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SAMENVATTING
Het resultaat van dit onderzoek is een concept voor een nieuw en eigentijds cultuurbedrijf. Een bruisend Huis voor
Jonge Cultuur in het hart van de vele culturele community’s die Apeldoorn rijk is. Een huis waar het beste dat
Nederland te bieden heeft op het gebied van popmuziek, film, jong theater, dans, literatuur en beeldende kunst te
zien en te beleven is. Waar je, wanneer je geïnspireerd bent door wat je gezien en meegemaakt hebt, meteen aan de
slag kunt bij inspirerende kunstenaars/docenten die je met hun workshops, cursussen en trainingen graag meenemen
op een reis naar je eigen cultureel talent. En huis waar je je eigen talenten, samen met anderen, kunt tonen aan een
groot publiek.
Om dat te realiseren is een fusie van Gigant en Markant de beste optie. Een samengaan is geen overname van de één
door de ander. Er is géén sprake van een bedrijf ‘dat moet opdraaien’ voor de problemen van de ander. Het wordt
géén multifunctioneel gemeenschapshuis voor alles dat naar verloop van tijd geen eigen kleur of gezicht meer heeft.
Het is en blijft- en wordt nóg meer- een Huis van culturele professionals. Het is en blijft een poptempel. Alleen één
waar vijf avonden per week concerten zijn in alle mogelijk muzieksoorten; waar jong talent een podium vindt. Waar
theatersporters, musici, breakdancers, dJ’s, hip hoppers, dansers, zangers, beeldend kunstenaars, theatermakers,
schrijvers, filmers en multi-media-nerds thuis zijn en bijeenkomen in studio’s, lesruimten en ateliers. Een plek waar
alle inwoners van Apeldoorn die jong zijn of zich jong voelen kunnen genieten en hun eigen talenten kunnen
ontdekken. Bekende artiesten, kunstenaars en kunstenaars-in-de-dop, meesters en gezellen werken samen in een
inspirerend huis waar verbeeldingskracht alle ruimte krijgt.
Om de doelstellingen en ambities van het nieuwe bedrijf succesvol te kunnen realiseren is aanpassing van het pand
aan de Nieuwstraat s beslist noodzakelijk. De details van de aanpassingen en de bekostiging daarvan, vallen buiten
het bestek van dit onderzoek.
We schetsen drie scenario’s gebaseerd op fusie, afhankelijk van het beschikbaar te stellen subsidie. En dat is heel
relevant: er is immers serieus geld nodig voor bedrijfseconomisch herstel. Wanneer de instellingen dat uit de
bestaande exploitatie moeten betalen, gaan ze – in scenario 1 en (in mindere mate) scenario 2 – de eerste 3 jaar qua
output magere jaren tegemoet.
Na afronding van het verandertraject en een krachtig herstel, kan het schip op volle kracht gaan varen en wordt de
output in concerten, voorstellingen, projecten en programma’s rijker en meer divers dan ooit en is de verbinding met
de stad en haar inwoners sterker dan ooit.
In scenario 1 wordt ‘op de winkel gepast’ en wordt noodzakelijkerwijs sterk gesneden in de output.
Scenario 2 schetst een ‘verandering met ambitie’. Er wordt geïnvesteerd in een nieuw en eigentijds cultuurbedrijf dat
bedrijfseconomisch toekomstbestendig is.
e
Scenario 3 onderbouwt een grotere culturele ambitie en schetst wat die investering de 11 stad van het land op zou
kunnen leveren.
En tenslotte blijft het mogelijk dat ieder van beide organisaties autonoom blijft. Dan blijft het noodzakelijk om òf het
subsidie op te plussen òf financieel stevig te reorganiseren. In het laatste geval wordt de output minder en de
inhoudelijke meerwaarde blijft beperkt: beide bedrijven blijven doen wat ze al deden. Bij een fusie (wordt de output
ook tijdelijk minder - maar) ontstaan interessante nieuwe kansen die passen bij een nieuwe tijd.
Daarover gaat dit onderzoek.

Veel leesplezier.
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INHOUD
HOOFDSTUK 1

INLEIDING

blz. 4

Een fusie als oplossing voor een financieel probleem is zelden een geslaagde operatie.
Ook de aanname dat een fusie vanzelf leidt tot kostenbesparingen blijkt in de praktijk zelden waar te zijn.
Daarvoor is meer nodig. De vraag luidt voor welke problemen een fusie mogelijk een oplossing zou kunnen zijn.

HOOFDSTUK 2

ANALYSE VAN DE SITUATIE

blz. 6

Om op de vraag uit hoofdstuk 1 een goed antwoord te kunnen geven, brengen we de actuele omgeving waarin beide
bedrijven opereren in kaart en de actuele situatie van beide bedrijven zelf.

HOOFDSTUK 3

IS EEN FUSIE IS DEZE SITUATIE DAN EEN REËLE OPTIE?

blz. 9

We verkennen kansen en beschrijven een nieuwe bedrijfsfilosofie gebaseerd op veranderingen in de culturele
omgeving en de markt.

HOOFDSTUK 4

EEN NIEUWE BEDRIJFSFILOSOFIE

blz. 12

We schetsen een inhoudelijk programmatisch aantrekkelijk perspectief passend in de huidige tijd.

HOOFDSTUK 5

BEDRIJFSECONOMISCHE UITWERKING

blz. 18

We onderzoeken of- en hoe die bedrijfsfilosofie vertaald kan worden in een gezonde bedrijfsvoering.

HOOFDSTUK 6

VAN DE HUIDIGE NAAR DE NIEUWE SITUATIE

blz. 26

Uit de vorige hoofdstukken blijkt dat het wel mogelijk en zelfs aantrekkelijk zou kunnen zijn. De noodzakelijke
ingrepen zijn de eerste twee jaar pijnlijk. We schetsen de stappen die nodig zijn om – indien gewenst - van de huidige
naar de gewenste situatie te komen.

HOOFDSTUK 7

FINANCIEEL KADER BIJ FUSIE

blz. 30

We schetsen het financieel kader in de vorm van 3 mogelijke financiële scenario’s en beschrijven globaal per scenario
wat wel en niet geleverd kan worden voor het beschikbaar subsidie.
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HOOFDSTUK 1
INLEIDING
Alle grote culturele instellingen van Apeldoorn staan voor financiële en inhoudelijke uitdagingen. Voor Gigant is de
financiële problematiek al enige tijd nijpend. De gemeente heeft de instelling financieel geholpen, en daarbij opdracht
gegeven een plan te maken voor duurzame verbeteringen. Dit is extern getoetst in de zomer 2015. Gelet op de
inhoud van het meerjarenplan van stichting Gigant en de uitkomst van een extern toetsingsrapport, heeft het college
van B&W de gevraagde subsidieverhoging niet gehonoreerd en beperkt tot de helft van het gevraagde bedrag voor
eerst één jaar (2016). Dit onder de voorwaarde van een onderzoek naar fusie met Stichting Markant.
De functies presentatie (popmuziek & film) en educatie (cultuureducatie in cursussen, workshops, ensembles) liggen
in elkaars verlengde. Het onderzoek richt zich op de vraag of fusie een goed idee is. Indien dat het geval is, is de vraag
hoe het nieuwe cultuurbedrijf eruit gaat zien en wat de gemeente krijgt in ruil voor de jaarlijkse maatschappelijke
investering die ze doet in dat nieuwe cultuurbedrijf.
De opdracht Onderzoek fusie Gigant/Markant is te komen tot een propositie uiterlijk eind mei 2016 voor een nieuw
toekomstbestendig en bedrijfseconomisch solide, businessmodel voor het Huis voor Schoone Kunsten, met de
functies poppodium, filmhuis, cultuurparticipatie- en educatie. Opdrachtgever is de gemeente Apeldoorn.
Opdrachtnemer is Cultuurbouw BV vertegenwoordigd door dhr. Loek Sijbers. De Raad van Toezicht Markant, bestuur
Gigant en de gemeente Apeldoorn kwamen bovenstaande overeen in de vorm van een Intentieverklaring op 25
november 2015. Van januari t/m mei 2016 werd met alle betrokkenen onderzocht of een fusie een optie is.
Het document dat voor u ligt, beschrijft het resultaat van dat onderzoek.

WERKWIJZE
De gemeente wil niet top-down opereren. Wèl hecht de gemeente aan het duurzaam oplossen van problemen langs
de weg van kansen. De gemeente zit daarom niet vrijblijvend in het proces, maar stelt zich op als opdrachtgever.
Op hoofdlijnen dienen de fusiemogelijkheden onderzocht te worden.
STUURGROEP
De stuurgroep die richting geeft aan het onderzoek wordt voorgezeten door de verantwoordelijk wethouder. Leden
zijn de voorzitter van het bestuur van Stichting Gigant, de voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Markant
en de opdrachtnemer. De stuurgroep kwam een aantal malen bijeen in het eerste halfjaar van 2016.
GESPREKKEN EN WERKGROEPEN
In de eerste drie maanden van het jaar hebben 16 informatieve bijeenkomsten plaatsgevonden met nagenoeg alle
medewerkers van beide bedrijven. Ook vonden overleggen plaats met het bestuur en de directie van Gigant en de
Raad van Toezicht Markant. In die bijeenkomsten werd het draagvlak verkend m.b.t. een gezamenlijke toekomst
vanuit een inhoudelijke visie. Medewerkers van beide organisaties werken mee aan de wijze waarop missie en visie
gestalte zouden kunnen krijgen.
CENTRALE VRAAGSTELLING
Gigant en Markant zijn organisaties die een maatschappelijke functie vervullen en daarvoor een substantiële
financiële bijdrage ontvangen van de gemeente Apeldoorn. Veel van deze functies worden immers niet in de
commerciële markt uitgevoerd. De gemeente geeft aan, nu en in de toekomst, de functies noodzakelijk te achten
voor de kwaliteit van leven in de stad en haar regio met name ten aanzien van de jonge(ren) cultuur.
Stichting Gigant verzorgt voor Apeldoorn de pop- en filmhuisfuncties. Stichting Markant is de spil voor cultuureducatie
en –participatie in Apeldoorn. Deze functies zijn van strategisch belang voor de (culturele) aantrekkelijkheid van
1
Apeldoorn voor jeugd/jongeren en gezinnen.

1

Collegevoorstel d.d. 13 januari 2016

4

26 mei 2016

Een fusie als oplossing voor een financieel probleem blijkt zelden een geslaagde operatie.
Ook de aanname dat een fusie vanzelf leidt tot kostenbesparingen blijkt in de praktijk zelden waar te zijn.
Er is meer nodig. De vraag luidt dan ook voor welke problemen een fusie mogelijk een oplossing zou kunnen zijn.
Om daarop een goed antwoord te kunnen geven brengen we allereerst de actuele omgeving waarin beide bedrijven
opereren in kaart en de actuele situatie van beide bedrijven zelf.

HOOFDSTUK 2
ANALYSE VAN DE SITUATIE
OMGEVINGSANALYSE KUNST & CULTUUR
De culturele omgeving en het cultureel gedrag van burgers veranderen in rap tempo. Bovendien is de omvang van de
subsidies in de sector de laatste jaren afgenomen. Daarin kan een goede aanleiding liggen om nieuwe vormen van
(verregaande) samenwerking te onderzoeken.
Wat zijn relevante ontwikkelingen in de werkomgeving van Gigant en Markant?

