwerkplaats; 
- hoe denkt men op lange termijn over verjonging en opvolging van het huidige theaterge-
zelschap? 
De automatisering van de administratie wordt als zeer positief beschouwd. Men is bezig 
met het vinden van nieuwe huisvesting. Men wi! graag een kantoor, repetitieruimte en 
opslagruimte (en eventueel zelfs speelruimte) in een gebouw. 

Organisatiestructuur en taakverdeling. 
We hebben te maken met personen met verschillende kwaliteiten. Dit wordt gerespecteerd 
door iedereen en men wit de juiste persoon op de juiste plaats zetten. De nieuwe taakver
deling die ongeveer een jaar geleden ontworpen is heeft de organisatie wei verbeterd, 
maar de coordinatie is nog lang niet optimaal. Er is gebrek aan controle en eindverant
woording voor de taken die aan iemand toegewezen worden. Dit wordt verwoordt in het 
feit dat een managende leidende persoon gemist wordt, er is niemand in het bedrijf die 
aIles overziet. Doordat er geen leidinggevende persoon is en ook geen hierarchie wordt 
het orders geven in een platte organisatie als deze als een probleem ervaren. 
Produktietaken (schrijven, regisseren, acteren) wit men zo veel mogelijk scheiden van 
ondersteunende taken (leiden, verkopen en promoten, boekhouden en administratie), in 
ieder geval in drukke periodes. Een koppeling tussen het artistieke en het zakelijke 
gedeelte van de organisatie, en een koppeling met het bestuur worden gemist. Er moet een 
afweging gemaakt worden tussen de relatief informele nu bestaande organisatie met ruimte 
voor eigen inbreng en een meer gestructureerde taakverdeling en coordinatie. 
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Communicatie en informatie. 
Problemen op het gebied van communicatie en informatievoorziening worden vooral 
veroorzaakt doordat er te weinig vastgelegd wordt op papier, zowel wat betreft werkwij
zen als wat betreft planning. Door de gescheiden werkomgevingen is er te weinig 
onderling contact, wat weer kan leiden tot te lange vergaderingen. 
Men is over de doelstellingen aan het praten, welke in dit rapport verwerkt zullen worden 
(paragraaf 5.3.). Het is belangrijk om de fouten die in het verleden gemaakt zijn bespreek
baar te maken, en dit in een zakelijke en niet emotionele discussie te doen. 

Financien. 
De belangrijkste inkomsten zijn de volgende: Subsidies en fondsen, banenpool, gespeelde 
voorstellingen, sponsoring en externe activiteiten. De vraag is in hoeverre uit deze 
bronnen nog meer gehaald kan worden en of dit ook op een meer systematische wijze kan 
gebeuren. Vaak worden nu nog inkomsten gemist omdat men te laat komt. Men wil 
minder afhankelijk worden van subsidies en men wit vaste sponsoring van de doelgroepen
voorstellingen. 
Er wordt een financieel beleid gemist. Nu wordt gebruikt wat er is tot het op is, maar er 
wordt niet systematisch geld gereserveerd om een tegenslag op te kunnen vangen. Verder 
moeten acties op elkaar worden afgestemd, en dient de haalbaarheid van ideeen beoor
deeld te worden voor er geld aan toegewezen wordt. De mogelijkheid van kleiner of 
goedkoper produceren kan besproken worden als beperking van uitgaven. Dit mag 
uiteraard niet ten koste van het eindresultaat gaan. Aileen de noodzakelijke activiteiten, 
die werkelijk waardetoevoegend zijn, moeten dan gedaan worden. 

Promotie en bekendheid. 
Op dit gebied zit het theaterbedrijf duidelijk in de lift. De contacten met kranten en het in 
de organisatie opnemen van de verkoopster zijn positieve punten, evenals het nieuwe 
bestuur en de mogelijke samenwerking met theater 042. Het werken met bekende namen 
en het in aanmerking komen voor het theaternetwerk dragen hier ook aan bij. 

Sleutelfactoren voor succes. 
Sleutelfactoren zijn die activiteiten waarin bepaald wordt of een voorstelling een succes 
wordt of niet. Dit zijn activiteiten die werkelijk waarde toevoegen aan het eindprodukt. 
- Een goed thema of onderwerp en script van de voorstelling en een goede regisseur. Dit 
zijn de criteria op basis waarvan subsidies toegekend worden. Voor doelgroepenvoorstel
lingen zal vooral het eerste gelden. Bij een goede regisseur zijn acteurs soms zelfs bereid 
voor niets te werken. 

Een goede planning (voor acquisitie, financiering, produktie en verkoop). Dit maakt 
tijdig en snel inspelen op ontwikkelingen mogelijk. Een mogelijkheid die nog niet voHedig 
benut wordt is het nieuwe planbord. 
- Goede publiciteit. 
- Een rustige repetitieruimte, dit heeft een zeer gunstig effect op de kwaliteit van de 
voorstelling. 
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4.2.2. Markt en omgeving van Theaterbedrijf Orient. 

Deze subparagraaf kent dezelfde opbouw als de voorgaande. In een korte bespreking per 
deelgebied worden de kansen en bedreigingen voor Theaterbedrijf Orient geldentificeerd. 
In bijlage 4.2. (bIz. v), worden de kernpunten in een tabel samengevat. 

Produkt en klant. 
Door gebrek aan middelen zijn er op dit moment te weinig produkten. Hier wordt nog 
uitvoerig op teruggekomen in de strategievorming per markt (paragraaf 5.4., bIz. 18). 
Men produceert eigen artistieke voorstellingen voor kleine en middelgrote theaters. Doel 
is om het publiek een avond te amuseren en ze te raken, ze te laten nadenken over wat ze 
zien. Het theater waarin men speelt is de eigenlijke koper (men maakt gebruik van een 
uitkoopsom constructie) en dus de eigenlijke klant. Het wil een goed programma aan haar 
klanten aanbieden. Het theater selecteert op thema of onderwerp, de bekendheid van de 
regisseur en de kwaliteiten van het theaterbedrijf. 
Daarnaast doet men ook doeigroepenvoorstellingen. Deze voorstellingen kunnen zowel 
voortvloeien uit eigen ideeen ais uit opdrachten van externe organisaties. Bij deze 
voorstellingen is er behoefte aan beoordeling van de haalbaarheid van de eigen ideeen en 
aan een acquisitiebeleid om opdrachten binnen te halen. Men zit namelijk boordevol 
ideeen maar men weet niet of er klanten voor zijn. In verband met de financiele situatie 
wil men zich gaan rich ten op doeigroepen waar hogere winstmarges bij behaald kunnen 
worden. De bedrijvenvoorstelling is een goed voorbeeld van een uitgewerkt idee op dit 
gebied. 

Concurrenten en substituten. 
Concurrentie voor de theaterprodukties vindt vooral plaats op de hierboven genoemde 
selectiecriteria die theaters hanteren. Belangrijk is ook om er op tijd bij te zijn, voordat 
alles vol zit. Wat bedreigend zou kunnen zijn is dat een iridividueel lid van het Theaterbe
drijf een externe aanbieding krijgt voor een baan die zeer attractief is. Daarvoor zal 
diegene waarschijnlijk weI uit Nijmegen moeten verhuizen. De enige manier om dit te 
voorkomen is de binding met Theaterbedrijf Orient te versterken door groter en daardoor 
voor de Ieden zelf attractiever te worden. 

Trends en ontwikkelingen in de theaterwereld. 
Nijmegen is niet het cultuurcentrum. Om te weten wat nu in de beiangstelling staat zal 
men dus de oren en ogen open moeten houden in het hele land en met name de randstad. 
Een filosofisch gesprek met aIle werknemers over de artistieke richting zoals men vroeger 
deed wordt gemist. Het feit dat Nijmegen niet het cultuurcentrum is hoeft echter geen 
belemmering te zijn. Het cultuurklimaat in Nijmegen is zeer goed. 
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Politieke ontwikkelingen. 
In het nieuwe bestuur zijn gemeente en provincie vertegenwoordigd. Er moet gebruik 
gemaakt worden van de kennis van deze mensen op het gebied van overheidsreguleringen 
betreffende het cultuurbeleid. Er is ook sprake van een decentralisatie van het cultuurbe
leid. Het is de vraag hoe de provincie Gelderland en de gemeente Nijmegen hier op zullen 
inspringen. Er zijn misschien mogelijkheden om in het kader van de Europese eenwording 
gesubsidieerd door de EG iets in samenwerking met Duitse theatergroepen te doen. Een 
bedreiging kan zijn de inperking of opheffing van de banenpoolstatus van de werknemers 
van Theaterbedrijf Orient. 

Subsidies. 
Een overzicht van welke mogelijkbeden wanneer van toepassing zijn en hoe lang vantevo
ren deze aangeschreven moeten worden wordt gemist. De belangrijkste zijn de provincie 
en het Platform Podiumkunsten, welke een jaar vantevoren benaderd moeten worden. Men 
is te afbankelijk van de subsidieinkomsten. Men vraagt zich af in hoeverre sponsoring een 
alternatief of aanvulling is. 

Sleutelfactoren voor succes. 
- Gebruik maken van de kennis die nu beschikbaar is binnen het bestuur, en daarmee 
inspelen op politieke ontwikkelingen. 
- Planning voor het verkrijgen van subsidies. 
- Voldoen aan de selectiecriteria van theaters bij een uitkoopsom. 
- Identificatie van wensen van doelgroepen en verwerving van opdrachten. 

In deze paragraaf zijn de belangrijkste sterkten en zwakten en de grootste kansen en 
bedreigingen geidentificeerd. In de volgende paragraaf wordt bekeken in hoeverre en op 
welke punten deze met elkaar samenhangen. 

4.3. SWOT-analyse. 

De kracht van de SWOT analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) is 
dat er een relatie gelegd wordt tussen de sterkten en zwakten van het theaterbedrijf 
beschreven in paragraaf 4.2.1. enerzijds, en de kansen en bedreigingen vanuit de 
omgeving beschreven in paragraaf 4.2.2. anderzijds. Zo kan Theaterbedrijf Orient afleiden 
welke kansen men goed kan benutten (en welke niet) , en welke bedreigingen gevaarIijk 
zijn (en welke niet). Daar voIgt dan ook direct uit welke sterkten en zwakten in de 
toekomst belangrijk zullen zijn om de kansen te benutten en de bedreigingen af te wenden. 
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In tabel 4.1. is dit schematisch weergegeven met de volgende tekens: 
+ Een sterkte maakt het benutten van een kans makkelijker, of maakt het mogelijk 

om een bedreiging af te wenden. Het benutten van een kans kan een zwakte 
reduceren. 
Een zwakte maakt het benutten van een kans moeilijker, of een bedreiging leidt tot 
het reduceren van een sterkte. Een bedreiging verergert een zwakte. 

Tabel 4.1. De SWOT analyse. 

Kansen en bedrij- thea- decentrali- weinig geen binding toekomst afhan- [] bedreigingen yen ter satie cul- pro- klanten werk- banen- kelijk-

voor- net- tuurbeleid dukten voor doel- nemers pool- heid van 

stelling werk en 042 groepen status subsidies 

Sterkten en 

I II D zwakten 

kerntechnologie + + 2-0 

doelgroepen en + - - + - 2-3 

theaters 

positieve mentali- + - + 2-1 

teit werknemers 

nieuw bestuur + + + + + 5-0 

verkoop intern + + - 2-1 

public relations + + + + + 5-0 

spanningsboog + - - 1-2 

artistiek-zakelijk 
uit balans 

geen acteurs - - - - 0-4 

slechte huisvesting + 1-0 

slechte interne - + - - - 1-4 

organisatie en 

communicatie 

financiele +/- + - - - - - 2-5 

onzekerheid 

I + en- 6-2 3-0 5-0 1-6 3-5 4-2 1-3 0-3 

In bijlage 4.3. (biz. vi) worden de keuzes voor de + en - tekens in de tabel toegelicht per 
kans of per bedreiging. Zo krijgt men een overzicht welke maatregelen men zou kunnen 
nemen om op de omgevingsinvloeden in te spelen. Bij het kiezen van strategieen in het 
volgende hoofdstuk zullen we uitvoerig van deze gegevens gebruik maken. 
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s. Doelstellingen en mogelijke strategieen. 

S.l. Inleiding. 

