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Sarnenvatting. 

In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de interesse in bedrijfstheater 
bij bedrijven in de regio's Arnhem en Nijmegen. De opdrachtgever is Theaterbedrijf 
Orient uit Nijmegen, een klein professioneel theatergezelschap bestaande uit vijf vaste 
medewerkers. Zij treden hoofdzakelijk op in kleine theaters, op scholen en bij verenigin
gen. Om het voortbestaan van het theaterbedrijf op lange termijn zeker te stell en wil men 
theater voor bedrijven gaan spelen. 
Het doel van het onderzoek is te achterhalen wat voor soort voorstellingen men voor 
bedrijven moet opvoeren, hoe men bedrijven moet benaderen, en hoe groot de interesse in 
(en daarmee de haalbaarheid van) dit idee is. 
Uitgaande van een aantal prestatiecriteria is een bedrijvenvoorstelling ontworpen. Deze 
criteria zijn klantgerichtheid en capaciteiten, enthousiasme en creativiteit, kwaliteit en 
prijs, organisatie, en resultaten uit het verleden. Daarnaast moet de bedrijvenvoorstelling 
voldoen aan de doelstelling die het bedrijf met het evenement wit bereiken. Dit resulteerde 
in het ontwerp van de bedrijvenvoorstelling FEEST!, dat als belangrijkste kenmerk heeft 
dat de mogelijkheid wordt geboden om de voorstelling aan het bedrijf en aan de gelegen
heid aan te passen. Deze voorstelling is beschreven in een foldertekst, die zowel wervend 
als informatieverschaffend moet zijn. Met de foldertekst als ondersteuning is een enquete 
ontworpen, die hoofdzakelijk telefonisch afgenomen is om de respons te verhogen. 
De belangrijkste resultaten van de enquete en het onderzoek zijn: 
- Er is in de doelgroep geen duidelijk onderscheid te maken tussen meer en minder 
geinteresseerde bedrijven wat betreft regio, branche en grootte. 
- De foldertekst vindt men wervend en informatieverschaffend. Een prijsindicatie wordt 
gemist. 
- Er is een redelijke interesse in FEEST!. Men ziet FEEST! als een onderdeel van een 
groter evenement van meestal een dagdeel. Men wil FEEST! het liefst buiten het bedrijf 
bezoeken. Men vindt een rode draad wenselijk en men wil de voorstelling erg graag 
aanpassen aan het bedrijf. Men wit andere activiteiten liever zelf organiseren. 
Mijn belangrijkste aanbevelingen zijn de volgende: 
- Benader aIle bedrijven, selectie van een bepaalde groep is niet zinvol. 
- Het huidige ontwerp van de bedrijvenvoorstelling is goed, maar blijf dit aan de hand van 
de in dit rapport gepresenteerde prestatiecriteria continu verbeteren. 
- Het foldertekstontwerp is goed, de tekst mag uitgebreider maar blijf letten op de 
wervendheid. Het grafisch ontwerp is erg belangrijk, hier moet voldoende aandacht aan 
besteed worden. 
- Deelnemen aan een evenementenbeurs en het geven van een try-out bij een werkgevers
organisatie (bijvoorbeeld de Lion's club) is zinvol. 
- Indien het kapitaal voor de financiering beschikbaaris, is het aan te bevelen om tot 
produktie van de bedrijvenvoorstelling over te gaan. Dit is goed voor het voortbestaan van 
het bedrijf op langere termijn. Aan de financiele haalbaarheid wil ik meer aandacht 
besteden in het vervolgonderzoek dat het algemene bedrijfsbeleid aan de orde zal stellen. 
Het financieren van de voorstellingen is hier een onderdeel van. 
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1. Inleiding. 

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 theatergezelschap dat toneelvoor
stellingen opvoert in kleine theaters in Nederland en Belgie, en optreedt op scholen en bij 
verenigingen. 

De opdracht bestaat uit twee delen. Het eerste deet betreft een onderzoek naar de moge
lijkheden die er voor Theaterbedrijf Orient zijn, om theatervoorstellingen voor bedrijven 
en instellingen te spelen. Men wil graag voorstellingen voor deze doelgroep gaan spelen, 
omdat men vermoedt dat men bij bedrijven meer geld kan verdienen dan bij het huidige 
publiek. Het probleem is echter dat men niet weet wat voor soort theatervoorstellingen het 
bedrijfsleven zou wensen, en hoeveel geld ze hier voor zouden willen betalen. 
Het tweede deel van de opdracht bestaat uit het ontwikkelen van een beleidsplan voor de 
komende vijf jaar. De huidige vaste werknemers bij Theaterbedrijf Orient zijn allen 
artistiek opgeleid en zjjn dus minder bekwaam in het leiden van een bedrijf wat betreft de 
zakelijke kant daarvan. Daarom zou men op dit punt ondersteuning kunnen gebruiken in 
de vorm van een beleidsplan op lange termijn. 
Er is bewust voor gekozen om de opdracht op te splitsen in twee aparte onderzoeks
opdrachten. Dit rapport betreft dan ook aileen het eerste deel van de opdracht, het 
onderzoek naar de mogelijkheden voor theatervoorstellingen bij bedrijven en instellingen. 
De beleidsplanontwikkeling zal op de resultaten van dit onderzoek verder bouwen en in 
een ander rapport beschreven worden. 

Tot slot van deze inleiding wil ik in het kort aangeven hoe het vervolg van dit rapport 
opgebouwd is en hoe de hoofdstukken onder ling samenhangen. In hoofdstuk twee leren we 
het theatergezelschap kennen in een uitgebreide bedrijfsbeschrijving. (Voor een uitgebreide 
beschrijving is met name gekozen omdat dit ook nuttig is voor de tweede deelopdracht.) In 
hoofdstuk drie geef ik aan wat de belangrijkste problemen zijn, die op dit moment binnen 
het theaterbedrijf leven. Aan de hand van de gesignaleerde problemen heb ik een onder
zoeksdoel en onderzoeksvraagstellingen geformuleerd. Daarmee wordt het voor deze 
deelopdracht relevante probleemgebied afgebakend. Tevens geef ik aan hoe ik denk die 
onderzoeksvraagstellingen te beantwoorden. In hoofdstuk vier geef ik een samenvatting 
van enkele belangrijke inzichten die ik verkregen heb uit geraadpleegde literatuur en een 
interview met een eigenares van een restaurant/partycentrum. Dit betreft inzicht in wat een 
bedrijf wil bereiken met een bedrijfsevenement. Deze vindingen combineer ik in hoofdstuk 
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vijf met de ideeen die het Theaterbedrijf zelf al heeft met betrekking tot de inhoud van de . 
theatervoorstelling. Dit resulteert in een beschrijving van de bedrijvenvoorstelling 
"FEEST! ", die verwerkt wordt in een foldertekst. Met deze foldertekst als ondersteuning 
heb ik vervolgens een enquete ontwikkeld die antwoord moet geven op de belangrijkste 
vragen van het theaterbedrijf. Dit wordt beschreven in hoofdstuk zes. De enquete is 
vervolgens afgenomen en in hoofdstuk zeven kunt u de belangrijkste resultaten daarvan 
vinden. Tenslotte heb ik in hoofdstuk acht een aantal conclusies getrokken en een aantal 
aanbevelingen gedaan, die bij de daadwerkelijke uitvoering van de voorstelling "FEEST!" 
van belang zijn. 

2 
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2. Bedrijfsbescbrijving. 

2.1. InIeiding. 

In dit hoofdstuk wi} ik u een beeld geven van het bedrijf waar deze opdracht uitgevoerd 
wordt: Theaterbedrijf Orient. De volgende punten komen achtereenvolgens aan de orde: 

Wat is de doeistelling 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. Het 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 handelen nooit eenzijdig is: tragiek en 
humor zijn twee kanten van de medaille. Met de toneeIstukken wit men ook een bood
schap aan het publiek meegeven en ze aan het denken zetten over het aan de orde gestelde 
onderwerp. Men wil de toneelstukken spelen in kleine theaters in Nederland en Belgie, en 
voor zogenaamde doelgroepen. Onder de doelgroepen verstaan ze scholen enverenigingen 
en in de toekomst misschien ook bedrijven. 

Men heeft elk jaar vier of vijf verschillende toneeIstukken op het repertoire staan die men 
gedurende het hele jaar afwisselend kan spelen. In verband met vakanties en het instude
ren van nieuwe stukken blijven er ongeveer zeven it acht maanden over waarin men vier it 
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 toneeIstukken 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 
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, afbankelijk van het aantal benodigde acteurs, 
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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 Belgile, 
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 verstaan we de kosten 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 alle 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 nog een bestuur bestaande uit 
drie personen (voorzitter, secretaris, 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 minimumloon uitkeren, zodat deze bij een bedrijf aan de slag kunnen, dat hen 
eigenlijk 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. 

Voor de vaste medewerkers is er een lijst opgesteld met taken en verantwoordelijkheden 
die ieder heeft. Deze lijst vindt u in bijlage 2.1. (bIz. i). 
Externe medewerkers die worden aangetrokken kunnen we onderverdelen in twee 
categorieen. Ten eerste medewerkers die aIleen aan het tot stand brengen van een 
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toneelstuk hun bijdrage leveren. 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 
persoon, mevrouw Meis Thewissen. Gegeven de eisen van het toneeIstuk en tips betreffen
de contacten die het theaterbedrijf zelf at gelegd heeft, probeert zij het toneelstuk in 
theaters, bij scholen, en bij verenigingen te boeken. Ze plant de voorstellingen in overleg 
met het theater aangezien, zeker als er externe medewerkers bij betrokken zijn, niet 
iedereen aItijd beschikbaar is. Mevrouw Meis Thewissen werkt op provisiebasis, ze krijgt 
10 % van de verdiensten van theater Orient per voorstelling. Men streeft naar het verkopen 
op basis van een uitkoopsom, omdat dit voor het theater het voordeligst is. Bij verkoop op 
partage basis krijgt het theater Waar men optreedt bijvoorbeeid 40 % van de zaalopbrengst, 
en Orient 60%. Vaak haah men in dit laatste geval de dagkosten er niet volledig uit. 

Het bestuur heeft op dit moment weinig inbreng in de bedrijfsactiviteiten. Men wit dit in 
de toekomst gaan veranderen en daarom is men actievere bestuursleden aan het werven. 
Bij voorkeur zijn dit bestuurlijk gezien ervaren personen die op het gebied van het zakelijk 
beleid meer ondersteuning aan Theaterbedrijf Orient kunnen geven, en die door middel 
van hun referenties ook belangrijke contacten voor het theaterbedrijf kunnen leggen. 

2.4. Het bedrijfsbeleid. 

Het bedrijfsbeleid wordt bepaaid door de vaste medewerkers. Het bestuur is op dit 
moment een meer toezichthoudend en controlerend orgaan. Uit bijiage 2.1. (bIz. i) is af te 
Ieiden dat de schrijver en een van de actrices het artistiek beleid bepalen. Op ongeregelde 
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. 
Eenmaal in de week op woensdagmorgen is er een vergadering waar de lopende zaken 
behandeid worden. Hier zijn aIle vaste medewerkers bij aanwezig. Het beleid wordt indien 
nodig aan de orde gesteld. 

Sinds twee jaar streeft men actiever naar het uitbreiden van de activiteiten en het groter 
worden van het bedrijf. Dit uit zich in het optreden door heel Nederland en Belgie, waar 
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men zich vroeger meer op de eigen regio richtte. Verder wil men in Nijmegen de overstap 
van het Steigertheater naar 042 als huistheater gaan maken, omdat dit laatste theater in de 
nabije toekomst intensief deel gaat uitmaken van het cultureel beleid van de gemeente 
Nijmegen. Daarmee zijn de toekomstperspectieven voor Theaterbedrijf Orient bij 042 
gunstiger. Ook wi] 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. Dit is indirect ook de aanleiding voor dit onderzoek. 
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3. De probleemstelling en de onderzoeksvraagstellingen. 

3.1. InIeiding. 

Na een gesprek met de vaste werknemers van Theaterbedrijf Orient is in dit hoofdstuk een 
probleemstelling afgeleid, en aan de hand daarvan is het doel van het onderzoek bepaald. 
Vervolgens is het probleem afgebakend en ontleed in deelproblemen en zijn onderzoeks
vraagstellingen geformuleerd. Tenslotte licht ik toe hoe ik de onderzoeksvraagstellingen 
denk te beantwoorden. 
De nadruk ligt in dit hoofdstuk (en in het hele rapport) op problemen die te maken hebben 
met de wens om voor bedrijven theatervoorstellingen te gaan produceren. Andere 
problemen zullen in het rapport betreffende het beleidsplan aan de orde komen. 

3.2. De probleemstelling en bet onderzoeksdoel. 

Zoals al gezegd streeft Theaterbedrijf Orient er naar om haar activiteiten uit te breiden en 
als bedrijf te groeien. Verondersteld mag worden dat daar investeringen voor nodig zijn. 
De financiele ruimte voor dat soort investeringen is er echter niet. 

Op dit moment is de situatie zo dat bij voorstellingen in theaters de speelkosten vaak net 
gedekt worden. Bij het optreden in opdracht van scholen en verenigingen kan weI een 
winstmarge gerealiseerd worden, maar die is zeer gering. En als er dan op een succesvolle 
voorstelling, zoal bijvoorbeeld "D'r moet iets met apen in", eens goed verdiend wordt dan 
verliest men dit verdiende geld onmiddellijk weer als er vervolgens een minder goede 
voorstelling geproduceerd wordt, waarop men verlies lijdt. Dit wat betreft de speelkosten 
en opbrengsten. 

De produktiekosten zijn een tweede punt. Deze worden nu nog gedekt door subsidies. 
Gezien het huidige overheidsbeleid is het niet denkbeeldig dat dit soort inkomsten minder 
zullen worden, met aIle gevolgen van dien. In dit opzicht is de banenpooIconstructie ook 
een onzekere bron van inkomsten. Het afschaffen van deze regeling zou tot dusdanig hoge 
loonkosten voor Theaterbedrijf Orient leiden dat het voortbestaan van het bedrijf in gevaar 
komt. 

Ongeveer een jaar geleden is binnen het bedrijf gesignaleerd dat er iets aan deze wankele 
basis zal moeten veranderen, als men hier echt op wil verder bouwen. Er is toen gecon
cludeerd dat men minder afhankelijk zal moeten worden van subsidies en andere over
heidsregelingen. Men zal in staat moeten zijn zichzelf in stand te houden, mochten de 
zojuist genoemde inkomsten dalen. Het geld dat men hiervoor moet genereren zal uit de 
opbrengsten van de voorstellingen moeten komen. Het is duidelijk dat het niet haalbaar is 
om de winstmarges op de voorstellingen bij het huidige publiek te vergroten. Daarom is er 
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nagedacht over een nieuw soort publiek dat weI de financiele mogelijkheden heeft om 
grotere marges te kunnen bekostigen. Zo is men op het bedrijfsieven gekomen. 

Het probleem van het theaterbedrijf is dat men geen ervaring heeft met deze doelgroep. 
Men weet niet wat de wensen zijn van de bedrijven op het gebied van theatervoorstel
Hngen voor het personeel of voor klanten, en hoe een bedrijf in die behoefte voorziet. 
Ook is niet bekend hoeveel een bedrijf Theaterbedrijf Orient hiervoor zou willen betalen. 
Het doel van het onderzoek is daarom om Theaterbedrijf Orient een richtIijn te geven: 

Wat voor soort theatervoorstellingen men het best voor bedrijven kan doen; 
hoe men het beste in contact kan treden met potentiele afnemers; 
en wat men aan opbrengsten kan verwachten. 

3.3. De onderzoeksvraagstellingen. 

Aan de hand van de in de vorige paragraaf geformuleerde onderzoeksdoelen kom ik nu tot 
enkele opeenvolgende onderzoeksvragen. Ik Iicht toe waarom ik voor deze onderzoeksvra
gen gekozen heb, en hoe ik ze denk te beantwoorden. Daarbij wordt telkens verwezen 
naar hoofdstukken in het rapport waar dit verder uitgewerkt is. Dan volgen nu de 
onderzoeksvragen: 

1 Wat zijn in het algemeen de doelen van een bedrijf bij het organiseren van een 
bedrijfsevenement, en hoe en door wie vindt de besluitvorming voornamelijk 
plaats? 

2 Wat heeft Theaterbedrijf Orient een bedrijf te bieden en binnen welke randvoor
waarden moeten en willen zij werken, ook met betrekking tot aard en inhoud van 
het toneelstuk? 

3 Zijn de uitkomsten van deze eerste twee punten te combineren tot een voorstel
ling/evenement waarin beide partijen hun wensen beantwoord zien? 

4 Hoe kan men de potentiele afnemers het beste benaderen, hoeveel gelnteresseerde 
bedrijven zijn er? 

5 Wat willen de gelnteresseerde bedrijven voor de in punt drie geformuleerde 
voorstelling betaIen? 

6 Leveren de in punt 4 genoemde gelnteresseerde bedrijven in combinatie met de in 
punt 5 genoemde prijs tot een voldoende grote inkomstenbron voor Theaterbedrijf 
Orient? 