ALGEMEEN LANDELIJK
Een korte maar krachtige analyse van de omgeving waarin beide organisaties werken levert het volgende beeld op. De
Landelijke Cultuur Index / De Staat van Cultuur (2015) schetst de ontwikkelingen in de markt over de jaren 2007 –
2014:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

245 muziekscholen in 2007 – 135 muziekscholen in 2013
Leerlingen Centra voor Kunsten: daling van - 39%
Actieve beoefening van Kunsten: daling van - 22%
Consumptie van cultuur (cd’s, boeken, beelddragers): daling van - 43%
Bezoek: stijging van + 4%
Inzet van vrijwilligers: stijging + 53%
Concurrentie: stijging van +26% (nationaal) / + 12% (internationaal)
Rijk, provincies, gemeenten (2013-2106) bezuinigen samen ruim 500 miljoen op cultuur
Van de 2 miljoen mensen die in Nederland les volgen in de kunsten volgt de helft (ca. 1 miljoen mensen)
die lessen bij een zelfstandig kunstenaar. Ca. 650.000 mensen doen dat via een zelfstandige dans- of
theaterschool, (muziek) vereniging of buurthuis. En ca. 350.000 mensen bij een Centrum voor Kunsten of
Muziekschool. (Bron: Landelijk Kennis Centrum Amateurkunst 2015).

Ten aanzien van de werkgelegenheid - op basis van rapportages van het SCP en de Raad voor Cultuur i.s.m. de Sociaal
Economische Raad (2015) - bestaat het volgende beeld:

•
•
•
•
•
•

Vaste banen cultuur 2009-2013: daling van - 12,3 % (algemeen in Nederland -2,3%)
ZZPers werkzaam in cultuur: stijging van +20,4 % (algemeen in Nederland + 9,6 %)
Cultuursector: vaak inkomen van partner nodig of bijbaan
WW-uitkeringen: 2x hoger dan in de economie als geheel
Arbeidsmarktpositie is slechter dan alle andere HBO-schoolverlaters
Relatief laag inkomen, het groeit minder snel dan dat van andere HBO-ers
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GIGANT
Op basis van gevoerde gesprekken en het rapport van bureau DSP.
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Gigant realiseert de laatste jaren stijgende bezoekersaantallen in zowel film-als muziekprogrammering en
initieert innovatieve concepten zoals de Stadsoase, Deciliters en Afterslag.
Voor artiestenbureau ‘s zoals MOJO en filmdistributeurs wordt Gigant weer een aantrekkelijker partner.
Het ontbreekt nog aan een samenhangende visie, de min of meer toevallige combinatie van popmuziek en
film heeft een onduidelijk profiel.
Activiteiten zijn nog te weinig verbonden met de stad, het onderwijs, met nieuwe makers en talenten. Daar
heeft Gigant met de Stadsoase, Stichting Poppunt en Cinekid inmiddels wel belangrijke stappen voorwaarts
gezet.
Het is vooralsnog een te weinig aantrekkelijke “place to be” - vooraf en na afloop.
Met Film worden te weinig jongeren bereikt. Toch is dat dè ‘generatie beeldcultuur’
De meerwaarde van koppeling educatie èn presentatie wordt nog onvoldoende benut
In de theaterzaal wordt geen theater meer geprogrammeerd maar wordt hoofdzakelijk gebruikt als
filmzaal (innovatief maar ook een bezuinigingsmaatregel).
De popzaal kan maar beperkt worden gebruikt (bezuinigingsmaatregel).
Er is gesneden in de personele bezetting (bezuinigingsmaatregel). Om die reden worden op sommige
dagen geen activiteiten meer ontwikkeld omdat (bv. na een druk weekend) geen personeel beschikbaar is.
Ondanks een reorganisatie blijft de organisatie financieel niet gezond. Er bestaat geen enkele reserve of
investeringsruimte meer.
De bodem is bereikt: er is sprake van een structureel exploitatietekort, verder snoeien leidt tot het verder
afbouwen van activiteiten en/of het vaker sluiten van faciliteiten wegens onderbezetting. Terwijl de
organisatie het laatste jaar weer meer publiek weet te binden.

Er bestaan dus, naast inhoudelijke redenen (waarvan Gigant de uitdaging op onderdelen heeft aangepakt), ook
dringende financiële redenen om de koers aan te passen.

MARKANT
Op basis van desk- en veld-analyse en gevoerde gesprekken:
•

Ook Markant doet over het algemeen goede zaken. Dat geldt voor de bemiddeling van- en de
projectontwikkeling met- kunstenaars/docenten voor nagenoeg alle primair en voortgezet onderwijsinstellingen
in Apeldoorn. Maar ook voor het cursusbedrijf waar men erin slaagt het aantal cursisten – in tegenstelling tot de
landelijke trend – en het diverse aanbod op peil te houden en zelfs te laten stijgen.

•

De bezuinigingen van 450.000 euro (2012-2014) zijn verwerkt. Er werd afscheid genomen van 7,8 fte. Met name
in de backoffice werd bezuinigd. Activiteiten werden zo veel mogelijk ontzien. Aan de kostenkant werd
verondersteld dat het aantal vaste contracten zou afnemen. Dat is niet gebeurd (geen kostendaling). Men
verwachtte meer te gaan werken met ZZP-ers. Dat is wel gebeurd (kostenstijging). Men verwachtte meer
inverdiengelden te kunnen verwerven (bijvoorbeeld in de zakelijke markt). Dat is niet gebeurd (stijgende kosten
waar onvoldoende dekking tegenover staat). Externe fondswerving is (mede als gevolg van het feit dat Rijk,
Provincies en gemeenten deze cultuurplanperiode voor een half miljard euro aan bezuinigingen oplegde aan de
culturele sector) steeds moeilijker geworden. Ondertussen werd ingeteerd op reserves. Bij ongewijzigd beleid
verkeert Markant begin 2018 in dezelfde financiële situatie als Gigant nu: technisch failliet.

•

Globaal kan Markant aan vier knoppen draaien om de kosten verder omlaag te brengen: gebouw, organisatie,
personeel en activiteiten. Maar de gebouwkosten van bijna 300.000 euro per jaar voor Markant alleen, zijn een
vast gegeven. De backoffice is in de afgelopen jaren afgebouwd en kan niet verder worden teruggeschroefd
zonder ernstig te gaan disfunctioneren. Het ontslaan van kunstenaars/ docenten brengt hoge - wettelijk
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verplichte - transitiekosten met zich mee die Markant nu niet kan dragen. Bovendien kunnen bezuinigingen als
gevolg van ontslag, op basis van wet- en regelgeving, pas na vele maanden worden ingeboekt. Het stopzetten
van activiteiten levert geen fundamentele kostenbesparing op: de kosten voor het vaste kunstenaars/docenten
blijven immers bestaan. Het is niet langer mogelijk kosten omlaag te brengen zonder personeel te ontslaan,
activiteiten af te bouwen en minder producten en diensten te gaan leveren. Dat betekent dat Markant een
stevig aantal docenten in vaste dienst moet gaan ontslaan. Overigens iets dat veel Centra voor Kunsten in
Gelderland en Nederland, hebben gedaan of doen als gevolg van een sterk groeiende markt van zelfstandige
kunstenaars/docenten en een onrendabel bedrijfsmodel. Ook Markant moet in de gegeven omstandigheden de
tering naar de nering zetten en haar taken en functies fundamenteel heroverwegen.

SAMENGEVAT: SWOT GIGANT EN MARKANT

STERK

ZWAK

1.

Goede locatie in het centrum

1.

Bedrijfseconomisch niet gezond, niet duurzaam

2.

Toegewijd en deskundig personeel

2.

Ontbreken van een samenhangende visie op de

3.

Tevreden klanten

4.

Samen bereiken ze een publiek van 90.000

3.

Te weinig innovatief

mensen per jaar

4.

Deels in zichzelf gekeerde instituten

5.

Podia onvoldoende toegankelijk voor de creatieve

toekomst van het werkveld

sector van de stad
6.

Nog te beperkt bereik onder jongeren

7.

Beperkte hospitality (vrije tijd domein!)

KANSEN
1.

BEDREIGINGEN

Bedrijfseconomische problemen bieden

1.

Sterk groeiende commerciële markt

momentum voor een nieuwe aanpak

2.

Groeiende concurrentie

2.

Ondernemerschap in opkomst

3.

Subsidies staan onder druk

3.

Groeiend aantal jonge cultureel ondernemers /

4.

Dalende actieve cultuurdeelname

activiteiten in de stad

5.

Hoog % personele lasten

Groeiende zelforganiserende kracht van

6.

Hoog % huisvestingslasten

community’s / gemeenschappen

7.

Trend van de-institutionalisering

Samenwerking: educatie en presentatie liggen in

8.

Sterke groei van de netwerk-samenleving

4.
5.

elkaars verlengde
6.

Podia, studio’s en ateliers meer beschikbaar
stellen voor cultureel ondernemers

7.

Investeer in verblijfskwaliteit: activiteiten immers
in de vrije tijd
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HOOFDSTUK 3
IS EEN FUSIE DAN EEN REËLE OPTIE OP BASIS VAN VOORLIGGENDE FEITEN?
Het alternatief voor ‘fuseren’ is “niet fuseren” en als twee gescheiden organisaties doorgaan. Dat is een voortzetting
van de situatie nu: Gigant en Markant wonen in hetzelfde gebouw maken gebruik van dezelfde voorzieningen en
blijven doen wat ze deden. Alleen een behoorlijk (financieel) tandje lager.
Na de eerdere bezuinigingen van 600K in totaal, hebben beide organisaties een financieel exploitatieprobleem. Gigant
meer dan Markant. Ze bevinden zich ook beiden aan de grens van het inverdienvermogen. Feit is dat zowel Gigant als
Markant de laatste jaren meer uitgaven hebben dan inkomsten. Bij Gigant moet er dus “structureel subsidie bij”.
Maar ook Markant moet de tering naar de nering gaan zetten.
De bezuinigingen op subsidies van de laatste jaren van bijna 600K (voor beide bedrijven samen) zijn gerealiseerd.
Ruim 400K structurele bezuinigingen zijn door ontslagen daadwerkelijk verankerd – maar de verwachtte stijging van
inkomsten (gesaldeerd 200K) heeft nauwelijks plaatsgevonden en de kosten zijn intussen blijven stijgen. Er bestaat
een stevige urgentie de kosten zo snel mogelijk omlaag te brengen met tenminste 300K - bij beide bedrijven samen.
Een ander feit is dat Gigant geen enkel weerstandvermogen meer heeft. Markant nog een klein beetje. Beide
bedrijven hebben ook geen enkele financiële ruimte voor broodnodige investeringen. Er is geen mogelijkheid nieuw
weerstandsvermogen te vormen of nieuwe investeringen te doen. Dat is wel nodig: licht, geluid, doeken, ICT,
inrichting, horeca, instrumenten en andere faciliteiten. Het is reëel ca. 10% van de verwachte omzet te reserveren
voor een nieuw op te bouwen weerstandsvermogen en ruimte voor toekomstige investeringen. Dat is noodzakelijk
om een bedrijfseconomisch gezond bedrijf te kunnen runnen. Om dat mogelijk te maken moeten de structurele
kosten voor beide bedrijven samen met nog eens minimaal 300K omlaag worden gebracht.
Na de bezuinigingen van de laatste jaren is het noodzakelijk - omwille van een financieel duurzame toekomst - nóg
een kostenreductie van 600K door te voeren. Beide bedrijven kunnen zelfstandig blijven en moeten – indien de
noodzakelijke structurele subsidiemiddelen (600K) niet beschikbaar zijn ieder op zichzelf reorganiseren (ieder
structureel voor minimaal 300K zoals hiervoor beschreven). Dan resteren twee bedrijven die kleiner zijn dan de
huidige bedrijven en ieder (en samen) moeten proberen het Huis voor Schoone Kunsten te blijven exploiteren door te
doen wat ze deden.
Wanneer dat onwenselijk is, is een fusie in de gegeven omstandigheden dan een optie?
Hoeft daar dan geen “geld bij”? Eigenlijk wel. Wanneer dat niet beschikbaar is blijft de noodzakelijke kostenbesparing
van ca. 600.000 euro per jaar gewoon staan. Een fusie kan een bescheiden efficiencywinst opleveren maar dat biedt,
zoals eerder opgemerkt, geen enkele garantie op een vruchtbare samenwerking (omdat een gedeelde visie en
ambitie ontbreekt) en is zeker onvoldoende om de noodzakelijke kostenbesparingen te realiseren.
Anderzijds kan een onderzoek naar een voornemen tot fusie het momentum creëren om, op basis van de
veranderende omgeving, na te denken over een nieuwe bedrijfsfilosofie. Die voortbouwt op wat goed is aan beide
bedrijven en tegelijkertijd nieuwe functies mogelijk maakt en bestaande functies verbreedt of versterkt.
Een voorgenomen fusie kan ook het moment zijn het bedrijfseconomisch model tegen het licht te houden en te
onderzoeken op welke wijze een ander bedrijfseconomisch model een duurzame financiële exploitatie dan wèl
mogelijk kan maken. Op basis van het gegeven subsidie.