In het vorige hoofdstuk is geinventariseerd wat de sterke en zwakke punten van Theaterbe
drijf Orient zijn, en hoe deze samenhangen met de toekomstige ontwikkelingen in de 
omgeving. In dit hoofdstuk wordt eerst in een raming ongewijzigd beleid aangegeven wat 
de gevolgen voor Theaterbedrijf Orient zouden zijn als men op de huidige wijze door zou 
gaan (paragraaf 5.2.). In paragraaf 5.3. worden de doelstellingen van Theaterbedrijf 
Orient zoals men die zelf heeft geformuleerd weergegeven. Discrepanties met de raming 
ongewijzigd beleid en de SWOT analyse worden besproken. In paragraaf 5.4. worden de 
marktsrategieen voor zowel de theater- als de doelgroepenmarkt behandeld, die men zou 
kunnen volgen om de gewenste doelstellingen te bereiken. In paragraaf 5.5. wordt 
bekeken welke organisatieverbeteringen noodzakeJijk zijn om de in paragraaf 5.4. 
geformuleerde strategieen te kunnen uitvoeren. De in dit hoofdstuk beschreven doelstel
lingen, strategieen en de daarbij behorende organisatieverbeteringen worden tens lotte 
beoordeeld in paragraaf 5.6. en verder uitgewerkt in hoofdstuk 6 in het implementatieplan. 

5.2. Raming ongewijzigd beleid. 

Op dit moment ligt de nadruk op theaterprodukties en op het vervullen van de artistieke 
wensen. Het zakelijk belang komt op de tweede plaats. Indien dit niet meer in evenwicht 
gebracht wordt, zal dit een bedreiging worden voor het voortbestaan van Theaterbedrijf 
Orient. Een indirect gevolg van deze verstoorde balans is de huidige financiele situatie. 
Om tekorten in het lopende seizoen te dekken is op voorhand verkregen subsidie, bestemd 
voor een nieuwe produktie in het volgend seizoen, nu al uitgegeven. Onverwachte 
problemen met de nieuwe produktie, waardoor subsidieverleners hun geld terug zouden 
kunnen vorderen, zou onmiddelijke liquidatie van Theaterbedrijf Orient betekenen, omdat 
een gedeelte van het geld er niet meer is. Het tekort aan financiele middelen en de 
beperkte beschikbaarheid van externe acteurs heeft ook geleid tot een tekort aan lopende 
voorstellingen. Dit betekent dat er buiten de subsidies en de banenpoolvoorziening zo goed 
als geen inkomsten meer zijn. Hierdoor is er geen ruimte voor toekomstinvesteringen in 
nieuwe produkties en wordt de afhankelijkheid van de subsidies erg duidelijk. Ook 
opheffing van de banenpoolstatus zou het einde van Theaterbedrijf Orient als gevolg 
hebben. Er is dus behoefte aan het aanboren van een structurele inkomstenbron op korte 
termijn om deze impasse (vicieuze cirkel) te doorbreken. Daarbij kan de slechte interne 
organisatie (zoals bleek uit de analyse) een belemmering zijn om deze ommekeer teweeg 
te brengen, daar men niet optimaal op de nadeJige ontwikkelingen kan reageren. 
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Theaterbedrijf Orient heeft de hier beschreven bedreigingen ingezien. Men beseft dat 
veranderingen noodzakelijk zijn en men heeft hiertoe zelf een eerste aanzet gegeven door 
het aanstellen van een nieuw bestuur en het ontwikkelen van dit beleidsplan. Wat en hoe 
er verbeterd kan worden wordt in het vervoig van dit rapport beschreven. 

5.3. DoelstelJingen van Theaterbedrijf Orient. 

In deze paragraaf worden de doelstellingen die het theatergezeischap zelf heeft geformu
leerd beschouwd. Deze zijn in bijiage 5.1. (bIz. vii) weergegeven. Men heeft onderscheid 
gemaakt tussen doeistellingen op korte en op lange termijn. Korte termijn is een jaar, dus 
het seizoen '951'96. Lange termijn is de komende vijf jaar. De nummering geeft de 
prioriteiten aan. Hieronder wordt bekeken wat de relatie van deze doelstellingen is met de 
SWOT analyse en de raming ongewijzigd beleid. 

Op korte termijn ligt vooral de nadruk op de verkoop en organisatie, daarna pas komt de 
financiering. Uit de SWOT analyse en uit de raming ongewijzigd beleid bleek dat de 
financiele kant van het bedrijf een duidelijke zwakte is, die bedreigend is. Men heeft 
echter geconcludeerd dat met name de verkoop op het gebied van doelgroepen en verder 
ook de interne organisatie kansen bieden om de financiele situatie te verbeteren. Daarnaast 
wil men ook de organisatie van de financiele kant van het bedrijf gaan verbeteren. 
Verder gaat men aandacht besteden aan de samenstelling van het produktenpakket. Dit is 
ook een punt dat in de analyse en in de raming ongewijzigd beleid naar voren kwam. Men 
kiest er duidelijk voor om dit punt een lagere prioriteit te geven, maar men wit het wei op 
korte termijn realiseren. Samengevat kan dus gezegd worden dat de doelstellingen op 
korte termijn in overeenstemming zijn met de huidige problematiek. 

Op lange termijn blijft het financiele belangrijk. Daarnaast gaat men ook aandacht 
besteden aan de ondersteunende middelen en de werknemerssamenstelling. Dit zijn ook 
problemen die in de analyse naar voren kwamen, maar minder bedreigend zijn. Dat is ook 
te verklaren uit het feit dat ze in de raming ongewijzigd beleid nog niet aan de orde 
kwamen. Het is dan ook duidelijk waarom dit doelstellingen op lange termijn zijn. 

Uit het voorgaande blijkt al dat er een rangorde aangebracht is in de te verwezenlijken 
doelstellingen. Deze zijn ook a1 erg praktijkgericht, maar moeten toch nog meer gedetait
leerd uitgewerkt worden. Dit zal in de volgende twee paragrafen gedaan worden. Ook zal 
in paragraaf 5.6. gekeken worden in hoeverre de gekozen doelstellingen compleet zijn en 
de prioriteiten terecht zijn. 
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5.4. Marktstrategieen voor theater- en doelgroeperunarkt. 

Doordat de in de voorgaande paragraaf geformuleerde doelstellingen al zeer probleemge
richt en gedetailleerd zijn zou het vertalen van deze doelstellingen in een strategie in strijd 
zijn met het feit dat bij voorkeur uit een aantal alternatieve strategieen gekozen moet 
worden. Het is echter inherent aan strategievorming bij kleine bedrijven dat de strategie 
kans- en probleemgericht is. Het heeft weinig zin om tijd en energie te steken in op dit 
moment toch niet uitvoerbare strategieen. Het is dan verstandiger om binnen de ene 
strategie, die gericht is op kernsuccesfactoren en grote kansen en bedreigingen, bij elke 
tussenstap zoveel mogelijk alternatieven te overwegen. Zo houdt men toch oog voor niet 
voor de hand liggende oplossingen. Deze wijze van strategievorming zal dan ook in het 
vervolg van dit verslag toegepast worden. Meer hierover kan teruggevonden worden in de 
literatuur (D, bIz. 36). 

In het vervolg van deze paragraaf worden respectievelijk de marktstrategieen van de 
theater- en doelgroepenmarkt behandeld. Het is belangrijk om deze twee markten geschei
den te beschouwen. Tot nu toe is het de gewoonte dat zowel de planning van produkties 
als de planning van de financiele ondersteuning van die produkties op bedrijfsniveau 
gedaan worden. Daarbij lopen belangen van theater- en doelgroepenprodukties bij het 
verkrijgen van de beperkte middelen (geld, acteurs) door elkaar. Dit gaat ten koste van het 
overzicht, mede omdat de karakteristieken van beide markten en daardoor ook hun 
belangen zeer verschillend zijn. 

In de praktijk is het onmogelijk dat deze twee markten onafuankelijk van elkaar kunnen 
bestaan door de uit de historie gegroeide onderlinge afuankelijkheid. Desalniettemin dient 
het scheiden van deze markten toeh in ieder geval in de beleidsvorming te gebeuren. 
Moehten er dan geld of andere middelen van de een naar de ander stromen dan moet dit 
in ieder geval geregistreerd worden en moet er in het beleid bepaald worden of dit 
tijdelijke stromen zijn (lening) of dat er sprake is van een definitieve overname (gift). 
Vandaar dat we de strategieen voor beide markten nu in paragraaf 5.4.1 en 5.4.2. apart 
zullen behandelen. Per marktstrategie zuBen de volgende punten aan de orde komen: 
Doelstellingen, produkt-klant relatie, produktportfolio matrix, strategie voor seizoen 
'95/'96 en de succesfactoren. Een toelichting op het principe van de produktportfolio 
matrix vindt u in bijlage 5.2. (bIz. viii). 
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5.4.1. Maridstrategie voor de theatermarkt. 

Doelstellin&en. 
- Mensen raken met voorstellingen van literair en artistiek hoge kwaliteit in een tragi
komische stijl, inspelend op de maatschappelijke werkelijkheid. 
- Produktiekosten van de voorstelling financieren met subsidies, speelkosten dekken met 
de zaalopbrengsten. 
- Elke voorstelling in aanmerking laten komen voor het theaternetwerk. 
- Voorstellingen verkopen op basis van een uitkoopsom. 
- Het genereren van een kleine winst (10% van de totale begroting) om reserves op te 
bouwen voor eventuele toekomstige tegenvallers. 

Produkt-klant relatie. 
Alhoewel de doelstelling is om de mensen die in het theater komen kijken te raken, is het 
theater waar men speelt de eigenlijke klant. Het theater beoordeelt of een voorstelling weI 
of niet gespeeld wordt, niet de toeschouwers. Dit geldt zeker als er sprake is van een 
uitkoopsom, wat nagestreefd wordt. Als potentiele klanten worden kleine en middelgrote 
zalen in Nederland en Belgie gezien. Daarbij wil men meer gaan benadrukken dat men 
niet een regionaal theater is, maar dat heel Nederland en Belgie markt zijn. 

Produktportfolio matrix. 

attractiviteit 

markt 
Sneeuwwitje 

Apen 

Van Nieumeghen 

Idea1isten 

------>:;,. concurrentiekracht produkt 

Figuur 5.1. Produktportfolio matrix voor de theatermarkt juli '95. 

In de produktportfolio matrix voor de theatermarkt is er een evenredige verdeling van de 
produkten. Uit de matrix kan de meest voor de hand liggende strategie worden afgeleid. 

Strate&ie voor seizoen '95/'96. 
Van "Er moet iets met apen in" worden zo nu en dan nog scenes gespeeld. In de theater
wereld is het niet noodzakelijk om een verouderd produkt uit het repertoire te halen, het 
heeft geen negatieve invloed. WeI is de promotie minimaal. Bij incidentele vraag moet per 
geval bekeken worden of het optreden winstgevend is of niet. "Idealisten" is een voorstel
ling waarvan de produktiekosten er al uit zijn. Doel van verdere verkoop van deze 
voorstelling is om geld te genereren voor de voorstellingen "Van Nieumeghen" en "Niet 
doen Sneeuwwitje", die in een groei- respectievelijk opstartfase zitten. Probleem is dat er 
op dit moment te weinig acteurs zijn om "Idealisten" te spelen, dit geldt in mindere mate 
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ook voor "Van Nieumeghen". Er moet voor "Idealisten" een afweging gemaakt worden of 
opnieuw repeteren met een nieuwe acteur haalbaar is, gezien de nog te verwachten 
verkopen. Bij "Van Nieumeghen" is gezondigd tegen een van de doelstellingen. Deze 
produktie is opgestart zonder subsidies wat als resultaat heeft dat er een enorm tekort is op 
de begroting. Dit tekort is gedekt met op voorhand verkregen subsidies voor "Niet doen 
Sneeuwwitje". Dit is een zorgwekkende ontwikkeling die de continuiteit van het produk
tenpakket in gevaar brengt. Op korte termijn moet er dus een geldstroom gegenereerd 
worden die het tekort op de voorstelling "Van Nieumeghen" aanvult, waardoor de 
benodigde subsidie voor de produktie van "Niet doen Sneeuwwitje" niet in gevaar komt. 
Aangezien de verkoopperspectieven voor "Van Nieumeghen" erg goed zijn (goede 
recensies, theaternetwerk), is het zaak om deze voorstelling zo veel mogelijk te verkopen 
met maximale winstmarges. De doelstelling hierbij is om in het najaar van 1995, bij 
repetities en premiere van de voorstelling "Niet doen Sneeuwwitje" de financiering van de 
nieuwe voorstelling rond te hebben. Bij de verkoop van de "Van Nieumeghen" is het ook 
een goed idee om andere klantengroepen te zoeken buiten de kleine en middelgrote zalen. 
De voorstelling is namelijk ook zeer geschikt voor scholen, bedrijven of organisaties die 
een relatie met het thema of met Nijmegen hebben. Indien vier maal een dure "Van Nieu
meghen" (winstmarge ongeveer 15000) verkocht kan worden, is het tekort gedekt. Tot slot 
moeten in de loop van het seizoen '95/'96 de opvolgers van "Niet doen Sneeuwwitje" 
ontwikkeld worden en moeten hier (op tijd!) subsidies voor aangevraagd worden. Door 
planning kan eenzelfde fout in de toekomst worden voorkomen. 