8 



flllf8EDRUIfSK.VNDB 
P. "" Ink ... I Feest met Theaterbedrijf Orient 

--------------------------------------------------~---onclcra.tn.l' •• dyicll ... 

De eerste vraag is bewust zeer breed geformuleerd. Het heeft in dit stadium nog geen zin 
om een bedrijf te vragen of men geYnteresseerd is in theatervoorstellingen, omdat het 
bedrijf nog geen beeld heeft van wat een theatervoorstelling inhoudt, en daar dus geen 
oordeel over kan yellen. Daarom is de vraag of men geYnteresseerd is in de theatervoor
stelling naar achter geschoven (punt 4). Omdat Theaterbedrijf Orient zich toch op de 
bedrijven moet richten bij het ontwerpen van de voorstelling (punt 2), wit ik ze daar de 
algemene doelen, die bedrijven bij evenementen willen verwezenlijken, als richtlijn bij 
taten gebruiken. Als de theatervoorstelling namelijk de algemene doelen van een bedrijf 
beantwoordt, dan zal een bedrijf overwegen om de huidige vorm van een evenement te 
vervangen door de theatervorm. Ook een tweede overweging speelde hierbij een ro1. Het 
heeft geen zin om een bedrijf naar specifieke eisen met betrekking tot het ontwerpen van 
een theatervoorstelling te vragen, omdat men geen kennis bezit op dit gebied. Gegeven de 
algemene doelen kan het theaterbedrijf voor de invulling van de voorstelling zorgen; zij 
zijn de vakmensen op dit gebied. In relatie met punt 4 is het ook zinvol om naar het 
besluitvormingsproces bij een bedrijf te kijken en met name naar de manier waarop 
contacten met de uiteindelijke entertainers en externe ondernemers gelegd worden die bij 
het evenement betrokken zijn. 
Aangezien het theaterbedrijf een voorstelling wit maken voor aIle bedrijven, met kleine 
aanpassingen per bedrijf (zie hoofdstuk vijf) , moeten er algemeen voor alle bedrijven 
geldende doelen geformu]eerd worden. Deze wil ik vooral uit al bestaande literatuur 
halen. Verder zal ik door middel van een interview met een eigenares van een restau
rant/partycentrum de in de literatuur verzamelde inzichten toetsen in de praktijk. Dit zal 
verder uitgewerkt worden in hoofdstuk vier. 
De tweede vraag is door Theaterbedrijf Orient at voor een groot deel beantwoord tijdens 
het gesprek tussen de vaste medewerkers en mij. Er is een ontwerpplan voor een voorstel
ling bij bedrijven. Deze wordt beschreven in hoofdstuk vijf. 
Bij de derde vraag dient gekeken te worden of de doelen van het bedrijf in het ontwerp 
van Theaterbedrijf Orient beantwoord worden. Ais dit niet zo is moeten er aanpassingen 
in dit ontwerp gedaan worden. Dit zal ik ook behandelen in hoofdstuk vijf. 
Pas dan komt het moment dat de daadwerkelijke interesse van de bedrijven gepeild kan 
worden. In eerste instantie heb ik de wijze van benaderen van bedrijven en het peilen van 
de interesse taten atbangen van de resultaten van vooral het onderzoek bij punt 1. Opties 
varieerden van een kleine proefvoorstelling, een try-out van de werkelijke voorstelling tot 
een enquete. De redenen waarom uiteindelijk voor een enquete ondersteund met een 
begeleidende foldertekst is gekozen vindt u in hoofdstuk zes. Met deze instrumenten wil ik 
de vragen genoemd in punt 4, 5 en 6 beantwoorden (zie hoofdstuk zeven). 
Aan het einde van het rapport zal ik bij de slotconclusie terugkijken of ik het onder
zoeksdoel en de onderzoeksvragen die ik in dit hoofdstuk geformuleerd heb ook daadwer
kelijk beantwoord heb. Doel van een analyse en een plan van aanpak zoals gepresenteerd 
in dit hoofdstuk is immers om als leidraad te dienen tijdens het gehele onderzoek en als 
controlemiddel te fungeren aan het eind van het onderzoek. Alleen dan is gewaarborgd dat 
men aIle en ook de juiste vragen beantwoord, of dat men in ieder geval opmerkt dat men 
dit (gedeeltelijk) niet gedaan heeft. 
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4. De doefen van een bedrijfsevenement voor een bedrijf. 

4.1. Inleiding. 

Hoe organiseert een bedrijf een evenement en wat zijn de belangrijkste doelen die men 
hiermee wil bereiken? Dat is de vraag die ik in dit hoofdstuk wil beantwoorden. Om 
informatie te verzamelen over dit onderwerp heb ik gebruik gemaakt van het Handboek 
personeelsactiviteiten en bedrijfsevenementen (A, biz. 29), en ik heb een gesprek gehad 
met de eigenares van een restaurant/partycentrum. Een groot' deel van dit hoofdstuk is 
geschreven vanuit het gezichtspunt van het bedrijf. Het theaterbedrijf moet in het verhaal 
gezien worden als een van de mogelijke leveranciers van entertainment. 

4.2. Organisatie en doelstellingen van een bedrijfsevenement. 

Diegene of diegenen die het evenement organiseren kunnen per bedrijf zeer verschillen in 
functie. Vaak is het iemand van personeelszaken of public relations, of van de personeels
vereniging, soms ook is het iemand van het bestuur of de directeur zeif. 
Hoe de organisatoren van het bedrijfsevenement het beste te werk kunnen gaan wordt 
beschreven aan de hand van het marketing model, waarvoor men het volgende stappenplan 
heeft ontworpen: 
1 Verzamelen van documentatie; 
2 bepaling doelstelling en doelgroep; 
3 brainstormen; 
4 een optie uitwerken (overige ideeen bewaren); 
5 leveranciers zoeken; 
6 offerte aanvragen; 
7 offertes toetsen op haalbaarheid; 
8 definitieve keuze leverancier; 

Ik wi! enkele voor het theaterbedrijf relevante punten uit dit stappenplan nader beschou
wen. 
(1) Het verzamelen van informatie met betrekking tot entertainment vindt bij de meeste 
bedrijven plaats door middel van het verzamelen van folders. Bij ontvangst worden folders 
beoordeeld op uitstraling, wel/niet leuk en relevantie voor het bedrijf. Interessante ideeen 
worden in een speciale map opgeborgen, de overige verdwijnen in een archief of in het 
slechtste geval in de vuilnisbak. Wanneer men daadwerkelijk een feest gaat organiseren 
bekijkt men de verzamelde ideeen in de map. In het archief wordt aIleen gekeken als men 
iets heel specifieks zoekt. Andere mogelijkheden voor informatieverzameling zijn het 
bezoeken van beurzen, het samenwerken met een evenementenbureau en het raadplegen 
van bijvoorbeeld de Gouden Gids of andere datagidsen met leveranciers van entertain
ment. 
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(2) In deze stap wordt beslist wat men wil bereiken en wie men wil bereiken. Dit is een 
wezenlijk onderdeel van het keuzeproces omdat de doelstelling de bepalende factor is voor 
wat er op het evenement gebeurt en door wie het gedaan wordt. Doelstelling, uitvoering 
en uitvoerder moeten een logisch geheel vormen. MogeJijke verschillende soorten 
doelstellingen die tot verschillende soorten evenementen leiden zijn: 
1 Relatiemanagement 

a) traditionele jubileumviering 
b) sponsorevenement 
c) congres/symposium 

2 Informatieoverdracht 
a) congres/symposium/seminar 
b) bedrijfsopening 
c) produktpresentatie 
d) presentatie jaarverslag 
e) sponsorevenement 

3 Informatieuitwisseling 
a) workshops 
b) beurzen 

4 Incentive 
a) personeelsfeest 
b) incentive reis 

(3) en (4) Het brainstormen moet plaatsvinden zonder beperkingen. Men moet proberen 
creatieve ideeen te genereren op het gebied van locatie, decoratie, amusement en menu. 
Bij het uitwerken moeten deze vier onderdelen onderling natuurlijk weI een samenhang 
vertonen. Ook moet men in de verdere stadia rekening houden met o.a. de volgende 
randvoorwaarden: Bedrijfscultuur, budget, locatie, aantal gasten, tijdsduur, bepaalde 
datum, met of zonder partners, soort informatieoverdracht. 

(5) Ais men eenmaal bepaald heeft wat men wil en hoe men dat wil, komt men op het 
punt dat men de uitvoerders moet gaan zoeken. Daarbij zijn de volgende zaken van 
belang: 
A) Klantgerichtheid en capaciteiten 
De klant is koning en zijn wensen zijn onbeperkt. De leverancier moet alle wensen willen 
(mentaliteit) en kunnen (capaciteit) vervullen. 
B) Enthousiasme en creativiteit 
Hoe enthousiaster de leverancier is, hoe meer hij of zij werkt met plezier, hoe eerder dit 
aanspreekt en hoe leuker het evenement voor de klant. Belangrijk is niet aileen in 
hoeverre de leverancier meegaat in de creatieve ideeen· van de klant (met betrekking tot 
locatie, decoratie, amusement en menu), maar ook wat hij of zij daar nog aan toevoegt. 
Doe iets uitzonderlijks is de boodschap, daar onderscheid je je mee. 
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Neem een leverancier die het gevraagde als hoofdactiviteit heeft (neem bijvoorbeeld een 
cateringbedrijf in plaats van een slager die catering erbij doet). De kwaliteit moet goed 
zijn ongeacht de prijs. Als een act flopt dan verpest dit het evenement, ongeacht of men er 
veel of weinig voar betaald heeft. WeI kan er voor een hogere prijs meer en/of is het 
risico op een tegenvaller kleiner. 
D) Organisatie 
Hoe goed en hoe gedetailleerd wordt de organisatie van uw evenement door de leverancier 
uitgewerkt. Wordt aan alles gedacht, hoeft u zich geen zorgen te meer te maken; onvoor
ziene omstandigheden moeten worden uitgesloten. 
E) Resultaten uit het verleden 
Is het mogelijk om door de leverancier uitgevoerde activiteiten bij te wonen, zijn er 
referenties die u een bepaald beeld kunnen geven van de capaciteiten en plus- en minpun
ten van de leverancier. Voar de leverancier is het dan ook van belang om tijdens of na 
afloop van het evenement te peilen of het bedrijf tevreden is, wat als goed of leuk wordt 
ervaren, en wat negatief wordt beoordeeld. Zo kan de leverancier het aanbod blijven 
verbeteren en afstemmen op de markt. 

(7) Bij het vergelijken van de offertes dient men er op te letten of alles in de offerte is 
opgenomen; wat moet men nu werkelijk betalen; welke kosten zijn voar rekening van de 
leverancier en welke voor rekening van het bedrijf zelf. Bij dit laatste kan men bijvoor
beeld denken aan de extra kosten op de locatie (podiumopbouw, decoratiekosten, elektrici
teitskosten) en de arbeidsrelatie tussen bedrijf en artiest (wie betaalt de sociale premies). 

Aile genoemde factoren kunnen van doorslaggevende betekenis zijn bij de uiteindelijke 
keuze; hoe meer men als theaterbedrijf hier op inspeelt, hoe groter de kans op succes. 

In het interview met de eigenares van het restaurant/partycentrum werd het belang van de 
onder punt 5 genoemde punten bevestigd. De aanvullende informatie die uit het interview 
voortkwam is in het voorgaande al verwerkt en bleek ook verder in het onderzoek nog 
zijn nut te bewijzen, met name bij het opstellen van de vragenlijst voar de bedrijven. 

In het volgende hoofdstuk zal ik toelichten in hoeverre het theaterbedrijf en hun voorstel
ling aan de in dit hoafdstuk geformuleerde eisen voldoen. 
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5. De bedrijvenvoorstelling. 

5.1. lnIeiding. 

Doel van dit hoofdstuk is om een beschrijving te geven van de bedrijvenvoorstelling. De 
bedrijvenvoorstelling is een theatervoorstelling die Theaterbedrijf Orient voor de doel
groep bedrijven wil gaan ontwikkelen en spelen. Als eerste zal ik het beeld dat het 
theatergezelschap in eerste instantie van deze bedrijvenvoorstelling had schetsen. Vervol
gens zal ik kijken in hoeverre de informatie uit het vorige hoofdstuk kan leiden tot 
aanpassingen aan of aanvullingen op de voorstelling. Deze omschrijving en afbakening van 
het produkt, dat men aan de bedrijven wit aanbieden, is tot stand gekomen in een gesprek 
tussen de vaste medewerkers en mij. 

5.2. De bedrijvenvoorstelling. 

De bedrijvenvoorstelling heeft voor het theaterbedrijf een groot doel: het moet geld 
opbrengen. Dit geld wit men gebruiken om de minder winstgevende produkties voor met 
name theaters extra te financieren. Er zijn echter nog een aantal kleinere doelen of 
beperkende voorwaarden die naar voren kwamen. Dat zijn de volgende: 
- Het tragi-komische element dient bij voorkeur ook in deze voorstelling te zitten, 
aangezien dit de doelstelling van het theaterbedrijf is. Men wil iets brengen met een 
inhoudelijke boodschap. WeI is men er van overtuigd dat de nadruk wat meer op het 
komische dan op het tragische moet komen te Jiggen. Men wil echter geen blijspel spelen, 
omdat daar te weinig artistieke uitdaging in zit. Dit streven wit men aneen opgeven als er 
voor de bedrijvenvoorstelling dusdanig meer geld betaald wordt dat men de artistieke 
uitdaging in de andere produkties kan vinden, daar er daar dan meer geld beschikbaar 
voor komt. 
- De voorstelling moet uitnodigend zijn, origineel en verrassend, het visuele aspect zal 
belangrijker zijn dan in de huidige voorstellingen. Men wil in het stuk gebruik maken van 
verschillende theatervormen (zang, dans, conferences, slapstick) maar er moet weI een 
duidelijke relatie zijn tussen de losse onderdelen. 
- De voorstelling mag maximaal anderhalf uur duren, maar men verwacht dat dit voor een 
bedrijf erg veel is. De voorkeur gaat uit naar het spelen van ren stuk, in plaats van een 
aantal losse stukken met een pauze ertussen. 
- De eisen aan de locatie van de voorstelling zijn minimaal. Men wit een voorstelling die 
zowel in theaters als in kleine bedrijfskantines gespeeld kan worden. 
- Indien de theatervoorstelling gecombineerd wordt met een diner, dan wil men het liefst 
voor aanvang van het diner de voorstelling spelen. Dit omdat de aandacht van het publiek 
dan nog het beste vast te houden is. 
- Ais belangrijkste doelgroep voor de voorstelling ziet men personeelsfeesten. 
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Al deze punten zijn verwerkt in her volgende idee voor de bedrijvenvoorstelling. 

Ais basis voor het stuk neemt men het toneelstuk "In volle zee" van de Poolse schrijver 
Mrozek. Drie schipbreukelingen zitten op een vlot zonder eten en zonder drinken. Een 
van de drie moet zich opofferen om het leven van de andere twee te redden. Dit is de 
rode draad van de voorstelling. De schrijver wit het toneelstuk als voigt bewerken. De 
drie drenkelingen zijn afkomstig van een personeelsfeestje op een cruiseschip. Tijdens het 
verhaal hebben zij ieder enkele flashbacks. In deze flashbacks roepen zij herinneringen op 
aan hun leven en werk bij het bedrijf. De rode draad is dus voor elk bedrijf hetzelfde en 
zorgt er voor dat de voorstelling ergens over gaat. Binnen de flashbacks kan de voorstel
ling aangepast worden aan het bedrijf waarvoor men optreedt, dit zorgt voor een portie 
amusement. 
Het toneelstuk wil men spelen met de drie eigen actrices, de schrijver als zanger, een 
externe acteur en een externe muzikant. Bovendien wit men, om de kwaliteit van het stuk 
te waarborgen, een externe regisseur aantrekken voor de produktie van de voorstelling. 
Daarmee komen we tot slot bij het financiele plaatje van de voorstelling. De produk
tiekosten van een dergelijke voorstelling worden geschat op /25.000 tot /40.000. Dit is 
afuankelijk van de uitgaven voor kostuums en decor, in een duurdere voorstelling is meer 
mogelijk. De speelkosten worden geschat op /2.500 per voortselling. De minimale ver
koopprijs heeft men bepaald op /3.000, maar men streeft naar een verkoopprijs van 
/5.000 of meer. Men heeft echter geen idee of dit een redelijke prijs is binnen de 
evenementenmarkt. 
Een probleem is dat de produktiekosten al vooraf gelnvesteerd moeten worden. Op 
subsidies van de overheid of bepaalde fondsen hoeft men niet te rekenen, misschien op 
een bijdrage van een werkgeversorganisatie of de gemeente Nijmegen. Uit eigen middelen 
kan men hooguit een klein deel betalen, en dan alleen als de huidige voorstelling "van 
Nieumeghen" een kassucces wordt. Het geopperde idee om klanten (bedrijven) vooruit te 
laten betalen wordt als niet realistisch en schadelijk voor het professionele imago beoor
deeld. Sponsoring, zoals ook bij de al genoemde laatste voorstelling, lijkt het enige 
alternatief om de overige kosten te dekken. 

