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Bestuursverslag 2016 -2017 
 
 
Algemeen 
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 en directie/bestuur 
 
De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen 
Voorzitter: 
T. Bodewes 
 
Leden: 
R. Kooijman 
M. van Vilsteren 
C. Zandbergen 
 
 
Directeur / bestuurder: 
M. Wieringa  
 
 
  



 4 

Voorwoord Raad van Toezicht 
 
Zwolle bevindt zich in de riante positie beschikking te hebben over twee theaters. Van oudsher is er 
het klassieke Odeon dat met zijn ‘buren’ onmiskenbaar heeft bijgedragen aan de vormgeving van de 
culturele hotspot in de oude binnenstad. Daarnaast hebben we het mooie moderne theater De 
Spiegel dat zich als grote podiumaccommodatie inmiddels een vaste plaats heeft weten te verwerven 
in de kaartenbakken van de landelijke producenten. Beide podia vormen een prima basis om 
invulling te geven aan het culturele profiel van de regio Zwolle. Het afgelopen jaar hebben we in de 
Zwolse theaters gezamenlijk bijna 120.000 bezoekers mogen verwelkomen. Met dit aantal zit Zwolle 
boven de landelijke trend.  Voorwaar een mooie prestatie. 
 
Het beschikken over twee theaters die ook nog eens hemelsbreed een stukje uit elkaar liggen 
betekent volop werk aan de winkel. Elk heeft zo zijn eigen dynamiek, of zoals dat tegenwoordig zo 
mooi heet, zijn eigen businessmodel. Leidend principe blijft evenwel voor de beide theaters steeds 
weer invulling weten te geven aan het fenomeen beleving bij het theaterbezoek. Dit bezoek 
overstijgt inmiddels ruimschoots het kopen van een kaartje voor een voorstelling. In dat opzicht is de 
automatische piloot uit vroege tijden er danig af. De theaterconsument van vandaag de dag is 
veeleisend. Het ‘boeien en binden’ van diezelfde consument is inmiddels de tweede natuur 
geworden voor allen die van hoog tot laag werkzaam zijn binnen de organisatie. In dat opzicht heeft 
ons theater ook het afgelopen jaar opnieuw slagen gemaakt qua personeel, financieel als facilitair. Af 
is het niet, het gaat stap voor stap. Maar een woord van dank is zeker op zijn plaats voor allen die 
met hart en ziel aan de ontwikkeling van de Zwolse theaters hebben bijgedragen. 
 
Ondernemerschap in de zin van het minder afhankelijk worden van overheidsgelden is een vereiste 
voor het draaiend houden van theaters als Odeon en De Spiegel. Laat onverlet dat ook het afgelopen 
jaar het constructieve meedenken van de gemeente Zwolle door ons zeer op prijs is gesteld. 
Hetzelfde geldt voor onze sponsorgroep. Met voldoening kan op deze plaats gesteld worden dat 
Zwolse theaters over het afgelopen jaar volledig ‘in control’ is. Er is niet buiten de lijntjes gekleurd. 
Een compliment aan directeur Margreet Wieringa, die na 3,5 jaar op 5 september 2017 afscheid 
neemt van Zwolse theaters. Het jaar wordt afgesloten met een positief resultaat, waardoor er 
gewerkt is aan reservevorming. Een mooi vertrekpunt om onder de nieuwe leiding van Thecla 
Bodewes en Hilko Folkeringa een nieuw theaterseizoen in te gaan. 
 
Namens Raad van Toezicht 
Stichting Zwolse Theaters 
 
Gaston Sporre 
Voorzitter 
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BESTUURSVERSLAG 2016-2017 
 
In dit bestuursverslag laten we zien wat we in seizoen 2016-2017 hebben bereikt, waar we trots op 
zijn in de lange reeks van culturele, maatschappelijke 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 en grootstedelijk denken. We maken de 
omslag van een ambtelijke cultuur naar een dynamische, 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. 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. 
 
Ondernemend theater in het hart van de stad 
Zwolse theaters staat in het hart van de stad. Onze voorzieningen zijn zo vaak en zo lang mogelijk 
open en maken zich sterk om een zo breed en divers mogelijk publiek te ontvangen. In goede 
samenwerking met Café Foyé voegen we publieke ruimte aan de stad toe. Café Foyé functioneert 
tevens  als debatpodium voor Club Cele en als open podium voor jong en vaak nog onontdekt talent.  
Met onze programma’s verrijken we de levens van de inwoners van Zwolle. We willen dat onze 
programmering een zo groot mogelijke impact heeft, zowel in cijfers als in gevoel. Zwolse theaters 
wil een plek veroveren in de harten van alle inwoners. We willen een zo breed mogelijke afspiegeling 
van de bevolking in huis halen. We mikken daarbij niet alleen op Zwolle, maar uitdrukkelijk ook op de 
regio en soms ook op het landelijk publiek. Daarvoor is het nodig dat veel verschillende groepen 
mensen zich kunnen herkennen in onze programmering en dat ze zich erdoor uitgedaagd voelen. We 
zetten in op diversiteit, zowel op het podium als in de zaal als in de organisatie. 
 
Partner in stedelijke ontwikkeling 
We maken niet alleen deel uit van de leefwereld van de inwoners, maar zijn ook een speler in een 
ondernemende regio. Een goed geoutilleerde theatervoorziening die een groot aantal voorstellingen 
brengt is een cruciale factor in de strategie van een ambitieuze stad.  
We zorgen voor hoogwaardige verdieping en vermaak en zijn daarmee medebepalend voor de 
identiteit van Zwolle. Die rol willen we ook nadrukkelijk spelen. Door een herkenbare en eigen 
programmering kunnen we Zwolle landelijk op de kaart zetten als cultuurstad. Cultuur en creativiteit 
zijn belangrijk om de aantrekkingskracht van Zwolle op peil te houden en om deze waar mogelijk te 
versterken. Binnen de stad wil Zwolse theaters op dagelijkse basis partner zijn van andere spelers in 
de stad. We denken daarbij aan de gemeente, maar ook aan het onderwijs, de maatschappelijke 
instellingen en aan het bedrijfsleven. We doen dit door het gesprek met partners consequent en 
regelmatig voeren. We zijn gesprekspartner over de onderwerpen die onze partners bezighouden. 
Deze onderwerpen reflecteren in het aanbod van Zwolse theaters. We voelen ons samen thuis in een 
stad die talent koestert en laat bloeien. 
 
Kennen en gekend worden 
Deze ambitie maakt dat we ons (potentieel) publiek nog veel beter moeten leren kennen. We willen 
scherp in beeld houden hoe het publiek onze organisatie en het aanbod ervaart en wat dit betekent 
voor het gedrag van de organisatie. Dit vraagt dat we ook durven investeren in marketing en in de 
digitale infrastructuur. We gaan het gesprek met de bezoekers ook op dagelijkse basis intensiveren. 
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Dit veronderstelt dat álle medewerkers (en niet alleen die in horeca of gastontvangst) op een 
hartelijke en positieve manier en met kennis van zaken, met bezoekers in gesprek kunnen gaan. In 
alle contactmomenten laten we onze gasten ervaren dat we hen serieus nemen en dat het ons veel 
waard is dat ze zich bij ons thuis voelen.  
 
Terugblik en vooruitblik 
We kijken terug op een enerverend jaar waarin we, dankzij de cultuuromslag die we afgelopen jaren 
maakten met de organisatie, succesvol waren op gebied van programmering, evenementen en 
verhuur. Het grootste succes in programmering was de musical Ciske de Rat die wij in Zwolle zeven 
keer aan het publiek konden vertonen. Maar liefst 5.045 kaarten werden er in Zwolle verkocht voor 
deze voorstelling. De snelst verkopende voorstelling was de voorstelling van de Vlaams cabaretier  
Philippe Geubels waarvoor we maar liefst 1.876 kaarten in vijf minuten wisten te verkopen!  
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. 
Afgelopen seizoen hebben we groots ingezet op ons programma talentontwikkeling in het 
TheaterLAB. Deltion College is hierin als eerste onderwijsinstelling de samenwerking aangegaan met 
Zwolse theaters. Doordat Theatergroep The Young Ones bij Zwolse theaters is komen inwonen 
hebben we ook in nauwe samenwerking met dit gezelschap stappen kunnen zetten op het gebied 
van Talentontwikkeling. Samen met poppodium Hedon is er een plan opgesteld voor het starten van 
een gezamenlijk productiehuis voor talentontwikkeling. Dit programma kan aankomend seizoen 
doorgezet worden mede dankzij een financiële bijdrage van de Provincie Overijssel.  
Ook Kameroperahuis heeft een plekje gevonden binnen Zwolse theaters waardoor de samenwerking 
met dit productiehuis nog verder geïntensiveerd kon worden. 
 
