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Stichting Zwolse theaters, gevestigd Spinhuisplein 14 te Zwolle, heeft als doelstelling het 

faciliteren van de podiumkunst in Zwolle en al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings 

verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord.

Zwolse theaters biedt een gevarieerd cultureel aanbod aan op basis van een portfolio 

waarin eigen visie en de smaak van stad en regio duidelijk naar voren komen en waarmee 

een gezond financieel rendement kan worden gerealiseerd.

Samenstelling Raad van Toezicht:

Voorzitter:

G.L. Sporre

Leden:

Th. Bodewes

R. Kooijman

M. van Vilsteren

C. Zandbergen

Directeur / bestuurder:

M. Wieringa
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Raad van Toezicht

Theaterbezoek anno 2016 is geen standaard aangelegenheid meer. Het is ontdaan van 

zijn automatismen, en dat is nog mild uitgedrukt. De tijd dat een theater traditioneel kon 

rekenen op een vaste bezoekersschare, ligt inmiddels achter ons. In de huidige theater- 

wereld is er een hoofdrol weggelegd voor de bezoeker. We hebben het dan over een 

theaterconsument die niet meer past in een traditioneel dagelijks patroon, maar zeven 

dagen per week op elk moment van de dag bediend wenst te worden. De bezoeker is 

veeleisend en dat merken we dagelijks binnen en buiten de muren van Schouwburg Odeon 

en Theater De Spiegel.

Aan Zwolse theaters de taak om ons steeds meer rekenschap te geven van deze nieuwe 

tijdgeest. Het stelt inhoudelijke eisen aan de programmering, maar het vraagt ook om 

flexibiliteit teneinde in te spelen op programma’s die ‘hot’ zijn, op programma’s die ‘ertoe 

doen’ en ‘grenzen verleggen’. Dat allemaal in een ambiance die door de bezoeker – dat 

waren er het afgelopen jaar 130.000 – steeds meer als een beleving wordt ervaren. 

Overbodig te stellen dat dit nieuwe uitgaansdecor eisen stelt aan de beide accommodaties. 

Zowel Schouwburg Odeon als Theater De Spiegel kregen het afgelopen jaar de vereiste 

opknapbeurt. Café Foyé heeft als ontmoetingspunt in het culturele palet inmiddels volop 

haar meerwaarde bewezen.

Met vereende krachten en in dat verband mag naast onze sponsorgroep ook de gemeente 

Zwolle niet onbenoemd blijven, hebben we met onze organisatie belangrijke stappen gezet 

in de profilering en positionering van de Zwolse theaters. De organisatiestructuur binnens-

huis werd aangepast. Dat Zwolse theaters in een theaterwereld die volledig gekanteld is 

positieve cijfers schrijft, is een compliment voor de directie en al onze medewerkers en 

vrijwilligers. Zij verdienen in het jaarverslag een podiumplek.

Namens de Raad van Toezicht,

Gaston Sporre

Voorzitter Raad van Toezicht

/voorwoord

Café Foyé heeft als 
ontmoetingspunt in 
het culturele palet 
volop haar meerwaarde 
bewezen
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Terugblik

We kijken terug op een enerverend jaar waarin we ondanks 

een interne organisatiewijziging succesvol waren op gebied van 

programmering, evenementen en verhuur. Het grootste succes in 

programmering was de musical De Tweeling die wij in Zwolle als 

één van de elf theaters in Nederland zeven keer aan het publiek 

konden vertonen. Maar liefst 5.452 kaarten werden er binnen een 

periode van twee maanden in Zwolle verkocht voor deze voorstel-

ling. Hiermee is wat ons betreft de toon gezet voor een nieuwe 

trend in programmeren. De komende jaren zullen we ons steeds 

meer richten op meerdaagse bespeling in onze theaters. In seizoen 

2015-2016 hebben we ons met energie ingezet om het bestaande 

publiek meer aan ons te binden en met nieuwe formules nieuwe 

bezoekersgroepen en samenwerkingspartners te bereiken. We zijn 

er trots op dat we erin zijn geslaagd in het afgelopen seizoen meer 

bezoekers te bereiken voor zowel onze programmering als voor de 

overige activiteiten in Theater De Spiegel en Schouwburg Odeon.

De reeds in 2013 aangekondigde gemeentelijke bezuinigingen van 

€ 250.000,- bereikten in het seizoen 2015-2016 hun volledige 

omvang. Om deze bezuiniging te realiseren hebben we de organi-

satie op een andere manier ingericht, waardoor we flexibeler zijn in 

de personeelsinzet, hetgeen een positief effect heeft op de exploi-

tatiekosten. Tegelijkertijd zijn er binnen de budgetten verschuivingen 

doorgevoerd als gevolg van de gemaakte inhoudelijke keuzes. 

Per saldo sluiten we het seizoen 2015-2016 onderaan de streep 

met een klein positief resultaat af. Dit mede dankzij de extra impuls 

van € 100.000,- die we van de gemeente in juli 2016 mochten 

ontvangen. We zijn de gemeente Zwolle zeer dankbaar voor deze 

financiële impuls die gegeven werd aan Zwolse theaters om de  

organisatie opnieuw in te richten  om op die manier de bezuinigings- 

opdracht te kunnen realiseren. Daarnaast heeft de gemeente een 

bedrag van 1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor onderhoud van 

de twee theaters en met name voor de aanschaf van een nieuwe 

trekkenwand in Theater De Spiegel.

In dit jaarverslag laten we zien wat we in seizoen 2015-2016 hebben 

bereikt, waar we trots op zijn in de lange reeks van culturele, maat-

schappelijke en commerciële activiteiten. Het ging niet vanzelf om 

binnen de gestelde financiële randvoorwaarden te blijven. De druk 

op de exploitatie en organisatie is hoog, het sluitend houden van 

de begroting een uitdaging. Toch blijven we met lef programmeren, 

gaan we risico’s aan en blijven we groots denken. 

We maken de omslag van een ambtelijke cultuur naar een dyna-

mische, commerciële en extern gerichte bedrijfscultuur waarin 

optimaal wordt samengewerkt. Er is sprake van een doorgaande 

ontwikkeling, zowel intern als extern gericht. We willen prikkelend 

zijn en mensen tot nadenken aansporen. We staan niet stil, maar 

zijn steeds in beweging en zijn het kloppende, culturele hart van de 

stad. De samenwerking met de stad ontwikkelt zich van faciliteren 

naar inhoudelijk betrokken zijn en initiëren. Daarbij hebben we een 

sterke focus op de nieuwe ontwikkelingen en de nieuwe organisatie.

Financieel gezien wordt het steeds spannender. De marges op 

voorstellingen worden kleiner. We hebben minder evenementen 

gerealiseerd, maar we hebben daarmee wel een hogere financiële 

opbrengst behaald. Sponsoring is een teruglopende financiering, 

we zoeken daarom naar nieuwe verdienmodellen en vinden die in 

horeca, samenwerking met andere instellingen op het gebied van 

organisatie en inrichting van de backoffice.

Zwolse theaters kijkt vol goede moed naar de toekomst. De strate-

gische en programmatische lijnen die in 2016 zijn ingezet, worden 

in de komende jaren doorontwikkeld. We hebben er alle vertrouwen 

in dat we onze positie als podium van de stad kunnen waarmaken.

Margreet Wieringa

Directeur / bestuurder

Ondernemend 

Zwolle is een ondernemende stad en de stad weet haar positie in land en regio goed uit 

te nutten. Naast de locatie schuilt het geheim van dit succes in het talent om samen te 

werken; in het vermogen om over de grenzen tussen sectoren heen te stappen. 