In dit fusieonderzoek onderzoeken we een nieuwe bedrijfsfilosofie (als gevolg van veranderingen in de
culturele omgeving en de markt) en zoeken we naar een gezond bedrijfseconomisch model op basis van
het beschikbaar subsidie en een reëel geschat inverdienvermogen.
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KANSEN EN MOGELIJKHEDEN
JONG
Apeldoorn heeft te maken met een demografisch beeld van ontgroening en vergrijzing. Een cultureel bedrijf dat in
staat is jongeren beter aan de stad te binden kan een goede bijdrage leveren aan het tegengaan van ontgroening
door de stad aantrekkelijker te maken voor jonge mensen. Apeldoorn kent grofweg 160.000 inwoners waarvan 28 %
in de categorie 0-25 jaar valt. Dat zijn ca. 45.000 jonge mensen. Potentieel publiek. Markant heeft nu al een bereik in
het primair en voortgezet onderwijs van jaarlijks 20.000 kinderen en jongeren. Gigant bereikt met haar
programmering jaarlijks 20.000 jonge mensen.
Een goed en financieel gezond businessmodel voor één cultuurbedrijf moet in staat zijn dat aantal van
40.000 jonge mensen te laten groeien naar 60.000 jonge bezoekers per jaar in 2020 met jonge kunst &
cultuur. Eenmalig of op basis van herhaalbezoek.

INSTITUTEN
Een belangrijke en relevante maatschappelijke ontwikkeling mag hier niet ongenoemd blijven. In de naoorlogse tijd
zijn in heel Nederland stevige culturele instituten neergezet vanuit een verheffingsideaal. Die instituten weten ‘wat
goed is voor het publiek’ - dat immers moet worden gevormd. Er is veel veranderd: we leven anno 2016 in een tijd
van de-institutionalisering. Niet langer bepalen de culturele instituten wat het publiek te zien krijgt maar bepaalt het
publiek dat steeds meer zelf. Draagvlakvorming, co-creatie, urban curators, public-programming, cultuurcoaches.
Allemaal begrippen die aangeven dat het publiek in de cultuursector serieus genomen wordt. In het verleden was dat
wel anders: in de gesubsidieerde wereld van kunst en cultuur lag de nadruk sterk op aanbod, experiment &
vernieuwing en daarmee op de makers en de autonomie van het kunstwerk. In termen van communicatie stonden de
zender en de boodschap centraal en minder de ontvanger. Sinds een aantal jaren verandert dat. Het opbouwen en
onderhouden van netwerken en community’s blijkt van levensbelang te zijn voor de continuïteit van culturele
ondernemingen. Nieuwe technologieën jagen de veranderingen aan en zorgen voor nieuwe verhoudingen tussen
culturele organisaties en het publiek. Door de toepassing van nieuwe, interactieve online communicatievormen
verandert het speelveld van de culturele sector. In veel gevallen is er sprake van een omkering van rollen: zenders
worden ontvangers, makers worden afnemers, leken worden kenners. Internet biedt ongekende mogelijkheden voor
het streven naar meer publieksbetrokkenheid en co-creatie in de participatiemaatschappij.
Mensen creëren hun eigen programma’s via hun eigen (sociale en multimediale) netwerken. Het publiek bepaalt in
steeds sterkere mate de inhoud van de culturele programma’s zowel in de cultuureducatie functie als de presentatie
functie (muziekpodium en filmzaal).
Er is een beweging gaande van program-based naar community-based werken en programmeren.

PERSPECTIEFWISSELING
Daarmee is een belangrijke perspectiefwisseling aan de orde. Instituuts-denken bepaalt dat het Huis voor Schoone
Kunsten als een gebouw van Markant en Gigant wordt beleefd in plaats van als een cultuurhuis van en voor de
inwoners van Apeldoorn. In de stad, waarin anno 2016 steeds meer cultureel ondernemers actief zijn, waarin nieuwe
culturele initiatieven groeien en bloeien die zich ontwikkelen en vervolgens niet of nauwelijks een podium vinden in
die stad, is toekomst. In het vernieuwde pand aan de Nieuwstraat kunnen zij in de toekomst samen met de andere
(meer ervaren en gevestigde) kunst- en cultuur- makers, volgens het model van leermeester en gezel, leren over en
weer. De jongeren en de ervaren professionals inspireren en leren van elkaar doordat ze elkaar ontmoeten en
inspireren. Op basis daarvan is de gedachte dat het gebouw aan de Nieuwstraat hèt gebouw van de jonge creatieve
klasse (makers & publiek) van de stad zou moeten zijn, een belangrijk uitgangspunt geworden in dit onderzoek op
weg naar het gewenste beeld. Populair en wat ongenuanceerd gesteld:
Geef het gebouw terug aan de stad.
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NOG MEER KANSEN
Is het mogelijk de kracht van de natuurlijke verbinding tussen educatie (Markant) en presentatie (Gigant) beter te
benutten? Educatie en presentatie liggen immers in elkaars verlengde; ze horen bij elkaar. Wanneer je lang genoeg
op je saxofoon oefent of schildert (Markant) komt vanzelf het moment dat je dat aan anderen wilt laten horen of
laten zien en je een podium beklimt (Gigant) of een expositieruimte inricht.
De combinatie poppodium (jong publiek) en film (ouder publiek) is een redelijk toevallige combinatie. Waarom niet
onderzoeken of je in meer- of alle- kunstendiscipline ’s een podium kunt zijn? En kun je meer publiek werven en nog
beter binden door meer te doen met cultuureducatie (binnen- en buitenschools) en de creatieve community’s van de
stad?
Het oude concept van een Centrum voor Kunsten is zo langzamerhand aan herziening toe. Welke mogelijkheden
ontstaan er wanneer je vanuit een nieuw concept de combinatie maakt met een concertzaal, een theaterzaal,
filmzalen?
Wat gebeurt er wanneer je niet uitgaat van een instituut waar mensen in vaste dienst aanbod ontwikkelen voor de
inwoners van de stad, maar uitgaat van een stad waarin creatief talent aanwezig is, dat (veel meer dan vroeger) over
een gezonde dosis ondernemerschap beschikt.
En wat is er mogelijk wanneer je talent en ondernemerschap faciliteert, waar nodig regisseert of in verbinding brengt
met… of een nieuw podium biedt in de stad?
Wat gebeurt er wanneer je het instituuts-denken (dat bepaalt dat het Huis voor Schoone Kunsten als een gebouw van
Markant en Gigant wordt beleefd) loslaat en denkt over een Huis voor Jonge Cultuur van en voor de inwoners van
Apeldoorn?
Kortom: genoeg redenen om de contouren van een nieuw bedrijf, dat kan bestaan uit een samengevoegd
Gigant en Markant, te onderzoeken.
Want, hoewel de financiële uitdaging heel fors is, begint alles toch echt bij de inhoud.
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HOOFDSTUK 4
BEDRIJFSFILOSOFIE: CONTOUREN VAN EEN MOGELIJK NIEUW BEDRIJF
De contouren, hierna geschetst, vormen de uitkomst van de analyse van het speelveld van beide organisaties,
gesprekken met nagenoeg alle betrokken medewerkers van beide bedrijven en een aantal inwoners van Apeldoorn.

CONTOUREN
MISSIE
De missie van het bedrijf en alle betrokken medewerkers blijft gelijk. Ook in de toekomst willen het bedrijf en haar
medewerkers zo veel mogelijk (met name jonge) mensen kennis laten maken- laten genieten- en laten leren vanen/of door kunst & cultuur. Om daarmee stevig bij te dragen aan een levend en dynamisch cultureel klimaat in de
stad.

VISIE
De wijze waarop die missie wordt vormgegeven verandert: we gaan niet uit van een instituut waar mensen in vaste
dienst aanbod ontwikkelen voor de inwoners van de stad. We gaan uit van een stad waarin veel creatief talent
aanwezig is, en dat bovendien over een gezonde dosis ondernemerschap beschikt. Apeldoorn is rijk aan culturele
verenigingen en culturele gemeenschappen. En mensen organiseren zich steeds meer via social media.
Dat vormt de basis waarop het nieuwe bedrijf drie maatschappelijke taken gaat uitvoeren in het culturele domein,
namelijk: faciliteren, regisseren en programmeren.

1.

FACILITEREN. Daarbij gaat het erom het creatief kapitaal van de stad te faciliteren door podiumfaciliteiten, maar ook (repetitie- en opname) studio’s en ateliers laagdrempelig beschikbaar te stellen.
Plekken om te werken, te repeteren, les te geven of te krijgen, te studeren, te experimenteren. Om
vervolgens de resultaten daarvan, in filmzalen, theaterzaal, muziekzaal, multifunctionele zaal, café of
foyer, te laten zien aan een zo groot mogelijk publiek. Het is een taak die niet door de markt wordt
opgepakt en uitstekend past in een gemeentelijk beleid dat een jonge culturele dynamiek in de stad wil
versterken. Daarmee wordt het pand aan de Nieuwstraat een werkplaats en een podium van de stad voor
het creatief talent (jong en oud) van de stad. ZELF DOEN en KOM KIJKEN EN LUISTEREN staat groot
geschreven op de gevel.