5.3. De bedrijvenvoorstelling als bedrijfsevenement. 

In de vorige paragraaf hebben we het idee dat het theatergezelschap zelf bedacht had 
beschreven. In deze paragraaf wil ik toetsen of dit idee bijdraagt aan de doelstellingen van 
een bedrijfsevenement en of Theaterbedrijf Orient voldoet aan de eisen die aan een 
leverancier van entertainment gesteld worden. Ook zal ik de voorstelling op enkele punten 
aanpassen of aanvullen. Dit alles is in overleg met de vaste medewerkers tot stand 
gekomen. Het is aan te bevelen om zo nu en dan nog eens terug te bladeren naar de 
toelichting in hoofdstuk 4. Ik zal ook de in hoofdstuk 4 gebruikte nummering van het 
stappenplan aanhouden. 
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(1) Op het verstrekken van informatie over de voorstelling en het benaderen van bedrijven 
kom ik in hoofdstuk 6 terug. Dit betekent niet dat dit onderdeel minder belangrijk is. 

(2) Verschillende doelstellingen leiden tot verschillende soorten evenementen. De 
voorstelling is aanpasbaar aan verschillende bedrijven binnen de flashbacks. Ret is dan 
ook mogelijk om de voorstelling aan te passen aan verschillende gelegenheden. Relatiema
nagement en incentives komen het meest in aanmerking. 

(5A) Met de mogelijkheid om de voorstelling aan het bedrijf aan te passen is men zeer 
klantgericht bezig. Als de klant dat wenst kunnen ook delen van de voorstelling worden 
gespeeld, of kan iets totaal nieuws voor een speciale gelegenheid geschreven worden, of 
kan een andere voorstelling gespeeld worden (bijvoorbeeld de kindervoorstelling). Alles is 
in eerste instantie bespreekbaar. WeI moet bij elk idee van de klant gekeken worden of 
Theaterbedrijf Orient hier ook de capaciteiten voor heeft. 

(5B) Ret idee is voor zover bekend vrij uniek in de bedrijfsevenementenmarkt. Als men 
als bedrijfstheater doet dan zijn dit vaak korte acts en scenes. Bovendien is het makkelijk 
aanpasbaar en dat biedt mogelijkheden voor creatieve ideeen van zowel de klant als de 
producent. De medewerkers van het theaterbedrijf zijn enthousiast en bereid om zich in te 
zetten om van de voorstelling een succes te maken. 

(5C) Theater is de hoofdactiviteit en op dat gebied levert men goede kwaliteit. De prijs 
van de voorstelling is nog onduidelijk. Er zal een basisprijs moeten zijn voor een stan
daardvoorstelling. Afhankelijk van het aantal en de grootte van de aanpassingen zal de 
voorstelling duurder worden. Voor delen van de voorstelling of een nieuw ontworpen 
voorstelling zullen ook richtprijzen bepaald moeten worden. Rier kom ik later nog op 
terug. 
Er is gediscussieerd over het verzorgen van andere activiteiten zoals bijvoorbeeld catering. 
Besloten is om dit aIleen te doen als de klant daar uitdrukkelijk om vraagt, verder wil men 
zich beperken tot datgene waar men goed in is: theater. 

(5D) De organisatie betreft vooral de contacten met de afnemer. De schrijver zal met elk 
bedrijf in contact treden om de voorstelling aan te passen aan het bedrijf. Mevrouw Meis 
Thewissen zal de promotie en werving van voorstellingen op zich nemen, en ook de 
onderhandelingen over de prijs en het tijdstip. Ret tijdstip is afhankelijk van de tijd nodig 
voor aanpassing en instuderen, en de beschikbaarheid van de acteurs. 

(5E) In het begin zal men aIleen kunnen terugvallen op de goede naam die men in de 
lokale (en landelijke) theaterwereld heeft. Men zal daarom zorgvuldig met de eerste 
bedrijven waar men optreedt moeten omgaan, zodat een bron van referenties gekweekt 
wordt voor latere afnemers. Zoals al aangestipt in het vorige hoofdstuk is dit zeer 
belangrijk omdat men ook de theatervoorstelling beter aan de klant kan aanpassen als men 
leert wat als leuk ervaren wordt en wat niet. 
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(7) Daar de kosten per voorstelling veel kunnen verschillen is het zowel voor de klant als 
voor het theaterbedrijf zelf van groot belang om een eenduidige en overzichtelijke offerte 
te ontwerpen, die liefst universeel bruikbaar is. 

In deze paragraaf is gebleken dat het door het theatergezelschap ontwikkelde idee al aan 
de meeste eisen voldoet. Op enkele punten is in onderling overleg besloten om enkele 
aanvullingen te doen op het originele idee. Er is nu een duidelijk beeld van de bedrijven
voorstelling. Dit was de voorwaarde om de interesse in deze voorstelling bij bedrijven te 
peilen. Dat zal ik dan ook doen in het volgende hoofdstuk. 
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6. Het peilen van de interesse bij bedrijven. 

6.1. Inleiding. 

Er is nu bekend wat het theaterbedrijf aan bedrijven wil en kan aanbieden. De vraag is of 
een bedrijf ook geinteresseerd is in een dergelijk aanbod en er geld voor wil betalen. Er 
waren een aantal ideeen om deze interesse te peilen: 
- Het spelen van een try-out en het peilen van de reacties daarop. 
- Het spelen van een korte proefvoorstelling of een fragment bij een bedrijf, en aanslui-
tend een gesprek voeren met een bedrijfsfunctionaris hierover. 
- Het ontwerpen en afnemen van een schriftelijke enquete. 

Het grootste voordeel van het eerste alternatief is dat men het produkt in de werkelijke 
vorm volledig te zien krijgt. Er komt dus een zeer betrouwbaar antwoord op de vraag, 
zeker wanneer er vertegenwoordigers zijn van verschillende soorten bedrijven. Nadeel is 
dat de ontwikkelingskosten al volledig geinvesteerd zijn, voor de onderzoeksvraag 
beantwoord is. Deze mogelijkbeid heeft in dit stadium geen zin, maar kan later in het 
kader van promotie wellicht nog gebruikt worden. 
Bij het tweede alternatief wordt het kostenbezwaar weggenomen. Men krijgt echter nog 
maar een klein deel van de voorstelling te zien, en de omringende sfeer (grote zaal, veel 
publiek, avondje uit) is er niet meer. Een nog veel groter bezwaar is dat dit zowel voor de 
actrices als voor de bedrijfsfunctionaris een zeer tijdrovend alternatief is, vooral als de 
steekproef van enige omvang moet zijn. Om deze redenen zag ik ook van dit alternatief 
af. 
Het laatste alternatief heeft als voordeel dat in korte tijd vee! mensen benaderd kunnen 
worden. Nadelen zijn echter dat men nu geen theater meer te zien krijgt, en dat er bij een 
schriftelijke enquete weinig plaats is voor de inbreng van de respondent. In tegenstelling 
tot de voorgaande alternatieven heb ik bij dit alternatief de mogel ijkheid om de nadelen 
weg te werken. Met behulp van de beschrijving in hoofdstuk vijf is een foldertekst 
ontworpen. Door deze aan de respondent toe te sturen krijgt hij of zij een beeld van de 
voorstelling (zie paragraaf 6.2.). Bijkomend voordeel van deze manier van interesse peilen 
is dat in hoofdstuk vier bleek dat de meeste bedrijven leveranciers van entertainment in 
eerste instantie selecteren op de folder die ze sturen. Daarnaast is de enquete gedeeltelijk 
telefonisch en gedeeltelijk schriftelijk afgenomen. Dit om aanvullend commentaar van de 
respondenten in het onderzoek mee te nemen en tevens de respons te verhogen. In 
paragraaf 6.3. wordt het ontwerpen van de enquete besproken. In hoofdstuk zeven geef ik 
de belangrijkste resultaten van de enquete. 
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6.2. De foldertekst. 

In eerste instantie was het de bedoeling om een volledige folder te ontwerpen. Om de 
kosten voor dit onderzoek te beperken is echter besloten om aileen een foldertekst mee te 
sturen. Hierbij werd verondersteld dat er geen afbreuk gedaan werd aan het doel van de 
folder in dit onderzoek, namelijk het beschrijven van de voorstelling. 

In de voorgaande hoofdstukken hebben we gezien dat de folder twee doelen heeft. Ten 
eerste als blikvanger en interesse-opwekker. De folder moet namelijk in de bedrijfsevene
mentenmap terechtkomen in plaats van in het archief of de vuilnisbak. Dit wordt met 
name bereikt met een goed grafisch ontwerp van de folder. Dat is echter bij de foldertekst 
niet meer van toepassing. Deze moet echter weI wervend zijn om het eerste doel te 
bereiken. 
Ten tweede moet de folder dusdanig veel informatie verschaffen dat de lezer een helder 
beeld krijgt van wat hem aangeboden wordt. 
Om aan deze twee doelstellingen te voidoen is het ontwerp van de foldertekst ais voIgt 
aangepakt. Eerst heeft de schrijver, die normaal de folders voor de voorstellingen schrijft, 
aan de hand van de beschrijving in hoofdstuk vijf een foldertekst geschreven met de 
nadruk op de overdracht van informatie betreffende de bedrijvenvoorstelling. Deze 
foldertekst vindt u in bijlage 6.1. (biz. iv). De bedrijvenvoorstelling heeft in dit stadium 
zoals u ziet de naam FEEST! gekregen. 
Vervolgens heeft de mevrouw van het verkoopbureau die eerst versie van de foldertekst 
herschreven met het doel hem korter en wervender te maken. Deze tweede versie vindt u 
in bijlage 6.2. (bIz. vi). Het inkorten van de tekst heeft tot gevolg gehad dat enkele punten 
nu wat onduidelijk zijn, met name: 
- Wat kan er aangepast worden, en hoe wordt dit gedaan? 
- Hoe is de titel FEEST! te combineren met de serieuzere onderdelen zoals bijvoorbeeld 
studieavond en congres? 
Het eerste wordt in de definitieve versie duidelijker vermeld. Verder wordt besloten de 
titel niet te veranderen omdat deze op zich al zeer veel wervende waarde bevat. WeI 
wordt nog eens apart de nadruk gelegd op de andere mogelijkheden die er met de 
voorstelling te verwezenlijken zijn. Tot slot wordt besloten het telefoonnummer weg te 
laten aangezien verkoop in dit stadium nog niet aan de orde is. Dit alles Ieidt tot de defini
tieve foldertekst zoals weergegeven in bijlage 6.3. (bIz. vii). 
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6.3. De enquete. 

6.3.1. InIeiding. 

Het ontwerpen en uitvoeren van een enquete is een kunst op zich. Ik heb hierbij het boek 
Enqueteren: Het opstellen en gebruiken van vragenlijsten (B, biz. 29) uitvoerig geraad
pleegd en ik zal dan ook de daarin beschreven werkwijze volgen. Ik zal me in deze tekst 
beperken tot de grote lijnen en zal voor de gedetailleerde uitwerkingen verwijzen naar de 
bijlagen. In deze paragraaf behandel ik het ontwerp van de vragenlijst. V oor de uitvoering 
en de resultaten verwijs ik naar hoofdstuk zeven. Achtereenvolgens wit ik hier aandacht 
besteden aan de volgende punten: 
- Doelgroep en grootte van de steekproef; 
- wijze van enqueteren; 
- de introductiebrief; 
- het onderzoeksmodel; 
- de vragenlijst; 
- proefafname. 

6.3.2. Doelgroep en grootte van de steekproef. 

Tot nu toe zijn als doelgroep van de voorstelling FEEST! steeds bedrijven genoemd. Wat 
wordt nu precies bedoeld met bedrijven, en welke bedrijven wit ik benaderen? In verband 
met de bereikbaarheid en de verwerving van adressen kies ik voor bedrijven geregistreerd 
in het handeisregister van de Kamer van Koophandel. In overleg met het theatergezelschap 
kies ik er bovendien voor om zowel bedrijven in de eigen regio Nijmegen als in de 
naburige regio Arnhem te benaderen. Verder lijkt het ons allen verstandig om aIleen 
bedrijven met meer dan 100 werknemers te benaderen, aangezien kleinere bedrijven 
waarschijnlijk niet de financiele mogelijkbeden hebben om de voorstelling FEEST! te 
bekostigen. 

6.3.3. Wijze van enqueteren. 

De belangrijkste reden om te kiezen voor een te1efonische enquete is de hoogte van de 
respons. Daar voor vele bedrijven het belang van een enquete als deze niet erg groot is, 
bestaat de kans dat men deze onbeantwoord laat. Ik verwacht dat de meer directe 
telefonische benadering zal leiden tot een hogere respons. 
In eerste instantie zal ik de contactpersonen een introductiebrief (zie paragraaf 6.3.4.) en 
een foldertekst toesturen. Vervolgens zal ik ze telefonisch benaderen om de enquete af te 
nemen. Contactpersonen die ik telefonisch niet kan bereiken stuur ik nog een schriftelijke 
enquete. 
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Ik neem bovendien nog een tweede maatregel om de respons te verhogen. Om te voorko
men dat een brief ergens in een bedrijf kwijt raakt, benader ik aIle secretariaten van de 
bedrijven telefonisch om te vragen naar een contactpersoon die betrokken is bij de 
organisatie van bedrijfsevenementen. Dit Ieidt tot contactpersonen bij 151 bedrijven in de 
regio Arnhem en 43 bedrijven in de regio Nijmegen. Als doel stel ik een respons van 
33%. 

6.3.4. De introductiebrief. 

Voordat ik de uiteindelijke vragenlijst ga opstellen wil ik nog de aandacht vestigen op de 
introductiebrief. Het doel van een introductiebrief is het wekken van interesse in het 
onderzoek bij de respondent zodat deze de enquete zal beantwoorden. Dit is vooral bij dit 
onderzoek erg belangrijk omdat het belang van het onderzoek voor de respondent niet erg 
groot is. De eerste introductiebrief (bijlage 6.4., bIz. viii) wordt samen met de foldertekst 
(bijlage 6.3., bIz. vii) opgestuurd. Vervolgens wordt de respondent telefonisch benaderd. 
Respondenten die we telefonisch niet kunnen bereiken, krijgen nog een tweede introductie
brief (bijlage 6.5., biz. ix), vergezeid van een foldertekst en een schriftelijke vragenlijst. 

6.3.5. Bet onderzoeksmodel. 

In Bartelds et al wordt aangeraden om niet in de wilde weg vragen te gaan verzinnen maar 
om dit gestructureerd aan de hand van een model te doen. Zo wordt een vragenlijst 
ontworpen die antwoord geeft op de probleemstelling. Ik behandel het model hier in het 
kort en werk de stappen uit in de bijlagen. 

De eerste stap is het formuleren van een algemene vraagstelling. Deze formuleer ik als 
voIgt: 

Wat voor bedrijfsevenementen organiseert een bedrijf, en is er na het lezen van de 
foldertekst ook interesse in de bedrijvenvoorstelling FEEST! als bedrijfsevenement? 

U ziet dat bepaalde woorden in deze vraagstelling onderstreept zijn. Dit zijn de centrale 
begrippen in de vraagstelling. Dit zijn de voor het onderzoek belangrijke begrippen die 
eenduidig moeten gedefinieerd moeten worden en die door middel van een grafisch model 
in onderlinge samenhang getoond moeten worden. De definities en het grafische model 
vindt u in bijlage 6.6. (bIz. x). 

De volgende stap is het uitwerken van de begrippen in aspecten. Dit zijn zaken die tot het 
omschreven begrip behoren en waarover ik graag vragen zou willen stellen. De aspecten 
vindt in bijlage 6.7. (bIz. xi) gerangschikt per begrip. 
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Oeze aspecten moeten tevens meetbaar maken. Oit doen we door geoperationaliseerde 
variabelen te definieren. Oeze vindt in bijiage 6.8. (biz. xii). 

Tot slot geef ik in bijlage 6.9. (bIz. xiv) een aantal verbanden weer tussen de verschil
lende aspecten, die mijn inziens logisch zijn en waarvan ik verwacht dat ze zullen 
optreden. Oit is een erg belangrijke stap. AIleen verbanden die al bij voorbaat op een 
logische wijze te voorspellen zijn en vervolgens bevestigd worden in de enquete zijn echte 
verbanden. Verbanden die pas achteraf onverwachts optreden mogen we niet als echte 
verbanden in de conclusies meenemen, omdat dit vaak toevallige verbanden zijn waar geen 
logische verklaring voor is. Het gevaar bestaat dan dat men de logische verklaring gaat 
zoeken en zo conclusies trekt die niet met de werkelijkheid overeenkomen. 
Oeze verbanden vormen nu de basis om de vragenlijst op te stellen. Met de vragenlijst 
willen we onderzoeken of deze verbanden er ook werkelijk zijn. 