Zwolse theaters neemt een natuurlijke positie in dat stedelijk klimaat in. Een goed geoutil-

leerde ondernemende theatervoorziening hoort in een stad die de zaken goed voor elkaar 

heeft en die zich steeds verder wil blijven ontwikkelen. Cultuur is een onmisbare factor voor 

groei, zowel in sociaal en maatschappelijk als in intellectueel en economisch opzicht. Zwolse 

theaters is meer dan een lokkertje om mensen te trekken of vast te houden; het theater 

biedt ook een stimulans voor verdere verdieping en ontwikkeling van het stedelijk klimaat. 

We horen thuis in een stad die talent koestert en laat bloeien.

Waar we vroeger een meer klassiek theater waren, zijn we nu een innovatieve, veelzijdige 

aanbieder. We heten Zwolse theaters, maar feitelijk bieden we veel meer dan theater alleen. 

We zijn een maatschappelijk en cultureel gemotiveerd mediabedrijf. We denken niet in 

genres, maar in belevenissen. We realiseren commerciële evenementen, brengen vermaak 

en artistieke hoogstandjes.

Gemeente Zwolle heeft faciliteiten neergezet waar we trots op kunnen zijn. We draaien 

mede hierdoor als voorhoedespeler mee in het landelijk theaterlandschap. Maar onze lokale 

rol en betekenis vinden we het belangrijkst. Daar ligt ons bestaansrecht en onze motivatie. 

Samen met inwoners, bedrijfsleven, onderwijs en andere maatschappelijke voorzieningen 

zet Zwolse theaters in op behoud van de hoge kwaliteit van leven en de economische top-

positie van de stad. We dragen bij aan de culturele identiteit van Zwolle en zijn partner van 

overheid en bedrijfsleven bij het versterken van de positie van Zwolle en de regio. 

/bestuursverslag
2015-2016

We blijven groots 
denken en met lef 
programmeren

Racoon / All in Good Time3
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Resultaat over het boekjaar 

2015-2016

Het theaterseizoen 2015-2016 is afgesloten 

met een genormaliseerd resultaat van 

€ 46.692,- (winst). Volgens de staat van 

baten en lasten over het boekjaar 2015-

2016 is het resultaat voor vennootschaps-

belasting € 354.235,- verlies. Dit vraagt 

een nadere toelichting.

De Gemeente Zwolle heeft op 4 juli 2016 

een raadsbesluit genomen met betrekking 

tot de bezuinigingsdoelstelling, bestem-

mingsreserve en frictiekosten van het 

Zwolse Theater. In het besluit is Zwolse 

theaters verzocht om het saldo van de 

bestemmingsreserve van € 684.187,- einde 

boekjaar 2015-2016 te laten vervallen en 

met dit bedrag een onderhoudsvoorziening 

in te stellen van € 300.000,- en het res-

tantbedrag van € 384.187,- te verrekenen 

met het negatief eigen vermogen. 

De onttrekking van € 300.000,- vanuit 

de bestemmingsreserve vanuit het eigen 

vermogen naar de onderhoudsvoorziening 

dient volgens de wet op de jaarrekening 

middels de staat van baten en lasten over 

het boekjaar 2015-2016 te lopen. In het 

boekjaar werd voor € 140.927,- aan 

transitievergoedingen uitbetaald en werd 

€ 100.000,- van de gemeente Zwolle 

ontvangen om dit uit te voeren, zodat het 

feitelijke resultaat uit normale bedrijfs-

voering nog € 40.927,- hoger uitvalt. Dit 

verklaart daarmee het verschil tussen het 

genormaliseerd resultaat van € 46.692,- 

(winst) en het resultaat voor vennoot-

schapsbelasting van € 354.235,- verlies. 

De feitelijke situatie toont daarmee aan dat 

Zwolse theaters het boekjaar 2015-2016 

heeft afgesloten met een positief resultaat 

van € 46.692,-. 

Onwikkelingen boekjaar 2015-2016 

ten opzicht van het vorig boekjaar

Bruto Marge

De korting op de gemeentelijke exploitatie 

subsidie van € 125.000,- over de 1e helft 

van 2016 hebben we kunnen opvangen 

door het behalen van een extra bruto 

marge van € 65.000,- met voorstellingen 

en verhuringen en van € 76.000,- met 

hogere overige subsidies en bijdragen.

Personeelskosten

Bij de personeelskosten zien we een 

stijging van € 88.000,-. Deze wordt 

volledig veroorzaakt door verstrekte 

transitievergoedingen van € 141.000,- 

voor medewerkers waarvan we afscheid 

hebben moeten nemen als gevolg van de 

bezuinigingsdoelstelling. Daarmee zijn de 

structurele personeelskosten € 53.000,- 

lager. Gemeente Zwolle heeft € 100.000,- 

van de transitievergoeding gecompenseerd 

door een incidentele verlaging van de 

bezuinigingstaakstelling.

Afschrijvingen materiële vaste activa

De afschrijvingskosten zijn met € 52.000,- 

toegenomen als gevolg van de gedane 

investeringen in het boekjaar 2015-2016 

van € 367.000,-.

Overige bedrijfslasten

De overige bedrijfslasten zijn met 

€ 58.000,- toegenomen. Dit wordt met 

name veroorzaakt door hogere energielasten 

(€ 24.000),- en hogere advieskosten 

(€ 29.000,-)

De kasstromen (o.a. horeca) zijn 

gecontroleerd.

Liquiditeit

De liquiditeitspositie is op de balansdatum 

licht verbeterd ten opzichte van vorig 

seizoen. 

/financieel
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5Zomerprogrammering

Het nieuwe seizoen ging, 

koud een week oud, van start 

met een succesvol bewijs dat 

zomerprogrammering prima kan: 

Brandweerman Sam zorgde 

in de zomervakantie voor een 

uitverkochte Spiegel. Ook trokken 

we weer de wijk in met Theater 

Buitengewoon, een samenwerking 

tussen Zwolse theaters en 

Theatergroep The Young Ones.

Bruisweken

Zwolse theaters trad als host 

op tijdens de Bruisweken. Met 

voorstellingen in zowel Theater De 

Spiegel als Schouwburg Odeon 

maakten 2.700 nieuwe mbo- en 

hbo- studenten kennis met het 

culturele leven in hun nieuwe 

studiestad.

Stadsfestival

Schouwburg Odeon vormde 

een festivallocatie tijdens het 

Stadsfestival met door Zwolse 

theaters geprogrammeerde 

voorstellingen. Dit waren onder 

meer een intiem huiskamerconcert 

van singer-songwriter Aïrto, een 

dansfeest tot diep in de nacht 

met Zwoell en het landelijke 

podium voor boeken en literatuur: 

Manuscripta.

Uitverkochte zalen

Daarna volgde de echte aftrap 

van het nieuwe seizoen met 

uitverkochte huizen bij astronaut 

André Kuipers en, tegelijkertijd 

spelend vier voorstellingen van 

Najib Ahmali in Theater De 

Spiegel en vier voorstellingen van 

Herman Finkers in Schouwburg 

Odeon. Sluitstuk van de 

uitverkochte zalen deze maand 

was Madame Butterfly van de 

Nederlandse Reisopera.

Up Stage Right

Een landelijke primeur in 

Zwolle vormde het feit dat 

op uitnodiging van Zwolse 

theaters de Nederlandse 

Dansdagen voor het eerst een 

programma buiten hun eigen 

festival hebben gepresenteerd. 