Onstuimig 
Positieve ontwikkelingen, maar het werk is nog lang niet af. Het blijft onstuimig weer in de 
theatersector. Het landelijk theateraanbod staat fors onder druk. De spoeling van het 
kwaliteitsaanbod is dunner geworden en het is niet altijd even gemakkelijk om de juiste 
voorstellingen in te kopen. Een algemene tendens de afgelopen jaren in de theaters in Nederland is 
een verandering in aanbod van voorstellingen. Veel gezelschappen trekken zich, vanwege 
bezuinigingen die het Rijk heeft doorgevoerd, terug in eigen stad en regio. Het publiek is minder 
trouw dan vroeger, grillig in de keuzes en geneigd om veel later kaarten te kopen, wat een andere 
marketingstrategie vereist. De concurrentie in de vrijetijdssector is groot. We zullen hard moeten 
werken om de gezonde situatie te consolideren. Van bedreigingen kunnen we kansen maken door 
ook festivals, zoals het Stadsfestival Zwolle, en stadsevenementen in het culturele aanbod van 
Zwolse theaters op te nemen om een groot en deels ander publiek te trekken. 
Tegelijkertijd voelen we ons uitgedaagd door de ambities van het stadsbestuur om de positie van de 
stad Zwolle en onze regio in het land te versterken. We zijn blij dat bestuurders en politici inzien dat 
Zwolse theaters hieraan bijdraagt. Dit maakt dat de doelen voor de komende periode een stuk 
verder strekken dan consolidatie. We gaan een forse stap extra zetten en tonen daarbij regionale en 
landelijke ambitie.  
 
De in 2013 aangekondigde gemeentelijke bezuinigingen van € 250.000,- is ondertussen volledig 
verwerkt en de aangekondigde bezuiniging van € 100.000,-- voor 2018 kan opgevangen worden.  
Om deze bezuinigingen te kunnen realiseren hebben we de organisatie op een andere manier 
ingericht, waardoor we flexibeler zijn in de personeelsinzet, hetgeen een positief effect heeft op de 
exploitatiekosten. Tegelijkertijd zijn er binnen de budgetten verschuivingen doorgevoerd als gevolg 
van de gemaakte inhoudelijke keuzes.  
 
Per saldo sluiten we het seizoen 2016-2017 onderaan de streep met een positief resultaat af. 
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Zwolse theaters kijkt vol goede moed naar de toekomst. De strategische en programmatische lijnen 
die zijn ingezet, worden in de komende jaren doorontwikkeld. We hebben er dan ook alle 
vertrouwen in dat we onze positie als podium van de stad kunnen waarmaken! 

 
Margreet Wieringa 
Directeur / bestuurder 
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Financieel 
 

Resultaat over het boekjaar 2016-2017 
Het theaterseizoen 2016-2017 is afgesloten met een genormaliseerd resultaat van € 73.797,- (winst). 
Volgens de staat van baten en lasten over het boekjaar 2016-2017 is het resultaat voor 
vennootschapsbelasting € 123.797,- winst. Nadere analyse volgt hieronder. 
 
Ontwikkelingen boekjaar 2016-2017 ten opzicht van het vorig boekjaar 

 Bruto Marge 
De bruto marge is gestegen met € 47.000,-. Dit wordt met name veroorzaakt door een beter 
resultaat op verhuringen van € 47.000 en pacht € 47.000 en hogere opbrengsten uit overige 
subsidies met € 33.000,- het resultaat op voorstellingen eindigde € 81.000,- lager dan vorig 
seizoen. 

 Personeelskosten 
Bij de personeelskosten zien we een daling van € 48.000,-. In seizoen 2015-2016 werd voor  
€ 141.000 aan transitievergoedingen betaald. In seizoen 2016-2017 is dit niet meer het geval, 
maar werd er wel voor € 95.000,- aan het UWV betaald in verband met het eigenrisicodrager 
zijn voor de WW-lasten van de medewerkers die uit dienst zijn gegaan.  De vaste 
personeelskosten dalen verder en we zien een toename van de flexibele personeelskosten. 

 Afschrijvingen materiële vaste activa 
De afschrijvingskosten zijn gedaald met € 35.000,- als gevolg van lagere investeringen in het 
afgelopen boekjaar (-26%)  t.o.v. het jaar ervoor, en het aflopen van bestaande 
investeringen. 

 Overige bedrijfslasten 
De overige bedrijfslasten zijn met € 20.000,- gedaald. Met name lagere energiekosten  
(€ 33.000) en lagere advieskosten (€ 51.000). Daar tegenover staan hogere onderhouds- en 
schoonmaakkosten. 

 Liquiditeit 
De liquiditeitspositie is op de balansdatum licht verbeterd ten opzichte van vorig seizoen.  

 
Risico’s en onzekerheden 
Financieel gezien wordt het steeds spannender. De lasten voor huur en onderhoud van de gebouwen 
stijgen jaarlijks, terwijl de subsidie afneemt, waardoor er minder geld over blijft voor de inhoud, het 
programma. Daarom is het van groot belang dat gemeente en theater snel komen tot een duidelijke 
visie met betrekking tot onderhoud van de panden waarbij het theater naar draagkracht bijdraagt.  
De gemeentelijke bezuinigingsopgave van € 250.000,-- is ondertussen volledig verwerkt. In 2018 zal 
het theater nogmaals te maken krijgen met een structurele verlaging van de gemeentelijke subsidie 
van € 100.000,--.   
Het huidige kostenniveau is onvoldoende in evenwicht met de uitvoering van activiteiten om een 
gezond rendement op middellange termijn te realiseren. Het weerstandsvermogen loopt nog niet 
synchroon met de ambities. De marges op voorstellingen worden steeds kleiner. 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 en bij nieuwe activiteiten zoals het zelf produceren van voorstellingen en het optreden als 
producent van grote evenementen.  
Extra financiële risico’s moeten worden genomen bij het ondernemerschap dat Zwolse theaters ten 
toon spreidt. Daarom is het essentieel dat het eigen vermogen groeit om mogelijke tegenvallers op 
te kunnen vangen. Voor de toekomst is daarom een structurele verbetering van inkomsten 
noodzakelijk. 
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Hoogtepunten Programmering seizoen 2016 - 2017  
 

Augustus 
Brandweerman Sam bracht 1.500 bezoekers op de been in De Spiegel en vormde het Spinhuisplein 
een Circusspeelplein inclusief echte brandweerauto’s én echte brandweermannen. In het 
Papenstraattheater vond de eerste première plaats van het seizoen, Teun van het Zwolse gezelschap 
Ten Producties. 3.600 eerstejaars studenten maakten kennis met Zwolse theaters door middel van 
een door de studenten zelf zeer hoog gewaardeerd theateraanbod.  

September 
Stadsfestival en Zwolse theaters hebben hun samenwerking geïntensiveerd. Theater De Spiegel 
vormt in het loading dock, de fietsenkelder en op het toneel voor drie producties het podium. 
Daarnaast faciliteert Zwolse theaters de kaartverkoop voor het Stadsfestival.  
Choreografe Alida Dors steelt de harten van het publiek tijdens de seizoensopening Built for It. In het 
Papenstraattheater viert Theater Gnaffel de première van Joep.  
In Schouwburg Odeon wordt tijdens een bijzondere avond de Cultuurprijs Overijssel uitgereikt met 
medewerking van onder meer De Makkers, studenten Artiest Deltion, Fakkelteit, Freez en 
Koorbazen. In het Papenstraattheater vindt de allereerste try out plaats van Micha Wertheims 
solovoorstelling Ergens Anders met als grote bijzonderheid: Micha Wertheim is er zelf niet. 

Oktober 
In De Spiegel vindt de wereldpremière plaats van de muziektheaterproductie Morning Blossoms van 
ODD Continent in coproductie met Het Nationale Ballet en Orkest van het Oosten. De 
Kinderboekenweek wordt gevierd met het Groot Zwols Kinderboekenfeest in Odeon, een 
samenwerking met poppodium Hedon, de Stadkamer en boekwinkel Waanders.  
Als satelliet van de Cello Biënnale speelt in Odeon de jeugdvoorstelling Cello! Cello! Ma non troppo 
en vindt er een Beethovenfestival plaats waar in een marathon alle vijf Beethovensonates voor cello 
werden uitgevoerd door Torleif Thedéen, Gavriel Lipkind en Pieter Wispelweij.  
Andre van Duijn en Kees Hulst spelen vier dagen The Sunshine Boys in De Spiegel, Zwolle is een van 
de vijf speelsteden in deze exclusieve tournee.  

November 
Andre Manuel heeft zijn première in Odeon. Samen met Tangarine coproduceren Hedon en Zwolse 
theaters A Tribute to Gram Parsons met -naast Tangarine-  medewerking van o.a. Douwe Bob en Tim 
Knol.  
Het internationaal geroemde dansgezelschap Wim VandeKeybus | Ultima Vez danst in De Spiegel 
haar succesvoorstelling In Spite of Wishing and Wanting.  