Op lange termijn moet een voorstelling zichzelf financieren met subsidies en kunnen de 
kleine winstmarges gebruikt worden voor het opbouwen van reserves. Hierbij dient nage
streefd te worden om de ad hoc toekenning van subsidies om te zetten in een regeling 
voor structure Ie toekenning van subsidies. De noodgreep die nu gedaan wordt om het 
tekort te dekken, namelijk theaterprodukties gebruiken voor andere klanten en doelgroe
pen, kan in de toekomst ook zijn voordeel opleveren. Hier komen we nog op terug bij de 
bespreking van de doelgroepenmarkt in de volgende subparagraaf. Er moet ook een 
actieplan komen wat voorziet wat er gedaan moet worden als een externe acteur zijn 
werkzaamheden voor Theaterbedrijf Orient staakt (schrappen of opnieuw instuderen van 
de voorstelling). 

Succesfactoren. 
- Het verkopen van minimaal vier dure voorstellingen van "Van Nieumeghen". 
- Inspelen op de wensen en beoordelingscriteria van theaters. Dus een goed onderwerp en 
script, een goede regisseur, opname in het theaternerwerk, gebruik maken van de naam 
die men opgebouwd heeft en promotie met behulp van goede recensies. Dit punt is vooral 
belangrijk bij de extra verkoopinspanning dit jaar. 
- Tijdige verkoop (wanneer selecteren theaters), produktie en subsidieaanvragen moeten 
hier op aansluiten (planning I). 
- Tijdige financiering met subdsidies, waarbij een externe pessimistische begroting wordt 
gemaakt, en een interne realistische. 

20 



!'W'BEDRI.JFSKUNDE 
JIOl VV ink .. I Theaterbedrijf Orient op weg naar 2000 

----------------------------------------~----~--~-----
onder".m.e .. s.d.ie •• ft 

- Andere klanten vinden voor theaterprodukties als extra inkomsten. 
- Door het begroten van een winstmarge een buffer opbouwen voor tegenvallers. 
- Ontwerp van een standaardcontract voor een externe acteur met een voor Theaterbedrijf 
Orient ideale looptijd, en een actieplan voor als een contract voortijdig beeindigd wordt. 

5.4.2. Marktstrategie voor de doelgroepenmarkt. 

Doelstellingen. 
- Het vinden van klanten voor eigen produkties (wensen identificeren). 
- Het vinden van opdrachtgevers voor doelgroepenprodukties die de produktiekosten 
geheel of gedeeltelijk financieren, en in ruil daarvoor mogen adverteren, een aantal 
voorstellingen tegen kostprijs krijgen of meedelen in de winst. 
- Mensen raken met voorstellingen van literair en artistiek hoge kwaliteit in een tragikomi
sche stijl, inspelend op de maatschappelijke werkelijkheid en de wens van de opdrachtge
ver of de doelgroep (klant). 
- Produktiekosten van de voorstelling financieren met sponsoring van de opdrachtgever, 
opbrengsten van de voorgaande produktie (eigen middelen) en eventuele toegekende 
subsidies, speelkosten dekken met de opbrengsten van de voorstellingen. 
- Het genereren van een grote winst per optreden om toekomstige produkties mogelijk te 
maken in de doelgroepenmarkt, en eventueel produkties in de theater- of doelgroepen
markt mogelijk te maken waarvoor geen subsidies toegekend worden. 

Produkt klant relatie. 
Deze verschilt in grote mate van de theatermarkt. Het gebruiken van theatervoorstellingen 
voor andere doeleinden dan voor een optreden in het theater zijn nog niet op grote schaal 
bekend. Er liggen echter weI veel mogelijkheden op dit gebied, getuige ook de eerste 
reacties van potentiele klanten (zie A, bIz. 36). Door de relatieve onbekendheid van deze 
mogelijkheden is het moeilijk om de klant te benaderen. 
Er kunnen twee soorten klanten onderscheiden worden, doelgroepen voor eigen produkties 
en opdrachtgevers. De doelgroep wordt bij eigen produkties afhankelijk van het onderwerp 
van de voorstelling gekozen. Bij het produceren voor opdrachtgevers worden de doelgroe
pen door de opdrachtgever en Theaterbedrijf Orient in onderling overleg bepaald. Deze 
mogelijkheid kan voor Theaterbedrijf Orient financieel aantrekkelijker zijn, doordat men 
minder risico loopt. Bij het behandelen van de strategie voor deze markt wordt nog op 
deze verscheidenheid aan klanten teruggekomen. 
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Produktportfolio matrix. 

attractiviteit 
markt 

Leesvoorsrelling 
kinderboekenweek 

Blindenlgehandicapten 
'Sexualiteit" 

Van Nieumegben 
Bedrijvenvoorstelling 

"Feest'" 

Bejaardenvoorstelling Kindervoorsrelling 
"OvergeJeverd • "Ogen dicbt" 

-----)310- concurrentiekracht produkt 

Figuur 5.2. Produktportfolio matrix voor de doelgroepenmarkt juli '95. 

In de produktportfolio matrix voor de doelgroepenmarkt is er geen evenredige verdeling 
van de produkten. Dit is vooral te verklaren uit het gebrek aan middelen (geld en acteurs). 
Daardoor zijn een aantal geplande produkties niet opgestart. Hieruit is de grote hoeveel
heid "question marks" en de kleine hoeveelheid "stars" te verklaren. Vit deze matrix kan 
de meest voor de hand liggende strategie worden afgeleid. 

Strategie voor seizoen '95/'96. 
De bejaardenvoorstelling hoeft om dezelfde reden als in de theatermarkt niet echt afgesto
ten te worden. De kindervoorstelling is een "volwassen" voorstelling, de produktiekosten 
zijn gedekt. De winstmarges op deze voorstelling zijn te klein om de andere voorstellingen 
van "question mark" te kunnen ontwikkelen tot "star". In de theatermarkt is dit probleem 
er niet omdat voorstellingen opgestart kunnen worden met subsidies. In de doelgroepen
markt zijn er geen inkomstenbronnen om de toekomstige voorstellingen op te starten. Dit 
probleem bedreigt de samenstelling van het produktenpakket en daarom zijn er een aantal 
mogelijke oplossingen bedacht: 

1) Opstarten van doelgroepenvoorstellingen met subsidies als het onderwerp zich daarvoor 
leent. Deze eerste mogeUjkbeid vloeit voort uit de oplossing van hetzelfde probleem in de 
theatermarkt en is incidenteel toepasbaar. Subsidies voor doelgroepen zijn echter schaars 
en dit zou de keuzen voor doelgroepen daarom te veel beperken. 

2) Doelgroepen kiezen die duurdere voorstellingen kunnen betalen, zodat grotere marges 
behaald kunnen worden, welke dan voldoende zijn om opvolgers op te starten. Deze 
mogelijkbeid komt voorl uit de theorie van de produktportfolio matrix. De marges die op 
de voorstelling behaald worden moeten dan dusdanig hoog zijn dat de produktiekosten van 
de opvolger hieruit gefinancierd kunnen worden. Een haalbaarheidsanalyse voor de start 
van een nieuwe produktie moet garanderen dat voldoende geld voor de opvolger gegene
reerd zal worden. Dit is noodzakelijk om aanvulling van het produktenpakket te kunnen 
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realiseren. De bedrijvenvoorstelling "Feest!" is een goed uitgewerkt idee op dat aan de 
zojuist gestelde eisen voldoet (zie ook A, bIz. 36). 
Op korte termijn blijft het probleem dat de produktiekosten, voor de eerste uit de reeks 
duurdere doelgroepenvoorstellingen, uit eigen middelen gefinancierd moeten worden. Deze 
zijn nu echter nog niet voorhanden, daarom is bijvoorbeeld de bedrijvenvoorstelling nog 
niet opgestart. Er moet dus op korte termijn een geldstroom gegenereerd worden die het 
theaterbedrijf in staat zou stellen de reeks aan dure voorstellingen op te starten. 

3) Theatervoorstellingen ook voor doeigroepen gebruiken is een oplossing voor dit 
bovenstaande probleem. "Van Nieumeghen" is hier uitermate geschikt voor en is daarom 
ook al opgenomen in de produktportfolio matrix. Op korte termijn zou dit betekenen dat 
verkoop van bijvoorbeeld zes dure "Van Nieumeghen" voorstellingen (winstmarge 
ongeveer 15000) voldoende zou zijn om de bedrijvenvoorstelling op te starten. Hierbij 
moet weI gerealiseerd worden dat dit ook al de oplossing was om het tekort in de 
theatermarkt te dekken. Op lange termijn blijft het genereren van geld middels deze derde 
mogelijkheid uiteraard ook een te benutten kans. Bij het ontwikkelen van nieuwe theater
voorstellingen, zoals bijvoorbeeld "Niet doen Sneeuwwitje", zou men hier rekening mee 
kunnen houden. 

4) Tot slot de vierde mogelijkheid, het produceren voor opdrachtgevers. Het voordeel van 
opdrachtgevers is dat deze de produktiekosten geheel of voor het grootste deel financieren. 
Een voorbeeid hiervan is de in onderhandeling zijnde opdracht van het Casino Nijmegen. 
Er moeten duidelijke afspraken gemaakt worden over de bijdrage van be ide partners 
(opdrachtgever en Theaterbedrijf Orient) en de verdeling van de opbrengsten. Dit zijn 
projecten die gegeven een goede haalbaarheidsanalyse vooraf zichzelf zouden moeten 
kunnen financieren, en wellicht nog geld kunnen opbrengen dat voor andere doeleinden 
gebruikt kan worden. Onder die voorwaarden kan dit alternatief naast de andere bestaan. 

Hier uit afgeleid is de te volgen strategie op korte termijn dan als voIgt. De leesvoor
stelling en de blindenvoorstelling kunnen opgestart worden, want hier is subsidie voor 
ontvangen. Door de produktie "Van Nieumeghen" als doelgroepenvoorstelling te gebrui
ken, moet na het dekken van het tekort op de theatermarkt ook geld gegenereerd worden 
om de bedrijvenvoorstelling op te kunnen starten. Voor het geld wat uit de verkoop van 
meer voorstellingen van "Van Nieumeghen" voortkomt moet een bestemming gezocht 
worden. 

Gezien de beperkte beschikbaarheid van acteurs en actrices is het misschien niet mogelijk 
om aIle voorstellingen te gaan speJen. De financieel aantrekkelijke voorstellingen moeten 
dan voorlopig prioriteit krijgen tot de financiele situatie van het theaterbedrijf vebeterd is. 
Een doelgroepenvoorstelling mag in de toekomst aIleen opgestart worden als hij binnen de 
volgende categorieen valt en aan de voorwaarden van die categorie voldoet (financieel 
haalbaar is): 
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1) Voorstelling financiert zichzelf met behulp van subsidie; 
2) een dure voorstelling wordt gefinancierd met behulp van geld uit een voorgaande 
"dure" doelgroepenvoorstelling (uit deze categorie dient er in ieder geval een per jaar 
gemaakt te worden voor het behouden van een goed produktenpakket); 
3) theatervoorstelling wordt gebruikt als doelgroepenvoorstelling; 
4) er is een opdrachtgever voor de doelgroepenvoorstelling die de produktie helpt financie
ren waardoor deze voorstelling zichzelf financiert; 
5) er is geld uit eigen middelen via het beleid toegewezen aan deze voorstelling. 

Winsten die in elk van deze categorieen gemaakt worden en waar geen bestemming voor 
is (dus exclusief het geld voor de volgende voorstelling in categorie 2), kunnen weer in de 
voorstellingen gelnvesteerd worden (via categorie 4 en 5), of gebruikt worden voor 
organisatieverbeteringen (zie paragraaf 5.5.), of een buffer vormen voor noodgevallen. 
Deze toewijzing moet uit het beleid volgen. Hieruit blijkt al dat de alternatieven 4 en 5 
geld kosten. Op korte termijn is het daarom verstandig alleen voorstellingen in categorie 4 
te doen als deze geheel door de opdrachtgever gefinancierd worden. Voorstellingen waar 
eigen geld voor nodig is kan men voorlopig beter uitstellen tot de financiele situatie 
verbeterd is. WeI moet er vastgelegd worden welke vormen van samenwerking met een 
opdrachtgever mogelijk zijn onder welke voorwaarden. Een belangrijke bijdrage van de 
verkoop en produktie in onderlinge samenwerking zal tenslotte ook zijn om voor de doel
groepenmarkt klanten te identificeren, hun wensen te leren kennen en ook te beant
woorden, en ze op ideeen te brengen. Daartoe zou een acquisitiebeleid opgezet moeten 
worden dat deze actiepunten bevat. 