Een voorstellingsavond met 

hoogtepunten van de Dansdagen 

in Maastricht eerder die maand 

waarbij bezoekers langs 

verschillende voorstellingen die 

plaatsvonden op verrassende 

plekken, vooral buiten de 

normale podia van Schouwburg 

Odeon om, kleinere en grotere 

dansvoorstellingen bijwoonden.

Tim Fransen 

Dat het Zwolse publiek kwaliteit 

weet te herkennen, bewijzen 

de twee keer een uitverkochte 

Dommerholtzaal van cabaretier 

Tim Fransen. Een jonge artiest 

aan het begin van zijn carrière, 

maar al opgemerkt door 

fijnproevers. De vraag naar kaarten 

is zelfs zo groot dat besloten wordt 

verderop in het seizoen, in mei 

2016, een voorstelling van hem 

te boeken in Theater De Spiegel. 

Ongekend, een cabaretier die zo 

snel doorstoot! Zijn kwaliteit wordt 

ook nog eens onderstreept met 

het winnen van De Neerlands 

Hoop, de VSCD-prijs voor die 

veelbelovende theatermaker met 

het grootste toekomstperspectief 

voor zijn programma ‘Het failliet 

van de moderne tijd’.

/highlights
programmering

jul aug sep okt nov dec

Sprookjesfestival

Van zaterdag 26 december tot 

en met woensdag 30 december 

kwamen sprookjes tot leven 

tijdens het Sprookjesfestival in 

Zwolse theaters. Vijf dagen lang 

kon iedereen – groot en klein – 

genieten van de mooiste sprookjes 

in Schouwburg Odeon en Theater 

De Spiegel. Op 2e kerstdag 

startte het Sprookjesfestival met 

het Sprookjesbrunchconcert in 

Schouwburg Odeon. Vijf magische 

dagen lang waren er meer dan 20 

voorstellingen te zien, waaronder 

Sprookjesboom de Musical en als 

afsluiter het klassieke ballet Het 

Zwanenmeer. Een recordaantal 

bezoekers bij deze achtste editie, 

meer dan 6.000 bezoekers.

Ti
m

 F
ra

ns
en

 /
 H

et
 f

ai
lli

et
 v

an
 d

e 
m

od
er

ne
 t

ijd

5



jan feb

Wende en Amsterdam 

Sinfonietta

Bijzondere zangeres Wende 

werkte samen met het Amsterdam 

Sinfonietta. Het werd een 

ontroerende avond, het publiek 

luisterde ademloos en zelfs onze 

programmeur pinkte een traantje 

weg.

Golden Earring

Binnen no-time was dit 

programma uitverkocht en op 6 

februari bliezen deze vaste gasten 

de zaal omver. Wederom een groot 

succes.

Bert Visscher

Maar liefst vier keer uitverkocht in 

Theater De Spiegel de voorstelling 

Zelden Zoiets Gezien van Bert 

Visscher.

Jakob Ahlbom - Horror

Op 2 februari 2016 speelde de 

voorstelling Horror in Theater De 

Spiegel, een bijzondere productie 

van Jakop Ahlbom. Een maker 

die Zwolse theaters blijft volgen, 

ook in seizoen 2016-2017. 

Studenten van Deltion College 

verspreidden zich voorafgaand aan 

de voorstelling over het gehele 

theater, verkleed en geschminkt 

als personages uit horrorverhalen 

– tot groot plezier en gruwel van 

de bezoekers.

Tineke Schouten

De voorstelling Gewoon DOEN 

werd een avond vol glitter en 

glamour en ouderwets hard 

lachen. Schouten kon rekenen op 

veel trouw publiek, maar ontving 

ook publiek uit het hele land in 

Zwolle.

Maar liefst vier keer 
uitverkocht in 
Theater De Spiegel: 
de voorstelling 
‘Zelden Zoiets Gezien’ 
van Bert Visscher

mrt

Racoon

Bijzonder om deze band in het 

theater te mogen ontvangen, na 

successen op alle grote festivals. 

Intiem en toch groots, wederom 

een uitverkochte zaal.

Try out Theo Maassen

In het bijzondere (kleine) 

Papenstraattheater vond de try-

out plaats van de voorstelling ‘Van 

Kwaad tot erger’. We konden 

rekenen op enorme wachtlijsten, 

want wat een bijzondere kans om 

deze man aan het werk te zien!

Borgen

Het Noord Nederlands Toneel 

voert de unieke voorstelling 

Borgen (naar de Deense tv-serie) 

op, een regie van Ola Mafaalani. 

Een bijzondere samenwerking 

tussen tien schouwburgen in het 

land, geweldig ontvangen door 

pers en publiek.

TheaterLab

Op 31 maart 2016 werd de 

samenwerkingsovereenkomst 

tussen Deltion College en Zwolse 

Theaters getekend en het 

TheaterLab opgericht. In Theater 

De Spiegel starten in september 

2016 de eerste praktijklessen 

en stages. Het is uniek dat deze 

combinatie van school (lessen) en 

stage op één locatie buiten Deltion 

College gaat plaatsvinden. Er 

worden onderwijsprojecten gedaan 

onder leiding van docenten 

van Deltion College en de 

studenten gaan stage lopen onder 

begeleiding van medewerkers van 

Zwolse theaters. Studenten leren 

het theatervak in een inspirerende 

werkomgeving waar experiment en 

praktijk samenkomen.
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mei jun

Koningsdagconcert

Het Koningsdagconcert was dit 

jaar in Theater De Spiegel. Op 

18 april waren koning Willem-

Alexander, koningin Máxima 

en prinses Beatrix aanwezig 

bij het concert dat op 27 april 

werd uitgezonden op televisie. 

Landelijke aandacht voor Zwolse 

theaters en voor Zwolle een 

prachtige manier om de stad op de 

kaart te zetten. Van Jan Akkerman 

tot zangeres Janne Schra en 

danseres Maria Roble, het Zwolse 

jeugdorkest De Vuurvogel, fluitist 

Ronald Snijders en het Dudok 

Strijkkwartet – zij leverden allen 

hun bijdrage aan het concert.

Uitslag VK Theater enquête 

2016

Theater De Spiegel werd Runner 

Up nummer 1 en behaalde 

helaas geen podiumplaats en de 

bijbehorende exposure. Goede 

hoop echter voor de nominatie 

volgend jaar, gezien de waardering 

van de bespelers van Zwolse 

theaters en de focus op hospitality 

van de organisatie.

Week van de Amateurkunst

Tijdens het negendaagse 

WAK-Festival 2016 waren er 

diverse optreedmogelijkheden. 

De Stadkamer bood gratis 

professionele binnen- en 

buitenpodia, in samenwerking met 

onder andere Zwolse theaters, 

Zwolle Unlimited en Parkpret. De 

WAK werd feestelijk geopend 

met het Zwolle Open Podium op 

zaterdag 28 mei in Schouwburg 

Odeon.

Her Majesty

Na een optreden bij ‘De Wereld 

Draait Door’ draaiden de kassa’s 

overuren en werden er maar liefst 

twee voorstellingen bijgeboekt: 

drie keer een uitverkochte 

Hemminkzaal met dit eerbetoon 

aan vier legendarische muzikanten.

Musical Awards

Op woensdag 29 juni 

organiseerde Zwolse theaters 

voor de negende keer de Musical 

Awards. Elk schooljaar sluiten 

groepen 8 hun basisschoolperiode 

af met een eindmusical. De 

grootste hit uit de schoolmusical 

wordt opgevoerd op het grote 

podium in Theater De Spiegel voor 

vrienden, familie, klasgenoten en 

kennissen. De winnaar gaat met 

de grote Musical Awards beker 

naar huis.