December  
Theater De Spiegel wordt voor de Kerst omgebouwd tot een waar ijspaleis met een echte ijsvloer op 
het toneel voor zeven voorstellingen van Notenkraker on Ice.  
Tussen Kerst en Oud &Nieuw beleefden jong en oud alweer de negende editie van het bekende 
Sprookjesfestival. 

UITGELICHT: 10 jaar Theater de Spiegel 
Op 13 december vond de première plaats van Copyright de Musical in Theater de Spiegel. Deze 
meeslepende musical werd opgevoerd ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van het theater 
aan het Spinhuisplein. Zwolse theaters vroeg Song & Dance Academie / Landstede MBO om deze 
jubileumvoorstelling te maken. “Prachtig om te zien hoe de studenten van de academie, onder 
leiding van regisseur en schrijver William Spaaij, deze sprankelende jubileumvoorstelling hebben 
neergezet”!  
“Ze deden het geweldig. Dit is een mooi voorbeeld van een bijzondere Zwolse samenwerking! Zwolse 
theaters staat al 10 jaar midden in de samenleving. Theater de Spiegel verbindt, raakt en inspireert 
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de inwoners van Zwolle, dat is onze ambitie! We proosten samen met de stad op de volgende 10 
jaar, en genieten samen van een schitterend divers aanbod’, aldus Margreet Wieringa (directeur 
Zwolse theaters). Bij de première waren ongeveer 800 inwoners van Zwolle aanwezig. Na afloop van 
de voorstelling werd het nog even warm in de foyers, waar de Zwolse band ‘That’s what she said’ 
speelde.  
 
Januari 
Jaarlijks keert in de maand januari het Amsterdam Sinfonietta terug, met de concertreeks Breder dan 
Klassiek waarin zij altijd een bijzondere samenwerking hebben met een artiest of band. Dit jaar met 
Rufus Wainwright, wat een bijzonder concert veroorzaakte en publiek tot respectvolle stilte en 
uitzinnige ovaties brengt. Ook in deze maand de start van een bijzondere serie van drie concerten 
Nieuwe Muziek, met onder meer de Componist des Vaderlands, Willem Jeths.  

Februari 
Philippe Geubels (wiens voorstelling in een recordtijd van vijf minuten tweemaal uitverkoopt) speelt 
twee maal De  Spiegel plat.  
Typhoon gaat voor het eerst op theatertournee en gaat in première in Schouwburg Odeon. In totaal 
speelt hij vijf maal voor een uitverkochte Hemminkzaal.  
Schouwburg Odeon blijkt ruim te klein voor O’G3NE en wordt verplaatst naar De Spiegel waar de 
dames, in aanloop naar het Eurovisie Songfestival, met gemak uitverkopen.  

Maart 
De Musical Hair strijkt voor een week neer in De Spiegel en de Nederlandse Reisopera speelt twee 
dagen Don Giovanni. Ook de musial De Marathon speelde twee dagen en keert terug in november 
2017. Serie- en meerdaagse bespelingen zijn voorbeelden van de keuze van Zwolse theaters om 
meer in te zetten op langdurige voorstellingenreeksen.  

April 
Nederlands Danstheater I (NDT I) keert met een zeer grote publieke belangstelling na jarenlange 
afwezigheid weer terug in Zwolle.  
Kinderen (en hun ouders) gaan zelf aan de slag op het toneel tijdens de Kinderen voor Kinderen Doe-
middag en wederom is Theater De Spiegel uitverkocht!   

Mei 
Tijdens Theater na de Dam, een landelijke initiatief waarbij op de avond van Dodenherdenking 
theatermakers zich inzetten om deze dag van bijzondere betekenis te voorzien, spelen de Zwolse 
gezelschappen Boer&Buys, De Jongen Honden en Theater De Makkers een gezamenlijk programma 
in Odeon.  
De voorstelling Ciske de Rat, die zeven voorstellingen speelt in De Spiegel, brengt 5.045 bezoekers op 
de been.  
Voor het eerst is Odeon speellocatie voor het tweedaags dansfestival Moving Futures. Het festival 
presenteert de meest toonaangevende jonge makers van het moment uit de stal van de vijf 
Nederlandse danshuizen. Het publiek krijgt een kijkje achter de schermen van de nieuwe generatie 
hedendaagse dansmakers.  

Juni 
Tijdens het tweedaagse Vier Oost Theater Festival in Odeon, dat zich tegelijktijdig in Deventer, 
Enschede, Hengelo en Zwolle afspeelt, spelen Oostelijke gezelschappen zoals Toneelgroep Oostpool, 
Orkest van het Oosten, Nederlandse Reisopera en Theater Sonnevanck performances en 
voorstellingen op verrassende locaties. In Zwolle een succes, als projectleider vanuit Stichting 4 Oost 
zijn we zeer trots op het bereikte resultaat. De zomer wordt op 21 juni ingeluid door Leo Blokhuis 
met de voorstelling The Summer of Love.  
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Club Cele 
Club Cele bewijst elk jaar dat ze de Stad in Beweging zet. Een bijzondere avond uitgelicht: Schuldig on 
Tour (HUMAN). In verschillende steden door het land werd gekeken naar ons complexe 
schuldensysteem. Zwolle was één van de vijf steden waar de debattour neerstreek tijdens een Club 
Cele avond. Schouwburg Odeon in Zwolle stroomde op 25 januari 2017 vol. Een grotendeels 
vrouwelijk publiek nam deel aan het debat over schulden en armoede. Ook Zwolle heeft te maken 
met complexe schuldenproblematiek zoals die in de serie Schuldig werd belicht. Een Zwolse 
wethouder, deurwaarder, Wehkamp, Rabobank en Delta Wonen gingen onder begeleiding van een 
moderator met elkaar in gesprek.  
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Domein Inhoud: Programmering en Marketing & Communicatie 
 
Terugblik 2016-2017 
Zwolse theaters is een vernieuwend theater, 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 
vraag-gestuurd podium: via dit podium bevorderen we actieve deelname van een groot aantal 
maatschappelijke groeperingen aan de (amateur)programmering van het theater. Zwolse theaters 
heeft ook in seizoen 2016-2017 flexibeler geprogrammeerd, waardoor er ruimte ontstaat om 
succesvoorstellingen terug te halen naar Zwolle, om voorstellingen na bewezen succes in de rest van 
het land alsnog te programmeren en om ruimte te behouden voor actueel aanbod. Met de blijvende 
focus op de vier pijlers toneel, dans, klassiek en jeugdprogrammering wordt Zwolse theaters meer en 
meer het culturele brandpunt van Oost 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. Dat betekent ook dat we iets terug gaan in het aantal voorstellingen, zoals te zien in de 
factsheet 16-17. 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, Kameroperahuis en De Jonge Honden. Ook studenten maken deel uit van de programmering 
onder het label Students On Stage waar studenten van Deltion College en Landstede het podium 
overnemen maar ook de rest van de avond zelf organiseren op het gebied van onder meer 
theatertechniek, gastontvangst en promotie.  
 
We zorgen ervoor dat we de organisatie telkens opnieuw als innovatief centrum in de publieke en 
particuliere belangstelling plaatsen. We creëren een geprojecteerd beeld van Zwolse theaters als 
huis voor podiumkunsten en culturele ontmoetingsplek: een prominent zichtbaar, toegankelijk en 
'gonzend' Zwolse theaters. Met deze doelstelling zijn er in seizoen 2016-2017 413 voorstellingen 
geprogrammeerd, waarvoor 119.112 theaterkaarten werden verkocht. Daarnaast is er in vergelijking 
met vorig seizoen, meer op locatie geprogrammeerd (Grote Kerk bijvoorbeeld) en is er voor meer 
culturele partners in en buiten de stad kaartverkoop georganiseerd (variërend van Het 
Pauperparadijs in Veenhuizen tot een heuse schlageravond in de IJsselhallen). Het totaal aantal 
programma’s komt daarmee op 497, waarvoor 145.038 kaarten werden verkocht. Hiermee is een 
groter publieksbereik gerealiseerd.  
Cabaret en muziek blijven de best bezochte genres, met aan kop in seizoen 2016-2017: Philippe 
Geubels, Theo Maassen, Ronald Goedemondt, Boudewijn de Groot|Henny Vrienten|George 
Kooijmans, Youp van ’t Hek, O3GENE, Claudia de Breij en Jandino Asparaat.  
 