6.3.6. De vragenlijst. 

Zoais al gezegd heb ik aan de hand van de verbanden een vragenlijst opgesteld. In overleg 
met het theatergezelschap en na de proefafname (paragraaf 6.3.7.) zijn nog een aantal 
wijzigingen in de vragenIijst doorgevoerd. Oe definitieve vragenlijst, die ik gebruikt heb 
bij de telefonische enquete vindt u in bijlage 6.10. (bIz. xviii), het bijbehorende antwoord
for mulier in bijlage 6.11. (bIz. xxii). In bijiage 6.12. (bIz. xxvi) is de vragenlijst inclusief 
antwoordcategorieen opgenomen zoals die verzonden is naar de telefonisch niet bereikbare 
respondenten. 

6.3.7. De proefafname. 

Bij het ontwerpen van het onderzoeksmodel en het opstellen van de vragenlijst is al 
gebruikgemaakt van de informatie over de doelgroep die ik in hoofdstuk vier verzameld 
heb. Het is echter ook belangrijk om de vragenlijst in zijn definitieve vorm nog eens voor 
te leggen aan een toekomstige respondent of iemand die over vergelijkbare kenmerken 
beschikt. Het doel is om onduidelijkheden in de vraagformulering of in de invulinstructie 
te ontdekken. Ik heb er voor gekozen om de vragenlijst door te nemen met het Hoofd 
Personeelszaken van een groot voedingsmiddelenbedrijf, waar ik mijn tweedejaars stage 
voitooid heb. Oit bedrijf valt buiten de steekproef omdat het gevestigd is in een andere 
regio, maar voldoet weI aan de overige kenmerken van de doelgroep. In bijiage 6.13. 
(bIz. xxxiv) zijn een aantal vragen opgenomen die na de proefafname uit de vragenlijst 
verwijderd zijn om verschillende redenen. Ik wi! daarmee het nut van een dergelijke 
proefafname duidelijk maken. 
Nu we al deze stappen doorlopen hebben is de enquete klaar voor de daadwerkelijke 
afname. Oe resultaten die daar uit voortgekomen zijn beschrijf ik in het volgende 
hoofdstuk. 
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7. De resultaten van de enquete. 

7.1. InIeiding. 

In dit hoofdstuk ga ik in op de resultaten van de enquete. Als eerste zal ik in paragraaf 
7.2. de respons op de enquete toelichten. 
Vervolgens geef ik in het codeboek een overzicht van de antwoorden per variabele 
(paragraaf 7.3.). Bij die rangschikking kan ik echter nog niets zeggen over de verbanden 
tussen verschillende variabelen. Dat kan wei bij het gebruik van kruistabellen, die een 
verband tussen twee variabelen weergeven (paragraaf 7.4.). Op basis van deze gegevens 
kan ik dan in het volgende hoofdstuk conclusies trekken en aanbevelingen doen. 

7.2. De response 

In het vorige hoofdstuk had ik me als doel gesteld om een respons van 33 % te halen. Bij 
de respondenten die telefonisch benaderd zijn heb ik een respons behaald van 32 %. Bij de 
schriftelijk geenqueteerden was de respons zoals verwacht lager, slechts 18 %. Dit leidt tot 
een respons van 27 % voor de gehele enquete. Het telefonisch enqueteren heeft de 
verwachte positieve invloed op de respons gehad, al heeft dat niet geleid tot de gehoopte 
totale respons. Het blijkt echter qua tijdsbesteding niet mogelijk aile respondenten 
telefonisch te benaderen. Er wordt bij telefonisch enqueteren meer tijd besteed aan het in 
contact treden met de respondent, dan aan het enqueteren zelf (4 a 5 keer terugbellen was 
geen uitzondering). 

7.3. Het codeboek. 

Het codeboek is gerangschikt op codenummer van de variabelen. Per codenummer zijn de 
volgende kolommen opgenomen: 
- Naam variabele, afgeleid uit de variabelenlijst in bijlage 6.8. (bIz. xii). 
- Antwoordcategorieen, dit zijn de mogeJijke waarden die de respondent aan de variabelen 
kon geven. Uitgezonderd de eerste drie variabelen komen deze overeen met de antwoord
categorieen in de vragenlijst. Bij elke variabele is ook de categorie "blanco" opgenomen 
voor het geval de vraag niet beantwoord is. 
- %, hier wordt het percentage van de totaIe respondenten gegeven dat een antwoordcate
gorie gekozen heeft. Bij selectievragen kan het percentage blanco erg hoog zijn als gevolg 
van het feit dat bepaaJde respondenten deze vragen niet mochten beantwoorden. 
- meetniveau, dit kan nominaal of ordinaal zijn bij deze variabelen. Bij een ordinaal 
meetniveau is het mogeJijk om een rangorde in de antwoordcategorieen aan te geven, en 
mag zowel een modus als een mediaan berekend worden. Bij een nominaal meetniveau is 
er sprake van classificatie zonder rangorde en mag aIleen een modus berekend worden. 
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- modus, hier wordt de antwoordcategorie genoemd waar het hoogste percentage respon
denten voor gekozen heeft. 
- mediaan, dit is de middeiste waarde bij een rangschikking op grootte. 
Bij berekening van modus en mediaan wordt de antwoordcategorie "blanco" buiten 
beschouwing gelaten. 

Het codeboek is weergegeven in bijlage 7.1. (bIz. xxxvi). 

7.4. Kruistabellen. 

Een kruistabel is een mogelijkheid om het verschil te bepalen tussen de waargenomen 
verdeling en de meest aannemelijke verdeling bij onafhankelijkheid. De Chi-kwadraat toets 
is een maat die meet of de twee nominale variabelen in de kruistabel onafhankelijk zijn, of 
dat er het verwachte verband tussen bestaat. De berekening verloopt als voIgt (zie ook 
Methoden van empirisch onderzoek, D, bIz. 29). 

Gegeven de kruistabel: 

variabele 2, antw.A variabele 2, antw.B rijtotalen 

variabele 1, antw. A fu f12 r1 

variabele 1, antw.B f21 f22 r2 

kolomtotalen c1 Cz N 

Er zijn nu twee hypothesen: 
Ho: Er is geen verschil, X2 < 1,32 bij a = 0,25 en een vrijheidsgraad. 
Ha: Er is weI een verschil, X2> = 1,32 bij a = 0,25 en een vrijheidsgraad. 

Ik wil nu Ho verwerpen, dus aantonen dat er een verband is, waarbij a de kans is dat Ho 
ten onrechte verworpen wordt. Daartoe moet: 

cr 
X2 = E E [ (fij - Fjj)2 I Fij ] 

groter zijn dan 1,32, waarbij Fjj = rj * cj I N 

De verbanden die ik volgens deze berekeningswijze aangetoond heb zijn met de bijbeho
rende kruistabel en de waarde van X2 weergegeven in bijlage 7.2.(blz. xli). 
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8. Conclusies en aanbevelingen. 

8.1. InIeiding. 

In het vorige hoofdstuk heb ik de resultaten van de enqu8te weergegeven. De conclusies 
en aanbevelingen zullen hoofdzakelijk op die resultaten gebaseerd zijn. Het is echter ook 
zeer belangrijk om de kennis die in de loop van het onderzoek is opgedaan, en verspreid 
is over aIle hoofdstukken van dit rapport in de conclusies te verwerken (paragraaf 8.2.). 
Aan de hand van de conclusies zal ik dan een aantal aanbevelingen doen die bij het in 
produktie nemen van de bedrijvenvoorstelling als leidraad kunnen dienen (paragraaf 8.3.). 
Tevens zal ik nog even terug komen op de in hoofdstuk drie geformuleerde doelstellingen 
van het onderzoek, en kijken of ik hier ook aan voldaan heb (paragraaf 8.4.). 

8.2. Conclusies. 

Ik zal in deze paragraaf ingaan op drie onderwerpen: 
1) De kenmerken van de huidige bedrijfsevenementen, de bedrijven en de relatie daarvan 
met de interesse in FEEST!. 
2) De mening van de respondenten over de folder. 
3) De mening van de respondenten over de bedrijvenvoorstelling. 

ad 1) 
- Er zijn geen opmerkelijke verschillen tussen branches of tussen grote en kleine bedrijven 
in hun evenementen wat betreft de kenmerken van evenementen die ik onderzocht heb. 
Sommige kenmerken beYnvloeden echter wei de interesse. 
- Kleine bedrijven en bedrijven met hoger opgeleid personeel hebben meer interesse in 
FEEST!. Het verband is echter niet zo sterk dat dat een reden is om aIleen die bedrijven 
aan te schrijven. 
- Het verschil in interesse tussen de regio's Arnhem en Nijmegen is verwaarloosbaar, dit 
betekent dat in een later stadium uitbreiding naar andere regio's waarschijnlijk niet tot 
grote verrassingen zal leiden. 
- De belangrijkste doelgroepen zijn personeel (volgens 98 % van de respondenten) of 
zonder personeel met partners(volgens 90%). 
- De belangrijkste organisator is dan ook de personeelsvereniging (63%). 
- Bij 27 % van de bedrijven wordt weI eens samengewerkt met een extern evenementenbu-
reau, deze bedrijven zijn meer geYnteresseerd dan andere. 
- De organisatietijd van een evenement varieert sterk, de meeste bedrijven doen er 3 tot 6 
maanden over (35 %). Korter (27 %) of langer (25 %) komt ongeveer evenveel voor, 
minder dan een maand is een uitzondering. Er is dus voldoende tijd voor het aanpassen 
van de voorstelling aan het bedrijf. 
- Het aantal gasten ligt meestal tussen de 100 en 500, een evenement duurt meestal een 

24 



~.EDRIJI"SK.UNDE 
P VV Ink .. I Feest met Theaterbedrijf Orient 

--------------------------------------------------~-----on de tftem~I" .. d"i.lt. It 

dagdeel, en het aantal evenementen per jaar is meestal 2 of meer. Bedrijven met grote 
feesten (meer gasten) en bedrijven die vaker feesten hebben meer interesse. 
- Men houdt het evenement liever buiten dan binnen het bedrijf. 
- Herhaling van at eerder gedane evenementen is in trek (62%), maar bedrijven die 
afwisselen hebben meer interesse in FEEST!. 
- Bedrijven die al ervaring hebben met theater (42 %) zijn meer gelnteresseerd dan andere, 
dit is onatbankelijk (I) van het feit of die ervaring positief of negatief was. 
De ervaring bestaat vooral uit cabaret (50%), toneel of toneel door werknemers (34%), en 
zang en dans (24%). Behalve toneel door werknemers zit dit allemaal in FEESTL 
- Het budget van een bedrijf ligt tussen de /5.000 en de /20.000 (37%), of tussen de 
/20.000 en de /50.000 (27%). De interesse in FEEST! is in aIle categorieen even groot. 
Aangezien de meesten onatbankelijk van dat budget meerdere keren per jaar een evene
ment organiseren, zullen aIleen diegenen met een wat groter budget FEEST! kunnen 
betalen. Ook moet men rekening houden met het feit dat slechts een gedeelte van dit geld 
beschikbaar is voor entertainment, zie hieronder. 
- Een bedrijf geeft onatbankelijk van het budget meestal 10 tot 25 % daarvan uit aan 
entertainment. Hoe meer men uitgeeft aan entertainment (in %) hoe geYnteresseerder men 
is. 

ad 2) 
- Bijna aIle bedrijven (88%) vinden de folder (en telefonisch contact) de beste wijze om 
FEEST! te leren kennen, de try-out wil men pas in een later stadium bezoeken, als men 
echt gelnteresseerd is. 
- De folder is wervend volgens 63 % van de respondenten. Ais men de folder wervend 
vindt is men geinteresseerder. 

Ook vindt 65 % dat de folder een helder beeld geeft, en 38 % van de respondenten mist 
informatie. De meest gemiste informatie is een prijsindicatie. 

ad 3) 
- Van aIle bedrijven is 46% geYnteresseerd in FEEST!, en 63% van aIle bedrijven is 
geYnteresseerd in de toekomstontwikkelingen. Het verschil tussen deze twee uitkomsten is 
te verklaren door het feit dat bepaalde niet geYnteresseerde bedrijven geen bezwaar hebben 
tegen extra vrijblijvende informatie. 
- FEEST! is geschikt voor personeel (volgens 96%), personeel en partners (83%), 
trainingen en studieavonden (54%). Het verschil tussen personeel en personeel en partners 
is waarschijnlijk te verklaren door de mening dat partners minder hebben aan een aan het 
bedrijf aangepaste voorstelling. 
- FEEST! is minder geschikt voor klanten en relaties (25 %) en voor congressen en 
symposia (21 %). Wellicht vindt men theater hier niet zakelijk genoeg voor. 
- Een rode draad vindt men wenselijk (65%), bij gelnteresseerden is dit zelfs bij 75% het 
geval. 
- Van de geYnteresseerde bedrijven wi} 88% FEEST! aanpassen aan het bedrijf een 88% 
ziet FEEST! als een onderdeel van een groter geheel. Men wil de daaruit voortvloeiende 
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overige activiteiten liever zelf organiseren. 
- FEEST! wi! men het tiefst buiten het bedrijf houden (63%). Ais men evenementen 
binnen het bedrijf houdt dan wil men FEEST! ook binnen het bedrijf. In de andere 
gevallen wil men FEEST! buiten het bedrijf houden. 

8.3. Aanbevelingen. 

Ook in deze paragraaf wil ik een onderverdeling maken en weI de volgende: 
1) de doelgroep 
2) de folder 
3) de bedrijvenvoorstelling FEEST! 
4) de haaibaarheid 

ad 1) 
- Er is in de doelgroep geen duidelijk onderscheid te maken tussen bedrijven die weI, en 
bedrijven die niet geYnteresseerd zijn. Ais er al factoren zijn die bepalend zijn voor de 
interesse dan zijn deze niet vooraf bekend, men kan er geen bedrijven op selecteren. 
Daarom lijkt het mij verstandig om aile bedrijven binnen bepaalde onder- en bovengrenzen 
te benaderen, daar de kans op succes dan des te groter is. 
- Het verschil tussen de regio's is nihil, daarom is mijn verwachting dat in een later 
stadium ook andere regio's benaderd kunnen worden. 

ad 2) 
- Het belang van een goede folder is erg groot. Met name het grafische ontwerp, dat in dit 
onderzoek niet betrokken is, mag niet ondergewaardeerd worden. Het is van groot beJang 
bij de eerste selectie, met name foto's zijn erg geliefd. 
- De tekst moet rowel wervend zijn als informatief en interesse opwekkend. Deze 
afweging is moeilijk, maar weI realiseerbaar getuige het feit dat de folder op beide punten 
goed scoort. Meer informatie werkt niet afstotend, maar wordt op prijs gesteld. 
Het beste lijkt mij een wervende opening, en een meer gedetailleerd vervolg voor de 
geYnteresseerde lezer. 
- Het lijkt mij verstandig om voorbeelden van toepassingen van de voorstelling voor 
verschillende doelgroepen en gelegenheden op te nemen in de folder. Dit brengt klanten 
op ideeen en draagt bij aan het schetsen van een helder beeld van FEEST!. 
- Er moet nagedacht worden over een prijsindicatie, deze is zeer gewenst op de folder. 
Het lijkt mij verstandig om een basisprijs van bijvoorbeeld 13000 (minimale prijs) op de 
folder te vermelden. Daarnaast moeten er dan opslagen bepaald worden die Meis kan 
hanteren bij de verkoop. Voorbeelden zijn opslagen voor: Grotere zaal, meer publiek, 
meer wijzigingen en aanpassingen, auteursrechten, eisen aan de geluidsapparatuur. 
- In een later stadium is het zinvol om aan een evenementenbeurs deel te nemen, en om 
een try-out te geven voor een werkgeversvereniging, zoals bijvoorbeeld de Lion's club. 
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ad 3) 
- In hoofdstuk 5 is een goed begin gemaakt met het ontwerp van de bedrijvenvoorstelling 
FEEST!. Houd de daar genoemde prestatiecriteria in het achterhoofd en probeer u steeds 
weer te verbeteren. Wees attent op de wensen van de klant, bouw goede relaties op met 
klanten en bedrijven. Verder moet aan de organisatie rond de bedrijvenvoortstelling nog 
extra aandacht besteedt worden, zie hiervoor ook het onderzoek betreffende het beleids
plan. 
- Bedrijven met veel variatie in hun evenementen zijn erg geinteresseerd, om deu vast te 
houden is variatie in het aanbod belangrijk, of men moet steeds nieuwe klanten gaan 
zoeken. 
- FEEST! scoort goed op geschiktheid voor trainingen en studieavonden, het is belangrijk 
om hier op in te spelen. 