2.

REGISSEREN. Maar louter faciliteren van cultureel ondernemers is niet genoeg. De overheid heeft
aanvullende ambities ten aanzien van cultuur & onderwijs. Nu worden ruim 20.000 leerlingen per jaar
bemiddeld door Markant met culturele projecten van zelfstandige ondernemers en culturele collegainstellingen. Leerkrachten worden getraind en begeleid in het ontwikkelen van een doorlopende culturele
leerlijn van groep 1 t/m groep 8. Meer dan honderd culturele verenigingen in Apeldoorn hebben behoefte
aan ondersteuning bij het ontwikkelen van een project of het scholen van hun leden. Buurtbewoners met
een goed cultureel idee kunnen vaak heel goed een steuntje in de rug gebruiken. Samenspel in bijzondere
muziekensembles (zoals Markant er vele heeft) wordt nauwelijks in de markt georganiseerd.
Multidisciplinaire slotvoorstellingen, concoursen, projecten met mensen met een beperking, New Arts,
Cultuur bij je Buur, Hip Hop coaching, het Kleigaaf festival, culturele projecten in wijken en buurten of in
samenwerking met woningbouwcoöperaties zoals nu gebeurt door Markant, ontstaan niet vanzelf in de
markt. Om die reden moet het nieuwe bedrijf een Regierol krijgen. Daarvoor zijn mensen nodig die in de
culturele haarvaten van de stad zitten, de mensen kennen en weten wat er leeft, wat er speelt, waar het
potentieel talent zit en wat (nieuwe) mogelijkheden zijn. Dat doen ze overigens niet alleen. Ze doen dat
samen met anderen waaronder belangrijke culturele partners zoals CODA (museum, bibliotheek en
historisch archief), Accec (broedplaats van een ander soort creatief ondernemers) of Theater- en
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Congrescentrum Orpheus. Maar ook samen met partijen op het Zwitsal-terrein of creatieven op andere
plekken in de stad.
3.

PROGRAMMEREN. KIJKEN en LUISTEREN staat groot geschreven op de gevel. De stevige podiumfunctie die
Gigant in de loop der jaren heeft opgebouwd voor professionele artiesten, kunstenaars en filmmakers kan
in het nieuwe bedrijfsconcept heel goed succesvol verder worden uitgebouwd. Van program-based naar
community-based. Dat betekent dat niet geprogrammeerd wordt in concurrentie met andere pop- of
filmpodia in andere steden maar vanuit de kennis van wat specifiek deze stad, en specifiek de relevante
culture gemeenschappen (community‘s) daarbinnen, nodig hebben. Dat veronderstelt een heel goede
kennis van- en relaties met- deze community’s en met mensen die daarin een sleutelrol vervullen. En een
goede kennis van het muziek, film, theater en dans aanbod in Nederland en daarbuiten.

Voor een belangrijk deel doen Markant en Gigant al zaken in deze richting. De verbeterslag zit hem erin dat
afgerekend wordt met oude historisch gegroeide vormen en bedrijfseconomische structuren. Vanuit een
samenhangende visie krijgt de vernieuwing - die hier en daar al werd ingezet - volop de ruimte. Deze visie heeft een
aantal consequenties.

LATEN WE ENKELE GEDACHTENLIJNEN VOLGEN
Het huidige bureau Cultuurwijzer en het Projectbureau Spektakel (beiden belangrijk onderdeel van Markant) zijn anno
2015 de regisseurs waar het gaat om de verbinding tussen cultuur & onderwijs. Het Klei-Gaaf festival, Street Art
festival, New Arts, Cultuur bij je Buur en talloze projecten van veelal zelfstandig cultureel ondernemers uit de wijde
regio, musici, breakdansers, theatermakers, rappers en beeldend kunstenaars worden gerealiseerd dankzij de inzet
van de regisseurs van Cultuurwijzer en Spektakel. Daarbij bereiken ze jaarlijks meer dan 20.000 jonge mensen in het
primair en voortgezet onderwijs, en duizenden mensen daarbuiten d.m.v. de festival activiteiten.
De popzaal wordt een concertzaal voor werkelijk alle soorten muziek. De programmering wordt (nu nog voor een
klein deel, straks veel meer) gevormd door het initiatief uit de verschillende cultureel ondernemende geledingen in de
stad. Het nieuwe bedrijf verzorgt de ticketing, horeca, security, techniek. De initiatiefnemers dragen zorg voor
programma en publiek vanuit hun eigen achterbannen en netwerken. En dat kan gelden voor dance, techno en pop.
Maar ook voor klassieke muziek, strijkkwartetten, kinderorkesten, jazz, blues, wereldmuziek, koren, big bands,
symfonieorkesten enz. Achter al die initiatieven schuilen toegewijde en ondernemende vrijwilligers en sterke en/of
bekende professionals. Zij krijgen de ruimte. Daarin neemt het nieuwe bedrijf een maatschappelijke rol. Dat wil
zeggen dat de zaal voor deze partijen niet tegen commerciële, marktconforme tarieven wordt verhuurd maar tegen
lage vergoedingen beschikbaar wordt gesteld en dus per saldo maatschappelijk geld kost. Maar dat is in het nieuwe
bedrijf gelegitimeerd omdat een maatschappelijk doel wordt gediend: er wordt een podium geboden aan de culturele
ondernemers van de stad. In het belang van alle inwoners en de culturele dynamiek in de stad. Dat gebouw met die
functie staat er niet voor niets: het is een instrument van het stadbestuur voor haar inwoners.
Alle mensen die zelf actief deelnemen in cultuur hebben voorbeelden nodig. Mensen die echt goed zijn, bekend zijn,
die inspireren en waarvan je energie krijgt. Wanneer wordt voortgegaan op de door Gigant ingeslagen weg, waarop
prikkelende professionele muziekoptredens van hoge kwaliteit worden geprogrammeerd, gebeurt dat voor alle
bewoners in de stad, als aanvulling op- en passend bij- hetgeen in de stad zelf gebeurt. Het muziekpodium gaat geen
competitie aan met specifieke poppodia in Zwolle, Deventer of Hengelo. Het is een pop-podium maar dat niet alleen.
Het kan een breed muziekpodium zijn. Een concertzaal. In Apeldoorn. Voor een jong publiek. En voor mensen die zich
jong voelen.
Het filmhuis programmeert geen films die ook (of net zo goed) bij de buurman JT bioscopen te zien zijn. Daarvoor is
een maatschappelijk subsidie niet bedoeld. Begrijpelijk is het wel: er moet in de gegeven financiële omstandigheden
door Gigant geld verdiend worden. De filmfunctie richt zich primair op arthouse films, kwetsbare films voor een
relatief klein publiek (want anders programmeren de commerciëlen hem wel). De filmfunctie kan zich ook
onderscheiden door (opnieuw) podium en inspiratiebron te zijn voor de jonge creatieve actieven in de stad.
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Vanuit de Regiefunctie kan film jonge mensen betrekken bij de programmering en de ontwikkeling van bijzondere
projecten in het kader van nieuwe media, mediawijsheid (waar veel winst valt te behalen), film en beeldprojecten.
Het gaat om een generatie jonge mensen die meer dan ooit visueel zijn ingesteld en miljoenen beelden verzamelen
met hun camera’s, ook met- en op het internet. En natuurlijk kan zij in haar Programma-rol de prachtigste films
programmeren in aanvulling op- en passend bij- hetgeen in het pand en de stad zelf gebeurt.

KUNSTENAARS / DOCENTEN
De meest stevige personele transitie zal zich – wanneer deze visie wordt gevolgd – voltrekken in het bestand van
kunstenaars/docenten die werkzaam zijn in met name de lessen, cursussen, workshops en de amateurkunst
(-verenigingen) bij Markant. Dat is niet vreemd gegeven de maatschappelijke ontwikkelingen waarin steeds meer
mensen lessen volgen bij zelfstandige aanbieders van lessen en cursussen in verschillende kunstdisciplines. Een deel
van de docenten van Markant werkt al - naast een vaste baan in deeltijd bij Markant - in een eigen praktijk en is dus al
actief in die markt.
Dit is bij uitstek het domein waar de laatste decennia een levendige en steeds krachtiger markt is ontstaan en waar de
vraag zich voordoet of de overheid zich daaruit niet wat meer zou moeten terugtrekken. Waarom immers wordt een
pianodocent via de muziekschool in een vaste baan gesubsidieerd wanneer 18 andere pianodocenten in dezelfde stad
in een zelfstandig praktijk ongesubsidieerd werken? In Apeldoorn volgen - op basis van een voorzichtige schatting tenminste 1.400 mensen lessen in een kunstvak bij zelfstandig werkende niet gesubsidieerde kunstenaars/docenten.
De kunstenaars/docenten van vandaag zijn – steeds meer – de cultureel ondernemers die behoren tot de creatieve
klasse van de stad. Ze geven lessen, treden op of exposeren, werken soms voor bedrijven en werken samen in een
platform, coöperatie of VOF. Markant doet al enkele jaren goede ervaringen op met het inschakelen van zelfstandige
kunstenaars/docenten (ZZP) zowel in de binnen- als buitenschoolse cultuureducatie. Het pand aan de Nieuwstraat
huisvest al een zelfstandige (en succesvolle) DJ School en zelfstandige Breakdance School. Feitelijk is Markant de
facilitator voor deze cultureel ondernemers.
Het nieuwe bedrijf kan alleen een sterke nieuwe positie verkrijgen wanneer ze het spel in de markt onder dezelfde
spelregels meespeelt: fair play. Dat betekent dat het nieuwe bedrijf in de toekomst in beginsel geen
kunstenaars/docenten meer in vaste dienst heeft maar cultureel ondernemende kunstenaars/docenten gaat
faciliteren. Door het onder gunstige voorwaarden beschikbaar stellen van goed toegeruste studio’s en ateliers die in
een commerciële omgeving nagenoeg niet te realiseren zijn. In het belang van de stad en haar inwoners.
Denk daarbij aan theater-repetitiefaciliteiten, keramiek- werkplaatsen, beeldende werkplaatsen, goed geoutilleerde
danszalen, studio’s voor muziekensembles en lessen, repetitieruimten en opname-faciliteiten voor popbandjes. De
stad – de gemeente - faciliteert cultureel ondernemende kunstenaars/docenten door het laagdrempelig beschikbaar
stellen van deze voorzieningen. Op basis van gezond ondernemerschap kunnen kunstenaars/docenten en andere
creatieven – met facilitaire ondersteuning vanuit het nieuwe bedrijf – hun culturele onderneming opstarten of
voortzetten of uitbouwen. De eerste, tweede en derde verdieping van het pand aan de Nieuwstraat vormen daarmee
het Moederschip voor ondernemende culturele partners; waar culturele start-ups en gevorderde cultureel
ondernemers onderdak vinden. Zij vormen de Partners van het nieuwe bedrijf. Op basis van dat partnerschap kunnen
faciliteiten tegen gunstige tarieven geleverd worden. En (heel belangrijk) kunnen ook de resultaten van hun werk op
de begane grond door een breed publiek gezien en gehoord worden. Als levendig onderdeel van het uitgaanscentrum
van Apeldoorn. Het pand kent straks op de begane grond - idealiter - een multifunctionele zaal, twee filmzalen, een
theaterzaal en een concertzaal! Tegelijk kan het nieuwe bedrijf de etalage en hét aanspreekpunt zijn voor iedereen
die zich een weg zoekt door het brede aanbod.