CRM  
Zwolse theaters heeft vorig seizoen 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). Hiermee krijgen we ook 
inzichtelijk hoe ons publiek verdeeld is zodat we hier ambities op kunnen formuleren en de 
marketingstrategie kunnen aanscherpen. Huidige verdeling:  
 

Aantal % Bezoekers omschrijving 

Kernpubliek 5% laatste jaar 4 aankopen of vaker  

Participant 9% laatste jaar 2 of 3 aankopen 
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Passant 36% laatste jaar 1 aankoop 

Prospect  25 % tussen 2 en 1 jaar 1 geleden 1 aankoop 

Inactief 25 % langer dan 2 jaar geen aankoop 

Eindtotaal 100%   

 
Per segment, in combinatie met aangegeven genre-voorkeur, worden er campagnes gedraaid. De 
kennis en ervaring worden gedeeld met de theaters Stichting 4Oost, om zo samen grote stappen te 
kunnen maken.  
 
Online bereik 
Sinds seizoen 2016-2017 maakt Zwolse theaters gebruik van een Google Grants Pro abonnement, 
waarmee we een grotere vindbaarheid realiseren. December 2016 was de beste maand ooit voor 
Zwolse theaters op het gebied van online zichtbaarheid. Maar liefst 117.176 unieke bezoekers 
vonden die maand de website. Zwolse theaters kan gevonden worden via 982 zoekwoorden en 712 
advertenties, die maandelijks worden aangepast op relevantie van aanbod (soort programma) en 
periode (bijv. kerst).  
 
Zichtbaarheid in de stad 
Vele postercampagnes van de bespelers van Zwolse theaters sieren jaarlijks de stad Zwolle, soms ook 
in Deventer, Apeldoorn en bijvoorbeeld Harderwijk. De grootste zichtbaarheidscampagne dit jaar 
was voor de musical De Marathon, waarbij ook verschillende bedrijven en organisaties in de stad 
deelnamen aan bijzondere acties. Voor de Facebook actie kwam een inwoner van Zwolle trots met 
een hele tas vol marathon medailles om zo twee kaarten te winnen voor de voorstelling.  
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Onderwijs, amateurkunst en maatschappelijke partners van Zwolse theaters 
 

Over het seizoen 2016-2017 is Zwolse theaters een partner voor verschillende organisaties met 
uiteenlopende activiteiten. Zowel een plek in het theater voor eigen producties en bijeenkomsten als 
het inhoudelijk vormgeven van een activiteit is mogelijk. Naast de vele bestaande partners 
formuleert Zwolse theaters graag een ambitie voor het seizoen 2017-2018. Het veld van zowel de 
amateurkunst als het onderwijs is constant in beweging. Zwolse theaters zoekt de aansluiting door 
samenwerking met relevante partners in de stad. Hieronder staat een opsomming van de 
gerealiseerde samenwerkingen in seizoen 2016-2017.  
 
De pijler jeugd van Zwolse theaters kent een groei van deelnemers in het seizoen 2016-2017. Zwolse 
theaters investeert in cultuureducatie en talentontwikkeling. Het aanbod van vorig seizoen is gericht 
op alle lagen van het onderwijs, primair onderwijs, voortgezet onderwijs, MBO en HBO. Het aanbod 
heeft bestaan uit bezoek aan voorstellingen, rondleidingen, workshops en “Students on stage” 
waarbij kunstvakstudenten afstuderen op het podium van Odeon. Naast de actieve participatie is 
Zwolse theaters een leerwerkplek voor 135 stagiaires van gerelateerde opleidingen.  
Om het theater aantrekkelijk te maken voor studenten is dit seizoen gestart met een samenwerking 
tussen Buro Ruis en Zwolse theaters. Studentenactiviteiten worden gezamenlijk ontworpen en 
gecommuniceerd. Deze samenwerking wordt in het volgend seizoen geïntensiveerd met als doel de 
drempel zo laag mogelijk te maken voor studenten om het theater te bezoeken.  
 
Naast educatie is talentontwikkeling een speerpunt van Zwolse theaters. Jong talent en jonge makers 
vinden een plek bij Zwolse theaters om tot professionalisering te komen. Er is een samenwerking 
opgestart met theatergroepen De Makkers, Reuring theater en MATROSE. Zwolse theaters heeft in 
dit seizoen tevens een productiehuis opgericht in samenwerking met het Hedon productiehuis. Een 
plek voor experiment en vernieuwing in muziektheater. Naast nieuwe producties is Zwolse theaters 
een partner in het coproduceren met Zwolse gezelschappen zoals The Young Ones. The Young Ones 
is een jongeren gezelschap dat sinds dit seizoen gehuisvest is bij Zwolse theaters en brengt een jonge 
doelgroep de schouwburg in. Ook zijn er projecten opgestart met De Jonge Honden, theater Gnaffel 
en het Kameroperahuis.  
 
TheaterLAB 
Het kunstvakonderwijs is nauw betrokken bij het theater door het TheaterLAB. Een unieke plek die 
de brug vormt tussen binnen schools en buitenschools aanbod. Het TheaterLAB is de 
ontmoetingsplaats tussen de (BIS-)gezelschappen en het kunstvakonderwijs om de talenten van 
morgen een springplank te bieden. Het TheaterLAB is een samenwerking tussen Zwolse theaters en 
het Deltion College. In het komend seizoen wordt deze samenwerking uitgebreid met andere 
kunstvakopleidingen. Het eerste pilot project heeft plaatsgevonden, een masterclass writing van 
Orkater. Een succes dat binnen een dag volgeboekt was met 30 kunstvakstudenten.  
 
Onderwijs 
In seizoen 2016-2017 zijn er in totaal 2697 studenten en scholieren in de theaters geweest. De 
activiteiten waren uiteenlopend van een bezoek van een voorstelling, een workshop of een 
eindproductie die actief hebben geparticipeerd in de programmering en educatietrajecten..  
 
 

Partners PO  Partners VO  

Het Atelier  TAK 

BS De Aquarel Meander College  

De Wilgenburg  Carolius Clusius College  

Het mozaïek  Greijdanus 
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Jenapleinschool Thorbecke  

Het Carillon Vd Capellen 

De Wendakker Linde College ( Wolvega)  

De Schatkamer Het Ambelt  

De Vlieger Landstede  

Geert Groteschool Gymnasium 

De Schatgraver Agnieten College  

 Thomas a Kempis  

 Talentstad  

 Jena XL 

 
MBO & HBO  
Voor de MBO & HBO partners zijn hebben er verschillende activiteiten plaatsgevonden in de 
theaters. De Students on Stage is uitgevoerd met Deltion theater & muziek en Landstede Song & 
Dance. ArtEZ conservatorium is een vaste partner in het opvoeren van de finals in Odeon. Daarnaast 
heeft ArtEZ docent theater besloten om de finals weer in Odeon plaats te laten vinden. Terug van 
weggeweest gaan we deze samenwerking voortzetten in de komende leerjaren.  
Het Windesheim heeft naast bijeenkomsten voor docenten en medewerkers ook veel studenten 
laten meelopen in het theater. CIBAP is tevens een vaste partner in stages, studenteopdrachten en 
bijeenkomsten.  
 
Maatschappelijke partners & amateurgezelschappen  
Naast onderwijs vinden we het belangrijk om de maatschappelijke partners en amateur/ regionale 
gezelschappen te betrekken bij het theater. Onderstaande partners hebben in seizoen 2016-2017 
samengewerkt met Zwolse theaters.  
 

Maatschappelijke partners  Amateur & regionale gezelschappen  

Niek van der Sprong Special Arts  

Isala klinieken  Hens theater 

Rode Kruis  Meru productions 

Museum de fundatie  DIFF dancemasters  

Stadkamer  Thomas Orkest 

Filmhuis Fraterhuis Song&Dance 

Popodium Hedon Melodysingers 

Frion Festival Theater Gnaffel 

Gemeente Zwolle  De Jonge Honden  

Nationaal muziek instrumenten fonds  The Young Ones  

Provincie Overijssel Kameroperahuis  

VVD Ten producties  

COC Zwolle De Vuurvogel 

Lions  Britten strijkorkerst 

Club Cele  Zwols Muziektheater 

De Herberg Xplosief 

Buro Ruis  Zotte Zusjes  

Trias groep  Theatergroep Puur 

Rijnbrink Groep  Theater de Makkers  

TEDx  Toneelvereniging Puck  

Fonds Podiumkunsten Meisjes van plezier  

Iglow Dance Inc 

GDD IJsselland  Jeugdcircus Pavarini 
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Waterschap Richard Schoonhoven 

Ronald McDonald huis Kunstbende  

Groenlinks Jeugdtheaterschool Xapp 

VSB fonds Jeugdtheaterschool Zwolle 

 Theatersport 

 
Ambities 2017-2018  

Voor het seizoen 2017-2018 willen we bovenstaande partners behouden, maar ook uitbreiden of de 
samenwerking intensiveren. Voor het volgend seizoen hebben we daarom een aantal speerpunten 
opgesteld. Hieronder lichten we de grootste pijlers van het seizoen toe.  
 