Succesfactoren. 
Het verkopen van minimaal nog eens zes dure voorstellingen van "Van Nieumeghen". 

- AIleen opstarten van voorstellingen waarvan de financiele haalbaarheid getoetst is. 
Een acquisitiebeleid opstarten waarin potentiele klanten en opdrachtgevers en hun 

wensen geldentificeerd worden, en deze ideeen ook benutten bij de verkoop, de produkt
planning en het ontwerp van de mogeJijke samenwerkingsvormen met opdrachtgevers. 
- Tekorten en overschotten van geld beleidsmatig verde len over organisatieverbeteringen, 
de categorieen doelgroepenvoorstellingen en eventueel ook theatervoorstellingen. 
- Zorgen voor voldoende acteurs en actrices bij meer voorstellingen op lange termijn (zie 
ook organisatieverbeteringen in paragraaf 5.5.). 

5.5. Organisatieverbeteringen. 

In de voorgaande paragraaf zijn de marktstrategieen voor de twee markten besproken. In 
deze paragraaf wordt meer intern gekeken welke organisatieverbeteringen nu nodig zijn 
om deze strategieen op korte en op lange termijn te kunnen uitvoeren. 
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De problemen in de interne organisatie zijn in de SWOT analyse en in de raming 
ongewijzigd beleid al aan de orde gekomen. In deze paragraaf worden met behulp van een 
techniek, genaamd stroomanalyse, deze problemen nog eens in onderlinge samenhang 
bekeken. In bijlage 5.3. (bIz. ix) wordt het principe van de techniek stroomanalyse toege
Iicht. In bijlage 5.4. (bIz. xi) is het resultaat van de stroomanalyse bij Theaterbedrijf 
Orient weergegeven. Kernproblemen zijn problemen waar aIleen pijlen uit vertrekken. De 
andere problemen zijn gevolgen van deze kernproblemen, zogenaamde symptomen. Men 
moet zich bij verbetering van de interne organisatie vooraI richten op de kernproblemen. 
In het vervolg van deze paragraaf zuBen voor de belangrijkste kernproblemen en de 
daaruit voortvIoeiende gevolgen oplossingsmogelijkheden aangedragen worden. De pro
blemen zijn in hoofdstuk 4 en 5 reeds beschreven, daarom wordt hier volstaan met de 
oplossingswijzen. 

Problemenreeks A. 
Probleem Al is hier duidelijk het kernprobleem. We onderscheiden echter een aantal 
subproblemen (A2 en A3) waaruit ook nog erg veel symptomen voortkomen. Daarom is er 
voor gekozen ook deze problemen te bespreken. 

* AI: Het artistieke kOmi voor het zakelijke, waarbij de spanningsboog uit balans is. 
Men is zich bewust van het feit dat de zakelijke kant van de onderneming te lang onderbe
Iicht is geweest. Daar probeert men nu iets aan te doen. De verieiding is echter groot om 
na verloop van tijd weer terug te vallen in oude gewoonten. Men kan namelijk weI een 
strategie ontwerpen die voldoende aandacht besteedt aan de zakelijke kant van de onderne
ming, maar deze strategie moet ook met die gedachte in het achterhoofd uitgevoerd 
worden om werkelijk effect te hebben. Daarom kan niet genoeg benadrukt te worden dat 
niet aIleen nu, maar ook in de toekomst, altijd het zakelijk belang in welke beslissing dan 
ook gewogen moet worden. Elke werknemer zou aangemoedigd moeten worden om een 
ander hier op te wijzen als deze de zakelijke kant van zijn taken verwaarloost. Het is ook 
zeker een taak van het bestuur om dit te blijven benadrukken. 

* A2: Strategie, planning, evaluatie en haalbaarheidsanalyses. 
Tot voor kort werd aIleen op artistiek gebied een strategie op lange termijn ontworpen. 
Dit onderzoek geeft een eerste aanzet voor het ontwikkelen van een strategie waarin het 
artistieke en het zakelijke hand in hand gaan. Net als de bij probleem Al is het van belang 
dat dit proces in de organisatie ingebed wordt, en dat het niet bij een eenmalige actie 
blijft. In hoofdstuk 6 zal deze taak daarom aan een specifieke functie toegewezen worden, 
die hiervoor verantwoordelijk wordt. Ook hier geldt dat het bestuur de toezichthoudende 
taak heeft om na te gaan of dit ook werkelijk gebeurt. 

De planning kan uit de strategie afgeleid worden. Door het ontbreken van een duidelijke 
strategie was er ook geen geintegreerde planning die de acties van de verschillende 
functies op elkaar liet aansluiten. Het beste is daarom om op centraal niveau een strategie 
en een daaruit afgeleide grove planning te ontwerpen. De verschillende delen van de 
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organisatie kunnen hier dan zelf een planning per afdeling en per persoon uit afleiden. Zo 
zal de samenhang van de acties van verschillende personen gewaarborgd worden. Dit is 
een moelijk proces dat niet vanaf de eerste keer vlekkeloos zal verlopen. Het is dan ook 
belangrijk om de resultaten (positieve en negatieve) geregeld te bespreken en het de 
volgende keer beter te doen. Het bestuur kan er op toe zien of er voortgang geboekt wordt 
op dit gebied en mensen blijven aansporen om de planning te blijven verbeteren. Het 
planningbord kan een hulpmiddel zijn. Door hier de grove planning op te zetten is het 
zowel voor het centrale niveau als voor de afzonderlijke leden duidelijk waar iedereen mee 
bezig is. Dit creeert overzicht binnen de organisatie. Ook de planningen per functie 
moeten op papier vastgelegd worden. Dit geeft andere mensen inzicht en is voor de 
afdeling of persoon zelf een middel zijn of haar eigen voortgang te toetsen. Dit brengt ons 
bij het volgende punt, evaluatie en haalbaarheidsanalyses. 

Deze hangen samen met de al behandelde planning. Voor een bepaalde functie kan uit de 
strategie vooraf een planning gemaakt worden, die achteraf geevalueerd wordt op gereali
seerde doelstellingen binnen het vooraf toegewezen budget en binnen de geplande tijd. 
Voor een voorstelling kan men eenzelfde proces doorlopen. Uit een haalbaarheidsanalyse 
kan een projectplan afgeleid worden. In dit plan staan aIle activiteiten van de verschillende 
functies die nodig zijn om de doelstellingen van de voorstelling binnen het budget en 
binnen de geplande tijd te verwezenlijken. Tijdens en na afloop van een project kan 
geevalueerd worden in hoeverre de doelstellingen gehaald worden en waarom ze weI of 
niet gehaald worden. Hieruit kan men dan weer leren voor toekomstige projecten. In de 
literatuur wordt het optimaal managen van projecten uitvoerig besproken (E, bIz. 36). Ook 
hier geldt dat het projectplan op papier vastgelegd moet worden om overzicht en voort
gangscontrole mogelijk te maken. De evaluatie en voortgangscontrole kan plaatsvinden 
tijdens vergaderingen, waar elke functie en elk project even kort besproken wordt. 

Samengevat dient dus een strategie en een daaruit afgeleide planning ontworpen te 
worden. Deze dient zowel op het gebied van functies als op het gebied van voorstellingen 
op geregelde tijdstippen op voortgang getoetst te worden. Van de positieve en negatieve 
ervaringen moet men leren voor de toekomst. 

* A3: Beperkte middelen: Geld en werknemers. 
Uit de marktstrategieen is al gebleken dat door een strategie te ontwerpen die meer 
aandacht besteedt aan het zakelijke en een betere planning, automatisch meer geld kan 
vrijkomen op langere termijn. Het is afhankeJijk van een heleboel factoren of dit geld er al 
dit jaar uitkomt of pas in de volgende jaren. Er zou echter weI in het beleid vast moeten 
liggen waar extra geld aan besteed gaat worden. Er zijn twee voor de hand liggende 
mogelijkheden. 

Ten eerste in voorstellingen. Daarbij hebben doeigroepenvoorstellingen van de categorie 2 
(zie bIz. 24) de prioriteit. Daarnaast zou men in doelgroepenvoorstellingen voor opdracht
gevers kunnen investeren als het bedrag niet zo groot is dat het voortbestaan van het 
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theaterbedrijf Op het spel komt te staan bij een mislukking, en als er duidelijk aantoonbaar 
is dat de voorstelling veel meer winst oplevert dan dat er geld in gelnvesteerd moet 
worden. Voorstellingen die niet echt een winst genereren, maar aIleen zichzelf financieren 
komen minder in aanmerking. 

Een tweede mogelijkheid zijn organisatieverbeteringen, bijvoorbeeld extra werknemers 
(zie hieronder) of een betere accomodatie (zie C). 
Ret gebrek aan werknemers wordt na het gebrek aan financiele middelen de volgende 
boottleneck. Dit probleem kan echter met meer financiele middelen opgelost worden. Op 
lange termijn moet een planning van het werknemersbestand gemaakt worden waarbij 
nieuwe werknemers aangenomen kunnen worden of mensen uit de banenpool kunnen 
vloeien. Voorzichtigheid is echter geboden. Iemand die eenmaal atbankelijk is van het 
theaterbedrijf wat betreft inkomen, moet vervolgens weI elke maand uitbetaald worden. Er 
moet dus structureel geld beschikbaar zijn voor deze persoon, niet incidenteel. Dit kan 
men pas garanderen op het moment dat er een constante geldstroom gegenereerd wordt 
door het produktenpakket. 

Samengevat is het verstandig om eerst geld te investeren in voorstellingen, waarbij de 
prioriteit uitgaat naar voorstellingen die weer meer winst opleveren dan er in gelnvesteerd 
wordt. Dit moet gerealiseerd worden binnen de beperkte capaciteit aan werknemers 
(afspraken met externe werknemers op korte termijn worden dus erg belangrijk). Pas als 
er een structurele geldstroom vrijkomt kan aan uitbreiding van de werknemerscapaciteit 
begonnen worden. Ret meest ideale zou hierbij zijn dat als een van de huidige werkne
mers uit de banenpool afvloeit en men die gaat betalen, de vrijgekomen plaats toebedeeld 
wordt aan een nieuwe banenpooler voor Theaterbedrijf Orient. Rier profiteren beide 
partijen van. Ret theaterbedrijf krijgt een nieuwe werknemer en uit de banenpool vloeien 
mensen af. 
Voorstellingen waarin eigen geld gelnvesteerd moet worden en die weinig opbrengen 
kunnen pas op erg lange termijn gemaakt worden. Ret investeren in huisvesting krijgt een 
duidelijk lagere prioriteit omdat er goedkope betere alternatieven zijn, en minder goede 
huisvesting minder gevolgen heeft. 

Roofdprobleem B. 
Als oplossing voor dit probleem is een nieuwe organisatiestructuur ontworpen waar het 
gebrek aan leiding en hierarchie opgelost wordt en ook aandacht besteedt wordt aan het 
scheiden van produktietaken en produktieondersteunende taken. Deze nieuwe organisatie
structuur wordt beschreven in hoofdstuk 6. 

Roofdprobleem C. 
Voor de oplossing van dit probleem is het bestuur op dit moment haar contacten aan het 
gebruiken om te zoeken naar goedkope alternatieven. Een lange termijn oplossing is 
wellicht huisvesting in 042. Ook hier is het bestuur zich voor aan het inzetten. Deze 
laatste mogelijkheid biedt vele voordelen omdat de doelstelling opslag, repetitieruimte, 
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speelruimte en kantoor op een locatie dan in zicht komt. De lage prioriteit die eerder in 
deze discussie aan investeren in huisvesting is gegeven moet dan heroverwogen worden, 
omdat deze oplossing vele bijkomende voordelen heeft die ten goede komen aan het 
voortbestaan van de organisatie. Een voorbeeld is ondersteuning van de administratie van 
het theaterbedrijf door medewerkers van 042, die meer ervaring op dit gebied hebben. 

5.6. Beoordeling van de strategieen. 

In deze paragraaf wordt dit hele hoofdstuk nog eens overzien en worden de belangrijkste 
discrepanties tussen de in paragraaf 5.3. beschreven doelstellingen en de in paragraaf 5.4. 
en 5.5. beschreven strategieen belicht. 

Bij de doelstellingen op korte termijn lag de nadruk op verkoop, organisatie en promotie. 
Dit is in overeenstemming met de extra verkoopinspanning beschreven in de strategie en 
de nieuwe organisatiestructuur die in paragraaf 6.2. beschreven zal worden. Voor het 
financieren van doelgroepenprodukties zijn in de strategie ook andere oplossingen bedacht 
naast de sponsors en subsidiegevers. Er is ook aandacht besteedt aan de geldstromen en de 
mogelijke investeringen die hiermee gedaan kunnen worden. De doelstelling om twee 
kleine zaal produkties en twee doelgroepenvoorstellingen te maken per jaar is op korte 
termijn niet realiseerbaar. V oorstellingen die veel geld genereren krijgen nu prioriteit. Op 
langere termijn kan dan met meer beschikbare middelen deze doelstelling weI gehaald 
worden. De andere korte termijn doelstellingen kunnen per functie nagestreefd worden. 