VERWIJZEN EN VERBINDEN
Een stad vol van “ieder voor zichzelf werkende” cultureel ondernemers mist een belangrijke brandstof voor culturele
dynamiek. Er is een partij nodig die kan verbinden, initiëren, verwijzen, aanjagen, stimuleren en kan ondersteunen
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daar waar de individuele ondernemer nét iets te kort komt. Die partij is het vliegwiel voor culturele dynamiek in de
stad en kan een goed initiatief over het dode punt trekken.
Waarom zou een zelfstandig kunstenaar/docent zich in de Nieuwstraat willen vestigen? De nieuwe organisatie moet
in staat worden gesteld die maatschappelijke rol goed te vervullen en individuele ondernemers te binden. Dat moet
kunnen:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Door het hanteren van een gunstige prijs/kwaliteit verhouding van de geboden faciliteiten en de
organisatie niet ‘te dwingen’ tot oneigenlijke verdienmodellen die de maatschappelijke werking verstoren.
Door als projectontwikkelaar goede project ideeën te begeleiden naar realisatie.
Door samen naar financiering te zoeken, fondswerving te ondersteunen, relaties te leggen.
Door marketing en publiciteit te bundelen.
Door korte lijnen te leggen tussen cultuurmakers en het primair en voortgezet onderwijs.
Door het tegen een aantrekkelijke vergoeding bieden van ondersteuning bij marketing en communicatie,
bij leerlingenadministratie en financiën.
Door een uitstekende en prikkelende programmering in het pand waar je als ondernemer zelf werkt.
Doordat het pand een super aantrekkelijke “place-to-be” te laten zijn vanwege de aantrekkelijke
presentatie- en horeca-faciliteiten met hapjes en drankjes. En daardoor een aanwinst is voor de
Nieuwstraat en het Apeldoornse uitgaansgebied.
Door het nieuwe bedrijf een ontmoetingsplein te laten zijn voor cultureel ondernemers middels het
organiseren van (bijvoorbeeld) een maandelijks ontbijt voor cultureel ondernemers.
Door het uitbrengen van culturele agenda’s en gezamenlijke programma’s en publiciteit.
Door het coördineren van activiteiten en het verbinden van de juiste mensen met elkaar.
Doordat het een centraal aanspreekpunt en verwijspunt is voor inwoners van Apeldoorn die door het bos
van zelfstandige cursus- en workshopaanbieders de bomen niet meer kunnen zien.
Door te bemiddelen in de zoektocht naar betere parkeerfaciliteiten enz.

De verandering is kansrijk. Niet omdat Gigant en Markant niet de goede dingen doen – integendeel – maar omdat het
economisch model niet langer houdbaar is. Bijzondere aandacht in die transitie is nodig voor kunstenaars/docenten
die heel goede docenten zijn, geliefd bij leerlingen en onderwijsinstellingen, maar voor wie een loopbaan als
ondernemer écht geen optie is.
Wanneer we een grafische voorstelling willen maken van hetgeen hiervoor beschreven is zou die er als volgt uit
kunnen zien:
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De top van de piramide (de programmering van de beste artiesten en kunstenaars en arthouse films) werkt als
aanjager en inspirator van de basis van de piramide (de inwoners van Apeldoorn die houden van- of zich scholen inkunst en cultuur). Die top en de basis versterken en inspireren elkaar. Samen vormen ze een nieuwe win-win situatie.
In het middensegment van de piramide komen professional en liefhebber bij elkaar. En leren van elkaar door zelf
actief te zijn en dingen te maken, of door te kijken en te luisteren naar wat in Apeldoorn of elders gemaakt wordt.
In die onderlinge samenhang creëert de piramide de werkelijke meerwaarde van een samengaan in één organisatie.
Buiten de driehoek zijn initiatieven mogelijk (bijvoorbeeld een techno-dance feest van een commerciële partij dat
(minimaal) financieel sluitend is, een verhuring aan een bedrijf enz.). Dat zijn initiatieven waarop geen subsidie wordt
ingezet. Sterker nog: het nieuwe bedrijf doet ze alleen wanneer daarop in een commercieel model verdiend kan
worden en het de primair maatschappelijke taak niet schaadt.
Waar Projecten staat, dient ook Programma’s te worden gelezen. Meerjarige programma’s die worden uitgevoerd
samen met het Ministerie van OCW en de stad zoals Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK), of meerjarenprogramma’s
met jongerenorganisaties, collega-cultuurorganisaties, welzijn- zorgorganisaties, talentontwikkeling programma’s
samen met CODA en/of Orpheus.
Het zou een eenvoudig bedrijf moeten worden. En nieuw. Zonder de oude bloedgroepen. Met een platte
organisatiestructuur. Met een grote verantwoordelijkheid voor de vakmensen die het werk doen. Bij voorkeur in
kleine teams die gezamenlijk de verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid dragen voor een goede uitvoering
van taken. Met een grote autonomie en tegelijkertijd in wederzijdse afhankelijkheid om een goed resultaat voor het
bedrijf als geheel te kunnen realiseren. Daarvoor moet de interne opbouw van het bedrijf simpel zijn.
Er zijn eigenlijk maar drie rollen. Een medewerker is facilitator, regisseur of programmeur. Binnen iedere kernfunctie
zijn verschillende functies te onderscheiden.
2

Creatieve partners en partijen van lokaal, regionaal en nationaal niveau kunnen (onder voorwaarden) gebruik maken
van ieder van die functies. Hoe ziet dat er in zijn onderlinge samenhang uit?

2

Gigant en Markant zijn de spin in een groot cultureel web. Zie voor een lijst van de huidige partners Bijlage 1.
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DRAAGVLAK VOOR DE BESCHREVEN BEDRIJFSFILOSOFIE
Het hiervoor geschetste bedrijfsconcept, dat is gebaseerd op een uitgebreide analyse van het actuele culturele en
maatschappelijke veld en een heldere visie op de toekomst, is voorgelegd en meermaals besproken met zo veel
mogelijk personeelsleden van beide bedrijven in 16 gespreksessies. Ook de vrijwilligers van Gigant werden
geconsulteerd.
We hebben vastgesteld dat eigenlijk alle medewerkers die we gesproken hebben, een reëel beeld hebben van de
ontwikkelingen binnen de sector. Iedereen ziet de realiteit van de huidige situatie. De noodzaak om beide bedrijven
anders te organiseren wordt niet betwijfeld. Over de manier waarop het dan wel georganiseerd moet- of kan- worden
lopen de meningen uiteen. De toekomst roept twijfel en onzekerheid op bij alle vaste medewerkers. Zonder de
bedrijfsfilosofie in al zijn consequenties te kunnen overzien, werd door de meerderheid voorzichtig positief
gereageerd op het bedrijfsconcept zoals hiervoor beschreven.
Ook de Raad van Toezicht van Markant (16 Februari) en het bestuur van Gigant (26 januari) gaven blijk van
vertrouwen in het geschetste bedrijfsconcept. Het concept werd besproken, zowel ambtelijk als met de
verantwoordelijk wethouder van de gemeente Apeldoorn en werd in deze vorm akkoord bevonden door de
Stuurgroep (2 maart 2016).
Op basis van het vertrouwen dat alle betrokkenen hebben uitgesproken in het hiervoor beschreven bedrijfsconcept
werd in april en mei 2016 het inhoudelijk concept vertaald in een bedrijfseconomisch model.
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HOOFDSTUK 5
BEDRIJFSECONOMISCHE UITWERKING
Hierna onderzoeken we of- en hoe- de nieuwe bedrijfsfilosofie gerealiseerd kan worden binnen de gegeven
budgetten in een bedrijfseconomisch model dat gezond en duurzaam kan zijn.

FINANCIEEL VERTREKPUNT
De financiële situatie hebben we hiervoor beschreven maar is zo relevant dat we hem hier nog eens kort herhalen.
Feit is dat zowel Gigant als Markant de laatste jaren meer uitgaven hebben dan inkomsten. De bezuinigingen op
subsidies van de laatste jaren van bijna 600K (voor beide bedrijven samen) zijn wel gerealiseerd. Ruim 400K
structurele bezuinigingen zijn door ontslagen daadwerkelijk verankerd – maar de verwachtte stijging van inkomsten
(gesaldeerd 200K) heeft nauwelijks plaatsgevonden en de kosten zijn intussen blijven stijgen. Er bestaat een stevige
urgentie de kosten - bij beide bedrijven samen - zo snel mogelijk omlaag te brengen met tenminste 300K.
Een ander feit is dat beide organisaties eind 2016 geen reserves meer hebben. En dat daarmee ook iedere
mogelijkheid ontbreekt een weerstandsvermogen te vormen of nieuwe investeringen te doen. Dat is wel nodig: licht,
geluid, doeken, ICT, inrichting, horeca, instrumenten en andere faciliteiten. Het is reëel ca. 10% van de verwachte
omzet te reserveren voor een nieuw op te bouwen weerstandsvermogen en ruimte voor toekomstige investeringen.
Dat is noodzakelijk om een bedrijfseconomisch gezond en duurzaam bedrijf te kunnen runnen. Om dat mogelijk te
maken moeten de structurele kosten met nóg eens minimaal 300K omlaag worden gebracht.

PERSONEEL
Het zijn beide arbeidsintensieve bedrijven. Mensen bedrijven: artiesten, kunstenaars/docenten en ondersteuning.
Het totaal van de kosten van beide bedrijven samen bestaat nu voor ruim 67% uit personele kosten. Aangezien de
huisvestingslasten gegeven zijn (11% van totale kosten) en de organisatiekosten (9%) en de kosten backoffice na de
bezuinigingen nauwelijks verder ‘kunnen worden uitgekleed’, de directe kosten van activiteiten (met 10 % van de
totale kosten) niet verder omlaag kunnen zonder activiteiten af te stoten en de overige kosten (3%) tot een minimum
zijn teruggebracht, kan het niet anders dan dat de noodzakelijke kostenreductie wordt gerealiseerd door afscheid te
nemen van een (groot) aantal mensen.
Dat dient over de gehele linie te gebeuren. Maar duidelijk is dat beide organisaties op hun basisfuncties in de
backoffices in de laatste jaren al behoorlijk ingekrompen zijn. De pijn van de ontslagen kan daarom niet anders
plaatsvinden dan in hoofdzaak bij Markant en dan met name bij een groot deel van de docenten met een vast
3
contract . Hoofdlijn ten aanzien van de docenten in vaste dienst is – in lijn met het nieuwe bedrijfsconcept - hen te
begeleiden naar een zelfstandige praktijk en vervolgens proberen te binden aan het nieuwe bedrijf en hen goed te
faciliteren als zelfstandig werkend kunstenaar/docent. Wanneer die overgang té snel verloopt - en onvoldoende
maatwerk kent - is het gevaar groot dat het gehele cursuswerk van Markant – waar anno 2016 ruim 2.400 cursisten
iedere week, tot hun grote tevredenheid lessen volgen, ineenstort. Een zelfstandig en vrij ondernemer kan immers –
nadat hij of zij niet langer gebonden is door een vast contract - besluiten om niet langer in Apeldoorn te willen
werken. Een geleidelijke overgang van 2 of 3 jaar lijkt uit oogpunt van zorgvuldigheid, redelijk.