Menthol

In samenwerking met Stichting 

4 Oost voerde het Zwolse 

theatergezelschap The Young 

Ones dit jaar het toneelstuk 

Menthol op – een voorstelling over 

marktkoopman Menthol die in alle 

4 Oost-theaters te zien is geweest 

(Hengelo, Deventer, Enschede, 

Zwolle).

Landelijke aandacht voor 
Zwolse theaters tijdens het 
Koningsdagconcert

apr

Lift Me Up!

Van 11 tot en met 16 april 

2016 vond voor het eerst 

internationaal dansfestival 

‘Lift Me Up!’ plaats. Een zeer 

gevarieerde programmering van 

hoge kwaliteit, nagesprekken, 

workshops en feestelijk afsluiting 

zorgden voor oorverdovend 

enthousiaste publieksreacties; 

“Adembenemend”, “on-Zwols” 

maar ook “zeer verrassend” en 

“te gek dat dit in Zwolle te zien 

is!”. Een van de voorstellingen, 

Liefdesverklaring van Nicole 

Beutler in samenwerking met 

Fabuleus, leidde zelfs tot de 

Liefdesverklaring aan ons Publiek, 

van directeur Margreet Wieringa 

(in haar voorwoord van de eerste 

programmagids van seizoen 2016-

2017). Qua publieksbereik moet 

er groei gerealiseerd worden, 

Zwolse theaters ziet voldoende 

potentie om dit festival een vervolg 

te geven. De tweede editie staat 

gepland voor november 2017.

Musical De Tweeling

Theater De Spiegel werd als 

elfde speelplaats toegevoegd 

aan de exclusieve tournee van de 

succesvolle Nederlandse musical 

De Tweeling, gebaseerd op de 

gelijknamige bestseller van Tessa 

de Loo. Wegens de grote vraag 

naar kaarten werd er een extra 

speelweek ingepland in Zwolle van 

20 tot en met 24 april. Een enorm 

succes waarbij Zwolse theaters 

ook veel nieuw publiek wist te 

bereiken, afkomstig uit het gehele 

land.
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Door het Stadscafe, verbinden en samenwerken in de spontane 

stad Zwolle, zijn er veel mooie ontmoetingen en gesprekken tot 

stand gekomen. Deze kregen na de Club Cele-avonden vaak 

een vervolg, bijvoorbeeld De Waterkansenkaart die de Gemeente 

Zwolle maakte.

Of bijvoorbeeld Stränd, het eerste stadsstrand aan de Zwolse 

gracht: van idee naar realisatie, de basis voor waarmaken lag bij 

Club Cele. Stränd was een samenwerking van een groep van acht 

enthousiaste Zwollenaren (ondernemers, horeca, studenten en 

omwonenden) die dankzij de ontmoetingen bij Club Cele tot stand 

is gekomen en op 29 juli tot en met 28 augustus heeft plaats-

gevonden aan de Pannenkoekendijk in Zwolle.

club cele:
podium 
van de 
stad

Club Cele – Spoorzone
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Programmering

De ambitie van Zwolse theaters is een vernieuwend theater te zijn met een onderscheidende 

programmering van hoog niveau waarmee alle doelgroepen van de samenleving in stad en 

ruime regio bereikt worden. Culturele ontmoeting en beleving staan daarbij centraal. Zwolse 

theaters wil met haar programmering het podium van de stad zijn en zal daarbij meer en 

meer transformeren tot een vraaggestuurd podium: via dit podium bevorderen we actieve 

deelname van een groot aantal maatschappelijke groeperingen aan de (amateur)program-

mering van het theater.

Zwolse theaters heeft in seizoen 2015/2016 haar nieuwe strategie uitgebreid bij het pro-

grammeren van de voorstellingen. Er wordt flexibeler geprogrammeerd, waardoor er ruimte 

ontstaat om succesvoorstellingen terug te halen naar Zwolle of om deze voorstellingen na 

bewezen succes in de rest van het land alsnog te programmeren in Zwolle en om ruimte te 

behouden voor actueel aanbod. Met een extra focus op de vier pijlers toneel, dans, klassiek 

en jeugd wordt Zwolse theaters meer en meer het culturele brandpunt van noordoost 

Nederland. We verschuiven onze programmering daar waar mogelijk van eendaagse 

bespelingen naar meerdaagse bespelingen, om zo efficiënter om te kunnen gaan met 

techniekinzet en marketingfocus en om een groter bereik in een steeds ruimere regio te 

realiseren.

Naast het professionele aanbod worden tal van de voorstellingen ge(co)produceerd in 

samenwerking met partijen uit de stad, Zwolse stadsgezelschappen als Gnaffel, Theater 

The Young Ones, De Jonge Honden. Ook studenten maken deel uit van de programmering, 

zoals met de ArtEZ-lunchconcerten en avonden onder het label Students On Stage waar 

studenten van Deltion College en Landstede het podium nemen maar ook de rest van de 

avond zelf organiseren op het gebied van onder meer theatertechniek, gastontvangst en 

promotie. 

In seizoen 2015-2016 hebben we 425 voorstellingen geprogrammeerd, waarvoor 119.598 

kaarten werden verkocht.

Marketing & Communicatie

In seizoen 2015-2016 is het percentage kaartkopers en potentieel geïnteresseerde 

bezoekers dat online actief is, aanzienlijk gestegen. Dat zien we onder andere terug in het 

aantal online unieke bezoekers (gestegen van 4.288 naar 10.255) en het percentage van 

bezoekers die online kaarten bestelden, steeg van 53% naar 69%. Door de naams-

verandering van Odeon De Spiegel Theaters naar Zwolse theaters moest er opnieuw 

publiek opgebouwd worden dat Zwolse theaters volgt via social media. De stijging die we in 

seizoen 2014-2015 realiseerden, heeft zich doorgezet in seizoen 2015-2016. Op Twitter 

stegen we van 6.523 volgers naar 7.031 volgers, er zijn nu 2.406 fans op Facebook tegen 

1.126 in seizoen 2014-2015. Een verdubbeling en wederom prioriteit voor seizoen 2016-

2017.

Zwolse theaters heeft geïnvesteerd in een CRM-systeem. Met behulp van dit systeem 

kunnen we de kaartverkoop stimuleren (door verbeterde frequentie en retentie), de relatie 

met bezoekers optimaliseren (door meer kennis en toegankelijkheid) en de horecaomzet 

maximaliseren (door stijging van de verkoop van diner- en pauzearrangementen). De start 

van de kaartverkoop in mei 2016 was de eerste campagne die we met het nieuwe systeem 

gedraaid hebben, met goede resultaten als gevolg.

/domein inhoud
programmering en 
marketing & communicatie

Culturele ontmoeting en 
beleving staan centraal

Jakop Ahlbom / Horror7



/domein 
commercie
sales, sponsoring 
en collectiviteiten

Omzet

In seizoen 2015-2016 heeft het Sales team een omzet gerealiseerd van € 713.042,-. 

In seizoen 2014-2015 was dat nog een omzet van € 609.251,-. Ten opzichte van vorig jaar 

hebben we 18% meer verkocht.

Aantal events

Het aantal events is gestegen van 185 events in seizoen 2014-2015 naar 203 events 

in seizoen 2015-2016. De gemiddelde omzet was in seizoen 2014-2015 € 3.246,- per 

event. In seizoen 2015-2016 is de gemiddelde omzet gestegen naar € 3.488,- per event. 