Op lange termijn ligt de nadruk in eerste instantie op financieel verbeteren, een geld
stroom genereren via structurele subsidies maar ook via voorstellingen. Daarmee kunnen 
dan verbeteringen in werknemerscapaciteit en huisvesting gedaan worden. De prioriteiten 
zijn in paragraaf 5.5. aan de orde gekomen. Tegelijkertijd wordt men onafhankelijker van 
de banenpool. 

Concluderend kan er gezegd worden dat de in eerste instantie geformuleerde doeistellingen 
en de strategie in grote lijnen overeenkomen. In de strategie zijn op een aantal punten nog 
alternatieve oplossingen aangedragen. 

Tot slot zijn er nog drie criteria waarop de strategie beoordeeld dient te worden. Ten 
eerste geschiktheid. Hiermee wordt bedoeid dat de strategie in overeenstemming moet zijn 
met de strategische analyse (hoofdstuk 4.). De strategie moet er op gericht zijn om de 
huidige situatie te verbeteren. Aan deze eis wordt voldaan omdat de strategie aan de hand 
van de SWOT analyse ontworpen is. Er worden met behulp van sterkten (verkoop, 
kerntechnologie in de vorm van theatervoorstellingen) kansen benut (bedrijvenvoorstelling) 
om zo zwakten (financiele onzekerheid) te reduceren en bedreigingen (te weinig prod uk
ten) af te wenden. 
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Ten tweede haalbaarheid. Door uit te gaan van sterkten wordt de haalbaarheid vergroot. 
Verder is rekening gehouden met de beperkte middelen en is duidelijk onderscheiden wat 
op korte en wat op lange termijn haalbaar is. WeI moeten de verwachtingen niet te hoog 
zijn op korte termijn. Er zal de eerste jaren hard gewerkt moeten worden, pas na enkele 
jaren zal men de vruchten kunnen plukken. Daarnaast moet men weI realistisch zijn. Als 
de huidige situatie niet verbeterd wordt, moet men inzien dat het gewenste resultaat niet 
haalbaar is. Dit moet uit de evaluaties blijken. 
Tot slot de derde eis, acceptatie door zowel de eigen werknemers en het bestuur als de 
omgeving. De eigen werknemers staan zeer positief tegenover de veranderingen. Kritiek 
op de plannen moet echter bespreekbaar zijn, en niet onmogeIijk gemaakt worden. Het 
bestuur is ook gesteld op verbetering van de huidige situatie, en op het verstandiger 
inschatten van risico's. Tot slot zal ook de omgeving positief staan tegenover een profes
sioneler ingesteld theaterbedrijf, en Theaterbedrijf Orient serieuzer nemen. 

Gezien de positieve beoordeling van de strategie kan deze nu omgezet worden in een 
implementatieplan in hoofdstuk 6. 
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6. Het implementatieplan. 

6.1. InIeiding. 

Nu de strategie en de grove planning in hoofdstuk 5. ontworpen zijn is de volgende stap 
om deze om te zetten in een werkplan. Daartoe wordt eerst in paragraaf 6.2. een organisa
tiestruetuur ontworpen die gesehikt is om de strategie uit te kunnen voeren. Vervolgens 
worden in paragraaf 6.3. per funetie werkplannen voor de korte termijn ontworpen en 
voor de lange termijn doelstellingen geformuleerd. Tenslotte wordt in paragraaf 6.4. nog 
eens kort ingegaan op het belang van de implementatie van een plan, om te voorkomen 
dat het een papieren tijger wordt. 

6.2. Organisatiestructuur ontwerp. 

Strategie en struetuur moeten samenhangen. Daarom is het na het ontwerp van een 
strategie ook belangrijk om een structuur te seheppen die de invoering van de strategie 
makkelijker maakt. In het voorgaande is duidelijk geworden dat het grootste probleem bij 
Theaterbedrijf Orient bij het uitvoeren van de strategie het gebrek is aan een leidende 
persoon die het overzieht heeft binnen de organisatie en de afzonderlijke taken eoordi
neert. Daarom is de voorziehtige conclusie dat er bij het ontwerpen van een organisatie
struetuur vroeger weI aandaeht is besteed aan de verdeling van de taken, maar niet aan de 
noodzakelijke tweede stap, het eoordineren van de afzonderlijke aeties zodat het uiteinde
lijk toeh weer ren geheel wordt. 

De huidige taakverdeling is in bijlage 2.1. (bIz. i) weergegeven. Hierbij wordt een 
takenpakket voor de verkoop gemist, aangezien er naar gestreefd wordt om deze functie 
intern te positioneren. In bijlage 6.1. (bIz. xii) is een voorstel voor een nieuw takenpakket 
per funetie weergegeven. Daarbij is verkoop als funetie toegevoegd en is aandacht besteed 
aan de wens van met name de aetriees om produktie en produktieondersteunende taken zo 
veel mogelijk te scheiden. Dit was voorheen niet mogelijk omdat er niet voldoende 
produktieondersteunend personeel was. Onder de voorwaarde dat er een interne verkoper 
of verkoopster komt is dit nu wei mogelijk. Bij dit takenpakket is ook een nieuwe funetie 
geintroduceerd, het dageIijks bestuur. Deze funetie is vooral gericht op het zorgen voor de 
benodigde coordinatie en het uitzetten van de beleidslijnen op centraal niveau. Daarnaast 
is ook aandacht besteedt aan de rol van het nieuwe bestuur, zij dienen zieh vooral te 
richten op toezieht houden en advies geven. De uitvoering van taken wi} men zo veel 
mogelijk aan de werknemers zelf over laten. 
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De samenhang tussen de in dit takenpakket onderscheiden taken wordt in bijiage 6.2. (bIz. 
xiv) weergeven in de organisatiestructuur. Met die figuur wordt ook de mogelijkheid om 
de taken te coordineren duideIijk. Daar wordt nu op ingegaan. Mintzberg (zie F, bIz. 36) 
onderscheidt verschillende coordinatiemechanismen en daarmee samenhangende organisa
tiestructuren. De bedoeling is niet om een dergelijk ideaaitype volledig over te nemen. 
Beter is om aan te geven op welk coordinatiemechanisme men het beste de nadruk kan 
leggen, en welke men in wat mindere mate moet gebruiken. Hieruit kan dan ook de meest 
geschikte organisatiestructuur afgeleid worden. De zes coordinatiemechanismen worden nu 
in relatie met Theaterbedrijf Orient kort toegelicht. De mate van zeitbestuur voor een 
werknemer wordt groter naarmate het nummer stijgt. 
1) Direct toezicht. Coordinatie vindt plaats door een leider die hierarchisch boven de 
andere uitvoerders staat. Deze vorm ontbreekt bij het theaterbedrijf terwijl er weI behoefte 
naar blijkt te zijn. 
2) Standaardisatie van werk. Coordinatie vindt bijvoorbeeld plaats door standaard 
werkvoorschriften. Daarbij is een voorwaarde dat er sprake is van gestandaardiseerd 
werk. Zeker gezien de grote veranderingen op dit moment in de omgeving en binnen het 
bedrijf en gezien de aard van het werk, is deze toepassing moeilijk te realiseren. 
3) Standaardisatie van output. Dit is een oplossing voor het voorgaande probleem. Nu 
wordt niet weergegeven hoe men iets moet doen, maar wat men moet bereiken. Bijvoor
beeld: Verkoop zes voorstellingen van /5000, de manier waarop doet er niet toe. 
4) Standaardisatie van vaardigheden. Hierbij worden opleidings- en trainingseisen 
gespecificeerd, zoals bijvoorbeeld bij artsen. Bij het theaterbedrijf is dit minder geschikt, 
omdat werknemers beperkt zijn en er dus niet echt eisen aan gesteld kunnen worden (men 
moet roeien met de riemen die men heeft). 
5) Standaardisatie van normen. Hier wordt coordinatie verkregen door het beYnvloeden van 
de normen en waarden. Als iedereen gelooft dat het zo moet dan gebeurt het ook zoo Men 
vindt dit vooral terug in militaire organisaties, maar "het artistieke komt voor het 
zakeJijke" is hier ook een voorbeeld van. 
6) Onderlinge afstemming. Hierbij worden activiteiten gecoordineerd door middel van 
onderling afspraken maken. Deze vorm vindt men bij Theaterbedrijf Orient terug in de 
wekelijkse vergaderingen. 

Bij Theaterbedrijf Orient ligt nu de nadruk op de Iaatste twee vormen van coordinatie. In 
mindere mate is er sprake van standaardisatie van de output. Dit zijn vormen van 
coordinatie waarbij veel verantwoordelijkheid bij de werknemer zelf ligt en weinig 
centraal geregeld is. Hier heeft men moeite mee aangezien het gebrek aan centrale Ieiding 
als een probleem ervaren wordt. Daarom is in de organisatiestructuur gekozen voor een 
vorm van direct toezicht, door middel van de functie dagelijks bestuur. Dit kan ook 
teruggevonden worden in het takenpakket van deze functie (bijlage 6.1., blz.xii). 
Door het gebruiken van de plannings- en evaluatietechnieken kan de onderlinge afstem
ming (categorie 6) vervangen worden door directe controle (categorie 1) en door het 
moeten voldoen aan de geplande doelstellingen (categorie 3). 
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De wijziging in de organisatiestructuur is ingrijpend, deze zal een bepaalde tijd llitgepro
beerd moeten worden. De aanwezigheid van een interne verkoopster is een voorwaarde 
voor invoering van deze nieuwe structuur. In een evaluatie moeten de verbeteringen en 
tekortkomingen geanalyseerd worden door alle betrokkenen. Indien deze oplossing niet 
voldoet moet de centrale planning en het centrale toezicht op een andere manier gereali
seerd worden. Het is namelijk een voorwaarde voor een goede commllnicatie- en 
coordinatiestructuur binnen Theaterbedrijf Orient om op een centraal niveall de acties op 
elkaar af te stemmen. 

6.3. Werkplan voor seizoen '95/'96 en doelstellingen per functie. 

Nu de functies binnen Theaterbedrijf Orient gedefinieerd zijn is het ook mogelijk om de 
grove planning die afgeleid is van de strategie om te zetten in een planning en doelstellin
gen per functie. Hiermee wordt bereikt dat er voor elke functie binnen het theaterbedrijf 
een duidelijk werkplan komt voor het komende seizoen '951'96. Per functie zijn daarom in 
bijlage 6.3. (bIz. xv) de belangrijkste korte termijn doelstellingen en actiepunten weerge
geven. Verder zijn in bijiage 6.4. (bIz. xviii) de doelstellingen op lange termijn per functie 
weergegeven. Deze dienen te zijner tijd weer in een werkplan omgezet te worden. 

6.4. Implementatie van bet strategiscb beleidsplan. 

Tot slot van dit hoofdstuk over implementatie nog iets over de uitvoering van een 
stragtegisch beleidsplan. Het ontwerpen van een plan is een, het uitvoeren is een tweede. 
Uitvoering zonder plan is niet efficient, daarom is strategievorming een belangrijk punt 
binnen de bedrijfsvoering. Een plan zonder uitvoering is echter helemaal waardeloos. De 
belangrijkste activiteiten moeten daarom na voitooiing van dit rapport nog starten. 

Ten eerste dient het theaterbedrijf zelf met behulp van dit rapport het beleidsplan verder 
uit te werken en ook in de toekomst deze plannen aan te passen en elk jaar een nieuw plan 
te ontwikkelen. Het is een belangrijke taak van het bestllur om er op toe te zien dat het 
theaterbedrijf zelf het belang van plannen gaat inzien, en ook op geregeide tijden de 
strategie en de planning maakt en aanpast aan gewijzigde omstandigheden. 

Ten tweede is het van belang om er op toe te zien dat de planning ook uitgevoerd wordt. 
Deze taak is vooral toebedeeld aan het dagelijks bestuur omdat deze persoon het meeste 
inzicht heeft in de gedetailleerde planning en de voortgang hiervan. Daarbij is ieder weI 
verantwoordelijkheid voor de eigen voortgang. Zoais al eerder aangegeven zijn de 
vergaderingen uitermate geschikt om de voortgang te controleren. Het is vooral belangrijk 
dat de oorzaken waarom planningen weI of niet gehaald worden ge'identificeerd worden, 
zodat hier in de toekomst rekening mee gehouden kan worden bij het ontwerpen van een 
volgende strategie en planning. 
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7. Conclusies en aanbevelingen. 