MINDER OMZET
In het geval van de overgang van al het vaste personeel van kunstenaars/docenten (41 mensen op 10,8 fte) naar een
zelfstandige praktijk verliest Markant gelijktijdig haar cursusinkomsten (ca. 500K). Die gaan immers rechtstreeks naar
de zelfstandige cultureel ondernemers. Daar staat een vrijval in salariskosten tegenover.
Op basis van de hiervoor beschreven feiten wordt de omzet van beide bedrijven – die nu samen ca. 4.3 miljoen per
jaar bedraagt – fors verlaagd. Het bedrijf zal dus minder- of tenminste andere - producten en diensten gaan
3

Het gaat daarbij om 10,8 fulltime eenheden (fte), ingevuld door 41 mensen.
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aanbieden om op basis van de gegeven financiële werkelijkheid een bedrijfseconomisch gezond en duurzaam bedrijf
te kunnen zijn.

VERDIENMODELLEN
Het verdient aanbeveling voorzichtig om te gaan met de roep om meer inkomsten te genereren als compensatie voor
dalende subsidies. Dat is een roep - die onder de noemer cultureel ondernemerschap – tijdens alle bezuinigingen van
de laatste jaren veel geklonken heeft en waarvan de ervaring in de afgelopen jaren in heel Nederland heeft laten zien
dat die inverdienmodellen maar heel beperkt mogelijk zijn. Dat geldt voor het beroep op de landelijke Fondsen, die
zwaar overvraagd worden nadat rijk, provincies en gemeenten voor ruim een half miljard euro bezuinigd hebben. Het
geldt ook voor voor de roep om het mecenaat van vermogende particulieren die zo ruimhartig in de culturele sector
zouden willen investeren of de ruim overschatte sponsormarkt voor cultuur; die in de afgelopen jaren in werkelijkheid
met 54% afnam – cijfers CBS.
Cultureel ondernemerschap is begrensd. Risicovolle investeringen zijn niet mogelijk met belastinggeld. Indien een
partij die subsidie ontvangt werkelijk succesvol onderneemt wordt haar para-commercialiteit verweten: de echte
ondernemer zegt: “Met subsidie kan ik het ook…”, en wanneer het bedrijf vervolgens een toch jaar goed geld
verdiend heeft en de para-commercialiteit overwonnen, is de overheidsreflex vaak: het kan dus met minder subsidie
en wordt een jaar later het subsidie verlaagd. Het huidige systeem hanteert een strafkorting op ondernemerschap.
Het is goed de maatschappelijke opdracht – waarvoor men in een politieke afweging wel of niet een nader te bepalen
bedrag maatschappelijk geld wil besteden – te onderscheiden van de risicovolle werkelijkheid van werkelijk
ondernemerschap. Óf een organisatie ontvangt een maatschappelijke opdracht en voert die uit (als maatschappelijke
stichting) òf een ondernemer stapt het domein van ondernemerschap in en richt een risicodragende vennootschap
op. De laatste jaren hebben aangetoond dat de vermenging van die twee verschillende domeinen niet veel goeds
heeft opgeleverd. Feitelijk geeft de overheid een opdracht aan een partij en heeft daar een bepaald bedrag aan
maatschappelijk geld voor over. Waar werkelijk geld te verdienen valt wordt die rol door de markt overgenomen en
stopt het subsidie. En terecht.
Bovenstaande toegepast op het nieuwe bedrijf betekent dat concreet het volgende: ticketprijzen en cursusgelden zijn
de laatste jaren onder druk van de bezuinigingen naar hun maximale niveau gedrukt. Er is een grens aan de
prijselasticiteit: na een periode van hogere opbrengsten dalen de opbrengsten bij verder verhoging van het
prijsniveau, wat zich nog eens versterkt in lagere horeca- en andere opbrengsten. Wanneer de concertzaal, de
theaterzaal, de multifunctionele- of filmzalen, de studio’s en ateliers vooral “geld op moeten brengen” gaat men
voorbij aan de maatschappelijke functie. De gemeente Apeldoorn heeft een groot cultureel gebouw neergezet voor
haar inwoners. Wanneer de exploitant van het pand echter door diezelfde gemeente gedwongen wordt zo veel
mogelijk geld te verdienen, zal de exploitant genoodzaakt zijn een zo hoog mogelijke huurprijs te hanteren. Een prijs
die voor de inwoners en cultureel ondernemers voor wie dit gebouw bedoeld is, als een sterke rem werkt. Zij zullen
op zoek gaan naar andere - meer goedkopere locaties (op bedrijventerreinen, leegstaande panden, anti-kraak – met
betere parkeervoorzieningen) en het gebouw aan de Nieuwstraat zal niet functioneren. Het gebouw moet zoals
oorspronkelijk bedoeld als een cultureel vliegwiel voor de stad kunnen werken. Daarvoor is een redelijk basissubsidie
noodzakelijk.
Een basissubsidie van, samengevoegd iets meer dan 2 miljoen voor alle gewenste functies, in een pand van deze
e
omvang in de 11 stad van het land, is in vergelijking met andere steden van dezelfde omvang, heel bescheiden.
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ORGANISATIE EN MANAGEMENT
Later in dit document schetsen we drie scenario’s.
In ieder van die drie scenario’s gaan we uit van min of meer dezelfde basis.

DE BASIS
In de basis wordt primair gekozen voor de exploitatie van het Huis voor Schoone Kunsten, de bedrijfscontinuïteit en
een toekomstbestendig bedrijfsmodel. In de gegeven financiële omstandigheden kan het niet anders dan dat beide
bedrijven – of in geval van fusie het nieuwe bedrijf - fors minder output gaan leveren. De focus zal noodgedwongen
liggen op activiteiten in het Huis voor Schoone Kunsten en minder op activiteiten op scholen, bij verenigingen en in
wijken en buurten van Apeldoorn.
Wanneer die basis gelegd is kunnen de middelen die – structureel of incidenteel – bovenop die basis worden
verworven, wel direct geïnvesteerd worden in een grotere output van activiteiten in het gebouw en mogelijk verder in
optredens, festivals, de scholen, verenigingen en de wijken in de stad. In de 3 scenario’s worden later de verschillen in
output beschreven.

VASTE KERN - FLEXIBELE SCHIL
De keuze voor vaste krachten wordt bepaald door wat minimaal nodig is om bedrijfscontinuïteit te kunnen
garanderen. Alle functies in de taak Faciliteren moeten bezet worden door vaste medewerkers om kwaliteit,
serviceniveau, hospitality, teambuilding, inzetbaarheid en continuïteit te kunnen garanderen.
De opbouw en het onderhoud van relatienetwerken met de community’s van de stad en het vermogen om daar
effectief toegevoegde waarde waarde en een verbindende regie op te kunnen voeren, vereiste continuïteit en
betrouwbaarheid. Hetzelfde geldt voor de regisseurs en programmeurs die verantwoordelijk zijn voor optimale
verbindingen met veel groepen van mensen in de stad en regio. Daar is tijd en continuïteit voor nodig.
Op projectniveau bestaat in de culturele markt een goed aanbod van zelfstandig werkende mensen die op afroep
kunnen worden ingezet. We kiezen daarom voor een vaste kern met een flexibele schil. De basis is constant. De
output en dus de flexibele schil van uitvoerende artiesten of kunstenaars/docenten varieert met de beschikbaarheid
van middelen.

WERKGELEGENHEID
De fusie van beide bedrijven zal leiden tot minder vaste contracten. De totale organisatie van nu samen 36 (fulltime
eenheden (Markant 24,4 + Gigant 11,6) moet worden ingekrompen. Voor de basis hanteren we een ondergrens van
tenminste 27 fte. Betrokkenheid, binding, teamvorming en toewijding aan de organisatie is noodzakelijk. Daarom is
het streven ten aanzien van vaste contracten gericht op een inzet van tenminste 3 dagen (liefst 4 dagen) per week.
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ORGANISATIEPLAATJE

BESTUUR EN TOEZICHT
Gekozen kan worden voor een Raad van Toezicht-model met directeur/bestuurder en toepassing van de Code
Cultural Governance. De directeur-bestuurder is de vertegenwoordiger van de organisatie naar buiten toe, ziet toe op
de realisatie van de missie en de visie van het bedrijf, is financieel eindverantwoordelijk en zorgt ervoor dat het
proces van werkoverleg en roloverleg (de governance) goed verloopt. De overhead is minimaal.

BEDRIJFSCULTUUR
De bedrijfscultuur van Gigant verschilt van die van Markant. Verschillen verhinderen nogal eens dat werkelijk één en
effectief, goed werkend nieuw bedrijf ontstaat. Het is van belang vooraf daarover te spreken, opvattingen te delen en
vervolgens, wanneer een fusie en reorganisatie daadwerkelijk aan de orde zijn, daarop stevig te sturen. Een
collectieve ambitie verenigt mensen op hetzelfde doel en laat cultuurverschillen naar de achtergrond verschuiven.
Een paar uitgangspunten zijn van belang:
•
Decentralisatie van verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Het nieuwe bedrijf dient een snel bedrijf te zijn in
die zin dat op het operationele vlak snel en direct besluiten moeten worden kunnen genomen in het belang van
de gebruikers en bezoekers van het gebouw. Zelfstandigheid, initiatief en flexibiliteit zijn belangrijk.
•
Het personeel heeft een vak geleerd en heeft het inzicht: coördinatie geschiedt op ‘laag’ niveau (en niet op hoog
hiërarchisch niveau). Laterale communicatie is belangrijker dan ‘verticale’.
•
Nadruk ligt op de samenwerking van organisatieonderdelen.
•
Leiderschap is gericht op het ontwikkelen van taakvolwassenheid.
•
Ontwikkeling is gericht op vaardigheden en persoonlijke kwaliteit, naast inhoudelijke kennis van zaken.
•
Organisatieontwikkeling èn persoonlijke ontwikkeling worden goed geborgd.
•
Intrinsieke behoeften van de werknemers vormen een belangrijke energiebron.
•
Het wordt een bedrijf dat ‘leert te leren’ van fouten; dat het besturingssysteem daarop aanpast.
•
Het nieuwe bedrijf groeit van systeem gedreven, naar een context gedreven wijze van werken.
•
En van een individuele naar een collectieve ambitie.
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ORGANISATIESTRUCTUUR
De directeur/bestuurder geeft leiding aan het bedrijf en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.
De organisatie kent drie kerntaken, te weten: Faciliteren, Regisseren en Programmeren. In iedere taak zijn de
specifieke competenties die nodig zijn in functies met heldere beschreven taken en bijbehorende bevoegdheden,
geborgd. Teamleiders geven samen met de directeur sturing aan het bedrijf.
Ondersteunende diensten zijn niet in een traditioneel ‘harkje’ gelieerd aan de directie. Het is een netwerkbedrijf.
Bedrijfsleiding, financiën & administratie, marketing & communicatie en beheer zijn feitelijk Facilitaire diensten zowel
intern- (Regisseren, Programmeren) als extern- gericht (op bezoekers, artiesten, kunstenaars, huurders, gebruikers,
ondernemers).
In ieder kernteam bestaan twee vormen van overleg. In het Werkoverleg gaat het uitsluitend om operationele zaken
en wordt aan een statafel een project- of programma m.b.t. voortgang besproken: wie doet wat, wat, wanneer.
In het Roloverleg gaat het uitsluitend om de governance, het besturingssysteem, de manier waarop de rollen, taken
en bevoegdheden verdeeld zijn. Zo kunnen aanpassingen in het besturingssysteem (de governance) worden
aangebracht wanneer de medewerkers dat nodig vinden en kan de werking van het bedrijf steeds beter worden.