Productiehuis  
Zwolse theaters introduceert een samenwerkingsmodel waarin het produceren en programmeren 
van theater en het ontwikkelen van talent verenigd zijn. Dit model is opgericht samen met Hedon 
Productiehuis. In ons aanbod gaan vermaak en inhoud hand in hand. In een ontspannen sfeer en met 
plezier laten jonge makers zien wat er toe doet. Wij willen met dit initiatief dé  broedplaats zijn voor 
Zwolle en omgeving. Daarom geven we ruimte aan dat wat in Zwolle en omgeving georganiseerd 
wordt en aan wat aansluit op onze ambitie om de regio te verrijken en te verdiepen. We gaan 
samenwerkingsprojecten aan. Niet alleen met theater, maar ook met maatschappelijke partners 
zoals Waterschap en Frion. We koppelen theater aan muziek, dans en tekst. We geven het talent uit 
de stad hiermee een kans.  
 
Buro Ruis  
Buro Ruis is het samenwerkingsverband van diverse partners in de stad Zwolle gericht op een 
toenemende aantrekkelijkheid van Zwolle als studentenstad; hiertoe worden activiteiten voor 
studenten georganiseerd die bijdragen aan een bruisende en levendige binnenstad van Zwolle. 
De samenwerkingsrelatie tussen Zwolse Theaters en Buro Ruis was al nauw. Vanaf kalenderjaar 2017 
is het echter de bedoeling de Zwolse theaters volwaardig partner en ambassadeur te maken van de 
bruisende studentenstad. Ter overbrugging zit Justin Daems (medewerker Buro Ruis) een jaar lang in 
het theater om de samenwerking handen en voeten te geven. Intentie is een partnerschap aan te 
gaan voor onbepaalde tijd. 

Zwolse gezelschappen  
Zwolse theaters vindt het van belang het lokale en regionale aanbod te versterken. Een 
samenwerking met de producerende gezelschappen ligt daarbij voor de hand. Zwolse theaters vormt 
de ruggengraat voor de gezelschappen die veel lokaal en regionaal publiek aan zich weten te binden. 
Naast de gezelschappen kiest Zwolse theaters voor producties die een leemte opvullen in de regio. 
De producties zijn gericht op een gekozen publiek en staan in het teken van experiment om publiek 
te binden. Jonge makers en acteurs uit het TheaterLAB worden gekoppeld aan de (co)producties 
door middel van audities.  
 
Doordat Zwolse theaters is gaan samenwonen – en werken met theatergroep The Young Ones en 
productiehuis Kameroperahuis versterken we de relatie met deze gezelschappen. Hiermee nemen 
we niet alleen de gezelschappen, maar halen we ook de inhoud voor onze podia in huis. Doordat er 
samengewerkt wordt op gebied van marketing, administratie etc. hebben de gezelschappen door 
deze samenwerking minder kosten  waardoor de gezelschappen meer geld aan de inhoud kunnen 
besteden. Financieel levert deze samenwerking Zwolse theaters niet direct wat op. Wel levert het 
een waarde op die voor de stad van groot belang is. Een sterke culturele sector dient immers  een 
breed maatschappelijk belang want de maatschappelijke betekenis van de culturele sector is groter 
dan vaak wordt aangenomen.  Kunst en cultuur zijn essentieel voor onze samenleving. De waarde die 
de sector creëert komt helaas niet altijd bij de makers terecht.  
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Het theaterpakt is opgericht door de producerende theatergezelschappen in Zwolle. De leden van de 
groep; The Young Ones, De Jongen Honden, Theater Gnaffel, het Kameroperahuis en Zwolse 
theaters, hebben elkaar opgezocht om kennisdeling, samenwerking en culturele initiatieven te 
bewerkstelligen. Daarnaast verzorgt Zwolse theaters steeds meer backoffice activiteiten (financiële 
administratie, HR zaken, marketing) voor een aantal Zwolse gezelschappen waardoor er efficiënter 
gewerkt kan worden en er meer geld beschikbaar blijft voor de inhoud in plaats dat het geld opgaat 
aan overhead.  
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Domein Commercie: sales, sponsoring en collectiviteiten 
 

Omzet 
In seizoen 2016-2017 is er een omzet gerealiseerd van € 763.846. In seizoen 2015-2016 was dat nog 
€ 713.042. Ten opzichte van vorig theaterseizoen is er 7,1% meer omzet binnengehaald.  
 
Aantal Events 
Het aantal events is gedaald t.o.v. vorig theaterseizoen. In seizoen 2016-2017 waren er 191 events 
waarvan 86 events commercieel en 105 events (semi-)amateur.  
De gemiddelde omzet was in seizoen 2016-2017  € 3.898 per event. In seizoen 2015-2016 was dit nog 
€ 3.488 per event. Dat is een stijging van bijna 12%. Ter vergelijking: in seizoen 2013-2014 was de 
gemiddelde omzet per event  € 2.488. In drie jaar tijd is de gemiddelde omzet per event gestegen 
met 57%. 
 
Mooiste events 

- Thorbecke lezing met Mark Rutte – veel media-aandacht en landelijke bekendheid 
- Chef´s Revolution van De Librije – duizenden bezoekers, aanwezigheid internationale 

sterrenchefs, veel media-aandacht, mooie samenwerking met partners Spinhuisplein (Librije 
/ theater De Spiegel / Old Vic / Nibourg / Bulthaup) 

- Holland´s Got Talent – uitgezonden op nationale TV. 
- 25-jarig jubileumevent Wadinko – Afscheid oprichting Bernard van Dijk, genodigden waren 

bestuurders, ondernemers en investeerders groot regio Zwolle 
- TEDx Zwolle – Wereldwijd bekend concept waarbij diverse ondernemers en sprekers de 

TEDtalk van 20 minuten gaven over hun meest innovatieve productie/dienst. Ondernemers 
uit Zwolle en omgeving waren betrokken bij dit event.  

- Groene Welle Bloemenshow – De opleiding Bloemen van Groene Welle organiseerde in 
samenwerking met Buro Ruis een spectaculaire modeshow met bloemsierkunst. De 
bloemstukken werden getoond aan het publiek door middel van een modeshow met catwalk 
en cameraregistratie/videoprojectie. In de foyer waren de bloemstukken daarna te 
bewonderen en werden de studenten beoordeeld door een vakkundige jury.  

- Tref-ik Verkeersquiz – honderden leerlingen van groep 6 van Zwolse basisscholen komen in 
Schouwburg Odeon voor de jaarlijkse verkeersquiz. Een win-win situatie: de jeugd komt in 
aanraking met theater & cultuur en leert tevens op spelende wijze de verkeersregels. Hoewel 
subsidie voor dit evenement onder druk staat is het van belang dat dit evenement jaarlijks 
terugkeert.     

 
Branches 
In seizoen 2016-2017 is de meeste omzet gehaald uit klanten die komen uit de branche Onderwijs & 
Educatie, Theater & Gezelschap en Entertainment & Eventburo. Vooral de branches Onderwijs & 
Educatie en Theater & Gezelschap zijn afgelopen seizoen sterk gestegen. Dit komt door meer events 
van onderwijsinstellingen als Windesheim. Daarnaast hebben waren er meer voorstellingen van 
(theater)gezelschappen als Britten, Pavarini en het Smartlappenfestival. Het aantal events uit de 
branche Entertainment & Eventburo is gedaald. Van 34 aanvragen in seizoen 2014-2015 naar 23 
aanvragen in seizoen 2015-2016 naar 20 aanvragen in seizoen 2016-2017. Hoewel de daadwerkelijke 
omzet gelijk gebleven is, is dit wel opmerkelijk. Voor seizoen 2017-2018 wordt deze branche één van 
de speerpunten, mede vanwege de hoge gemiddelde omzet per event.  
 
Verdeling Odeon versus De Spiegel 
In seizoen 2016-2017 hebben 123 events plaatsgevonden in Schouwburg Odeon. Deze events 
hadden een gezamenlijke omzet van € 351.000,--. In seizoen 2015-2016 hadden we in Schouwburg 
Odeon 133 events met een gezamenlijke omzet van € 273.000,--. Dit is een omzetstijging van 29%. 
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In Theater De Spiegel hebben in seizoen 2016-2017 in totaal 68 events plaatsgevonden met een 
gezamenlijke omzet van € 394.000,--. Vorig theaterseizoen hadden we in Theater De Spiegel 71 
events met een gezamenlijke omzet van € 434.000,--. Dit is een omzetdaling van 9%. De 
voornaamste reden voor deze omzetdaling is dat er in seizoen 2015-2016 veel éénmalige grote 
events hebben plaatsgevonden in theater De Spiegel, zoals het Koningsconcert, het jubileum van Van 
Wijhe Verf en de Sociale Top van VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten). 
 