Dat is een stijging van 7%. Ter vergelijking: in seizoen 2013-2014 hadden we een gemid-

delde omzet per event van € 2.488,-. In twee jaar tijd is de gemiddelde omzet per event 

dus gestegen met 40%.

Mooiste events

• Koningsdagconcert - landelijke bekendheid (in samenwerking met jeugdsymphonie-

 orkest de Vuurvogel)

• Sociale Top 2015 – aanwezigheid diverse ministers. Zorgbestuurders uit het gehele  

  land. Grote facilitaire operatie in zowel Theater De Spiegel als in de Grote Kerk (door  

 Zwolse theaters verzorgd).

 • Holland´s Got Talent – uitgezonden op nationale televisie.

 • 100-jarig bestaan Van Wijhe Verf – mooi event, inclusief persvermelding in regionale en  

 landelijke media (Telegraaf) mede vanwege predicaat ´Koninklijk´.

• Seminar Simon Sinek – Ondernemend Nederland uit heel Nederland aanwezig in 

 Theater De Spiegel.

 • Examen Richard Schoonhoven – deze student van de opleiding´Docent Muziek´ zorgde  

 voor een uitverkocht Theater De Spiegel door een gospelconcert te organiseren.   

 Een projectkoor van het Meander College trad op met de bekende Zuid-Afrikaanse   

 gospelzangeres Gift. Resultaat: afgestudeerd met het cijfer 9,5. 

 Vervolg: Programmering & Richard zijn in gesprek om dit succesvolle concept te 

 herhalen met een co-productie in februari 2018.

Het aantal events 
is gestegen van 
185 naar 203

Koningsdag 2015 / Theater de Spiegel8



Branches

Wij hebben in seizoen 2015-2016 de meeste omzet gehaald 

bij klanten uit de branche Onderwijs & Educatie, Overheid en 

Entertainment & Eventburo. Vooral veel (semi-)amateur events 

vallen in de branche Onderwijs & Educatie. De branche Overheid is 

sterk gestegen, mede door een event van Vereniging Nederlandse 

Gemeenten (VNG) en het Koningsconcert. 

Verdeling Schouwburg Odeon versus Theater De Spiegel 

In seizoen 2015-2016 hebben van alle 204 events er 133 events 

plaatsgevonden in Schouwburg Odeon. Deze events hadden een 

totale waarde van € 273.262,-. Daarnaast hebben 71 events 

plaatsgevonden in Theater De Spiegel. Deze events hadden een 

waarde van € 434.180,-. Daarvan was één event extern. 

De omzet en het aantal events dat plaatsvond in Schouwburg 

Odeon is vergelijkbaar met vorig seizoen. Opvallend is de omzet 

afkomstig van events uit Theater De Spiegel. Vorig seizoen bedroeg 

de omzet van deze events € 299.669,-. Dat betekent voor dit 

seizoen een stijging van ruim € 130.000,- (31%), met slechts acht 

events meer dan vorig seizoen.

Overige noemenswaardige ontwikkelingen

• Samenwerking met jeugdsymfonieorkest de Vuurvogel: twee  

 grote events van de Vuurvogel vonden vorig seizoen plaats in  

 Theater De Spiegel. Daar bovenop kwam nog de samenwer- 

 king tijdens het Koningsdagconcert.

• ArtEZ: er zijn meer examens afgenomen dan ooit, deze vonden  

 plaats in zowel Schouwburg Odeon als Theater De Spiegel

• Diverse amateurverhuringen zijn vanwege groot succes   

 verhuisd van Schouwburg Odeon naar Theater De Spiegel  

 (DIFF Dance Center, Examen Richard Schoonhoven, Dans- 

 school Bruinewoud).

Sponsoring

Zwolse theaters richt zich op de verwerving van sponsorgelden uit 

de particuliere markt én bedrijven/organisaties. Afgelopen seizoen 

is er minder sponsorgeld verworven dan in het seizoen 2014-2015. 

Dit heeft onder meer te maken met aflopende sponsorcontracten, 

de economische crisis en de sterk toenemende concurrentie op de 

sponsormarkt. Met een nieuwe strategie voor aankomend seizoen 

is de verwachting dat er in 2016-2017 enig herstel zal plaats-

vinden. Dit komt ook door het aantrekken van een commerciële 

medewerker op deze functie.

Op dit moment zijn er gesprekken met Sociëteit Cortegaerdt 

gaande over het vervolg van de samenwerking. Het bestuur van 

de Stichting heeft aangegeven in de huidige vorm te stoppen, 

aangezien hun 10-jarig contract in juni 2016 is afgelopen. Een 

groot gedeelte van de Zwolse ondernemers die lid waren van de 

Cortegaerdt Sociëteit hebben aangegeven Zwolse theaters financieel 

te willen blijven ondersteunen. In welke vorm dit gegoten wordt 

staat nog open.

Top 10 klanten 
commercieel

1. Isala - Onder andere IPA´s en het NVC-congres

2. VNG - Eenmalig event: Sociale Top 2015

3. Dienst Koninklijk Huis - Eenmalig event: Koningsdagconcert

4. Stichting Carnavalsconcert - Entertainment mogen verzorgen

5. Van Wijhe Verf - Eenmalig event: 100-jarig bestaan

6. Blue Circle - televisieopnames HGT

7. Stichting Regio Zwolle Congres - Jaarlijks terugkerend congres

8. Hoe-Zo - Eenmalig event: Divosa-congres

9. ABN AMRO Nederland - Diverse events

10. Daily Bread - Eenmalig event: Scania Gouden Club

Top 10 klanten 
(semi)amateur
1. ArtEZ 

2. Jeugdsymfonieorkest De Vuurvogels

3. Greijdanus College

4. Frion

5. Song & Dance

6. Gymnasium Celeanum

7. Thorbecke SG

8. Buro Ruis

9. Thomas Orkest

10. Zingen onder de Peperbus

DIFF Dance Centre valt dit jaar buiten de top 10, omdat dit event heeft 

plaatsgevonden in juni 2015 en juli 2016, waardoor het in beide gevallen 

buiten seizoen 2015-2016 valt. 



Hostmanship

Bij het domein Gast draait alles om 

hostmanship richting onze bezoekers. 

Persoonlijke ontvangst, excellente horeca, 

advies bij en optimaliseren van de kaart-

verkoop zijn de belangrijkste kernwaarden 

voor dit team. Afgelopen seizoen stond in 

het teken van uitbouw van de efficiëntie- 

en kwaliteitsslagen waarmee we het vorig 

seizoen zijn begonnen.

In mei 2015 is de samenwerking met de 

Nationale Theaterkassa (NTK) tot stand 

gekomen. Door deze samenwerking is 

onze telefonische bereikbaarheid aan-

zienlijk verruimd en verbeterd. Zowel in 

capaciteit; een groter bel-team, als in 

openingstijden. De samenwerking is het 

afgelopen seizoen verder uitgebouwd door 

onder andere ondersteuning in contacten 

met onze gasten bij eventuele bijzonder-

heden, zoals het nabellen bij wachtlijsten 

of wijzigingen bij voorstellingen.

Naast de samenwerking met NTK hebben 

we ook de dagelijkse kaartverkoop in Café 

Foyé verder vormgegeven. Een van de 

duidelijke resultaten van deze verande-

ringen en ontwikkelingen is het opheffen 

van het bespreekbureau en afscheid te 

nemen van een aantal collega’s. Dit heeft 

een bezuiniging opgeleverd van 1,3 fte 

vast personeel en geleid tot een daling van 

personeelskosten voor inzet van payroll-

medewerkers.