De mogelijkheid om FEEST! aan te passen bevalt goed, probeer hier creatief in te zijn, 
dit is een groot concurrentievoordeel. 

ad 4) 
- De financiele haalbaarheid is in dit rapport onderbelicht gebleven. Positief in dit opzicht 
is wei dat bedrijven die geinteresseerd zijn meer aan entertainment besteden. Het geld zal 
uit eigen middelen of uit sponsoring moeten komen. 
- Het gedeeltelijk zelf regisseren van de voorstelling FEEST! is een prijs kwaliteit 
afweging waar nog eens naar gekeken moet worden. 
- De markt oogt gunstig, er is een redelijke interesse, er wordt veel en grootschalig 
gefeest, en dit heeft een positieve invloed op de interesse, als men ervaring heeft met 
theater dan is daar een blijvende interesse in. Als men het zich financieel kan veroorloven 
is het voor de toekomst van het theaterbedrijf daarom naar mijn mening gunstig om de 
bedrijvenvoorstelling op te starten. 

8.4. DoeJstellingen van bet onderzoek. 

Ik herhaal hier de doelstelling die ik mezelf in hoofdstuk drie gesteld heb: 

Het doel van het onderzoek is om Theaterbedrijf Orient een richtIijn te geven: 
Wat voor soort theatervoorstellingen men het best voor bedrijven kan doen; 
hoe men het beste in contact kan treden met potentiele afnemers; 
en wat men aan opbrengsten kan verwachten. 

Er is uitgebreid aandacht besteed aan het ontwerp van de bedrijvenvoorstelling en de 
foldertekst en deze ontwerpen zijn in de enquete getoetst. Daarmee is aan de eerste twee 
doelstellingen voldaan. De laatste doelstelling is wat onderbelicht gebleven. Ik heb weI 
geconcludeerd dat de investering voor het opstarten van de bedrijvenvoorstelling uit eigen 
middelen of uit sponsoring moet komen. Oat geeft mij de mogelijkheid om hier bij de 
vervolgopdracht betreffende het strategisch beleidsplan nog aandacht aan te besteden. Ais 
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deze financiele basis gegarandeerd is luidt de conclusie dat het verstandig oogt, gezien de 
resultaten van de enquete, om de bedrijvenvoorstelling op te starten. Daar zijn echter geen 
harde cijfers betreffende te verwachten opbrengsten over gegeven. De vraag is in hoeverre 
het mogelijk is dit kwantitatief door te rekenen en wat het nut daarvan is. De onzekerheid 
kun je nooit elimineren, dat is een van de consequenties van een beetje meer ondernemer 
worden. 
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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 caordinatie 
a: Beleid op lange termijn 
b: Onderzoek naar nieuwe projecten 
c: Samenstelling 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 nodig 
bijsturen 
h: Evaluatie plannen 
i: Samenwerkingsverbanden signaleren en polsen 

Acteren 

Regisseren 

Ondersteuning verkoop 
Verkoopoverleg met Meis, wat betreft de Kleine Zaal 
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 Meis, wat betreft de jeugdvoor stel
l i ngen 
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li nda Wi 11 ems: 

Functie 1 

Taken 

Functie 2 

Functie 3 

Functie 4-
Taken 

Functie 5 
Taak 

Coordinatie doelgroepenvoorstel1 ingen. artistiek en 
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 doelgroepenvoor
stell ingen 

tees 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 subsidieaanvra
gen en fondsenwerving 

Zakelijke coOrdinatie 
a: Financieel beleid op korte en lange termijn 
b: Subsidieaanvragen en fondsenwerving 
c: Publ iciteit 
d: Begeleiding Peter 
e: Representatie 

Ondersteuning artistiek beleid 
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Peter van Oss 

Functie 1 
Taken 

Functie 2 : 
Taken 

Functie 3 
Taken 

COOrd1natie van administratie 
a: Boekhouding 
b: Afwerken belastingzaken 
c: Rekeningen maken, versturen, innen, betalen 
d: Contact met accountant 
e: Contact met Tandem (loonadministratie) 
f: Contact met belastingdienst 
g: Contracten regelen 
h: Financiele overzichten maken 
i: Afrekening subsidies 

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

COOrdinatie produktie 
a: Subsidieaanvraag en fondsenwerving 
b: Correspondentie 
c: Interne en externe contacten 
d: Regelen vervoer 
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Bijlage 6.1. Foldertekst versie 1. 

FEEST! 

Met als werktitel Feest! ontwikkelt Theaterbedrijf Orient op dit moment een wervelende 
voorstelling ten behoeve van organisaties in bedrijven die hun relaties of hun personeel 
een originele, feestelijke, en inhoudrijke voorstelling willen aanbieden. 
Theaterbedrijf Orient is een professioneel gezelschap dat zich specialiseert in tragi
komische voorstellingen. In de bijgaande folder vindt U daarover aIle informatie. 

FEEST! is een voorstelling op maat. Centraal staat het verhaal van drie drenkelingen die, 
drijvend op een vIot, moeten uitmaken wie van de drie door de andere twee zal worden 
opgegeten. Deze absurdistische sketch, gebaseerd op In volle zee van de Pooise schrijver 
Mrozek, wordt omgeven door komische conferences, liedjes en cross-talks van Orients 
huisschrijver Cees van der Pluijm, waarin personages van de drenkelingen worden 
uitgediept en situaties uit hun dagelijks leven worden opgeroepen. 

Deze constructie maakt het mogelijk om de voorstelling FEEST! aan te passen aan elk 
publiek. De drie drenkelingen worden herkenbare mensen met wie zowel werkgevers als 
werknemers zich kunnen identificeren. Per voorstelling zal hun situatie worden aangepast 
aan het bedrijf waarvoor Theaterbedrijf Orient optreedt. Bijzondere gelegenheden, zoals 
jubilea, afscheidsrecepties, congressen, openingen en presentaties zullen in overleg met de 
opdrachtgever worden verwerkt. 

Op maat 
FEEST! wordt hierdoor geen doorsnee theaterproduktie. U biedt uw werknemers, uw 
relaties of andere gasten een voorstelling aan die speciaal voor hen gemaakt is. Daardoor 
zullen ook degenen die uit zichzelf niet zo vaak een theater bezoeken zich snel gewonnen 
geven. Theaterbedrijf Orient maakt met deze produktie zinvol amusement, dat vooral 
bestemd is voor bedrijven die zijn uitgekeken op de traditionele feestavonden met de 
vanouds bekende artiesten of groepen. 

Theaterbedrijf Orient maakt intelligent amusement dat uw gasten op een aangename 
manier zal prikkelen en onderhouden. De makers van de voorstelling passen de produktie 
in overleg met U op zoveel mogelijk punten aan en zuBen waar mogelijk speciale scenes 
inlassen die betrekking hebben op uw bedrijf en uw gasten. 
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De feiten 
FEEST! wordt gespeeld en gezongen door drie actrices, twee acteurs en een pianist. De 
voorstelling past in kleine en middelgrote theaters, maar ook in aula's en bedrijfskantines. 
Uitgangspunt is een speelduur van 1 uur a vijf kwartier, maar in overleg kan ook een 
gedeelte van het programma worden gespeeld. 

Het is mogelijk om met theaterbedrijf Orient een gecombineerd programma te ontwikke
len, zodat bijvoorbeeld 's avonds het feestprogramma wordt gespeeld en's middags een 
kindervoorstelling. Ook kan theater Orient de organisatie van catering en aanvullende 
muziek op zich nemen. 

Overleg over boekingen van deze produktie kan gevoerd worden met mevrouw Meis 
Thewissen, telefoon (080) ******. Samen met haar kan een begroting worden opgesteld 
aan de hand van uw wensen en de technische benodigdheden. 
Natuurlijk kunt u ook bij haar terecht voor een van de andere voorstellingen, zoals onze 
eigen versie van de Mariken van Niemeghen, de produktie ldealisten, of ons succesvolle 
kindertheaterstuk Ogen dicht. Zie hiervoor ook het bijgevoegde foldermateriaal. 

v 



~.BDRIJII'SKUNDE 
P. "" ink '" I Feest met Theaterbedrijf Orient 

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

Bijlage 6.2. Foldertekst versie 2. 

FEEST! 

Het Nijmeegs Theaterbedrijf Orient maakt van uw bedrijfsfeest een feest met een 
uitroepteken. Orient biedt u entertainment van niveau, toegesneden op onderwerpen die u 
aan de orde wilt stellen. Drie actrices, twee acteurs en een pianist brengen een wervelende 
voorstelling vol cabaret, zang, conferences en komische dialogen. 

FEEST! is een voorstelling op maat, binnen het raamwerk van een sketch waarin drie 
drenkelingen op een vlot moeten beslissen wie van hen door de andere twee zal worden 
opgegeten. Eike voorstelling is uniek, want aangepast aan uw bedrijf en uw wensen. 
Daarom past FEEST! bij elke gelegenheid. Voor een jubileum, een personeelsfeest of een 
opening, maar ook als constructief onderdeel van een symposium, congres, training of 
studieavond. FEEST! kan dienen als entre act, een intermezzo, een avondvullend 
programma of als inhoudelijke bijdrage aan uw programma. 

Bedrijfstheater is een betrekkelijk nieuw fenomeen in Nederland. Met Orient haalt u een 
professioneel gezelschap in huis dat met kindervoorstellingen en volwassenentoneel al 
jarenlang in de Nederlandse theaters staat. Voor FEEST! hoeven u en uw gasten echter 
niet naar het theater: het theater komt naar u toe. 

Met FEEST! biedt u uw genodigden een ongewone en bijzondere verrassing die hen 
ongetwijfeld zal boeien vanwege het persoonlijke en herkenbare karakter. Daarnaast zal de 
voorstelling voldoende gespreksstof opleveren. Maar meer nog: er mag ook gelachen 
worden! Want het is tenslotte FEEST! 

V oor inlichtingen en boekingen kunt u bellen met Mevrouw Meis Thewissen (080-
******). Aan de hand van uw wensen en technische benodigdheden brengen wij u graag 
een vrijblijvende offerte uit. 
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Bijlage 6.3. Defmitieve foldertekst. 

FEEST! 

Het Nijmeegs Theaterbedrijf Orient maakt van uw bedrijfsfeest een feest met een 
uitroepteken. Orient biedt u entertainment van niveau, toegesneden op uw bedrijf, de 
gelegenheid of een inhoudelijk thema. Drie actrices, twee acteurs en een pianist brengen 
een wervelende voorstelling vol cabaret, zang, conferences en komische dialogen. 

FEEST! is de werktitel van een voorstelling binnen het raamwerk van een sketch waarin 
drie drenkelingen op een vlot moeten beslissen wie van hen door de andere twee zal 
worden opgegeten. Elke voorstelling is uniek, want aangepast aan uw bedrijf en gebaseerd 
op uw wensen die door de auteur in de voorstelling verwerkt worden. Daarom past 
FEEST! bij elke gelegenheid. Voor een jubileum, een personeelsfeest of een opening. Met 
FEEST! biedt u uw genodigden een ongewone en bijzondere verrassing die hen ongetwij
feid zal boeien vanwege het persoonlijke en herkenbare karakter. Daarnaast zal de 
voorstelling voidoende gespreksstof opleveren. Maar meer nog: er mag ook gelachen 
worden! Want het is tenslotte FEEST! 

De voorstelling leent zich tevens als constructief onderdeel van een symposium, congres, 
training of studieavond. Theaterbedrijf Orient levert theater op maat met de juiste pasvorm 
voor publiek en podium. 

Naast deze voorstelling kunnen wij u bedienen met een opening, een entre act, een 
intermezzo, een avondvullend programma, losse scenes of een inhoudelijke bijdrage aan 
het thema van uw bijeenkomst. 

Bedrijfstheater is een betrekkelijk nieuw fenomeen in Nederland. Met Orient haalt u een 
professioneel theatergezelschap in huis dat met kindervoorstellingen en volwassenentoneel 
al jareniang in de Nederlandse theaters staat. Voor FEEST! hoeven u en uw gasten echter 
niet naar het theater: het theater komt naar u toe. 

Aan de hand van uw wensen en technische benodigdheden brengen wij graag een vrijblij
vende offerte uit. 
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Bijlage 6.4. Introductiebrief telefonische enquete. 

Uw kenmerk On$ kenmerk 

bdkw/jvl/001 

Onderwerp: Onderzoek voor Theaterbedrijf Orient. 

Geachte mevrouw, mijnheer, 

Datum 

19 januari 1 995 

De Bedrijfskundewinkel is een door studenten geleid adviesbureau, verbonden aan de 
Technische Universiteit Eindhoven. Ais student bedrijfskunde krijg ik bij de Bedrijfskun
dewinkel de kans om mijn kennis in de praktijk toe te passen, en ervaring op te doen 
v~~r mijn verdere loopbaan. 

Op dit moment ben ik bezig met een onderzoek voor Theaterbedrijf Orient in Nijmegen. 
Het Theaterbedrijf heeft een nieuw produkt ontwikkeld, een voorstelling getiteld 
"FEEST!", speciaal gericht op bedrijven. Door middel van een telefonische enquete wit 
ik onderzoeken hoe bedrijfsevenementen op dit moment bij uw bedrijf georganiseerd 
worden, en in hoeverre u ge"interesseerd bent in bedrijfstheater bij uw bedrijf. 

Ik wil benadrukken dat het verzamelen van deze informatie mijn enige doel is. Het is 
uitdrukkelijk niet mijn bedoeling om de voorstelling aan u te verkopen. Ook als de 
interesse voor bedrijfstheater bij u in het geheel niet aanwezig is, wi' ik u vragen om 
uw medewerking te verlenen. Voor mijn onderzoek is het namelijk ook van belang om 
de mening van niet ge"interesseerde bedrijven te peilen. 

Bijgevoegd vindt u een ontwerp van de foldertekst, waarin de voorstelling beschreven 
wordt. Ik vraag u vriendelijk deze tekst eens aandachtig door te lezen. U kunt er 
eventueel ook met enkele collega's over van gedachten wisselen. Ik zal u dan 
woensdag 25 januari of donderdag 26 januari telefonisch benaderen am enkele vragen 
te stellen. Dit gesprek zal ongeveer 10 minuten duren. AI uw antwoorden wilen 
anoniem in het eindverslag van dit onderzoek verwerkt worden. De enquete wordt 
afgenomen bij ruim 150 bedrijven in de regio's Arnhem en Nijmegen, volgens een 
aselecte steekproef. 

Bij deze wi! ik u alvast hartelijk bedanken voor uw medewerking, mede namens 
Theaterbedrijf Orient. 

Met vriendelijke groeten, 

Joeri van Laere 
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Bijlage 6.5. Introductiebrief schriftelijke enquete. 

Uw kenmerk 

Onderwerp: 

Ons kenmerk 

bdkw/jvl/002 

Onderzoek voor Theaterbedrijf Orient. 

Geachte mevrouw, mijnheer, 

Datum 
2 februari 1995 

Ongeveer twee weken geleden heb ik u benaderd in verband met een telefonische 
enquete betreffende mijn onderzoek voor Theaterbedrijf Orient in Nijmegen. Tijdens het 
enqueteren bleek het erg moeilijk te zijn om de juiste persoon aan de telefoon te 
krijgen. Daarom is het mij niet gelukt aile 1 50 aangeschreven bedrijven telefonisch te 
benaderen. Om die reden heb ik besloten de overige bedrijven nog een schriftelijke 
enquete toe te sturen. 

Theaterbedrijf Orient heeft een nieuw produkt ontwikkeld, een voorstelling getiteld 
"FEEST!", speciaal gericht op bedrijven. Het doel van mijn onderzoek is te achterhalen 
hoe bedrijfsevenementen op dit moment bij uw bedrijf georganiseerd worden, en in 
hoeverre u geYnteresseerd bent in bedrijfstheater bij uw bedrijf. 

Bijgevoegd vindt u een ontwerp van de foldertekst, waarin de voorstelling beschreven 
wordt. Ik vraag u vriendelijk deze tekst eens aandachtig door te lezen, en vervolgens 
de vragen te beantwoorden. Uitgaande van mijn ervaring tijdens de telefoongesprek
ken kost dit u ongeveer 10 minuten van uw tijd. AI uw antwoorden zullen anoniem in 
het rapport van dit onderzoek verwerkt worden. De enquete wordt afgenomen bij ruim 
150 bedrijven in de regio's Arnhem en Nijmegen, volgens een aselecte steekproef. 

Gelieve de beantwoordde enquete uiterlijk 17 februari te retourneren door middel van 
bijgevoegde antwoordenvelop. Deze hoeft u niet te frankeren. Bij deze wit ik u alvast 
hartelijk bedanken voor uw medewerking, mede namens Theaterbedrijf Orient. 

Met vriendelijke groeten, 

Joeri van Laere 
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Bijlage 6.6. Centrale begrippen: Defmities en graflSch model. 

Ter volledigheid herhaal ik hier nogmaals de algemene vraagstelling: 

Wat voor bedrijfsevenementen organiseert een bedrijf, en is er na het lezen van de 
foldertekst ook interesse in de bedrijvenvoorstellin2 FEEST! als bedrijfsevenement? 