VRIJWILLIGERS
Gigant, en in mindere mate Markant, kan functioneren bij de gratie van meer dan honderd vrijwilligers die zich vol
overgave inzetten voor het bedrijf. Vrijwilligers werken er voor hun plezier. Gigant en Markant slagen er goed in dat
plezier van hun vrijwilligers te behouden en weet hun inzet te waarderen. Het is van groot belang dat hun
betrokkenheid en plezier behouden blijft, ook tijdens- en na- een fusie- en reorganisatieproces.
In het traject van dit onderzoek werd een bijeenkomst belegd met vrijwilligers. Ruim 30 mensen bezochten de
wederzijds als inspirerend beoordeelde bijeenkomst waar een grote betrokkenheid werd getoond bij het reilen en
zeilen van de organisatie.
In een actief vrijwilligersbeleid spelen netwerkbijeenkomsten, tijdig informeren, een goede werkplanning en een goed
gebruik van de kennis, de competenties en de netwerken van de betrokken vrijwilligers, een grote rol. Vrijwilligers
moeten zich – zoals nu in de staande organisaties - ook in een nieuwe organisatie welkom voelen en een volwaardige
plaats in kunnen nemen. De inzet en betrokkenheid van vrijwilligers past volledig in de nieuwe bedrijfsfilosofie waarin
community’s, gemeenschappen van mensen en hun betrokkenheid en inzet een heel belangrijke positie innemen.

CONTRACTEN EN SAMENWERKINGSVORMEN
Natuurlijk wordt de bestaande praktijk van relaties met artiesten, boekingskantoren en filmdistributeurs gehandhaafd
en verder uitgebouwd. Daarnaast verhuurt het nieuwe bedrijf studio’s, ateliers, repetitie- theater- en dans-ruimten
aan zelfstandig cultureel ondernemers tegen aantrekkelijke tarieven. Het nieuwe bedrijf werkt graag samen met
preferred suppliers; cultureel ondernemers die kwaliteit leveren tegen een aantrekkelijke prijs. Dat kunnen
ondernemers zijn die werken vanuit het pand aan de Nieuwstraat (graag) maar dat hoeft niet.
Het nieuwe bedrijf verhuurt de concert- theater en filmzalen aan cultureel ondernemers uit Apeldoorn en de regio,
om daarmee het cultureel kapitaal van de stad te ondersteunen en zichtbaar te maken voor een zo groot mogelijk
publiek. Dat is een maatschappelijke taak waarvoor de gemeente investeert in de vorm van een jaarlijks
exploitatiesubsidie. Wanneer de ruimte daarna nog beschikbaar is kan hij worden aangewend voor een commerciële
verhuringen mits deze geen risico’s met zich mee brengen die de primaire taak kunnen bedreigen en profijtelijk zijn.
Het nieuwe bedrijf stuurt middels haar contractvoorwaarden en beheer op de kwaliteit en het succes van de
huurders. Naar analogie van een warenhuis of winkelcentrum: slechtlopende winkels hebben een drukkend effect op
(omzet van) de naastliggende winkels in hetzelfde winkelcentrum. Het succes van de winkels raakt ieders belang.
Wanneer het minder gaat bij een cultureel ondernemer heeft ook de verhuurder er belang bij een samen een
verbeterslag te maken. Om die reden is wederzijdse financiële transparantie van huurder en verhuurder van belang.
Wanneer die verbeterslag na verloop van tijd niet tot succes leidt kan de verhuurder de overeenkomst opzeggen.
Het nieuwe bedrijf kent vele samenwerkingsvormen met uiteenlopende partners. Dat kunnen overheden zijn of
cultureel ondernemers of stichtingen in coproducties, partners in de uitvoering van (beleids)programma’s of
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bedrijven. De aard van de samenwerkingsverbanden, de wederzijdse verwachtingen en verplichtingen worden vooraf
in heldere afspraken vastgelegd.

ACCOUNTMANAGEMENT
De relatie met creatieve, cultureel ondernemers, verenigingen en culturele groepen en gemeenschappen in de stad
en de regio, is essentieel voor het succes van de nieuwe samenwerking. In het nieuwe bedrijf zijn binnen de Regie- en
Programmeringsfunctie rollen belegd die stevig verbonden zijn met allerlei deelgemeenschappen (community’s) in
alle wijken en buurten van de stad. Focus daarbij is: hoe wordt gescout? Hoe worden relaties met de netwerken en
community’s ontwikkeld en onderhouden? De relatie met de cultureel ondernemers, collega- instellingen en
bedrijven? Met de collega’s in het Cultuurkwartier? En hoe leggen we culturele relaties met gemeenschappen in de
stad die een niet-Westerse cultuur en traditie kennen? Niet iedere tijdsinvestering leidt meteen tot succes. Maar het
werk vooraf – het investeren in mensen, groepen en gemeenschappen - moet wel gedaan worden om überhaupt
succesvol te kunnen zijn.
Kunnen we intensievere relaties leggen met bedrijven zoals bijvoorbeeld de Rabobank? Kunnen zij de startende
ondernemers begeleiden? Kunnen we experimenteren met nieuwe betaalsystemen waar jonge mensen al volop mee
bezig zijn? Kunnen we inloop-avonden voor ondernemers in het Huis voor Schoone Kunsten organiseren: het is
tenslotte een triple A-locatie in de stad. Wil een bank misschien een spreekkamer in het Huis voor Schoone Kunsten
openen? We moeten nadenken over, en uitvoering geven aan, nieuwe vormen van samenwerking.

MARKETING & COMMUNICATIE
Een nieuw bedrijf met meerdere functies voor een breed en soms heel verschillend publiek mag geen ‘vormeloos
geheel’ worden; geen bedrijf zonder gezicht omdat alles er mogelijk is. Het podium beschikbaar stellen voor de betere
amateur in de stad mag er niet toe leiden dat professionals het podium gaan mijden.
Vele voorbeelden overal in Nederland laten zien dat dat niet hoeft te gebeuren wanneer er een gedifferentieerd
marketingbeleid wordt gevoerd. Gericht op activiteiten, gericht op specifieke doelgroepen. Niet het nieuwe bedrijf
moet ‘in de markt gezet worden’ maar alle verschillende activiteiten. Iedere activiteit heeft wel ‘een haakje’ waarop je
specifiek publiek kunt werven.
Marketing is niet gericht op het verkopen van een bedrijf maar gericht op het verkopen van concrete activiteiten en
programma’s. Het is gericht op de Jonge Cultuur van Apeldoorn: promoten en zichtbaar maken.
De publieksbinding moet daarnaast ook tot stand komen door projectleiders, programmamakers en scouts die hun
publiek kennen als geen ander.
Marketing is ook gericht op dienstverlening aan de inwonende cultureel ondernemers. Het nieuwe bedrijf moet de
activiteiten van de inwonende (en andere) cultureel ondernemers promoten en zichtbaar maken en een centraal en
persoonlijk aanspreekpunt zijn voor iedere inwoner van Apeldoorn die “iets met kunst & cultuur wil doen”. Dat kan
variëren van een volwassene die wil weten welke mogelijkheden er zijn om culturele lessen te volgen (voor de
kinderen of voor zichzelf) tot inwoners die culturele projectideeën hebben en op zoek zijn naar partners om ze te
realiseren.

HORECA
Alle activiteiten vinden plaats in het vrije tijdsdomein. Het is noodzakelijk voor het succes van de onderneming dat het
een plek wordt waar mensen graag komen en graag verblijven. Omdat het gezellig is, omdat je er kunt drinken, een
eenvoudig hapje eten, op je laptop kunt werken, mensen ontmoeten, filmpje meepikken, concert luisteren,
voorstelling zien, een optreden van je (klein)kinderen bijwonen of na de cursus of de workshop met je vrienden kunt
napraten. Het moet voor een publiek dat zich JONG voelt de plek zijn waar ze, na thuis en het werk, het liefst
verblijven.
Horeca dient in het nieuwe bedrijf een volwaardige plaats te vinden zonder subsidie. Het is ondernemen avant la
lettre en gebeurt in concurrentie met alle andere horecaondernemers in de omgeving. En het is goed is voor alle
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horecaondernemers in dit gebied: een goed lopende horecavoorziening verhoogt immers de kwaliteit van het uitgaan
in dit deel van de stad. Het kan qua stijl een goede aanvulling vormen op het Caterplein. Dat vraagt om een aanpak
van fair play. In het domein waar alle andere horecaondernemers werken, tegen soortgelijke condities en in het
domein waar ondernemen thuishoort: de besloten vennootschap.
De horeca BV kent één aandeelhouder (de Raad van Toezicht/Bestuurder van de stichting). De BV betaalt een
marktconforme vierkante meter prijs, volgt de horeca cao, huurt een deel van haar personeel tegen marktconforme
tarieven van de stichting en werkt samen met andere Apeldoornse horecaondernemers en Horeca Nederland.
Kortom: in de horeca BV van het nieuwe bedrijf gelden dezelfde spelregels als voor ieder andere horecaondernemer
in de stad. De horeca wordt niet verpacht aan een externe uitbater maar gerund door een professionele horeca-man
of- vrouw in dienst van de organisatie. Omwille van optimale transparantie en het vermijden van iedere vorm van
paracommercialiteit.
De reden om de horeca op deze manier vorm te geven ligt niet op de eerste plaats in de verwachting dat er heel veel
geld verdiend kan worden. Maar alle activiteiten van het nieuwe bedrijf spelen zich af in het vrije tijdsdomein.
Dat vereist dat er een grote mate van (zeer) professionele gastvrijheid bestaat, dat publiek zich (erg) welkom voelt,
dat het aangenaam is er langere tijd door te brengen en er deel te nemen aan meerdere activiteiten; zowel actief als
receptief. Het maakt impulsbezoek mogelijk. Goed eten en drinken is daar onlosmakelijk mee verbonden.
En anders gaat het niet werken.

CULTUURKWARTIER
Het nieuwe bedrijf is onderdeel van het Cultuurkwartier. De onderlinge samenwerking met CODA en ACCEC kan door
de opzet van het nieuwe bedrijf en haar taak en functie verder versterkt worden. In gezamenlijke programmering en
projectontwikkeling. Maar ook door gebouwelijke ontwikkelingen goed op elkaar af te stemmen vanuit een
perspectief van het Cultuurkwartier als geheel. En door mogelijk samen te werken op het vlak van beheer, onderhoud
en inkoop. De contouren van dit plan werden in de onderzoeksfase ook met deze partners besproken.