Het programma van Hostmanship staat 

centraal in de selectie, opleiding en 

begeleiding van onze theatermedewerkers 

en horecamedewerkers. Stagiaires wordt 

de mogelijkheid geboden kennis te maken 

met onze manier van gastontvangst en ze 

praktijkervaring te laten opdoen. 

We leren studenten onze doelen door ze 

in de praktijk te begeleiden in de gast-

ontvangst. Het domein Gast heeft het 

afgelopen seizoen 

wederom gebruik kunnen maken van de 

inzet van stagiaires van Deltion College bij 

onder andere kaartcontrole, garderobe en 

zaalwacht tijdens voorstellingsavonden. 

De groep stagiaires is afgelopen jaar 

verder uitgebreid. Meer dan 100 mbo-

studenten van de opleiding Luchtvaart-

dienstverlening liepen stage bij Zwolse 

theaters. 

De groep vrijwilligers is uitgebreid. Er 

is zelfs sprake van een wachtlijst. We 

verstaan de kunst vrijwilligers aan ons 

te binden door ze te betrekken bij het 

verbeteren van de gastontvangst en ze te 

waarderen voor hun inzet. Komend jaar 

gaan we de inzet van vrijwilligers uitbreiden 

naar Schouwburg Odeon.

Afgelopen jaar heeft voor domein Gast 

in het teken gestaan van samenwerking 

om de voorstellingen en evenementen 

zo optimaal mogelijk te laten verlopen. 

We hebben toegewerkt naar één team - 

één taak, door het efficiënt plannen van 

medewerkers voor uitwisselbare taken. 

Iedere medewerker binnen domein Gast 

is op meerdere disciplines inzetbaar: 

kaartverkoop, horeca, gastontvangst. Het 

afgelopen jaar zijn ook de eerste stappen 

gezet om medewerkers van de horeca 

kleine evenementen en/of voorstellingen 

zelfstandig te laten begeleiden. Dit traject 

zal komend seizoen verder uitgebouwd 

gaan worden.

/domein gast
Horeca

De horeca in onze theaters is ondergebracht bij Koperen Kees voor Theater De Spiegel en 

in Café Foyé voor Schouwburg Odeon. In Café Foyé kan worden genoten van een goed 

kopje koffie en een lekkere lunch. Dit jaar zijn we met onze koffie als 49ste geëindigd in de 

Misset Horeca Koffie top 100. “Ieder theater in Nederland zou zo’n espresso moeten 

serveren”, aldus Misset.

Sinds dit seizoen kan er ook ’s avonds worden gegeten bij Diné Foyé. Voor een schap-

pelijke prijs kunnen gasten voorafgaand aan een voorstelling of film in Schouwburg Odeon 

eten. Op het menu staan voornamelijk regionale en duurzame producten, die met zorg 

zijn geselecteerd. Gasten zijn enthousiast en blij ook voorafgaand aan een voorstelling in 

Schouwburg Odeon te kunnen eten. Het concept zal het komende jaar worden uitgebouwd 

waarbij de marketing voor Diné Foyé een van de speerpunten zal zijn.

En dit seizoen zijn we begonnen met het aanbieden van borrelarrangementen bij een pauze-

drankje. Een groot succes. Er is een duidelijke stijgende lijn in de aantallen en dit gaan we 

doorzetten in het komende seizoen.

In de samenwerking met Koperen Kees (zelfstandig geëxploiteerd door Sander Dol) zijn 

we steeds op zoek naar een optimale samenwerking voor het hoogste niveau van gastvrij-

heid. Uitgangspunt hierbij is elkaar versterken door onder andere samen te werken in de 

marketing naar onze gasten en het via de website aanbieden van diner- en borrelarrange-

menten. De door het commerciële team van Zwolse theaters binnengehaalde congressen 

en evenementen in Theater De Spiegel worden gecaterd vanuit Koperen Kees.

Dit jaar zijn 
we met onze 
koffie als 49ste 
geëindigd in de 
Misset Horeca 
Koffie Top 1009
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Financiën

Het financiële team heeft afgelopen seizoen afscheid genomen van 

één medewerker. Door verdere automatisering van de crediteu-

renadministratie kunnen de inkoopfacturen nog sneller verwerkt 

worden. Door te investeren in een automatische afstortkluis is de 

verwerking van de contante geldstroom veiliger en minder arbeids-

intensief geworden.

HRM

Prioriteit voor het team van HR is dat er een organisatie ontstaat 

waar iedereen optimaal inzetbaar is en rendement oplevert voor 

Zwolse theaters. Zwolse theaters wordt steeds meer een com-

mercieel bedrijf, wat ook nodig is om te kunnen overleven in de 

toekomst. Hieruit vloeit voort dat er andere competenties gevraagd 

worden en een andere manier van invulling van functies gaat 

plaatsvinden. HR is het afgelopen jaar bezig geweest om de 

organisatie opnieuw kritisch te bekijken met betrekking tot wat de 

toegevoegde waarde van de bestaande functies zijn ten opzichte 

van de doelen van de organisatie. Hieruit is een kleine reorganisatie 

gevloeid, waarbij afscheid genomen is van de afdeling Bespreek- 

bureau en een aantal functies waarop bezuinigd kon worden. 

Hierbij is nadrukkelijk niet naar de bestaande personen gekeken, 

maar naar het wensprofiel van de organisatie dat zij nodig heeft om 

deze benodigde organisatieverandering te kunnen realiseren.

De medewerkers die de organisatie moesten verlaten hebben 

een outplacementtraject aangeboden gekregen, waardoor zij hulp 

krijgen bij het oriënteren op de arbeidsmarkt. Een outplacement-

traject zorgt in het algemeen voor een sneller en groter slagings-

percentage voor een nieuwe baan. Daarnaast zijn op basis van het 

Visiedocument 3.0 nieuwe functieprofielen opgesteld die gericht 

zijn op de competenties die nodig zijn om Zwolse theaters verder 

te ontwikkelen. Deze functieprofielen worden in de loop van 2016 

ingevoerd binnen Zwolse theaters.

Aangezien leiderschap een erg belangrijk onderdeel is binnen de 

organisatie om goed te kunnen functioneren, maar zeker ook tijdens 

een organisatieverandering om deze te laten slagen, zijn de leiding-

gevenden begeleid in het voeren van beoordelings-, functionerings- 

en ziekteverzuimgesprekken. De rol van leidinggevende en diens 

verantwoordelijkheid binnen deze organisatieverandering is hierbij 

tevens nadrukkelijk uitgelicht, waardoor de leidinggevenden inzicht 

hebben gekregen in de benodigde aansturing van hun teams. 

Centraal zal hierbij staan de ontwikkeling van het personeel, zodat 

zij van toegevoegde waarde zijn en blijven voor Zwolse theaters. Dit 

project is gedeeltelijk ondersteund door de ESF-subsidie duurzame 

inzetbaarheid, waardoor ongeveer de helft van de maximaal te 

maken kosten onder de voorwaarden van de ESF-subsidie 

gesubsidieerd was.

Voor het outplacementtraject wordt gebruikgemaakt van de subsidie 

van cultuur en ondernemen, waardoor ook hierbij een gedeelte van 

het traject gesubsidieerd wordt.