7.1. InIeiding. 

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste punten van het onderzoek samengevat in de 
conclusies en een aantal aanbevelingen gedaan. Tot slot van dit hoofdstuk wordt in 
paragraaf 7.4. nog eens teruggekeken of de in hoofdstuk 3. geformuleerde onderzoeks
vraagstelling volledig beantwoord is. 

7.2. Conclusies. 

De conclusies zijn voor de overzichtelijkheid ingedeeld in een aantal categorieen. 

Algemeen: 
- De in de studie Technische Bedrijfskunde aangeleerde technieken voor strategische 
analyse en het ontwerpen van een strategisch beleidsplan zijn ook bij een theaterbedrijf 
toepasbaar . 
- De doelstelling van het onderzoek is gehaald. Er is een strategisch beleidsplan ontwor
pen dat uitgewerkt is in een werkplan zodat de toepassing in de praktijk vereenvoudigd 
wordt. 

Strategische analyse en raming ongewijzigd beleid. 
- De huidige situatie is zorgwekkend. Op korte termijn is met name de financiele situatie 
bedreigend voor het voortbestaan. 
- De belangrijkste sterkten van het theaterbedrijf zijn de kerntechnologie (theater maken en 
spelen), de aandacht voor zowel theaters als doelgroepen als potentiele markt, de positieve 
mentaliteit van de werknemers, het werven van een nieuw bestuur en een interne verkoop
ster en tot slot de verkoop en promotie in het algemeen. 
- De belangrijkste zwakten zijn de te beperkte aandacht voor de zakelijke kant van het 
bedrijf, het gebrek aan acteurs en financiele middelen, de slechte interne organisatie en 
communicatie en de slechte huisvesting. 
- Kansen zijn de uitvoering van de bedrijvenvoorstelling, de opname in het theaternetwerk 
en de mogelijke samenwerking met 042 en de gemeente Nijmegen. 
- Bedreigingen zijn te weinig produkten, geen klanten voor doelgroepen, een onzekere 
toekomst van de banenpoolstatus, een te grote afhankelijkheid van subsidies en een te 
slechte binding van de werknemers. 
- De samenhang tussen sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen is weergegeven in tabel 
4.1. (bIz. 15), en is ais basis gebruikt voor het ontwerpen van de strategie. Door met 
sterkten kansen te benutten worden zwakten gereduceerd en bedreigingen afgewend. 
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Strategie. 
- Bij het ontwerpen van de strategie is onderscheid gemaakt tussen drie kernpunten van het 
beleid: Strategie in de theatermarkt, strategie in de doelgroepenmarkt en organisatieverbe
teringen. 
- In de theatermarkt moet door verkoop van vier dure voorstellingen van "Van Nieumeg
hen" de financiering van de voorstelling "Niet doen Sneeuwwitje" gerealiseerd worden. 
Beschikbaarheid van geld (subsidies en kleine winsten) en werknemers (standaardcontrac
ten met externen) moet gegarandeerd zijn voor opstarting van een produktie. Verkoop 
moet zich richten op wensen van theaters en eisen van het theaternetwerk, dit moet ook in 
het produktontwerp meegenomen worden. 
- In de doelgroepenmarkt moet verkoop van "Van Nieumeghen" geld genereren voor het 
opstarten van de reeks dure doelgroepenprodukties, waaronder onder andere de bedrijven
voorstelling. Doelgroepenvoorstellingen die geld genereren krijgen prioriteit. In een op te 
starten acquisitiebeleid moeten potentiele klanten (onder andere opdrachtgevers) en hun 
wensen geidentificeerd worden. De manier waarop dit bij de bedrijvenvoorstelling gedaan 
is kan hierbij een handleiding zijn (zie A, bIz. 36). Doelgroepenvoorstellingen mogen 
aIleen opgestart worden als de (financiele) haalbaarheid getoetst is, en er een actieplan 
ontworpen is. 
- De belangrijkste organisatieverbeteringen zijn bewustwording van het zakelijk belang 
blijven stimuleren, strategievorming, planning, evaluatie en haalbaarheidsanalyses in de 
organisatie als noodzakelijk proces introduceren en gebruiken, het genereren van geld en 
en dit op korte termijn investeren in projecten die weer meer geld genereren en het 
introduceren van een nieuwe organisatiestructuur om de strategie uit te kunnen voeren (zie 
ook onder het punt implementatie). 
- Planning, evaluatie en haalbaarheid kunnen zowel plaatsvinden op het niveau van 
functies als op het niveau van projecten (voorstellingen). 
- Op lange termijn moeten structurele geldstromen geinvesteerd worden in uitvloeiing uit 
de banenpool en vergroting van het aantal werknemers in dienst. 

Implementatie. 
- Voor uitvoering van de strategie is een centraal plannend en toezichthoudend orgaan, het 
dagelijks bestuur, vereist. De functionering hiervan dient uitgetest en geevalueerd te 
worden. 
- Het bestuur dient toe te zien op het goed gebruik van de strategievorming en plannings
technieken. 
- Het dagelijks bestuur heeft de taak om in over leg met de anderen het beleid uit te zetten 
en de uitvoering ervan te coordineren en te controleren. 

7.3. Aanbevelingen. 

De aanbevelingen zijn gericht op het gebruiken van de in dit rapport gepresenteerde 
technieken en op het strategische beleid op lange termijn. 
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Gebruik van dit rarmort. 
- Dit rapport is een begin. Het theaterbedrijf moet leren om de hier gepresenteerde 
technieken toe te passen. Alhoewel het dagelijks bestuur hierin de grootste taak heeft is 
het toch belangrijk dat de rest ook deelneemt aan dit proces. Een mogelijkheid is 
bijvoorbeeld dat zij reageren op een voorstel van het dagelijks bestuur, door daar 
commentaar op te leveren. Het is goed om voldoende tijd voor een dergelijke discussie te 
reserveren. Men kan bijvoorbeeld een "beleidsweek" inroosteren, waarin niemand andere 
verplichtingen heeft. 

De theatermarkt. 
- Het maken van een strategisch plan met behulp van produktportfolio analyse. 
- In de theatermarkt voorstellingen maken die ook in de doelgroepen sector benut kunnen 
worden en die voldoen aan de wensen van theaters en aan de eisen van het theaternetwerk. 
- Het genereren van structurele geldstromen in de theatermarkt (subsidies of winsten) in 
plaats van bijvoorbeeld ad hoc subsidieaanvragen. 

De doelgroepenmarkt. 
- Het maken van een strategisch plan met behulp van produktportfolio analyse. 
- In deze markt uitgewerkte plannen voor verschillende toepassingen en klantengroepen 
(theatervoorstellingen, opdrachtgevers, eigen voorstellingen) toetsen op haalbaarheid. 

Organisatieverbeteringen. 
- In de toekomst kan de stroomanalyse techniek gebruikt worden om interne organisatie
problemen in kaart te brengen en een basis zijn om oplossingsstrategieen te ontwerpen. 
- Huisvesting bij en intensieve samenwerking met 042 moet nagestreefd worden. Ook 
samenwerkingsverbanden met anderen, bijvoorbeeld theaterwerkplaatsen moeten onder
zocht worden. 

7.4. Doeistellingen van het onderzoek. 

De onderzoeksvraagstelling wordt hier nog eens herhaald. 
Ontwerp een strategisch beleidsplan dat weergeejt hoe zowel de individuele 
doelstellingen van de organisatieleden als de collectieve doelstellingen van de 
organisatie op korte en op lange termijn gerealiseerd kunnen worden. 

Mijn conclusie is dat deze onderzoeksvraagstelling beantwoord is in de vorm van een 
strategische analyse, op basis waarvan een strategie en een werkplan bepaald zijn. 
Daarnaast hoop ik dat het niet bij een eenmalige beschouwing blijft, maar dat het 
theaterbedrijf aan de hand van de in dit rapport gepresenteerde werkwijze zelf de 
strategievorming en werkplanning op korte en lange termijn gaat uitvoeren. 
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Bijlage 2.1. Functie- en taakomschrijvingen medewerkers Theaterbedrijf Orient. 

Ria Brants: 

Functie 1 
Taken 

Functie 2 

Functie 3 

Functie 4 
Taak 

Marleen Brants: 

Functie 1 

Taken 

Functie 2 

Functie 3 

Functie 4 
Taak 

Functie 5 
Taak 

Artistieke coordinatie 
a: Beleid op lange termijn 
b: Onderzoek naar nieuwe projecten 
c: Samenstel1ing acteurs en regisseurs na stukkeuze 
d: Plannen voorleggen aan het team\overleg 
e: Artistieke uitwerking delegeren 
f: Tijdsplanning maken en bewaken 
g: Bijhouden van ontwikkeling van projecten en waar nodi~ 
bijsturen 
h: Evaluatie plannen 
i: Samenwerkingsverbanden signaleren en polsen 

Acteren 

Regisseren 

Ondersteuning verkoop 
Verkoopoverleg met Meis, wat betreft de Kleine Zaa 
voorstellingen 

Coordinatie jeugdvoorstellingen. artistiek en productio' 
neel 
a: Beleid op lange termijn 
b: Onderzoek naar nieuwe projecten 
c: Samenstelling acteurs en regisseurs na stukkeuze 

Acteren 

Regisseren 

CoOrdinatie huisvesting 
Organiseren van repetitie- en opslagruimte 

Ondersteuning verkoop 
Verkoopoverleg met Mels, wat betreft de jeugdvoor stel 
1 ingen 
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Li nda Wi 11 ems: 

Functie 1 

Taken 

Functie 2 

Functie 3 

Functie 4 
Taken 

Functie 5 
Taak 

CoOrdinatie doelgroepenvoorstel1ingen, artistiek 
productioneel 
a: Beleid op lange termijn 
b: Onderzoek naar nieuwe projecten 
c: Samenstelling acteurs en regisseurs na .stukkeuze 

Acteren 

Ondersteuning Financien 

Archiveren 
a: Post verwerken 
b: Archief aanleg en beheer 
c: Bibliotheek aanleg en beheer 

Ondersteuning verkoop 
Verkoopoverleg met Meis, wat betreft de doelgroepen' 
stell ingen 

Cees van der Pluijm 

Functie 1 
Taken 

Functie 2 
Taken 

Functie 3 

SChrijven 
a: Schrijven van nieuw Nederlands repertoire 
b: Bewerken van boeken of toneelstukken 
c: Schrijven van folderteksten 
d: Schrijven van brieven en brief\tekstcontrole 
e: Schrijven van begeleidende teksten bij subsidieaa 
gen en fondsenwerving 

Zakelijke coordinatie 
a: Financieel beleid op korte en lange termijn 
b: Subsidieaanvragen en fondsenwerving 
c: Publiciteit 
d: Begeleiding Peter 
e: Representatie 

Ondersteuning artistiek beleid 
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Peter van Oss 

Functie 1 
Taken 

Functie 2 
Taken 

Functie 3 
Taken 

C06rd1natie van a~inistratie 
a: Boekhouding 
b: Afwerken belastingzaken 
c: Reken;ngen maken, versturen, innen, betalen 
d: Contact met accountant 
e: Contact met Tandem (loonadministratie) 
f: Contact met belastingdienst 
g: Contracten regelen 
h: Financi~le overzichten maken 
i: Afrekening subsidies 

Hotuleren 
a: Notuleren VLZ en bestuursvergaderingen 
b: Agenda's verzamelen en voor bestuur doorgeven 

C06rdinatie produktie 
a: Subsidieaanvraag en fondsenwerv1ng 
b: Correspondentie 
c: Interne en externe contacten 
d: Regelen vervoer 
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Bijlage 4.1. Tabel sterkten en zwakten van Theaterbedrijf Orient. 

Tabel 4.A. Sterkten en zwakten van Theaterbedrijf Orient. 

Gebied binnen TBO Sterkten Zwakten 

Kerntechnologie tragi komische stijl 

mensen een boodschap meegeven 

literaire en artistieke kwaliteit 

Historie hoge kwaliteit met weinig middelen 

discussie over nadruk op 
doelgroepen enlof theaterprodukties 

Cultuur eigen inbreng spanningsboog uit balans 
tussen artistiek wenselijk en 

bereidheid om te veranderen financieel haalbaar 

commercieel denken toegenomen 

Werknemers en nieuw bestuur, interne verkoopster geen acteurs 
produktiemiddelen 

automatisering administratie kantoor-, opslag- en repetitieruimte 

niet onder cen dak 

Organisatiestructuur en te weinig voortgangsbewaking 
taakverdeling 

gebrek aan leiding 

produktie en ondersteunende taken 

worden niet altijd gescheiden 

Communicatie en te weinig vastgelegd 
informatie 

te weinig onderling contact 

Financien te laat aanvragen subsidies 

geen reservepotjes 

geen haalbaarheidsanalyse 

Promotie en bekendheid promotie, verkoop, bestuur, 042, theaternetwerk 

Sleutelfactoren thema, onderwerp, regisseur planning 
voor succes 

publiciteit repetitieruimte 
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Bijlage 4.2. Tabel kausen en bedreigingen voor Theaterbedrijf Orient. 