Als eerste volgen hier dan de definities van de centrale begrippen: 

Bedrijf: Een bedrijf geregistreerd in het handelsregister van de Kamers van Koophandel en 
Fabrieken, in de districten Nijmegen of Arnhem, met meer dan honderd werkzame 
personen. 

Bedrijfsevenement: Een activiteit met een vantevoren gedefinieerd doel (relatiemanage
ment, informatieoverdracht, informatieuitwisseling of incentive), gericht op een bepaalde 
doelgroep (personeel, klanten of andere relaties van het bedrijf). 

Interesse: De mate van bereidheid om te overwegen om de bedrijvenvoorstelling FEEST! 
ooit in het bedrijf op te laten voeren. 

Foldertekst: De vorm van informatieoverdracht waarmee Theaterbedrijf Orient aan een 
bedrijf overbrengt wat men aan te bieden heeft. 

Bedrijvenvoorstellin2 FEEST!: De theatervoorstelling van Theaterbedrijf Orient zoals die 
beschreven staat in de foldertekst. 

We kunnen de relatie tussen deze begrippen weergeven in het volgende grafische model: 

BEDRIJF THEATERBEDRIJF ORIENT 

BEDRIJFSEVENEMENT------- BEDRINENVOORSTELLING FEEST 

INTERESSE FOLDERTEKST 
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Bijlage 6.7. Aspecten van de centrale begrippen. 

Ik noem in deze bijlage per begrip de voor dit onderzoek relevante aspecten: 

1. Bedrijf. 
a. Regio. 
b. Branche. 
c. Grootte. 

2. Bedrijfsevenement. 
a. Doelgroep. 
b. Organisator. 
c. Frequentie. 
d. Tijdsduur van organisatie. 
e. Aantal gasten. 
f. Tijdsduur van het evenement. 
g. Locatie. 
h. Herhalingsgraad of vernieuwingsgraad. 
i. Theaterervaring. 
j. Soort theaterervaring. 
k. Bijdrage van het theater. 
l. Budget. 
m. U itgaven aan entertainment. 

3. Interesse. 
a. Interesse in de bedrijvenvoorstelling FEEST!. 
b. Interesse in de toekomstige ontwikkelingen. 

4. Foldertekst. 
a. Benaderingswijze. 
b. Wervendheid. 
c. Informatieoverdracht. 
d. Gemiste informatie. 
e. Vorm van gemiste informatie. 

5. Bedrijvenvoorstelling FEEST!. 
a. Doelgroep. 
b. Rode draad. 
c. Aanpasbaarheid. 
d. Mate van invloed op de voorstelling. 
e. Locatie. 
f. Rol van de voorstelling in het totale evenement. 
g. Organisator van de aanvullende activiteiten. 
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Bijlage 6.S. Geoperationaliseerdevariabelen. 

In deze bijlage som ik de geoperationaliseerde variabelen van de aspecten op. Hiermee 
zijn de aspecten meetbaar gemaakt. De codenummers en de onderstreepte woorden zorgen 
voor een unieke identificatie van de variabelen. Deze wordt later ook gebruikt bij de 
verwerking van de resultaten in het codeboek (zie hoofdstuk zeven). 

Code: 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

Omschrijving variabelen: 
De regio waarin het bedrijf gevestigd is. 
De branchekode van het bedrijf in het handelsregister. 
De klasse werkzame personen waarbinnen het bedrijf valt in het handelsregister. 
Personeel als doelgroep van het bedrijfsevenement. 
Personeel en partners als doelgroep van het bedriifsevenement. 
Klanten en relaties als doelgroep van het bedrijfsevenement. 
Overige doelgroepen van het bedrijfsevenement. 
Het hoofdkantoor als organisator van het bedrijfsevenement. 
De directie als organisator van het bedrijfsevenement. 
De afdeling personeelszaken als organisator van het bedrijfsevenement. 
De personeelsvereniging als organisator van het bedrijfsevenement. 
Een evenementencommissie als organisator van het bedrijfsevenement. 
Een evenementenbureau als organisator van het bedrijfsevenement. 
Een andere organisator van het bedrijfsevenement. 
Het aantal bedrijfsevenementen per jaar. 
Het aantal maanden organisatietijd. 
Het aantal gasten per bedrijfsevenement. 
De tijdsduur van het bedriifsevenement in dagdelenl dagen. 
De locatie van het bedrijfsevenement. 
Het herhalen van eerder gedane bedrijfsevenementen. 
Het gebruik van theater bij eerder gedane bedrijfsevenementen. 
Het gebruik van zang en dans bij eerder gedane bedrijfsevenementen. 
Het gebruik van acrobatiek bij eerder gedane bedrijfsevenementen. 
Het gebruik van cabaret bij eerder gedane bedrijfsevenementen. 
Het gebruik van toneel bij eerder gedane bedrijfsevenementen. 
Het gebruik van een andere theatersoort bij eerder gedane bedrijfsevenementen. 
De bijdrage van het theater aan het slagen van het bedrijfsevenement. 
Het geldbedrag dat per jaar aan bedrijfsevenemeten besteed wordt. 
Het percentage van het geldbedrag dat aan entertainment besteed wordt. 
De interesse in de bedrijvenvoorstelling FEEST!. 
De wijze van benaderen van een bedrijf door Theaterbedrijf Orient. 
De wervendheid van de foldertekst. 
De mate waarin de respondent een helder beeld heeft van de voorstelling. 
De gemiste informatie in de foldertekst. 
De prijs als gemiste informatie in de foldertekst. 
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36 De technische benodigdheden als gemiste informatie in de foldertekst. 
37 De eisen aan de locatie als gemiste informatie in de foldertekst. 
38 De tijdsduur van de voorstelling als gemiste informatie in de foldertekst. 
39 De acteurs en TBO als gemiste informatie in de foldertekst. 
40 Andere gemiste informatie in de foldertekst. 
41 Personeel als doelgroep van FEEST!. 
42 Personeel en partners als doelgroep van FEEST!. 
43 Klanten en relaties als doelgroep van FEEST!. 
44 Congressen en symposia als doelgroep van FEEST!. 
45 Trainingen en studieavonden als doelgroep van FEEST!. 
46 Overige doelgroepen van FEEST!. 
47 De behoefte aan een rode draad in FEEST!. 
48 De wens om FEEST! aan te passen. 
49 De bereidheid van Theaterbedrijf Orient om FEEST! aan te passen. 
50 De locatie van FEEST!. 
51 De mate waarin FEEST! losstaat van andere activiteiten. 
52 De organisator van de andere activiteiten. 
53 De behoefte aan informatie over toekomstontwikkelingen van FEEST!. 
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Bijlage 6.9. Verbanden tussen de aspecten. 

In deze bijlage geef ik de verbanden die naar mijn mening zouden kunnen optreden tussen 
de verschillende aspecten. Als aspect la aspect 3a beinvloedt geef ik dit tussen haakjes aan 
met la - > 3a. Bij elk verband zijn tussen haakjes ook de codenummers van de variabelen 
vermeld die het verband moeten gaan meten. 

Bedrijven en hun evenementen op dit moment. 
1. Branches met lager opgeleid personeel zijn grotere bedrijven. (lb - > lc, 2 - > 3) 
2. Branches met lager opgeleid personeel laten hun evenementen organiseren door een 

evenementenbureau. (lb - > 2b, 2 - > 13) 
3. Grote bedrijven geven meer feesten. (lc - > 2c, 3 - > 15) 
4. Grote bedrijven hebben een langere organisatietijd. (lc - > 2d, 3 - > 16) 
5. Grote bedrijven ontvangen meer gasten op een evenement. (lc -> 2e, 3 -> 17) 
6. Grote bedrijven geven langere feesten. (lc - > 2f, 3 - > 18) 
7. Grote bedrijven geven meer geld uit aan evenementen. (Ic -> 31, 3 -> 28) 
8. Branches met lager opgeleid personeel besteden meer procent van hun geld aan 

entertainment. (Ib - > 2m, 2 - > 29) 
9. Branches met lager opgeleid personeel hebben minder ervaring met theater. 

(lb-> 2i,2-> 21) 
10. Branches met lager opgeleid personeel beoordelen de bijdrage van theater negatief. 

(lb -> 2k, 2 -> 27) 
11. Bedrijven die vaker evenementen organiseren hebben een kortere organisatietijds

duur. (2c -> 2d, 15 -> 16) 
12. Bedrijven met evenementen met meer gasten hebben een tangere organisatietijds

duur. (2e -> 2d, 17 -> 16) 
13. Bedrijven met tangere evenementen hebben een tangere organisatietijdsduur. 

(2f-> 2d, 18-> 16) 
14. Theatersoort zang en dans is een positieve bijdrage aan een evenement. 

(2j - > 2k, 22 - > 27) 
15. Theatersoort acrobatiek is een positieve bijdrage aan een evenement. 

(2j -> 2k, 23 -> 27) 
16. Theatersoort cabaret is een positieve bijdrage aan een evenement. 

(2j -> 2k, 24 -> 27) 
17. Theatersoort toneel is een positieve bijdrage aan een evenement. 

(2j -> 2k, 25 -> 27) 
18. Bedrijven met meer geld geven een hoger percentage aan entertainment (besteding 

aan overige activiteiten constant). (21 - > 2m, 28 - > 29) 
19. Bedrijven met minder geld geven meer procent uit aan entertainment (besteding aan 

entertainment constant). (21 - > 2m, 28 - > 29) 
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Bedrijven/evenementen en hun interesse in FEEST!. 
20. Bedrijven in Nijmegen zijn meer geYnteresseerd. (la - > 3a, 1 - > 30) 
21. Branches met hoger opgeleid personeel zijn meer geYnteresseerd. 

(lb -> 3a, 2 -> 30) 
22. Kleine bedrijven zijn meer geYnteresseerd, want men kent elkaar beter. 

(Ic -> 3a, 3 -> 30) 
23. Grote bedrijven zijn meer geInteresseerd, want ze organiseren meer, tangere en 

duurdere evenementen. (lc - > 3a, 3 - > 30) 
24. Bedrijven met interesse hebben ook interesse in toekomstontwikkelingen. 

(3a -> 3b, 30 -> 53) 
25. Bedrijven zonder interesse hebben geen interesse in toekomstontwikkelingen. 

(3a -> 3b, 30 -> 53) 
26. Bedrijven met evenementen voor personeel of personeel en partners zijn meer ge

interesseerd dan bedrijven met evenementen voor klanten en relaties. 
(2a -> 3a, 4,5,6 -> 30) 

27. Bedrijven met hoofdkantoor of directie als organisator zijn meer geInteresseerd 
(belang van cultuur). (2b - > 3a, 8,9 - > 30) 

28. Bedrijven met personeelszaken of personeelsvereniging als organisator zijn meer 
geInteresseerd. (2b - > 3a, 10,11 - > 30) 

29. Bedrijven met een extern evenementenbureau zijn meer geYnteresseerd (Theaterbe
drijf is ook extern). (2b - > 3a, 13 - > 30) 

30. Bedrijven die vaker feesten zijn meer geInteresseerd. (2c - > 3a, 15 - > 30) 
31. Bedrijven met een korte organisatietijd zijn niet geYnteresseerd (geen tijd voor 

aanpassen). (2d -> 3a, 16 -> 30) 
32. Bedrijven met weinig gasten zijn meer gelnteresseerd (men kent elkaar). 

(2e - > 3a, 17 - > 30) 
33. Bedrijven met veel gasten zijn meer gelnteresseerd (prijs relatief lager). 

(2e - > 3a, 17 - > 30) 
34. Bedrijven met evenementen van een dagdeel zijn meer gelnteresseerd. 

(2f-> 3a, 18-> 30) 
35. Bedrijven met evenementen buiten het bedrijf zijn meer geInteresseerd, omdat men 

denkt dat FEEST! niet binnen het bedrijf kan. (2g - > 3a, 19 - > 30) 
36. Bedrijven met elk jaar een ander evenement zijn meer gelnteresseerd. 

(2h - > 3a, 20 - > 30) 
37. Bedrijven met theaterervaring zijn meer geInteresseerd. (2i -> 3a, 21 -> 30) 
38. Bedrijven die een positieve ervaring met theater hebben zijn meer geInteresseerd. 

(2k -> 3a, 27 -> 30) 
39. Bedrijven die een groter budget hebben zijn meer geYnteresseerd, want FEEST! 

wordt duur ingeschat. (21 - > 3a, 28 - > 30) 
40. Bedrijven die een kleiner budget hebben zijn meer geYnteresseerd, want FEEST! 

wordt als minder waard beschouwd. (21 - > 3a, 28 - > 30) 
41. Bedrijven die een groter percentage aan entertainment uitgeven zijn meer geYnteres

seerd. (2m - > 3a, 29 - > 30) 
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Interesse en de foldertekst. 
42. Bedrijven die geinteresseerd zijn vinden de foldertekst wervend. 

(3a -> 4b, 30 -> 32) 
43. Bedrijven die niet geinteresseerd zijn vinden de foidertekst niet wervend. 

(3a -> 4b, 30 -> 32) 
44. Bedrijven die geinteresseerd zijn hebben een heider beeld van FEEST!. 

(3a -> 4c, 30 -> 33) 
45. Bedrijven die niet geYnteresseerd zijn hebben geen helder beeld van FEEST!. 

(3a -> 4c, 30 -> 33) 
46. Bedrijven die geinteresseerd zijn missen geen informatie. (3a - > 4d, 30 - > 34) 
47. Bedrijven die niet geYnteresseerd zijn missen wei informatie. (3a -> 4d, 30 -> 34) 
48. Bedrijven die geen helder beeld hebben missen informatie. (4c - > 4d, 33 - > 34) 

Interesse en FEEST!. 
49. Bedrijven die geinteresseerd zijn vinden de rode draad weI wenselijk. 

(3a -> 5b, 30 -> 47) 
50. Bedrijven die niet geinteresseerd zijn vinden de rode draad niet wenselijk. 

(3a -> 5b, 30 -> 47) 
51. Bedrijven die ge'interesseerd zijn denken dat Theaterbedrijf Orient bereid IS 

FEEST! veel aan te passen. (3a - > 5d, 30 - > 49) 
52. Bedrijven die niet geinteresseerd zijn denken dat Theaterbedrijf Orient niet bereid 

is FEEST! veel aan te passen. (3a - > 5d, 30 - > 49) 

Bedrijven/evenementen en FEEST!. 
52. Branches met hoger opgeleid personeel vinden FEEST! meer geschikt voor 

congressen/symposia, en trainingen/studieavonden dan andere branches. 
(lb - > 5a, 2 - > 44,45) 

53. Branches met hoger opgeleid personeel vinden een rode draad wenselijker. 
(lb -> 5b, 2 -> 47) 

54. Kleine bedrijven willen meer aanpassen. (lc - > 5c, 3 - > 48) 
55. Grote bedrijven willen niet aanpassen. (lc -> 5c, 3 -> 48) 
56. Grote bedrijven zien FEEST! als een onderdeel van een evenement. 

(Ic -> 5f, 3 -> 51) 
57. Grote bedrijven willen de overige activiteiten liever zelf organiseren. 

(lc -> 5g, 3 -> 52) 
58. Ais doelgroepen voor FEEST! ziet men de doelgroepen waarvoor men zelf 

evenementen organiseert. (2a -> 5a, 4,5,6 -> 41,42,43) 
59. Ais een evenementenbureau de evenementen organiseert wil men Theaterbedrijf 

Orient de andere activiteiten laten organiseren. (2b - > 5g, 13 - > 52) 
60. Als men een korte organisatietijd heeft wi) men niet aanpassen. 

(2d -> 5c, 16 -> 48) 
61. Ais men evenementen van een dagdeel heeft ziet men FEEST! als een evenement 

opzich. (2f-> 5f, 18-> 51) 
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62. Als men evenementen van een hele dag heeft ziet men FEEST! als een onderdeel 
van een groter geheel. (2f - > 5f, 18 - > 51) 

63. De locatie van eigen evenementen is gelijk aan de locatie van FEEST!. 
(2g -> 5e, 19 -> 50) 

64. Onathankelijk van de locatie van de eigen evenementen wil men FEEST! binnen 
het bedrijf laten opvoeren. (2g - > 5e, 19 - > 50) 

65. Onathankelijk van de locatie van de eigen evenementen wit men FEEST! buiten het 
bedrijf laten opvoeren. (2g - > 5e, 19 - > 50) 

66. Als men een groter percentage van het geld aan entertainment besteedt dan wit men 
geen rode draad. (2m -> 5b, 29 -> 48) 
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Bijlage 6.10. Vragenlijst bij de telefonische enquete. 

Ooedemiddag, u spreekt met Joeri van Laere van de Technische Universiteit Eindhoven. 

Ik ben bezig met een marktonderzoek voor Theaterbedrijf Orient uit Nijmegen. Ais het 
goed is heeft u al een foldertekst en een begeleidende brief ontvangen, klopt dat? 