Overige noemenswaardige ontwikkelingen 
Door het wegvallen van de locatie van Theatergroep The Young Ones vinden diverse 
onderwijsinstellingen de weg naar Zwolse theaters (Meander College, Basisschool Het Mozaiek en 
Stichting Dance inc.) 
Een groot aantal amateur en semi-amateur evenementen zijn wegens succes verplaatst van 
schouwburg Odeon naar theater De Spiegel (w.o. DIFF Dance Center, Dansschool Bruinewoud, 
Dansstudio Maschenka). 
Een aantal grote lokale instellingen & organisaties is gestart met bezuinigingsrondes, waaronder 
Rabobank IJsseldelta, Windesheim & Isala, wat komend seizoen invloed gaat hebben op de omzet 
van Zwolse theaters.  

 
Top 10 klanten commercieel 
1. Stichting Carnavalsconcert 
2. Librije met Chef’s Revolution 
3. Isala 
4. Windesheim 
5. Gemeente Zwolle 
6. Blue Circle (Holland’s Got Talent) 
7. Stichting Regio Zwolle Congres 
8. Wadinko 
9. ABN AMRO Nederland 
10. Rabobank IJsseldelta 
 
Top 10 klanten (semi) amateur 
1. ArtEZ 
2. DIFF Dance Centre 
3. Frion 
4. Gymnasium Celeanum 
5. Greijdanus College 
6. Jachin Letwory 
7. Britten – Jubileumconcert 
8. Museum De Fundatie 
9. Buro Ruis 
10. Stichting Lente 
 
Sponsoring 
Zwolse theaters richt zich op de verwerving van sponsorgelden uit de particuliere markt én 
bedrijven/organisaties. Afgelopen seizoen is een groot aantal van de aflopende sponsorcontracten 
(10-jarige contracten) verlengd. Hoewel de economische crisis en de sterk toenemende concurrentie 
op de sponsormarkt er voor zorgt dat het binnenhalen van sponsoren een stuk lastiger is, hebben we 
toch een groei kunnen realiseren. Dit heeft te maken met een nieuwe strategie en door het 
aantrekken van een commerciële medewerker op deze functie. 
Na langdurig overleg met Sociëteit Cortegaerdt over een vervolg van de samenwerking zijn in juni jl. 
de handtekeningen gezet onder een hernieuwde samenwerking voor vijf jaren. Tevens zijn 
contracten van sponsoren als Rabobank IJsseldelta, Dommerholt Advocaten, Hemmink, Wadinko en 
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Schagen Groep weer verlengd. De Rabobank heeft daarbij aangegeven geen naamsponsor meer te 
willen zijn van de Grote Zaal in theater de Spiegel, maar het sponsorcontract op een andere wijze te 
willen invullen. Zij participeren nu o.a. in Club Cele.  
Het komende seizoen gaan we door met de hernieuwde strategie om nieuwe sponsoren aan Zwolse 
Theaters te binden, o.a. door een betere focus op relatiebeheer en het vergroten van het regionale 
en lokale netwerk.  
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Domein Productie: een producerend theater 
 

Met ingang van het nieuwe theaterseizoen 2017-2018 willen we niet langer alleen rekening met het 
landelijke aanbod hoeven houden. In het komend jaar gaan we een aantal van de voorstellingen zelf 
(laten) maken en nemen zo de regie op de inhoud van het aanbod op onze podia. We gaan ook 
optreden als (co)producent of we verstrekken samen met verwante theaters opdrachten aan 
theatermakers. Ook met gesubsidieerde gezelschappen maken we al in een vroeg stadium 
meerjarenafspraken die niet alleen de zakelijk kant, maar ook de inhoudelijke kenmerken van 
producties omvatten. Hoe succesvoller we zijn in de opgave om de financiële basis te verstevigen, 
hoe beter we de producerende rol kunnen spelen. 
Zwolse theaters wil niet alleen een theater zijn, maar ook (mede) de regie voeren over de 
programmering van de diverse podia in de stad. Te denken valt aan De Grote Kerk en het 
Stadsfestival. Door samen op te trekken met poppodium Hedon en de Zwolse musea kunnen we 
bijzondere projecten maken voor een groot publiek. Door daarbij ook allianties aan te gaan met het 
(creatieve) onderwijs in de stad kunnen we de stad ook voor een jonger publiek interessanter maken. 
Met het produceren van voorstellingen en evenementen nemen we een gecalculeerd 
investeringsrisico, maar daar staat tegenover dat we meer kunnen verdienen als een voorstelling of 
een evenement goed verkoopt. De opbrengsten zijn daarmee niet langer alleen voor de producent 
maar komen ook ten goede aan Zwolse theaters. 
In de bestaande organisatie is per april 2017 een apart domein opgericht waarin de productie en 
programmering worden gebundeld. Deze beweging, naar een ondernemend theater, kunnen we 
maken omdat Zwolse theaters solide en financieel gezond is. Dit nieuwe domein productie zorgt voor 
een hoogwaardige en verrassende interne als externe aanvullende programmering met een zo groot 
mogelijke maatschappelijke impact en realiseert een groot bereik in Zwolle door o.a. verbinding te 
leggen met culturele, educatieve en zakelijke partners met als doel Zwolse theaters een nieuw eigen 
gezicht te geven die niet alleen gericht is op in house programmering. De focus van Domein 
Productie komt te liggen op het produceren van festivals, theatervoorstellingen, externe (zakelijke) 
events, technisch faciliterend, projectmanagement, produceren, advies, opleiding en 
talentontwikkeling. De eerste grote opdracht voor dit domein is reeds binnen: het Stadsfestival 
Zwolle. 
Ten behoeve van financiële risico beheersing voor Zwolse theaters is er een aparte stichting 
opgericht waarbinnen grote evenementen geproduceerd gaan worden. Deze stichting heeft Stichting 
Blauwvingerproducties. 
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Domein Gast 
 
Bij het domein Gast draait alles om hostmanship. Het programma van Hostmanship staat centraal in 
de selectie, opleiding en begeleiding van onze medewerkers. Onze missie is:  door onze gastvrijheid 
op het allerhoogste niveau wordt een unieke beleving in het theater en Café Foyé waargemaakt en 
daarmee weten wij gasten aan ons te binden.  
 
Afgelopen jaar heeft voor domein Gast in het teken gestaan van samenvoegen.  We hebben 
toegewerkt naar één team - één taak: dit betekent dat niet bij ieder evenement of voorstelling zowel 
een leidinggevende bij de horeca als bij gastontvangst staat, maar één floormanager voor zowel 
horeca als gastontvangst. Voor artiest, gast en medewerkers is zo helder wie de verantwoordelijke 
op de vloer is. Naast de huidige drie evenementenbegeleiders zijn er dan ook een tweetal 
horecacollega’s opgeleid als floormanager en hebben de evenementenbegeleiders, voor zover dat 
nodig was,  training gehad in het aansturen van het horecamedewerkers. Alle medewerkers binnen 
het domein zijn inzetbaar op de verschillende taken bij horeca, gastontvangst en kaartverkoop.  
Hierdoor hebben wij afgelopen jaar duidelijke efficiëntie slagen kunnen maken in de planning en 
heeft dit een besparing voor Zwolse theaters op geleverd.  
 
Het domein Gast heeft het afgelopen seizoen wederom gebruik kunnen maken van de inzet van 
stagiaires van het Deltion College bij onder andere kaartcontrole, garderobe en zaalwacht tijdens 
voorstellingsavonden waardoor wij weer de mogelijkheid hadden om veel stagiaires te laten 
kennismaken met de beginselen van gastontvangst en ze praktijkervaring te laten opdoen. We leren 
studenten onze doelen door ze in de praktijk te begeleiden in de gastontvangst. Meer dan honderd 
mbo-studenten van de opleiding Luchtvaartdienstverlening liepen stage bij Zwolse theaters.  
 
Zwolse theaters heeft een grote groep vrijwilligers. Vrijwilligers voelen zich verbonden met Zwolse 
theaters en zetten zich minimaal twee keer per maand met heel veel plezier in voor het ontvangst 
van onze gasten. Inmiddels hebben we de inzet van vrijwilligers uitgebreid naar Schouwburg Odeon. 
Ook daar zijn ze van toegevoegde waarde voor een unieke theaterbeleving.   
 
Café Foyé 
Café Foyé heeft het afgelopen jaar een duidelijke positieve ontwikkeling doorgemaakt. Er is kritisch 
gekeken naar de inkoop- en personele kosten. Het jaar hebben wij dan ook, in tegenstelling tot vorig 
jaar, met duidelijke zwarte cijfers kunnen afsluiten.  
Door meer en meer activiteiten te organiseren, zoals de uitslagenavond na de verkiezingen in maart 
en de salsa-maandagochtenden, wordt Café Foyé meer en meer de culturele hotspot, waar mensen 
ook graag komen als er geen voorstelling is.  
 