Tabel 4.B. Kansen en bedreigingen voor Theaterbedrijf Orient. 

I Gebied buiten TBO I Kansen I Bedreigingen I 
Produkt en ktant theater is de Koper van theaterprodukties te weinig produkten 

bedrijvenvoorstelling wei ideeen maar geen Idanten voor doelgroepen 

Concurrenten en substituten op tijd verkopen zwakke binding werknemers 

Politieke ontwikkelingen nieuw bestuur banenpoolstatus 

decentralisatie cultuurbeleid 

grensgemeente en Europese eenwording 

Subsidies nieuw bestuur geen overzicht in mogelijkbeden 

te !aat aanvragen 

athankelijk van subsidies 

Sleutelfactoren voor succes nieuw bestuur subsidieplanning 

selectiecriteria theaters identificatie van wensen en verkrijgen van 
opdrachten voor doelgroepenvoorstellingen 
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Bijlage 4.3. Toelichting SWOT analyse. 

In deze bijlage worden de + en - tekens uit tabel 4.1. toegelicht per kans of per bedrei
ging (per kolom). 

De bedriivenvoorstelling is mogeUjk door de positieve mentaliteit van de werknemers. De 
contacten van het nieuwe bestuur. de interne verkoopster en de goede PR zullen de 
verkoop bespoedigen. De spanningsboog artistiek-zakelijk komt weer in balans. De slechte 
interne organisatie kan een probleem worden als de klant hieronder lijdt. De financiele 
onzekerheid zal verminderen indien er startkapitaal gevonden kan worden. 

Voor het theaternetwerk komt men in aanmerking door de kerntechnologie. Het leidt tot 
betere PR en minder financiele onzekerheid. 

Door decentralisatie van het cultuurbeleid zijn er meer mogeIijkheden om met plaatselijke 
steun zowel in theaters als voor doelgroepen te spelen. Het nieuwe bestuur en de goede 
PR kunnen dit bespoedigen. Door samenwerking met 042 verbeteren huisvesting en de 
interne organisatie. 

Door weinig produkten kan men niet altijd voor theaters en voor doelgroepen spelen en 
daalt de motivatie van de werknemers. De goede PR kan dit tegengaan. Deze bedreiging 
verergert aIle zwaktes, behalve huisvesting. Hier moet dus zeker een oplosssing voor 
gevonden worden. 

Ais er geen klanten voor doelgroepen zijn kan men ook niet voor beide markten spelen. 
De contacten van het nieuwe bestuur, de interne verkoopster en de goede PR zullen de 
verkoop bespoedigen. Deze bedreiging verergert aIle zwaktes, behalve huisvesting. Hier 
moet dus zeker een oplosssing voor gevonden worden. 

De binding van de werknemers wordt door kerntechnologie, gerichtheid op twee markten, 
de positieve mentaliteit en de komst van het nieuwe bestuur verbeterd. Slechte organisatie 
en financiele onzekerheid kunnen leiden tot het vertrek van een werknemer. 

De toekomst van de banenpoolstatus kan door het bestuur positief be'invloed worden. Het 
opnemen van de verkoopster in het theaterbedrijf wordt een probleem als de banenpool 
haar niet accepteert. Verder is het hierdoor moeiJijk meer acteurs in dienst te nemen en 
neemt de financiele onzekerheid toe. 

Door afhankelijkheid van subsidies kan men niet altijd voor theaters en voor doelgroepen 
spelen. Verder is het hierdoor moeilijk meer acteurs in dienst te nemen en neemt de 
financiele onzekerheid toe. 

VI 



""'BEDRIJFSKVNDE 
JOl- ; n k .. I Theaterbedrijf Orient op weg naar 2000 

----------------------------------~~--~~~----

Bijlage 5.1. De doelstellingen van Theaterbedrijf Orient. 

Doelstellingen op korte termijn. 
Verkoop en promotie. 
- Verbetering verkoop. 
- Verkoopster of verkoper in vaste dienst. 
- Uitbouw van de eigen identiteit van Theaterbedrijf Orient. 
- Doorbreken van het regionale karakter van Theaterbedrijf Orient. 
- Een vaste goede video-opnamemaker. 

Organisatie 
- Zakelijk en artistiek leider in vaste dienst. 

Financieel. 
- Vaste sponsors en subsidiegevers voor doelgroepenprodukties. 
- Inzicht in geldstromen op aIle niveaus. 
- Oprichting van de stichting "Vrienden van Theaterbedrijf Orient" . 

Produktie. 

1 
2 
4 
5 

11 

3 

6 
7 

10 

- Twee kleine zaal produkties per jaar en twee doelgroepenvoorstellingen per jaar. 8 
- Eigen licht- en geluidsinstallatie. 9 

Doelstellingen op lange termijn. 
Financieel. 
- Structurele O.C.W. subsidie.. 1 
- Financiele onafhankelijkheid van de banenpool. 3 

Organisatie 
- Eigen ruimte voor repetitie, opslag, optreden en kantoor. 2 
- Eigen bus. 5 

Werknemers. 
- Twee mannelijke acteurs in dienst. 
- Decor- en kostuum ontwerper en maker in vaste dienst. 
- Technici in vaste dienst. 

Produktie. 
- Een muziekproduktie. 

vii 
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Bijlage 5.2. De produktportfolio matrix. 

De beschrijving van de marktstrategieen in paragraaf 5.4. wordt ondersteund door de 
onderstaande grafische weergave van een produktenpakket, een produktportfolio matrix 
genoemd. Door marktattractiviteit en concurrentiekracht tegen elkaar uit te zetten kan men 
onderscheid maken tussen de produkten die een bedrijf aanbiedt. Het doel is om de 
produkten in onderlinge samenhang te beschouwen en de portefeuille van produkten 
zodanig op te bouwen dat continuiteit op lange termijn gewaarborgd is. In een gezonde 
onderneming dienen produkten in elke categorie vertegenwoordigd te zijn, waardoor men 
risicospreiding krijgt in de tijd en de geldstromen van de verschillende produkten elkaar 
aanvullen. Een "cash cow" genereert bijvoorbeeld geld dat een "question mark" en "star" 
nodig hebben om zich te ontwikkelen. In de praktijk evolueert een nieuw produkt 
(question mark) tot een succesvol produkt (star), wordt dan een volwassen produkt (cash 
cow) en tens lotte een verouderd produkt (dog) dat afgestoten dient te worden (zie figuur 
5.A.). In het begin van de levensloop is de marktattractiviteit dus groot, en groeit de 
concurrentiekracht van het produkt. Later is er sprake van een lagere marktattractiviteit en 
neemt de concurrentiekracht af naarmate het produkt ouder wordt. 

attractiviteit 

marh 

i 
Figuur 5.A. Produktportfolio matrix. 

question mark star 

dog cash cow 

-------::>? concurrentiekracht produkt 
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Bijlage 5.3. Toelichting Stroomanalyse. 

Stroomanalyse is een techniek ontworpen door J.E. Porras. De techniek is een middel om 
structuur aan te brengen in een complex van knelpunten, door middel van een discussie 
over de oorzaak-gevolg relaties tussen verschillende knelpunten. Het doel is om overeen
stemming te bereiken over de probleemstelling en over de aanpak om die problemen op te 
lossen. 

Er moeten daartoe een aantal stappen doorlopen worden. De toepassing van deze stappen 
bij Theaterbedrijf Orient leidt tot het in paragraaf 5.4. weergegeven resuitaat. De stappen 
zijn als voIgt: 

1) Het verzamelen van problemen. Dit kan door middel van een analyse zoals die in 
hoofdstuk 4. gedaan is. 

2) Het categoriseren van de problemen in vier stromen (organisatie, sociaal, technologie 
en fysieke omgeving). Hierbij kan het model dat op de volgende bladzijde gegeven is een 
ondersteuning zijn. Deze stap is vooral bedoeld om te kijken of men volledig geweest is 
bij het opsommen van problemen. Als men het eens is over een probleem dan moet de 
discussie over de stroom waarin het probleem past niet te lang duren. Stromen waarin 
weinig of geen problemen voorkomen, moet men nog eens nader analyseren. 

3) Het groeperen of samenvoegen van dezelfde soort problemen tot een probleem. Slechte 
planning en ontbreken van strategie kunnen in een blokje (zie bijlage 5.4.). 

4) Verbanden leggen. Dit gebeurt in twee stappen. Is er een verband tussen twee proble
men? Zo ja, welk probleem is de oorzaak en welk probleem is het gevolg? De eerste 
vraag bepaalt of er een pijl getrokken wordt tussen twee problemen, de tweede bepaalt de 
richting van de pij1. 

5) Identificeren van de hoofdproblemen. Dit zijn de problemen waaruit aIleen pijlen 
vertrekken, zoals bijvoorbeeld probleem Al in bijlage 5.4. 

6) Hieruit kan een strategie afgeleid worden. Dit wordt gedaan in paragraaf 5.5. in de 
hoofdtekst. Deze strategie is gericht op hoofdproblemen en niet op symptomen. 

7) Tot slot uitvoering en evaluatie. Dit laatste is om te controleren of de voorspelde 
oorzaak-gevolg relaties ook uitkomen. Daar kan uit geleerd worden voor volgende 
toepassingen van de stroomanalyse. 
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Bijlage 5.4. Stroomanalyse toegepast bij Tbeaterbedrijf Orient. 
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Bijlage 6.1. Wijzigingen takenpakket per functie. 

In deze bijlage worden de takenpakkettten van de nieuwe functies gepresenteerd en de 
belangrijkste wijzigingen in het takenpakket van de al bestaande functies weergegeven. 
Deze wijzigingen moeten na een vastgestelde periode na invoering geevalueerd worden en 
verbeteringen dienen dan aangedragen te worden. Het is zinvol om de hier beschreven 
takenpakketten en wijzigingen daarin te beschouwen in de context van de in bijlage 6.2. 
weergegeven organisatiestructuur. 

Bestuur. 
- Stimuleren van verbeteringen en meedenken over oplossingen. 
- Adviseren bij maken strategieen en plannen, problemen signaleren. 
- Gebruiken van netwerken, binnen de eigen kring meezoeken naar oplossingen. 
- Uitvoeren van taken beperken tot het hoogst noodzakelijke. 

Dagelijks bestuur (Cees). 
- Artistiek en zakelijk beleid op korte en lange termijn voor zowel doelgroepen- als 
theaterprodukties (zoals behandeld in paragraaf 5.4.). 
- Beleid op het gebied van organisatieverbeteringen op korte en lange termijn (zoals 
behandeld in paragraaf 5.5.). 
- Bewaken van een artistieke huisstijl. 
- Het presenteren van dit beleid tijdens een beleidsweek (een keer per jaar of per half 
jaar), en het verwerken van aangedragen wijzigingen door anderen in dit beleid. 
- Het hieruit afleiden van een grove planning per functie. 
- Het delegeren van de uitvoerende taken per functie. 

Het voorzitten van vergaderingen waarin voortgang van projecten en vorderingen in de 
geplande acties per functie besproken worden. 
- Het coordineren van de afzonderlijke acties van de verschillende functies tot een geheel 
met behulp van de grove planning. 
- Contacten met bestuur. 
- Representatie, een aanspreekpunt zijn voor de buitenwereld. 

Verkoop (Meis). 
- Uitvoering verkoopstrategie op gebied van theatervoorstellingen en doelgroepenvoorstel
tingen. 
- Identificeren potentiele klanten van en hun wensen in beide markten en het doorgeven 
van deze informatie aan de produktie in een geregeJd overleg met de produktie. 
- Publiciteit, representatie en promotie. 
- Verzorgen van aIle externe contacten (theaters, klanten doelgroepen en opdrachtgevers, 
acteurs en actrices) met betrekking tot verkoop en uitvoering van voorstellingen. 
- Bijhouden van aIle agenda's van zowel interne als externe werknemers om beschikbaar
heid te overzien. 
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Dan volgen nu de al bestaande gewijzigde functies. 

Administratie (Peter). 
- Administratieve taken zoals weergegeven in functie 1 in bijlage 2.1. 
- Notuleren van voortgangsvergaderingen en bestuursvergaderingen, zoals weergegeven in 
functie 2 in bijlage 2.1. 
- Uitvoering financieel beleid (subsidieaanvragen, fondsenwerving, overzichtelijk weer
geven van de geldstromen per project en per markt). 

Contacten met werknemers wat betreft contracten en betalingen. 
- Verwerken post (was functie 4a van Linda). 
- Verzorgen repetitie en opslagruimte (was functie 4 van Marleen). 