Heeft u deze ook allebei gelezen? 

Ooed, ik zou u nu graag enkele vragen willen stellen over bedrijfsevenementen bij uw 
bedrijf en over wat Y. van de voorstelling "Feest!" van Theaterbedrijf Orient vindt. Dit zal 
ongeveer 10 minuten duren. Heeft u daar nu even tijd voor? 

Deel A: Bedrijfsevenementen 

Als eerste wi} ik enkele vragen stell en over de bedrijfsevenementen zoals die nu georgani
seerd worden bij uw bedrijf. Met bedrijfsevenementen bedoel ik niet aIleen personeels
feesten maar bijvoorbeeld ook jubilea, openingen en congressen. 

1 Ik noem nu enkele doelgroepen waarvoor bedrijfsevenementen georganiseerd 
zouden kunnen worden. Worden er bij uw bedrijf voor die doelgroepen weI of niet 
bedrijfsevenementen georganiseerd? 

2 Wie organiseert de bedrijfsevenementen bij uw bedrijf? (meerdere antwoorden 
mogelijk) 

3 Hoe vaak per jaar vindt er een bedrijfsevenement plaats bij uw bedrijf? 

4 Hoe lang vantevoren start de organisatie van zo' n bedrijfsevenement? 

5 Hoeveel personen bezoeken zo'n bedrijfsevenement? 

6 Hoe lang duurt een bedrijfsevenement bij uw bedrijf gemiddeld? 

7 Vindt het bedrijfsevenement binnen of buiten uw bedrijf plaats? 

8 Is er bij uw bedrijf sprake van evenementen die elk jaar weer terugkomen, of juist 
niet? 
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9 Heeft u ooit al een vorm van theater gebruikt bij uw bedrijfsevenementen? 

9a Wat voor soort theater was dat? 
9b Was dit een positieve of een negatieve bijdrage? 

10 Hoeveel geld staat er per jaar tot uw beschikking voor het organiseren van bedrijfs
evenementen binnen uw bedrijf? 

11 Hoeveel procent daarvan besteedt u aan het inhuren van entertainment? 

Deel B: Foldertekst 

Ik wil nu verder gaan met enkele vragen die meer betrekking hebben op de bedrijvenvoor
stelling "Feest" van Theaterbedrijf Orient. Ik wi! u eerst enkele vragen steBen over de 
foldertekst die u gelezen heeft. 

12 Zou U na het lezen van de foldertekst overwegen om in contact te treden met 
Theaterbedrijf Orient, om informatie in te winnen over een mogelijk optreden bij 
uw bedrijf? 

I Vervolg enquete voor geYnteresseerden: 

13 Op welke wijze rou u bij voorkeur benaderd willen worden door Theaterbedrijf 
Orient? 

14 Vindt u de foldertekst wervend? 

15 Heeft u een helder beeld van wat het theateraanbod inhoudt? 

16 Was er informatie die u mist in de foldertekst? 

16a Welke informatie was dat? 

Deel C: Bedrijvenvoorstelling "Feest" 

Dan wil ik u tot slot nog enkele vragen stell en over de bedrijvenvoorstelling "Feest". 

17 Ik lees nu weer enkele doelgroepen voor. Acht u de bedrijvenvoorstelling wei of 
niet voor die doelgroep geschikt? 
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18 Vindt u het weI of niet wenselijk dat er een rode draad (het verhaal van de drie 
drenkelingen) in de voorstelling zit? 

19 Zou u gebruik maken van de mogelijkheid om de voorstelling aan uw bedrijf aan te 
passen, of zou u de standaardvoorstelling nemen? 

19a Denkt u dat Theaterbedrijf Orient al uw wensen zal inpassen in de voorstel
ling? 

20 Waar zou u de voorstelling het liefst laten spelen, 
binnen uw bedrijf of op een andere locatie? 

21 Ziet u de voorstelling als een bedrijfsevenement op zich, of zou u daarnaast ook 
andere activiteiten organiseren? 

21a Zou u die andere activiteiten zelf organiseren, of zou u dat door het ver
koopbureau van Theaterbedrijf Orient willen laten doen? 

22 Wilt u op de hoogte gehouden worden van de toekomstontwikkelingen betreffende 
de bedrijvenvoorstelling "Feest" van Theaterbedrijf Orient? Uw naam wordt dan 
onafhankelijk van deze gegevens op een lijst gezet. 

Dit is dan het einde van het vraaggesprek. Ik wil u nogmaais hartelijk danken voor de 
medewerking die u verleend heeft aan dit onderzoek. Ais u geen vragen meer heeft dan 
wil ik u nog een prettige dag wensen. Tot ziens. 

II Vervolg enquete voor niet-geinteresseerden: 

Ondanks het feit dat u aangeeft niet in de voorstelling "Feest" geinteresseerd te zijn, zou 
ik u toch nog enkele vragen willen stellen over de foldertekst en de voorstelling. Heeft u 
daar geen bezwaar tegen? 

23 Op welke wijze zou u bij voorkeur benaderd willen worden door een organisator 
van bedrijfsevenementen? 

24 Vindt u de foldertekst wervend? 

25 Heeft u een helder beeld van wat het theateraanbod inhoudt? 

26 Was er informatie die u mist in de foldertekst? 

26a Welke informatie was dat? 
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Deel C: Bedrijvenvoorstelling "Feest" 

Dan wil ik u tot slot nog enkele vragen stellen over de bedrijvenvoorstelling "Feest". 

27 Vindt u het weI of niet wenselijk dat er een rode draad (het verhaal van de drie 
drenkelingen) in de voorstelling zit? 

28 Denkt u dat Theaterbedrijf Orient in staat zou zijn om al uw wensen in de voorstel
ling in te passen? 

Aan de hand van de resultaten van deze enquete zal Theaterbedrijf Orient wellicht 
wijzigingen in de opzet of inhoud van de bedrijvenvoorstelling doorvoeren. 

29 Wilt u op de hoogte gehouden worden van deze toekomstontwikkelingen be
treffende de bedrijvenvoorstelling "Feest" van Theaterbedrijf Orient? Uw naam 
wordt dan onafhankelijk van deze gegevens op een lijst gezet. 

Dit is dan het einde van het vraaggesprek. Ik wil u nogmaals hartelijk danken voor de 
medewerking die u verleend heeft aan dit onderzoek. Ais u geen vragen meer heeft dan 
wil ik u nog een prettige dag wensen. 
Tot ziens. 
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Bijlage 6.11. Antwoordfonnulier bij de telefonische enquete. 

Bedrljfsgegevens: 

regio 
actviteitencode 
klasse werkzame personen 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

o 
o 
o 
o 

o 

personeel 
personeel en partners 
klanten en relaties 
andere doelgroepen 

hoofdkantoor 
o de directie 
o afdeling personeelszaken 
o personeelsvereniging 
o evenementencommissie 
o extern evenementenburo 
o anders ................... . 

o < 1 keer 
o 1 keer 
o 2 keer 
o > 2 keer 

o 
o 

< 1 mnd 
1 -< 3 mnd 

o 3 -< 6 mnd 
o >= 6mnd 

o 
o 

< 100 
100 - 199 

o 200 - 499 
o >=500 

0 1 dagdeel 
0 2 dagdelen 
0 een hele dag 
0 > 1 dag 

0 binnen 
0 buiten 
0 atbankelijk vlh evenement 
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8 

9 

10 

11 

12 

I 

13 

14 

15 

0 

0 

0 

0 

0 

9a 

9b 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

o 
o 

elk jaar zelfde 
succes wordt herhaald 
elk jaar anders 

ja (9a+b) 
nee 

0 zang en dans 
0 acrobatiek 
0 cabaret 
0 toneel 
0 anders ................... 

0 positief 
0 negatief 

< 5000 
5000 - 19999 

20000 - 49999 
50000 - 99999 
> = 100000 

< 10% 
10 - 24% 
25 - 49% 
50 - 74% 
>= 75% 

ja 
nee 

(13) 
(23) 

Vervolg enQuete voor gelnteresseerden: 

0 folder waarna telefonisch 
0 aileen telefonisch 
0 uitnodiging voor try-out 
0 anders, ....................•...................... 

0 ja 
0 nee 

0 ja 
0 nee 
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16 0 ja (16a) 
0 nee 

16a 0 prijs 
0 technische benodigdheden 
0 eisen aan de locatie 
0 tijdsduur van de voorstelling 
0 acteurs en Theaterbedrijf Orient 
0 anders ............................................ 

17 0 personeel 
0 personeel en partners 
0 klanten en relaties 
0 bezoekers van symposia en congressen 
0 trainingen en studieavonden 
0 andere, .................................................. 

18 0 wei wenselijk 
0 niet wenselijk 

19 0 aanpassen (19a) 
0 standaardvoorstelling 

19a 0 ja 
0 nee 

20 0 binnen bedrijf 
0 andere locatie 

21 0 losstaand 
0 onderdeel van groter geheel(21a) 

21a 0 zelf 
0 verkoopbureau 
0 athank:elijk v/d activiteit 

22 0 ja 
0 nee 

IT Vervolg enguete voor niet-gelnteresseerden: 

23 o folder waarna telefonisch 
o aileen telefonisch 
o uitnodiging voor try-out 
o anders .......................................................... . 

24 o ja 
o nee 
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25 0 ja 
0 nee 

26 0 ja (26a) 
0 nee 

26a 0 prijs 
0 technische benodigdheden 
0 eisen aan de locatie 
0 tijdsduur van de voorstelling 
0 acteurs en Theaterbedrijf Orient 
0 anders .........•.................................. 

27 0 wei wenselijk 
0 niet wenselijk 

28 0 ja 
0 nee 

29 0 ja 
0 nee 
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Bijlage 6.12. Schriftelijke enquete. 

Invu} instructie 

Bij elke vraag zijn een aantal antwoordcategorien weergegeven. U kunt bij het door u 
gewenste antwoord het bolletje aankruisen of zwartmaken. U mag slechts een antwoord 
aankruisen. Indien er bij een vraag meerdere antwoorden aangekruist mogen worden dan 
wordt dit als voIgt aangegeven: "(meerdere antwoorden mogelijk)" . 
Bij sommige antwoordcategorien staat er tussen haakjes een pijltje en een nummer, 
bijvoorbeeld: ( -- > 20). Dat betekent in dit geval ga verder met vraag 20. Ais er niets 
vermeld staat dan dient u gewoon verder te gaan met de volgende vraag. 
Bij vraag 12 wordt het vervolg van de enquete gesplitst in vragen voor wel- en vragen 
voor niet geinteresseerden in de bedrijvenvoorstelling " Feest " . Dit betekent dat u slechts 
19 a 22 vragen van de in totaal 29 vragen dient te beantwoorden, dit zal u vijf a den 
minuten van uw tijd kosten. 
De gegevens worden anoniem verwerkt. Voor uitsluitend administratieve redenen wil ik u 
toch vragen de naam van uw bedrijf te vermelden. Zo kan ik nagaan welke bedrijven wei 
en welke niet gereageerd hebben. 

Bedrijfsnaam: .......................................................... . 

Deel A: Bedrijfsevenementen 

Als eerste wil ik enkele vragen stellen over de bedrijfsevenementen zoals die nu georgani
seerd worden bij uw bedrijf. Met bedrijfsevenementen bedoel ik niet aileen personeels
feesten maar bijvoorbeeld ook jubilea, openingen en congressen. 

1 Wilt u hieronder de doelgroepen aankruisen waarvoor bij uw bedrijf bedrijfsevene
menten georganiseerd worden? (meerdere antwoorden mogelijk) 

o personeel 
o personeel en partners 
o klanten en relaties 
o andere doelgroepen nl. ................................................... . 
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2 Wie organiseert de bedrijfsevenementen bij uw bedrijfl (meerdere antwoorden 
mogeUjk) 

o het hoofdkantoor 
o de directie 
o afdeling personeelszaken 
o personeelsvereniging 
o evenementencommissie 
o extern evenementenburo 
o anders, nl. ................................... . 

3 Hoe vaak per jaar vindt er een bedrijfsevenement plaats bij uw bedrijfl 

o < 1 keer 
o 1 keer 
o 2 keer 
o > 2 keer 

4 Hoe lang vantevoren start de organisatie van zo'n bedrijfsevenement? 

o < 1 mnd 
o 1 -< 3 mnd 
o 3 -< 6 mnd 
o >= 6 mnd 

5 Hoeveel personen bezoeken zo'n bedrijfsevenement? 

o < 100 
o 100 - 199 
o 200 - 499 
o > = 500 

6 Hoe lang duurt een bedrijfsevenement bij uw bedrijf gemiddeld? 

o 1 dagdeel 
o 2 dagdelen 
o een hele dag 
o > 1dag 
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7 Vindt het bedrijfsevenement·binnen of buiten uw bedrijf plaats? 

o binnen 
o buiten 
o afhankelijk v Ih evenement 

8 Is er bij uw bedrijf sprake van evenementen die elk jaar weer terugkomen, of juist 
niet? 

o elk jaar zelfde 
o succes wordt herhaald 
o elk jaar anders 

9 Heeft u ooit al een vorm van theater gebruikt bij uw bedrijfsevenementen? 

o ja ( -- > 9a + 9b) 
o nee (--> 10) 

9a Wat voor soort theater was dat? (meerdere antwoorden mogelijk) 

o zang en dans 
o acrobatiek 
o cabaret 
o toneel 
o anders nl. ........................................ . 

9b Was dit een positieve of een negatieve bijdrage? 

o positief 
o negatief 

10 Hoeveel geld staat er per jaar tot uw beschikking voor het organiseren van bedrijfs
evenementen binnen uw bedrijf? 

0 < f 5000 
0 f 5000 - f 19999 
0 f 20000 - f 49999 
0 f 50000 - f 99999 
0 > = f 100000 
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11 Hoeveel procent daarvan besteedt u aan het inhuren van entertainment? 

o < 10% 
o 10 - 24% 
o 25 - 49% 
o 50-74% 
o > = 75% 

Deel B: Foldertekst 

Ik wil nu verder gaan met enkele vragen die meer betrekking hebben op de bedrijvenvoor
stelling "Feest" van Theaterbedrijf Orient. Ik wil u eerst enkele vragen stellen over de 
foldertekst die u gelezen heeft. 

12 Zou U na het lezen van de foldertekst overwegen om in contact te treden met 
Theaterbedrijf Orient, om informatie in te winnen over een mogelijk optreden bij 
uw bedrijfl 

o ja (--> 13) 
o nee ( --> 23) 

13 Op welke wijze zou u bij voorkeur benaderd willen worden door Theaterbedrijf 
Orient? 

o folder waarna telefonisch 
o aIleen telefonisch 
o uitnodiging voor try-out 
o anders n1. .......................................... . 

14 Vindt u de folder wervend? 

o ja 
o nee 

15 Heeft u een helder beeld van wat het theateraanbod inhoudt? 

o ja 
o nee 
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16 Was er informatie die u miste in de folder? 

o ja (--> 16a) 
o nee (--> 17) 

16a Welke informatie was dat? (meerdere antwoorden mogelijk) 

o pdjs 
o technische benodigdheden 
o eisen aan de locatie 
o tijdsduur van de voorstelling 
o acteurs en Theaterbedrijf Orient 
o anders nl. ........................................... . 

Deel C: Bedrijvenvoorstelling "Feest" 

Dan wi! ik u tot slot nog enkele vragen stellen over de bedrijvenvoorstelling "Feest" zeif. 

17 Wilt u hieronder aangeven voor welke doelgroepen u de bedrijvenvoorstelling 
"Feest" geschikt acht? (meerdere antwoorden mogelijk) 

o personeel 
o personeel en partners 
o klanten en relaties 
o bezoekers van symposia en congressen 
o deelnemers aan trainingen en studieavonden 
o andere nl. ................................................. . 

18 Vindt u het weI of niet wenselijk dat er een rode draad (het verhaal van de drie 
drenkelingen) in de voorstelling zit? 

o weI wenselijk 
o niet wenselijk 
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19 Zou u gebruik maken van de mogelijkheid om de voorstelling aan uw bedrijf aan te 
passen, of zou u de standaardvoorstelling nemen? 

o aanpassen ( -- > 19a) 
o standaardvoorstelling ( -- > 20) 

19a Denkt u dat Theaterbedrijf Orient al uw wensen zal inpassen in de voorstel
ling? 
o ja 
o nee 

20 Waar zou u de voorstelling het liefst laten spelen, 
binnen uw bedrijf of op een andere locatie? 

o binnen bedrijf 
o andere locatie 

21 Ziet u de voorstelling als een bedrijfsevenement op zich, of zou u daarnaast ook 
andere activiteiten organiseren? 

o losstaand (-- > 22) 
o onderdeel van groter geheel( -- > 21a) 

21a Zou u die andere activiteiten zelf organiseren, of zou u dat door het ver
koopbureau van Theaterbedrijf Orient willen laten doen? 

o zelf 
o verkoopbureau 
o afhankeUjk v/d activiteit 

22 Wilt u op de hoogte gehouden worden van de toekomstontwikkelingen betreffende 
de bedrijvenvoorstelling "Feest" van Theaterbedrijf Orient? Uw naam wordt dan 
onafhankelijk van deze gegevens op een lijst gezet. 

o ja 
o nee 

Dit is voor u het einde van de enquete. Ik wit u nogmaais hartelijk bedanken voor uw 
medewerking. Gelieve de enquete uiterlijk 17 februari te verzenden door middel van 
bijgevoegde portvrije antwoordenvelop. 
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23 Op welke wijze zou u bij voorkeur benaderd willen worden door een organisator 
van bedrijfsevenementen? 

o folder waarna telefonisch 
o aIleen telefonisch 
o uitnodiging voor try-out 
o anders n1. .......................................................... . 