Koperen Kees 
Ook 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 gastvrijheid. 
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 borrelarrangementen. De door het 
commerciële team van Zwolse theaters binnengehaalde congressen en evenementen in Theater De 
Spiegel worden gecaterd vanuit Koperen Kees. 
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Domein Uitvoering: Financiën, HRM, ICT en Techniek 
 

Financiën 
Het team Financiën heeft het afgelopen seizoen gewerkt aan het verder optimaliseren van de 
systemen. Door het inzetten van stagiairs voor de basiswerkzaamheden kunnen de vaste 
medewerkers meer tijd besteden aan de rapportages en analyses. De inzet van een externe 
financieel manager heeft bijgedragen aan de verder professionalisering van het team. 
 
HRM 
Voor theaterseizoen 2016-2017 geldt dat HR de lijn die in 2015-2016 heeft ingezet vervolgd.  
In juni 2017 zijn er 35 medewerkers in dienst bij Zwolse theaters. Zij zijn goed voor een totaal van 29 
fte. Ten opzichte van seizoen 2015-2016 is het personeelsbestand van Zwolse theaters met drie 
medewerkers en drie fte gedaald. Dit valt te verklaren door de reorganisatie in 2016 waarbij Zwolse 
theaters gedwongen afscheid heeft moeten nemen van een aantal medewerkers. De flexibele schil 
van Zwolse theaters is goed voor 49 medewerkers ten opzichte van 53 in 2015-2016.  
In 2016-2017 is er een aantal nieuwe functies ontstaan die bijdragen aan het realiseren van de 
doelstellingen van Zwolse theaters die beschreven zijn in het beleidsplan 2017-2020.  
De inzet van stagiaires is iets gedaald van 135 stagiaires in seizoen 2015-2016 naar 110 stagiaires in 
seizoen 2016-2017. 
 
De medewerkers waar we in 2016 gedwongen afscheid van hebben genomen zijn in 2016-2017 
begeleid bij het zoeken naar ander werk met behulp van outplacement trajecten en opleidingen. Een 
aantal van hen heeft inmiddels een andere baan gevonden en een aantal nog niet. Voor deze oud-
medewerkers geldt dat zij in 2017-2018 verder geholpen worden bij het vinden van een nieuwe 
baan. Zwolse theaters neemt hierin haar verantwoordelijkheid omdat het een goed werkgever wil 
zijn, maar ook omdat Zwolse theaters de B3 status heeft waardoor de rekening van het UWV 
rechtstreeks bij Zwolse theaters terugkomt.  
 
In 2016-2017 heeft HR een reeks competentieprofielen opgemaakt, inclusief inschaling conform cao 
Nederlandse Podia.. In 2016-2017 zijn beoordelings- en functioneringsgesprekken gevoerd aan de 
hand van de nieuwe competentieprofielen. 
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 
leidinggevenden 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 seizoen 2016-2017 geldt een gemiddeld ziekteverzuimpercentage van 6,13%. De gemiddelde 
meldingsfrequentie in 2016-2017 is 0,78. De gemiddelde ziekteverzuimduur is 21,46 dagen. Het 
ziekteverzuimpercentage ligt hoger dan het streefcijfer van 2016-2017. Dit valt te verklaren door met 
name langdurig ziekte van één medewerker die, vanwege het kleine personeelsbestand, een 
bovengemiddelde druk legt op het ziekteverzuimpercentage. De totale verzuimkosten over seizoen 
2016-2017 zijn € 65.521,- (5,19% van de totale loonkosten). 
 
Aan het einde van seizoen 2016-2017 heeft Zwolse theaters een Medewerkers Tevredenheids 
Onderzoek (MTO) uitgevoerd. De algemene tevredenheid is te duiden met een 6,5. De uitkomsten 
van het onderzoek laten zien dat Zwolse theaters beschikt over zeer betrokken personeel. De 
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vragenlijst is maar liefst door 88,4% van de medewerkers ingevuld. Medewerkers zijn over het 
algemeen trots op Zwolse theaters en blij met de inhoud van het werk. De uitkomsten zijn gedeeld 
met alle medewerkers van Zwolse theaters. Het MT van Zwolse theaters koppelt de actiepunten, 
voortkomend uit de uitkomsten van het onderzoek, aan de doelstellingen per domein. 
 
Voor een aantal HR-speerpunten is het in 2016-2017 nog niet gelukt een start te maken. Het gaat 
hierbij om strategische personeelsplanning en het identificeren van aanwezig talent, de ontwikkeling 
van een corporate opleidingsplan, het delen van kennis in- en extern, het maken van gericht werving- 
en selectiebeleid en het opstellen van een HR workflow. Deze speerpunten schuiven op naar seizoen 
2017-2018. In 2017 is voor het ouderenbeleid een eerste aanzet gemaakt. In 2017-2018 zal dit verder 
vorm moeten krijgen. 
De bhv’ers van Techniek en Gastontvangst zijn dit jaar getraind met een herhalingstraining. 
 
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 
verantwoordelijk 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 technische installaties bij voorstellingen en verhuringen, voor ontvangst en faciliteren van het 
(theater)gezelschap. 
 
Gebouw en investeringen 
Met gemeente worden gesprekken gevoerd over de demarcatielijst en de daaraan gekoppelde 
Meerjaren Onderhouds Planning voor de beide theaters. Aanleiding voor deze gesprekken is de 
jaarlijkse dotatie op de voorziening welke vanaf 2017 verhoogd wordt naar € 77.500,--. De dotatie 
aan deze voorziening wordt vastgesteld door de gemeente Zwolle (brief gemeente d.d. 19-8-2016 
PUSL1608-051).  
Uitgangspunt bij deze gesprekken wat betreft Zwolse theaters is dat het theater naar draagkracht 
bijdraagt aan de investeringen waarbij onderhoud vastgoed en infrastructuur onder 
verantwoordelijkheid en voorziening van gemeente valt, en onderhoud theater-gerelateerde 
activiteiten onder verantwoordelijkheid en regie van Zwolse theaters. Grote geplande investeringen 
worden daarbij opgenomen in de voorziening, waaronder de trekkenwand  voor Schouwburg Odeon 
die per 2021 vervangen moet worden. Noodzakelijk onderhoud aan vastgoed en Infrastructuur en 
vervangingsinvestering, waaronder de trekkenwand De Spiegel, is voorzien bij de gemeente Zwolle. 
 
Afgelopen seizoen is er geïnvesteerd in de look & feel van theater De Spiegel ter verbetering van de 
uitstraling en van de gastontvangst. De bar in de foyer op de eerste etage is volledig vernieuwd en op 
een nieuwe plek gekomen waardoor er een veel intiemere sfeer is ontstaan in deze grote ruimte en 
de doorstroom van publiek verbeterd is. De Scania foyer heeft een grote transitie ondergaan met 
een nieuwe bar en met een nieuwe plaats voor de garderobe waardoor de doorstroom van publiek 
weliswaar verbeterd, maar nog lang niet ideaal is. Om de doorstroom van publiek bij de ingang 
verder te verbeteren is een veel grotere ingreep in de gevel noodzakelijk. Hiervoor ontbreken echter 
de financiële middelen.  
Hiermee is fase 1 van deze herinrichting afgerond. De barren op de overige verdiepingen moeten nog 
heringericht worden. Verder moet het meubilair in de foyers deels vernieuwd worden.  
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.  
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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 weer volop in gebruik en ook hier is de foyer opnieuw in gericht volgens 
concept van Cafe Foye.  
 
In theater De Spiegel hebben de ruimtes in de kelder  een nieuwe bestemming gekregen als 
TheaterLAB, een mooie samenwerking met Deltion College. Deze samenwerking gaat in seizoen 
2017-2018 voortgezet en verdiept worden.  
Het Kameroperahuis heeft met haar kantoor haar intrek genomen in Theater De Spiegel. Hiermee is 
de samenwerking met dit gezelschap verdiept en werken we nog meer samen. Kameroperahuis 
maakt gebruik van de repetitieruimtes in De Spiegel en houdt kantoor op de derde verdiepen.  
In Schouwburg Odeon is een kantoorruimte ter beschikking gesteld aan The Young Ones. Zij houden 
daar kantoor en maken gebruik van de zalen in het theater. Door deze samenwerking kan er een 
extra impuls gegeven worden aan het programma Talentontwikkeling.  
 