Verzamelen en archiveren van documenten waarin strategie en planning 
beschreven is. Bijwerken van het planbord. 

Theatermarkt (Ria). 
- AIle functies in bijlage 2.1. weergegeven blijven bestaan met uitzondering van la en Ie. 

Doeigroepenmarkt (Linda en Marleen). 
- AIle functies in bijlage 2.1. blijven bestaan, met uitzondering van 1a voor beiden, 
functie 4 van Marleen en functie 3a en 4a van Linda. 
- Functie 4 b en 4c blijven de verantwoordelijkheid van produktie. 

Schrijver (Cees). 
- Takenpakket is functie 1 uit bijlage 2.1., de overige taken zijn verdeeld over de andere 
functies. 
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Bijlage 6.2. Nieuwe organisatiestructuur Theaterbedrijf Orient. 

Theaterbedrijf Orient 

I Bestuur I 

I Dagelijks Bestuur I 
I 

I Produktie I Produktie-
Ondersteunin~ 

HSchrijver I 

HTheaters I HVerkoop J 

Doelgroepen [ ----4 Administratie J 
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Bijlage 6.3. Werkplan per functie voor seizoen '95/'96. 

In deze bijlage is de strategie die in hoofdstuk 5. geformuleerd is (met name in paragraaf 
5.4. en 5.5.) verdeeld in verantwoordelijkheden en te nemen acties per taakgebied. 
Daarbij is uitgegaan van de nieuwe organisatiestructuur en het nieuwe takenpakket zoals 
beschreven in de bijlagen 6.1. en 6.2. 

Bestuur. 
- Toezien op het gebruik van de technieken voor strategische analyse en strategische 
beleidsvorming en planning door het dagelijks bestuur, en op het gebruik van planning en 
voortgangscontrole op functie- en projectniveau. 
- Stimuleren van bewustwording van het zakelijk belang. 
- Toezien op ontwerp en uitvoering van een beheerst financieel beleid. 
- Contacten gebruiken voor het het opnemen van de verkoopster in de banenpool, stimule-
ren van de verkoop aan bedrijven en bevordering van de samenwerking met 042 en de 
gemeente. 
- Advisering met betrekking tot het opstellen van een financieringsaanvraag. 

Dagelijks bestuur. 
- Verder uitwerken van het in dit rapport gepresenteerde beleidsplan. 
- Richtlijnen geven met betrekking tot de planning van de afzonderlijke functies en toezien 
op het uitvoeren van de planning van aile functies. 
- Inzicht verkrijgen in huidige en toekomstige geldstromen en deze kennis gebruiken voor 
het opstellen van een financieel plan om het strategisch plan te ondersteunen. Dit betekent 
tekorten en overschotten van geld beleidsmatig verdelen over organisatieverbeteringen, de 
categorieen doelgroepenvoorstellingen en eventueel ook theatervoorstellingen. 
- Coordineren en controleren van de uitvoering van de planning met behulp van voort
gangsvergaderingen. 
- Ontwerpen van een actieplan als een werknemer voortijdig een contract verbreekt. 
- Zorg dat financiering van de voorstelling op voorhand (subsidieaanvraag of andere 
middelen), produktie en instuderen van de voorstelling en ideaal verkoopmoment op elkaar 
aansluiten in de planning van een project. 
- Een bepaalde periode na invoering van de nieuwe organisatiestructuur de resultaten 
bespreken met aIle betrokkenen en verbeteringen aanbrengen (bijvoorbeeld tijdens een 
beleidsweek in december), 
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Verkoop. 
- Het verkopen van minimaal vier dure voorstellingen van "Van Nieumeghen" voor 
december 1995 om de voorstelling "Niet doen Sneeuwwitje" op te kunnen starten. 
- Het verkopen van minimaal nog eens zes dure voorstellingen van "Van Nieumeghen" 
voor maart 1996 om de bedrijvenvoorstelling te financieren. 
- Het verkopen van aIle andere lopende voorstellingen. 
- Agenda's van alle werknemers op kantoor bijwerken. 
- Gebruik maken van de naam die men opgebouwd heeft en promotie met behulp van 
goede recensies. Ook gebruik maken van de contacten van het bestuur, proberen om try
outs te regelen waar veel nieuwe optredens uit kunnen voorkomen (bijvoorbeeld Lion's) 
- Verkoopplannen opstellen voor toekomstige voorstellingen (theaters en doelgroepen), 
met name voor Sneeuwwitje en de bedrijvenvoorstelling. 
- Tijdige verkoop (wanneer selecteren theaters), probeer dit in de planning van dit jaar of 
volgend jaar op te nemen. Hierbij moeten ook mogeJijkheden van verkoop op voorhand 
onderzocht worden. 
- Andere klanten vinden voor theaterprodukties als extra inkomsten. 
- Voor doelgroepenvoorstellingen nieuwe klantengroepen identificeren en per klantengroep 
een haalbaarheidsanalyse maken. Dit moet in overleg met produktie die de ideeen moeten 
aanleveren. 
- Wensen en beoordelingscriteria van theaters identificeren. Eisen voor opname in het 
theaternerwerk identificeren. Deze gegevens doorgeven aan de produktie van theatervoor
stellingen. 

Administratie. 
- Tijdige financiering van theaterprodukties en doelgroepenprodukties, waarbij een externe 
pessimistische begroting wordt gemaakt, en een interne realistische. Door het begroten 
van een winstmarge een buffer opbouwen voor tegenvallers. 
- Overzichtelijk weergeven van de geldstromen per project en per markt. 
- Overzicht maken van mogelijke subsidies en hun aanvraagtijd. 
- Bijwerken van het planbord. 
- Ontwerp van een standaardcontract voor een externe acteur met een voor Theaterbedrijf 
Orient ideale looptijd. 
- Nu lopende administratietaken. 
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Theatermarkt. 
- Maken van projectplannen (wanneer moet wat door wie gebeuren en hoe wordt het 
gefinancierd) voor de nu lopende voorstellingen. Hier worden ook taken in opgenomen 
van mensen in andere functies (met name schrijver, verkoop en administratie). Elke 
functie die een taak heeft moet een exemplaar krijgen. 
- Spelen van de voorstelling "Van Nieumeghen". 
- Eventueel opnieuw instuderen van de voorstelling " Idealisten " . 
- Repetitie van de voorstelling "Niet doen Sneeuwwitje". 
- Genereren van ideeen voor nieuwe voorstellingen en ze uitwerken in een projectplan, 
met behulp van de verzamelde marktgegevens van verkoop, die door het dageUjks bestuur 
in de lange termijn planning opgenomen kunnen worden. 
- Bij het ontwerpen van een projectplan voor een nieuwe voorstelling moet vooraf de 
beschikbaarheid van geld en werknemers beargumenteerd zijn in een haalbaarheidsanalyse. 
Bovendien moeten de benodigde gegevens voor toekomstige subsidieaanvragen aan de 
administratie worden doorgegeven. 
- In de toekomst krijgen theatervoorstellingen die ook in de doelgroepenmarkt toegepast 
kunnen worden prioriteit. 

Doelgroepenmarkt. 
- Maken van projectplannen (wanneer moet wat door wie gebeuren en hoe wordt het 
gefinancierd) voor de nu lopende voorstellingen. Hier worden ook taken in opgenomen 
van mensen in andere functies (met name schrijver, verkoop en administratie). Elke 
functie die een taak heeft moet een exemplaar krijgen. 
- Spelen van de voorstellingen "Ogen dicht" en "Van Nieumeghen". 
- Instuderen en spelen van de leesvoorstelling. 
- Eventueel spelen van de blindenvoorstelling. 
- In februari instuderen van de bedrijvenvoorstelling. 
- Genereren van nieuwe klantengroepen en een bijbehorend idee, dat door verkoop op 
haalbaarheid getoetst kan worden. 
- Genereren van ideeen voor nieuwe voorstellingen voor doelgroepen die haalbaar zijn en 
ze uitwerken in een projectplan, met behulp van de verzamelde marktgegevens van 
verkoop, die door het dagelijks bestuur in de lange termijn planning opgenomen kunnen 
worden. 
- Bij het ontwerpen van een projectplan vOOr een nieuwe voorstelling moet vooraf de 
beschikbaarheid van geld en werknemers beargumenteerd zijn in een haalbaarheidsanalyse. 
Tevens moeten de opbrengsten op een realistische manier begroot zijn. 
- In de toekomst hebben doelgroepenvoorstellingen die meer winst genereren dan er geld 
in geinvesteerd wordt prioriteit. 

Schrijver. 
- Schrijven van de leesvoorstelling, tlNiet doen Sneeuwwitje" en de bedrijvenvoorstelling. 
- Schrijven of controleren van de uitgaande post, met name subsidieaanvragen en promo-
tiemateriaal. 
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Bijlage 6.4. Lange termijn doelstellingen per functie. 

In deze bijlage is de strategie die in hoofdstuk 5. geformuleerd is (met name in paragraaf 
5.4. en 5.5.) verdeeld in lange termijn doelstellingen per taakgebied. Daarbij is uitgegaan 
van de nieuwe organisatiestructuur en het nieuwe takenpakket zoals beschreven in de 
bijlagen 6.1. en 6.2. 

Bestuur. 
- Toezien op het gebruik van de technieken voor strategische analyse en strategische 
beleidsvorming en planning door het dagelijks bestuur, en op het gebruik van planning en 
voortgangscontrole op functie- en projectniveau. 
- Toezien of er in de strategische planning met alles rekening gehouden wordt en of de 
plannen realistisch zijn. 
- Stimuleren van bewustwording van het zakelijk belang. 
- Toezien op ontwerp en uitvoering van een beheerst financieel beleid en een beheerst 
personeelsbeleid. 
- Contacten gebruiken voor het stimuleren van de verkoop aan bedrijven, bevordering van 
de samenwerking met 042 en de gemeente, en bij het maken van afspraken met de 
banenpool. 

Dagelijks bestuur. 
- Het ontwerpen van noodplannen voor het geval dat er zich bedreigende ontwikkelingen 
voordoen waar men direct op moet kunnen reageren (bijvoorbeeld opheffing banenpool of 
intrekking van een subsidie, of het niet kunnen produceren van een belangrijke voorstel
ling zoals bijvoorbeeld "de Metsiers" .). 
- Zorgen voor voldoende acteurs en actrices op lange termijn en een regeling ontwerpen 
voor afvloeiing uit de banenpool. 
- In het financieel beleid in een prioriteitenlijst aangeven aan welke organisatieverbeterin
gen of voorstellingen of reserves men het beschikbare geld het eerst gaat besteden. 

Verkoop. 
- Verkopen aan de hand van verkoopplanningen, waarbij verkoop op voorhand nagestreefd 
wordt. 
- Langdurige relaties met klanten opbouwen. 
- Ideeen of opmerkingen van klanten doorgeven aan produktie en ideeen van produktie 
door klanten laten beoordelen op haalbaarheid. 
- Succesfactoren voor goede verkoop (kwaliteit, tijdigheid), identificeren en zorgen dat de 
produktie er aan gaat voldoen. 
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Administratie. 
- Nieuwe ideeen voor fondsenwerving aandragen, overzicht van mogelijke subsidies met 
aanvraagtijd bijwerken. 
- Nastreven van samenwerking met 042. 

Planbord bijwerken en overzichtelijk houden. 

Theatermarkt. 
- Projectplanning verbeteren, leren van fouten. 
- Prioriteit geven aan theatervoorstellingen die ook als doelgroepenvoorstelling gespeeld 
kunnen worden. 
- Voorstellingen aIleen produceren als ze financieel haalbaar zijn. 
- Ideeen (eigen en klant) en de eisen van de klant toetsen op haalbaarheid en meenemen in 
ontwerp en produktie van de voorstellingen. 
- Creatief blijven in de artistieke vormen en onderwerpen. 
- Mogelijke samenwerking met een theaterwerkplaats onderzoeken. 

Doelgroepenmarkt. 
- Projectplanning verbeteren, leren van fouten. 
- Prioriteit geven aan doelgroepenvoorstelling die geld genereren. 
- V oorstellingen aileen produceren als ze financieel haalbaar zijn. 

Ideeen (eigen en klant) en de eisen van de klant toetsen op haalbaarheid en meenemen in 
ontwerp en produktie van de voorstellingen. 
- Mogelijkbeden om te werken voor opdrachtgevers verder uitwerken. 
- Creatief blijven in de artistieke vormen en onderwerpen. 
- Mogelijke samenwerking met een theaterwerkplaats onderzoeken. 

Schrijver. 
- Creatief blijven in de artistieke vormen en onderwerpen. 
- Inspelen (voorstellingen, promotie en subsidieaanvragen) op ontwikkelingen die door 
verkoop worden aangegeven. 
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