Bij Zwolse theaters werken mensen in vaste en tijdelijke dienst, op 

basis van payroll of ZZP-contract en op vrijwillige basis. Daarnaast 

werken er gedurende het seizoen stagiaires op mbo-niveau in de 

gastontvangst, de techniek en het secretariaat en op hbo-niveau bij 

de financiële administratie, marketing en verhuur. In onderstaand 

overzicht zijn de aantallen weergegeven:

Verzuim

Het gemiddelde verzuim is afgelopen jaar 6% en daarmee 0,5% 

hoger dan het jaar daarvoor. Het totale verzuim wordt vooral beïn-

vloed door het langdurig ziekteverzuim van een vijftal medewerkers 

(oorzaak ligt buiten het werk). Daarnaast speelt de beperkte omvang 

van de organisatie een belangrijke rol: 1 fte verzuim is al goed voor 

3% ziekteverzuim. Het verzuim wordt periodiek besproken met de 

bedrijfsarts ten behoeve van de optimale inzetbaarheid en goede 

begeleiding van medewerkers.

 Het kort verzuim is verder gedaald: mensen melden zich niet 

zomaar ziek, wat duidt op een hoge mate van betrokkenheid bij 

het werk. In combinatie met de lagere meldfrequentie is dit een 

positieve ontwikkeling.

Evenals afgelopen jaren zijn er met de medewerkers tweejaarlijkse 

gesprekken gevoerd. Komend seizoen zullen aan deze gesprekken 

resultaatgerichte functieprofielen met competenties worden toe-

gevoegd om zo betere functionerings- en beoordelingsgesprekken 

te kunnen voeren en persoonlijke en organisatiedoelen beter op 

elkaar af te stemmen.

De bhv’ers van Techniek en Gastontvangst zijn dit jaar getraind met 

een herhalingstraining.

/domein uitvoering
Financiën, HRM, 
Techniek & ICT

Personeel 2015-2016 (2014-2015) FTE Aantal

Medewerkers met een contract  33,4 (35,4) 38 (41)

(vast of tijdelijk) 

ZZP en Payroll  4,95 (6,14) 20 (24)

(excl. horeca) 

Vrijwilligers  38 (25)

Stagiaires MBO  119 (125)

Stagiaires HBO  7 (6)

Verzuim 2015-2016  Zwolse theaters  Landelijk

(2014-2015)  

Ziekteverzuim 6,0% (5,5%) 3,7% over 201510



Techniek en facilitair

Zwolse theaters beheert twee theaters: Theater De Spiegel en 

Schouwburg Odeon. Voor beide gebouwen heeft de organisatie 

in samenspraak met de gemeente (eigenaar van de panden) een 

meerjarenonderhoudsplan. Zwolse theaters is zelf verantwoordelijk 

voor het actueel houden van de uitstraling binnen de panden en 

heeft hiervoor een investeringsplan. Het technisch team is verant-

woordelijk voor de theaters, zowel technisch als op facilitair gebied, 

en is verantwoordelijk voor de voorbereiding van voorstellingen en 

verhuringen (voorstellingsleider) en voor het bedienen van de tech-

nische installaties bij voorstellingen en verhuringen, voor ontvangst 

en faciliteren van het (theater)gezelschap.

Gebouw en investeringen

Afgelopen seizoen is er verder geïnvesteerd in de functionaliteit van 

Schouwburg Odeon op de Blijmarkt. De kleedkamers zijn verbouwd 

en opnieuw ingericht naar het ontwerp van twee studenten van 

Cibap, vakschool voor verbeelding (winnaars van de prijsvraag die 

Zwolse theaters hiervoor had uitgezet). 

In de zomer van 2016 zijn in Theater De Spiegel twee barren 

vervangen en is de garderobe vernieuwd, ter verbetering van de 

gastontvangst en de uitstraling.

In Theater De Spiegel is een deel van de vloerbedekking in de 

foyers vervangen en is er verder geïnvesteerd in het vervangen van 

meubilair waar nodig. Het gevolg van deze investering is dat de 

afschrijvingen ruim € 51.000,- hoger zijn dan vorig seizoen. 

De totale huisvestingskosten zijn dit seizoen € 25.000,- hoger dan 

afgelopen seizoen. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere 

schoonmaakkosten door intensiever gebruik van de panden.

Vooruitlopend op komende grote investeringen voor met name de 

trekkenwand zijn we aan het onderzoeken of deze aanbesteding in 

gezamenlijkheid met een aantal collega-theaters in de regio mogelijk 

is. Dit zal komend seizoen gestalte moeten krijgen.

Het Papenstraattheater is na een aantal maanden gesloten te zijn 

geweest vanwege asbestsanering, weer in gebruik en voorzien van 

een nieuwe technische installatie. Zowel elektra als ventilatie is 

vernieuwd. 

In Theater De Spiegel is het contract met De Librije beëindigd en 

zijn de ruimtes in de kelder geschikt gemaakt voor onderwijs: Het 

Theaterlab, een mooie samenwerking met Deltion College.

Theatertechniek

De inzet en capaciteit van het technisch team is seizoensgebonden met de nadruk op de  

maanden oktober tot en met mei. De zomerperiode wordt echter steeds meer betrokken 

bij het seizoen en dit jaar realiseerden we verhuringen tot halverwege juli in met name 

Schouwburg Odeon. De kosten voor verloning van techniek zijn, ondanks meer theater-

voorstellingen en verhuringen, dankzij een betere en efficiëntere urenplanning ongeveer 

gelijk gebleven aan het voorgaande seizoen. Er heeft wel een verschuiving plaatsgevonden 

van vaste loonkosten naar kosten voor inhuur van technische medewerkers. Hierdoor is 

het beter mogelijk om de te maken uren direct te koppelen aan de capaciteitsbehoefte. 

Controle op de uren en een efficiënte planning blijven hier de speerpunten.

ICT

De ICT-infrastructuur voor techniek en backoffice wordt door de systeembeheerder beheerd 

en geoptimaliseerd. Het applicatiebeheer voor organisatiespecifieke software en planning 

en ticketverkoop is intern georganiseerd door een applicatiebeheerder. Het ICT-beleid 

wordt vanuit een interne stuurgroep gecoördineerd. In seizoen 2015/2016 is een nieuwe 

telefooncentrale geïnstalleerd en is de bekabelde infrastructuur vervangen. 

Om meer inzicht te krijgen in de gasten die ons theater bezoeken, is er gekozen om een 

CRM-pakket te implementeren wat zich daar volledig op toelegt. De overige applicaties zijn 

verder doorontwikkeld, met name op het vlak van managementinformatie en forecast. Deze 

ontwikkelingen zullen doorlopen in seizoen 2016-2017.

Nicole Beutler & Fabuleus / Liefdesverklaring (onderdeel van dansfestival Lift me Up!)



Raad van Toezicht

De stichting Zwolse theaters heeft een Raad van Toezicht (RvT). Deze raad is 7 keer bijeen 

geweest in het seizoen 2015/2016. Daarnaast heeft de directeur/bestuurder regelmatig 

overleg met de voorzitter van de Raad van Toezicht.

Rooster van aan- en aftreden:

G. Sporre - aangetreden 29 juni 2007 | zittingstermijn verlengd met 1 jaar tot 1 juli 2016

R. Kooijman - aangetreden 29 juni 2007 | zittingstermijn verlengd met 1 jaar tot 1 juli 2016

T. Bodewes - aangetreden 1 januari 2013 | 1ste zittingstermijn eindigt op 1 januari 2017

M. van Vilsteren – aangetreden 1 juli 2015 | 1ste zittingstermijn eindigt op 1 juli 2019

C. Zandbergen – aangetreden 1 juli 2015 | 1ste zittingstermijn eindigt op 1 juli 2019

Statutair legt de organisatie de maximale zittingstermijn voor de leden van de Raad van 

Toezicht vast voor een periode van twee keer vier jaar. Er wordt een zodanig rooster van 

aftreden opgesteld dat niet te veel leden tegelijkertijd aftreden zonder herbenoembaar te 

zijn. Het rooster van aftreden is openbaar.