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 dankzij een betere en efficiëntere urenplanning verder naar 
beneden gebracht. Er heeft wel een verschuiving plaatsgevonden van vaste loonkosten naar kosten 
voor inhuur van technische medewerkers. Hierdoor  kunnen te maken uren direct gekoppeld worden 
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 organisatie specifieke software en planning en 
ticketverkoop is intern georganiseerd door een applicatiebeheerder. Het ICT-beleid wordt vanuit een 
interne stuurgroep gecoördineerd.  
De applicaties zijn verder doorontwikkeld, met name op het vlak van managementinformatie en 
forecast. Deze ontwikkelingen zullen verder geoptimaliseerd worden in seizoen 2017-2018. 
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Governance 
Raad van Toezicht 
De Stichting Zwolse theaters heeft een Raad van Toezicht (RvT). Deze raad is 9 keer bijeen geweest in 
het seizoen 2016-2017. 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 | aftredend per 1 juli 2017 
T. Bodewes - aangetreden 1 januari 2013 | 1ste zittingstermijn eindigt op 1 januari 2017 | 2de 
zittingstermijn als voorzitter RvT eindigt op 1 januari 2021 
R. Kooijman - aangetreden 29 juni 2007 | zittingstermijn verlengd met 1 jaar tot 1 juli 2016 
|zittingstermijn verlengd tot 1 januari 2018 
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 2015-2016, de begroting voor theaterseizoen 2017-2018, de meerjarenbegroting, 
beleidsplan 2017-2020, MTO, Stichting Horeca Zwolse theaters, de gemeentelijke bezuinigingen, de 
ontwikkeling van de organisatie, 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. Verder is er met de RvT een profiel opgesteld 
ten behoeve van de werving van een nieuwe directeur/bestuurder door het begin mei 
aangekondigde vertrek van de huidige directeur/bestuurder per 6 september 2017.  
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.  
 
De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen: 
Gaston Sporre 
Nevenfuncties: 

 Voorzitter RTV Oost 

 Lid RvT Museum De Fundatie 

 Commissaris AEB (Afval Energie Bedrijf) Amsterdam  

 Lid Vereniging Achmea 

 Lid Economic Board Zwolle 

 Voorzitter Intermezzo 

 Voorzitter Bas van de Goor Foundation 
 
Thecla Bodewes 
Hoofdfunctie: DGA Thecla Bodewes Shipyards 
Nevenfuncties: 

 Voorzitter Dutch Trade & Investment Board (DTIB) 

 Voorzitter Raad van Toezicht Zwolse theaters 

 Voorzitter Raad van Commissarissen Scania 

 Vice voorzitter Raad van Toezicht AMREF Flying Doctors 

 Lid Raad van Toezicht Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij 
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 Lid Academie De Gouden Ganzenveer 

 Lid Advisory Board Syntus 

 Lid Raad van Advies Stoomsleepboot ‘De Furie’ 
 
Rien Kooijman 
Hoofdfunctie: Financieel economisch adviseur/partner Zorgadviseurs.nl 
Nevenfuncties: 

 Lid RvT Jeugdbescherming Overijssel 

 Lid RvT Katholieke Pabo Zwolle 

 Lid RvT Rosengaerde 

 Lid RvT Stichting 4 Oost 

 Lid RvC Wezo nv 

 Bestuur Personal Service Dogs 
 
Marcel van Vilsteren 
Hoofdfunctie: Register makelaar & taxateur o.z. - de Graaf van Vilsteren bv, Makelaars o.g. 
Nevenfuncties: 

 Voorzitter van de Stichting Lions Helpen 

 Lid van het bestuur van het Johan Cele Gala 

 Voorzitter de Stichting Zwols Kegelhuis 

 Penningmester van de FIABCI , chapter Nederland ( internationale vastgoed organisatie) 

 Lid van de Stichting Lions Nieuwjaarsconcert 

 Lid van de Franchiseraad van Garantiemakelaars Nederland 
 
Coby Zandbergen 
Hoofdfunctie: Voorzitter - College van Bestuur Cibap 
Nevenfuncties: 

 Vice voorzitter Stichting Grote Kerk Zwolle 

 Voorzitter Creative Board Zwolle 
Voorzitter Stichting Stadsfestival Zwolle 

 

Ondernemingsraad in het seizoen 2016 - 2017 
Het seizoen 2016 - 2017 heeft voor de OR in het teken gestaan van bouwen, vernieuwen en naar 
buiten treden. De blauwdruk voor de nieuwe organisatie van Zwolse theaters was neergelegd in 
seizoen 2015-2016 en heeft geresulteerd in vijf nieuwe domeinen. De OR heeft zich dit seizoen 
kunnen richten op inhoudelijk verdieping van de domeinen en de organisatie. Om de domeinen 
verder vorm te geven zijn er gesprekken gevoerd met Thomas van Dalen, organisatiestrateeg. Deze 
gesprekken met medewerkers, MT en de directie vormden het nieuwe beleid voor 2017- 2020. De 
uitkomsten van deze gesprekken zijn gepresenteerd in een personeelsbijeenkomst en gaven het 
belang aan van delen tussen de domeinen.  
 
Een andere ontwikkeling die mede door de OR is geïnitieerd is het medewerkers 
tevredenheidonderzoek. Na roerige tijden van bezuiniging en transitie is gekozen voor een nul 
meting. Hoe staat de organisatie er nu voor, waar zijn we tevreden over en waar ligt de verbetering. 
Het onderzoek gaf een duidelijke uitkomst van positieve uitschieters en grote punten van 
verbetering. De OR voert gesprekken met de werknemers en heeft iedere eerste maandag van de 
maand een OR uurtje. Hier kan iedereen aanschuiven om vragen te stellen, maar vooral om het 
gesprek aan te gaan over de organisatie. Aan de hand van deze informatie en gesprekken tussen de 
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OR onderling komen we in oktober, mits er genoeg input is gegeven, met een advies richting de 
bestuurder over een vervolg op het onderzoek.  
 
Als laatst is de OR in dit seizoen, na de OR verkiezingen, veranderd van samenstelling. Twee vaste 
leden zijn blijven zitten en aangevuld met verkozen vertegenwoordigers uit andere domeinen. Twee 
nieuwe leden van de OR hebben een training gevolgd en de uitkomsten hiervan gedeeld. Een 
visiestuk voor de OR en het beleidsdocument vormen een goede basis voor de OR in het volgende 
seizoen. Speerpunt is voor de OR zichtbaarheid binnen de organisatie. Met het OR-uurtje en updates 
in de nieuwsbrief hebben we hier de eerste stappen in gezet. Wij willen graag dat de OR een 
proactieve rol aanneemt bij Zwolse theaters en als gesprekspartner voor iedereen op kan treden.  
 
Namens de Ondernemingsraad van Zwolse theaters,  
Valentijn van der Mieden, Natasha Stille, Mirjam Reimink, Muriel Huijbrechts en Anne van Uum.  
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Vooruitblik op seizoen 2017-2018 
 

Het nieuwe seizoen wordt geprogrammeerd vanuit die visie van het beleidsplan 2017-2020 van 
Zwolse theaters. Met een frisse blik kijken we vooruit en maken we keuzes op gebied van 
programmering en 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 het Stadsfestival Zwolle waarvan Zwolse 
dit jaar voor de eerste keer optreedt als producent.  
Verder verheugen wij ons op de musical Fiddler On The Roof die Zwolle, als één van de acht steden 
van Nederland zal aandoen en naar alle andere grote en kleine voorstellingen die wij voor het 
seizoen 2017-2018 geprogrammeerd hebben. 
 
We zullen komend seizoen hard werken aan het uitbouwen van het nieuwe Domein Productie om 
onze producerende ambities waar te maken. Verder zullen we ons inzetten voor financiële groei op 
gebied van congressen en evenementen 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. 
 
Afgelopen seizoen hebben we groots ingezet op ons programma talentontwikkeling in het 
TheaterLAB. Deltion College is hierin als eerste onderwijsinstelling de samenwerking aangegaan met 
Zwolse theaters. We verheugen ons op  het vervolg van onze samenwerking met Deltion College in 
het TheaterLAB in Theater De Spiegel. Samen met poppodium Hedon is er een plan opgesteld voor 
het starten van een gezamenlijk productiehuis voor talentontwikkeling. Dit programma kan 
aankomend seizoen doorgezet worden mede dankzij een financiële bijdrage van de Provincie 
Overijssel.  
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Slotwoord 
 

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 nog efficiënter in te richten. 
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 om de nieuwe bezuinigingsopdracht succesvol uit te kunnen voeren. 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. 
 
De afgelopen jaren is alles op alles gezet om een goede vertreksituatie te realiseren voor de 
toekomst van Zwolse theaters. Ik kijk vol verwachting en vertrouwen uit naar seizoen 2017-2018. 
Zwolse theaters is 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 kunnen gaan bewandelen. 
 
Na 3,5 jaar directeur/bestuurder geweest te zijn van Zwolse theaters neem ik per 5 september 2017 
afscheid van Zwolle en van Zwolse theaters om met ingang van 6 september 2017 aan het werk te 
gaan als directeur van het DelaMar Theater in Amsterdam 
 
Ik dank alle medewerkers van Zwolse theaters 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 mij als 
directeur/bestuurder. 
 
De gemeente Zwolle ben ik zeer erkentelijk voor de goede verstandhouding en steun voor Zwolse 
theaters in woorden en daden. 
 
 

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 
Augustus 2017 
 
 