24 Vindt u de folder wervend? 

o Ja 
o nee 

25 Heeft u een helder beeld van wat het theateraanbod inhoudt? 

o ja 
o nee 

26 Was er informatie die u miste in de folder? 

o Ja ( --> 26a) 
o nee ( -- > 21) 

26a Welke informatie was dat? (meerdere antwoorden mogelijk) 

o prijs 
o technische benodigdheden 
o eisen aan de locatie 
o tijdsduur van de voorstelling 
o acteurs en Theaterbedrijf Orient 
o anders n1. ........................................... . 

Dee} C: Bedrijvenvoorstelling "Feest" 

Dan wil ik u tot slot nog enkele vragen stellen over de bedrijvenvoorstelling " Feest" . 

27 Vindt u het wei of niet wenseliik dat er een rode draad (het verhaal van de drie 
drenkelingen) in de voorstelling zit? 

o wei wenselijk 
o niet wenselijk 
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28 Denkt u dat Theaterbedrijf Orient in staat zou zijn om al uw wens en in de voorstel
ling in te passen? 

o Ja 
o nee 

Aan de hand van de resultaten van deze enquete zal Theaterbedrijf Orient wellicht 
wijzigingen in de opzet of inhoud van de bedrijvenvoorstelling doorvoeren. 

29 Wilt u op de hoogte gehouden worden van deze toekomstontwikkelingen be
treffende de bedrijvenvoorstelling "Feest" van Theaterbedrijf Orient? Uw naam 
wordt dan onafhankelijk van deze gegevens op een lijst gezet. 

o ja 
o nee 

Dit is het einde van de enquete. Ik wit u hartelijk bedanken voor uw medewerking. 
Gelieve de enquete uiterlijk 17 februari te verzenden door middel van bijgevoegde 
portvrije antwoordenvelop. 
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Bijlage 6.13. Mutaties naar aanleiding van de proefafname. 

In deze bijlage geef ik een aantal voorbeelden van vragen die naar aanleiding van de 
proefafname gewijzigd zijn. Bij elk voorbeeld geef ik eerst de oude vraagstelling, 
vervolgens de bezwaren daartegen, en tot slot de nieuwe vraagstelling zoals die in de 
enquete gebruikt is. 

Voorbeeld 1: 

12 Bent U na het lezen van de folder zo gelnteresseerd in "Feest" dat U zou overwe
gen om die voorstelling bij Uw bedrijf te laten spelen? 

De respondent yond dit een te directe vraagstelling. Hij was van mening dat deze vraag 
door vrijwel iedereen met "nee" beantwoord rou worden, omdat men op basis van deze 
informatie nog niet kan beslissen over het weI of niet opvoeren bij het eigen bedrijf. 
Vandaar de wat voorzichtere formulering in de enquete: 

12 Zou U na het lezen van de foldertekst overwegen om in contact te treden met 
Theaterbedrijf Orient, om informatie in te winnen over een mogelijk optreden bij 
uw bedrijr? 

Voorbeeld 2: 

*1 Welke prijs zou U maximaal voor de voorstelling "Feest" willen betalen? 

De respondent gaf hier als antwoord "zo weinig mogelijk" en gaf hiermee aan dat men op 
deze vraag geen serieus antwoord zou geven. Ondanks het feit dat het Theaterbedrijf erg 
benieuwd was naar het antwoord is besloten deze vraag te vervangen door vraag 11. Daar 
wordt naar de huidige uitgaven aan entertainment gevraagd. Op basis van die gegevens 
kan het theaterbedrijf een idee krijgen wat een goede prijs is voor FEEST!. 

11 Hoeveel procent van uw uitgaven aan bedrijfsevenementen besteedt u aan het 
inhuren van entertainment? 
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Voorbeeld 3: 

*2 Theaterbedrijf Orient maakt het grootste deel van haar kosten voordat de voor
stelling bij U gespeeld wordt. Zou U bereid zijn een deel van de zojuist door U 
genoemde prijs vooruit te betalen? 

(zo ja)*2a Hoeveel procent van de door U genoemde prijs zou U vooruit willen 
betalen? 

*2b Hoeveel tijd zou U vooruit willen betalen? 

De respondent was van mening dat de negatieve reclame die met deze vraag gemaakt 
wordt, het antwoordt niet waard is, mede gegeven het feit dat geen enkel bedrijf dit 
positief zou beantwoorden. Daarmee blijkt ook dat deze vorm van financiering van de 
bedrijvenvoorstelling niet haalbaar is. Deze vraag is geheel weggelaten uit de enquete. 

Voorbeeld 4: 

23 Op welke wijze zou u bij voorkeur benaderd willen worden door een organisator 
van bedrijfsevenementen? 

o aileen folder 
o folder waarna telefonisch 
o aileen telefonisch 
o uitnodiging voor try-out 
o anders nl. ......................................................... .. 

De respondent gaf aan dat de eerste antwoordcategorie voor een bedrijf altijd te prefereren 
is boven de tweede. Voor het theaterbedrijf is de tweede echter beter. Daarom is besloten 
de eerste antwoordcategorie weg te laten. 

23 Op welke wijze zou u bij voorkeur benaderd willen worden door een organisator 
van bedrijfsevenementen? 

o folder waarna telefonisch 
o aIleen telefonisch 
o uitnodiging voor try-out 
o anders nl. .......................................................... . 
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Bijlage 7.1. Het codeboek. 

~ Antwoordcategorie % Meetniveau Modus M II 

01 regio blanco 0 nominaal Arnhem 

Arnhem 69 
Nijmegen 31 

02 branchekode blanco 0 nominaal 2 
1 2 
2 31 
3 19 
4 0 
5 10 
6 13 
7 10 
8 13 
9 2 

03 klasse werkzame blanco 0 ordinaal 8 8 
personen 8 71 

9 23 
10 2 
11 0 
12 4 

04 Personeel doelgroep blanco 0 nominaal ja 
bedrijfsevenement ja 98 

nee 2 

05 Personeel en part- blanco 0 nominaal ja 
ners doe\groep ja 90 
bedrijfsevenement nee to 

06 K1anten en relaties blanco 0 nominaal ja 
doelgroep ja 52 
bedrijfsevenement nee 48 

07 Overlge doelgroepen blanco 81 nominaal gepensioneer-
bedrijfsevenement jubilarissen 2 den 

gepensioneerden 13 
kinderen 4 

08 hoofdkantoor blanco 0 nominaal nee 
organisator ja 6 

nee 94 

09 directie organisator blanco 0 nominaal nee 
ja 33 
nee 67 

10 afdeling personeels- blanco 0 nominaal nee 
zaken organisator ja 33 

nee 67 

11 personeelsvereniging blanco 0 nominaal ja 
organisator ja 63 

nee 37 
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Code Naam variabele Antwoordcategorie % Meetniveau M 

12 evenementencom- blanco 0 nominaal nee 

missie organisator ja 21 
nee 79 

13 evenementenbureau blanco 0 nominaa! nee 

organisator ja 27 
nee 73 

14 andere organisator blanco 87 nominaa! verkoopafd. 

verkoopafdeling 13 

15 aantal per jaar blanco 0 ordinaal > 2 keer 2keer 

< 1 keer 8 
1 keer 23 
2 keer 25 
> 2 teer 44 

16 maanden blanco 11 ordinaal 3 -< 6 mnd 3 -< 6 mnd 
organisatietijd < 1 mnd 2 

1 -< 3 mnd 27 
3 -< 6 mnd 35 

>= 6mnd 25 

17 gasten blanco 10 ordinaal 200 - 499 100 - 199 

< 100 17 
100 - 199 29 
200 - 499 40 

>= 500 4 

18 tijdsduur blanco 8 ordinaal 1 dagdeel 1 dagdeel 
bedrijfsevenement 1 dagdeel 67 

2 dagdelen 13 
een hele dag 12 
> 1 dag 0 

19 locatie blanco 0 nominaal buiten 
bedrijfsevenement binnen 10 

buiten 48 
athanlcelijk v/h evenement 42 

20 herhalen blanco 1 nominaal elk jaar zelfde 
elk jaar zelfde 52 
succes wordt herhaald 10 
elk: jaar anders 37 

21 theater blanco 0 nominaal nee 
ja 42 
nee 58 

22 zang en dans blanco 58 nominaal nee 
ja 10 
nee 32 

23 acrobatiek blanco 58 nominaal nee 
ja 0 
nee 42 

24 cabaret blanco 58 nominaal ja/nee 
ja 21 
nee 21 
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Code Naam variabele Antwoordcategorie % Meetniveau Modus Mediaan 

25 toneel blanco 58 nominaal nee 

ja 10 
nee 32 

26 andere theatersoort blanco 58 nominaal toneel door 

toneel door werknemers 4 werknemersl 

clowns 4 clowns 

circus 2 
improvisatie 2 

27 bijdrage theater blanco 58 nominaal positief 

positief 35 
negatief 7 

28 geldbedrag per jaar blanco 18 ordinaal 5000 19999 5000 -19999 
<SOOO 10 
SOOO - 19999 37 

20000 - 49999 27 
50000 - 99999 6 
> = 100000 2 

29 percentage blanco 28 ordinaal 10 24% 10 - 24% 
entertainment < 10% IS 

10 - 24% 40 
25 - 49% 12 
50 74% 4 
>= 75% 2 

30 interesse blanco 0 nominaal nee 
ja 46 
nee 54 

31 wijze benaderen blanco 2 nominaal folder waarna 

folder waarna telefonisch 88 telefonisch 

aIleen telefonisch 0 
uitnodiging voor try-out 10 

32 wervendheid blanco 2 nominaal ja 
ja 63 
nee 35 

33 helder beeld blanco 0 nominaal ja 
ja 65 
nee 35 

34 gemiste informatie blanco 0 nominaal nee 

ja 38 
nee 62 

35 prijs blanco 62 nominaal ja 
gemiste informatie ja 21 

nee 17 

36 technische blanco 62 nominaal nee 
benodigdheden ja 6 
gemiste informatie nee 32 

37 eisen aan de locatie blanco 62 nominaal nee 
gemiste informatie ja 10 

nee 28 
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Code Naam variabele Antwoordcategorie % MeetDiveau Modus Mediaan 

38 tijdsduur blanco 62 nominaal nee 

gemiste informatie ja 6 
nee 32 

39 acteurs en TBO blanco 62 nominaal nee 

gemiste informatie ja 6 
nee 32 

40 andere blanco 68 nominaal uitgebreidere 

gerniste informatie kinderen 4 beschrijving 
uitgebreidere 

beschrijving 12 
catering 4 
offerte 2 

41 personeel blanco 54 nominaal ja 
doelgroep FEEST! ja 44 

nee 2 

42 personeel en blanco 54 nominaal ja 
partners ja 38 
doelgroep FEEST! nee 8 

43 klanten en relaties blanco 54 nominaal nee 
doelgroep FEEST! ja 12 

nee 34 

44 congressen en blanco 54 nominaal nee 
symposia ja 10 
doelgroep FEEST! nee 36 

45 traiDingen en blanco 54 nominaal ja 
studieavonden ja 25 
doelgroep FEEST! nee 11 

46 overige doelgroepen blanco 98 nominaal kinderen 
FEEST! kinderen 2 

47 behoefte rode draad blanco 22 nominaal wei wenselijk 
wei wenselijk 65 
Diet wenseIijk 13 

48 wens aan te passen blanco 58 nominaal ja 
ja 40 
nee 2 

49 bereidheid aan te blanco 37 nominaal ja 
passen 44 

19 

50 locatie FEEST! blanco 59 nominaal buiten 
binnen bedrijf 11 
andere locatie 29 

51 losstaat blanco 54 nominaal onderdeel van 
losstaand 6 groter geheel 
onderdeel van groter 
geheel 40 

XXXIX 



turBEDRUI'SCtJNDE 

P vv ink .. I Feest met Theaterbedrijf Orient 
------------------------------------------------------------~-----

Code I Naam variabele Antwoordcategorie % Meetniveau Modus Mediaan 

52 organisator blanco 54 nominaal zetf 
andere activiteiten zelf 19 

verkoopbureau 6 
atbankelijk v/d activiteit 15 

53 behoefte infonnatie blanco 6 nominaat ja 
toekomstontwikke- ja 63 
lingen nee 31 
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Bijlage 7.2. Kruistabellen en aangetoonde verbanden tossen variabelen. 

21. Branches met hoger opgeleid personeel zijn meer geinteresseerd. 

X2 = 1,63 interesse in FEEST! geen interesse in FEEST! Rijtotalen 

lager opgeleid 15 22 37 

hoger opgeleid 9 6 15 

Kolomtotalen 24 28 52 

De branches 6, 8 en 9 zijn branches met hoger opgeleid personeel. 

22. Kleine bedrijven zijn meer geinteresseerd, want men kent elkaar beter. 

X 2 = 1,39 interesse in FEEST! geen interesse in FEEST! Rijtotalen 

kleine bedrijven 19 18 37 

grote bedrijven 5 10 15 

Kolomtotalen 24 28 52 

Kleine bedrijven zijn bedrijven met klasse werkzame personen 8. 

24. Bedrijven met interesse hebben ook interesse in toekomstontwikkelingen. 
25. Bedrijven zonder interesse hebben geen interesse in toekomstontwikkelingen. 

X2 = 16,56 interesse in geen interesse in Rijtotalen 
toekomstontwikkel ingen toekomstontwikkelingen 

interesse in 23 1 24 
FEEST! 

geen interesse 10 15 25 
in FEEST! 

Kolomtotalen 33 16 49 
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29. Bedrijven met een extern evenementenbureau zijn meer geInteresseerd (Theaterbe
drijf is ook extern). 

X2 = 2,53 interesse in FEEST! geen interesse in FEEST! Rijtotalen 

organisatie door 9 5 14 
extern 

evenementenbureau 

organisatie 15 23 38 
intern 

Kolomtotalen 24 28 52 

30. Bedrijven die vaker feesten zijn meer geInteresseerd. 

X2 = 2,07 interesse in FEE~ geen interesse in FEEST! Rijtotalen 

minder vaak 5 11 16 

vaak 19 17 36 

Kolomtotalen 24 28 52 

Bedrijven die vaak feesten zijn bedrijven die twee of meer dan twee keer per jaar feesten. 

33. Bedrijven met veel gasten zijn meer geInteresseerd (prijs relatief lager). 

X2 = 2,55 interesse in FE~nteresse in FEEST! Rij .1 

weinig gas ten 8 16 24 

veel gasten 13 10 23 

Kolomtotalen 21 26 47 

Bedrijven met veel gasten zijn bedrijven met meer dan 200 gas ten per evenement. 
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36. Bedrijven met elk jaar een ander evenement zijn meer geinteresseerd. 

X2 = 2,24 interesse in FEEST! geen interesse in FEEST! Rijtotalen 

elk jaar zelfde 11 16 27 

elk jaar anders 12 7 19 

Kolomtotalen 23 23 46 

37. Bedrijven met theaterervaring zijn meer geinteresseerd. 

X2 = 14,85 interesse in FEEST! geen interesse in FEEST! Rijtotalen 

wei theaterervaring 17 5 22 

geen theaterervaring 7 23 30 

Kolomtotalen 24 28 52 

41. Bedrijven die een groter percentage aan entertainment uitgeven zijn meer geinteres
seerd. 

X2 = 2,29 interesse in FEEST! geen interesse in FEEST! Rijtotalen 

veel uitgaven 11 18 29 
entertainment 

weinig uitgaven 6 3 9 
entertainment 

Kolomtotalen 17 21 38 

42. Bedrijven die geinteresseerd zijn vinden de foldertekst wervend. 

X2 = 2,11 interesse in FEEST! geen interesse in FEEST! Rijtotalen 

folder wervend 18 6 24 

folder niet wervend 15 12 27 

Kolomtotalen 33 18 51 
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49. Bedrijven die gelnteresseerd zijn vinden de rode draad weI wenselijk. 

X2 = 4,02 interesse in FEEST! geen interesse in Rijtotalen 
FEEST! 

rode draad wenselijk 19 15 34 

rode draad niet wenselijk 1 6 7 

Kolomtotalen 20 21 41 
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