In de vergadering van de Raad van Toezicht is afgelopen jaar onder meer gesproken 

over: de jaarrekening van 2014-2015, de begroting voor theaterseizoen 2016-2017,  

de meerjarenbegroting, Stichting Horeca Zwolse theaters, de gemeentelijke bezuinigingen, 

de ontwikkeling van de organisatie, de reorganisatie en de te volgen strategie, sponsoring, 

de verdienmodellen, de bestuursaansprakelijkheid en de programmering. Periodiek is er 

gesproken over de algemene stand van zaken, de actuele cijfers en prognose rondom 

kaartverkoop, financiën en verzuim.

De Raad van Toezicht is in het verslagjaar eenmaal samengekomen met het voltallige 

managementteam. Dit is een jaarlijks terugkerende bijeenkomst.

De Raad van Toezicht is onbezoldigd. 

/governance

Musical De Tweeling
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Vanaf het begin van het seizoen is de ondernemingsraad (OR) 

samen met de bestuurder bezig geweest met de toen op handen 

zijnde reorganisatie. De eerste aanzet hiervoor was al gegeven in 

het einde van het seizoen 2014-2015. De reorganisatie is inge-

geven door een verdere bezuinigingsopdracht van de gemeente 

samen met automatiseringsslag die eerder al was ingezet. 

Met de reorganisatie is ook een nieuwe opzet van de organisatie 

neergelegd. De gedachte achter de opzet van de nieuwe organi-

satie kon door de OR onderschreven worden. De gedachte om de 

organisatie in vier domeinen in te delen en daarmee een betere 

samenwerking tussen de afdelingen te regelen, kon de OR volgen. 

De personele invulling van de domeinen ging de OR te ver. De 

OR was van mening dat de hem voorgelegde reorganisatie te diep 

in de organisatie zou gaan snijden waardoor de stabiliteit van de 

organisatie in het geding dreigde te komen. De OR was wel over-

tuigd van de noodzaak tot ingrijpen in het personeelsbestand, maar 

niet van de mate waarin. Na rijp beraad is de OR tot een advies 

gekomen wat in de ogen van de OR wel een haalbare kaart was. 

Dit advies is door de bestuurder overgenomen en overeenkomstig 

uitgevoerd.

De OR is betrokken bij het wel en wee van de organisatie. Er 

hangen meerdere onzekerheden boven de organisatie waar goed 

op ingespeeld dient te worden. Bij dit inspelen op is een goed 

functionerende OR cruciaal. Vandaar ook dat de OR van mening 

is dat een goede organisatie belang heeft bij een goede vorm van 

inspraak. Hoe de inspraak in de toekomst geregeld gaat worden is 

een vraagstuk waar voor april 2017 een antwoord moet komen.

Namens de OR, 

Jan Keimpema 

voorzitter

/OR in 
het jaar 
2015-2016

Nederlandse Reisopera / Madame Butterfly
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Het nieuwe seizoen wordt het eerste jaar geprogrammeerd vanuit de nieuwe visie op 

Zwolse theaters. Met een frisse blik kijken we vooruit en maken we keuzes op gebied 

van ondernemerschap. We zullen ons nog sterker profileren als een theater van de stad. 

We gaan hard werken aan de verbinding en samenwerking in de stad met diverse lokale 

gezelschappen, culturele instellingen en Zwolse partijen, zoals onderwijs, gezondheidszorg 

en maatschappelijke instellingen.

Zwolse theaters zal komend seizoen weer duizenden theaterbezoekers ontvangen voor 

onderscheidende theatervoorstellingen. We kijken uit naar de meerdaagse bespeling 

rondom de kerstdagen van de Notenkraker On Ice, de musicals Hair en Ciske de Rat die 

Zwolle weer aandoen en naar alle andere grote en kleine voorstellingen die wij voor het 

seizoen 2016-2017 geprogrammeerd hebben.

We zullen ons blijvend inzetten voor financiële groei op gebied van congressen en evene-

menten waarbij we ons nadrukkelijk focussen op behoud van huidige klanten en uitbreiding 

van het bestand door actief op zoek te gaan naar new business passend bij de aard en 

omvang van onze twee theaters.

We verheugen ons op de samenwerking met Deltion College in het Theaterlab in Theater 

De Spiegel, op de komst van het Kameroperahuis dat vanaf december 2016 kantoor zal 

houden in Theater De Spiegel en gebruik zal maken van de repetitiestudio en op de komst 

van theatergezelschap The Young Ones in het voorjaar van 2017.

/vooruitblik 

Notenkraker on Ice (december 2016)13



Zoals op diverse plaatsen in dit jaarverslag is aangegeven, heeft Zwolse 

theaters een jaar achter de rug waarin we onze focus intern gericht hadden 

om de organisatie opnieuw in te richten. We hebben daarbij afscheid 

genomen van collega’s en een aantal collega’s heeft een andere functie 

in de organisatie gekregen. Het was geen gemakkelijk jaar, maar 

we hebben het met elkaar gered. Strakker organiseren, plannen en 

programmeren hebben hun vruchten afgeworpen. We zijn er nog niet 

en we zullen ook komende seizoenen keuzes moeten maken in welke 

activiteiten we wel en niet aangaan. We zullen daarbij zoeken naar de 

juiste verbindingen en samenwerkingspartners, investeren in relaties en 

volhardend doorwerken aan een solide basis voor wat betreft congressen 

en evenementen en horeca-activiteiten en het voortdurend zoeken naar 

kostenefficiënte oplossingen en werkwijzen.

We kijken vol verwachting en vol vertrouwen uit naar seizoen 2016-

2017. We zijn een theater met een groeiend aantal bezoekers, een 

prachtige locatie voor congressen en evenementen die langzaam maar 

zeker uitgroeit van regionaal naar landelijke bekendheid. Een voorbeeld-

theater als het gaat om ondernemerschap en bedrijfsefficiëntie. Er is 

ruimte voor nieuwe plannen en nieuwe wegen die we gaan bewandelen.

Ik dank alle medewerkers van Zwolse theaters, ook hen die het afgelopen 

jaar moesten vertrekken, voor hun grote inzet en hun vertrouwen. Voor 

hun begrip voor het nemen van moeilijke keuzes en voor de wil en 

volharding om er altijd te zijn, voor onze gasten, klanten en voor elkaar.

Ook dank ik de Raad van Toezicht voor het constructieve meedenken en 

hun vertrouwen in de directie.

De Gemeente Zwolle ben ik zeer erkentelijk voor de goede verstand-

houding en steun voor Zwolse theaters in woorden en daden.

Zwolse theaters gaat aan de slag met de activiteiten en plannen die 

voortvloeien uit het meerjarenbeleidsplan voor 2017-2020 dat momen-

teel geschreven wordt en zal er alles aan doen om de doelstellingen te 

behalen.

Wij geloven dat Zwolse theaters het kloppend hart van de stad is, de plek 

waar netwerken samenkomen; waar bezoekers en kunstenaars elkaar 

ontmoeten. Niemand komt onveranderd ons theater uit.

Margreet Wieringa

Oktober 2016

/slotwoord

Bert Visscher | Zelden Zoiets Gezien14



Wij geloven dat Zwolse theaters 
het kloppend hart van de stad 
is, de plek waar netwerken 
samenkomen; waar bezoekers 
en kunstenaars elkaar ontmoeten. 
Niemand komt onveranderd ons 
theater uit.



www.zwolsetheaters.nl

http://www.zwolsetheaters.nl