PLANNING & CONTROL
De financiële P&C cyclus wordt gevoerd op kalenderjaar. Er wordt gestuurd op basis van de maand- en kwartaalrapportages. De stichting rapporteert per kalenderjaar aan de gemeente Apeldoorn.

VERMOGENSPOSITIE EN KREDIETWAARDIGHEID
De huidige vermogenspositie van Gigant is ronduit slecht, de kredietwaardigheid nul. Markant staat er iets beter voor
maar verkeert bij ongewijzigd beleid binnen twee jaar in dezelfde positie. Het is noodzakelijk in het
bedrijfseconomisch model voldoende middelen vrij te maken om èn reservevorming mogelijk te maken èn
investeringsruimte voor de toekomst te creëren.

FISCALE ASPECTEN
De tarieven waarvoor de zelfstandig cultureel ondernemers de studio’s, ateliers en les- en repetitiefaciliteiten kunnen
huren, dienen uiteindelijk marktconform te zijn. We schrijven uiteindelijk omdat we uitgaan van een aantal jaren
waarin deze geheel nieuwe praktijk moet worden opgebouwd. De marges in de sector zijn (erg) smal. Een tè hoge
huur zal ertoe leiden dat kunstenaars/docenten in ‘de garage, de blokhut achterin de tuin of anti-kraak in een
leegstaand (kantoor)pand’ gaan lesgeven en de toegevoegde waarde van een cultureel en educatief centrum als
dynamische omgeving voor de stad uiteindelijk niet tot stand komt.
Het risico bestaat dat een te lage huur later door de fiscus als verkapt inkomen wordt gezien en alsnog wordt belast.
Dat moeten we voorkomen. In goed overleg met de fiscus willen we uitgaan van een situatie waarin de (vaak
kersverse) cultureel ondernemers in het eerste jaar bijvoorbeeld 90% korting krijgen (om op te starten en te binden),
het tweede opvolgende jaar 75 %, het derde 50%, het vierde jaar 25% en uiteindelijk het volledige, maar nog altijd
bescheiden, tarief gaan betalen.
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RISICO’S
•

•

•

•

•

•

Een belangrijk risico bestaat – zoals eerder opgemerkt – in een onzorgvuldige afbouw en overgang van de
loondienst- naar de zelfstandige praktijk voor een 40 tal docenten. De uitdaging is de overgang zo te laten
verlopen dat cursisten nauwelijks het verschil bemerken.
Het risico bestaat dat door verminderde output (m.n. in scenario 1) ook het verdienmodel van Gigant (ticketing
en horeca) niet het huidige relatief hoge niveau kan handhaven, de inkomsten teruglopen en de financiële
situatie verder verslechterd.
Een ander risico bestaat daarin dat het Huis voor Schoone Kunsten onvoldoende aantrekkelijk blijkt voor
zelfstandig werkende cultureel ondernemers en er relatief te veel leegstand ontstaat. Op basis van gesprekken
met zelfstandig werkende kunstenaars/docenten in de onderzoeksperiode lijkt dat risico beperkt te zijn.
Kunstenaars /docenten geven overwegend aan graag in het pand te willen werken vanwege de kwaliteit van de
voorzieningen, de behoefte aan (samenwerking met) collega’s, het centrale en goed zichtbare loket dat het
nieuwe bedrijf voor hen kan zijn in termen van PR & Marketing (off- en online) en de balie- en telefoonfunctie.
Scenario 1 biedt een solide basis maar met minder output dan de huidige twee organisaties afzonderlijk. Dat is
financieel onontkoombaar. Verminderde zichtbaarheid en output zouden kunnen leiden tot een neerwaartse
spiraal.
Twee leningen van de gemeente aan Markant (100K) en Gigant (75) ‘vervuilen’ de begroting. Die situatie zou in
een fusie- en reorganisatieproces opgeschoond moeten worden. Daarnaast heeft Gigant begin 2016 een
betalingsachterstand van twee maanden huur uit 2015. De begrotingen en de scenario’s kunnen nog geen
rekening houden met deze risicofactoren waarvan de afloop nog volstrekt onduidelijk is. In het kader van een
due diligence onderzoek moeten deze kwesties goed in kaart worden gebracht. Inclusief oplossingsrichtingen.
Tenslotte is een en ander scherp becijferd. Er is geen financiële speelruimte voor tegenvallers, langlopende
juridische procedures of een lange periode van dubbele kosten (doordat ontslagprocedures onvoorzien lang
duren).

GEBOUW
Om de taken zoals hiervoor beschreven succesvol uit te kunnen voeren in het pand aan de Nieuwstraat, zijn
aanpassingen beslist noodzakelijk. Het één kan niet slagen zonder het ander. Bovendien kent het pand inmiddels
achterstallig onderhoud en is er vanuit de verminderde financiële situatie van beide organisaties de laatste jaren geen
enkele ruimte meer geweest voor noodzakelijke investeringen in de inrichting en de faciliteiten van het gebouw zelf.
We noemen hier alleen de hoofdzaken omdat ze voorwaardelijk zijn om tot een (inhoudelijke en financieel)
succesvolle exploitatie van het pand aan de Nieuwstraat te kunnen komen. Nader onderzoek is nodig.
•
Het vooraanzicht moet verbouwd worden, één ingang hebben en open en uitnodigend zijn voor publiek.
•
Het café dient opener te worden naar beide straatzijden; meer publiekscapaciteit aankunnen om ervoor te
zorgen dat het gebouw werkelijk een place- to-be wordt voor ondernemers, creatieven en publiek.
•
De foyer waar alle zalen op uitkomen is nu een onpersoonlijk overloopgebied met een langere
rollatorbaan, dat nauwelijks in staat is publiek te verleiden hun verblijf te verlengen of iets te consumeren.
Er moet een goede en ruime verbinding worden gemaakt tussen café en foyer (en niet via een te eng
trapje!)
•
De danszaal begane grond moet worden verplaatst naar een hoger gelegen verdieping en de ruimte
omgebouwd tot een multifunctionele zaal voor kleinere presentaties voor een klein publiek.
•
De voor en nadelen t.a.v. de relatie met ACCRES moet goed in kaart worden gebracht:
o
zo’n 23% van het subsidie komt van de gemeente, vloeit weer terug naar de gemeente en
levert Accres (grootaandeelhouder: de gemeente) vermoedelijk een kleine winst op. Valt daar
niet iets te winnen?
o
Eén optie is dat de gemeente de noodzakelijke aanpassingen eenmalig betaalt of financiert.
o
Een andere optie is dat de nieuwe stichting eigenaar wordt van het pand. Daarvan zijn goede
voorbeelden in Nederland beschikbaar. Een herfinanciering van het pand tegen de huidige
rentestand zou de ruimte kunnen bieden om de kosten van de noodzakelijke aanpassingen te
dekken.
Overige aanpassingen die noodzakelijk zijn worden hier nog niet beschreven. Het is immers van belang allereerst de
(on)mogelijkheden t.a.v. de financiering van de noodzakelijke verbouwing in kaart te brengen.
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HOOFDSTUK 6
VAN DE HUIDIGE NAAR DE NIEUWE SITUATIE
Dit is het resultaat van het onderzoek. Er is nog niets besloten. Besluiten vallen in de zomer van 2016 op basis van het
onderzoeksresultaat. Als het Bestuur van Gigant en de Raad van Toezicht van Markant besluiten het
onderzoeksresultaat daadwerkelijk te gaan uitvoeren en de gemeente Apeldoorn als belangrijkste financier daarmee
akkoord gaat, komt een volgende fase in zicht.
Er zijn twee manieren om – indien gewenst - tot het nieuwe bedrijf te komen:
•
Twee aparte reorganisaties gevolgd door de feitelijk juridische fusie.
•
Een juridisch fusie gevolgd door een reorganisatie
De eerste optie heeft enkele nadelen:
•
In aparte reorganisaties worden de bedrijven gereorganiseerd binnen hun huidige werking en kader. Op twee
verschillende snelheden. Twee directeuren maken ieder hun eigen keuzes; primair vanuit hun eigen perspectief.
Het nieuwe bedrijf krijgt daarmee (nog) geen gestalte.
•
Bij samenvoeging in een later stadium kan blijken dat in de reorganisatie in de twee afzonderlijke domeinen
keuzes zijn gemaakt die niet passen in het perspectief van nieuwe producten en diensten die het nieuwe bedrijf
gaat leveren.
•
Markant heeft een goed functionerende Ondernemingsraad. Gigant kent geen personeelsvertegenwoordiging.
De personeelsvertegenwoordiging in het traject van noodzakelijke ingrepen is daarmee onevenwichtig.

De tweede optie: eerst fuseren daarna reorganiseren heeft een aantal voordelen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vanaf de realisatie fusie (stel: 1 januari 2017) is er één bestuurder die leidinggeeft aan de reorganisatie.
In de juridische fusie gaan alle medewerkers ongewijzigd over naar het nieuwe gefuseerde bedrijf met behoud
van huidige rechtspositie waardoor de bedrijfscontinuïteit in eerste aanleg geborgd is.
In de gefuseerde organisatie kan direct worden gestart met de oprichting van één nieuwe ondernemingsraad
waardoor het personeel beter en volledig vertegenwoordigd wordt.
De daaropvolgende reorganisatie kan gefaseerd onder één directeur-bestuurder gestalte krijgen.
Met alle betrokken vakbonden wordt allereerst één gezamenlijk fusieconvenant afgesloten.
De gefuseerde organisatie ondergaat vervolgens een reorganisatie. De vakbonden worden uitgenodigd om een
sociaal plan overeen te komen.
De transitie kan vanuit het perspectief van bedrijfscontinuïteit beter gecontroleerd verlopen.
Nadeel is mogelijk een iets langere periode waarin volledige personele kosten moeten worden betaald. Maar
het is verstandig de transitie geleidelijk te laten plaatsvinden. Gigant doet het goed en kent het laatste jaar een
groeiend publiek. Dat proces moet niet verstoord worden. Bij Markant zal een te snel uitgevoerd en gedwongen
collectief ontslag naar verwachting leiden tot ineenstorting van het gehele cursuswerk van Markant en het ‘in de
steek laten’ van ruim 2.400 cursisten en een deel van het onderwijswerk.

FUSIEPLAN
Indien partijen de volgende stap willen zetten zou in najaar 2016 een fusieplan kunnen worden opgesteld en in
procedure gebracht. Streven kan zijn (bijvoorbeeld) per 1 januari 2017 de fusie te effectueren.
•
Het voorstel tot fusie moet aan een aantal eisen voldoen en wordt ondertekend door alle bestuurders van elke
partij bij de fusie.
•
Bij de voorbereiding van het fusieproces en het opstellen van het voorstel tot fusie verdienen de volgende
punten de bijzondere aandacht: een tussentijdse vermogensopstelling, jaarrekeningaspecten,
medezeggenschap, vergunningen, subsidies en duurovereenkomsten en mededinging. Een financieel en
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•

•
•

•

•

•
•
•

juridisch onderzoek naar de positie van ieder van de partners in dezen (due diligence onderzoek) moet inzicht
bieden in deze aspecten.
Bij een voorgenomen besluit tot fusie wordt de betrokken ondernemingsraad of raden in de gelegenheid
gesteld advies uit te brengen. Het advies van de ondernemingsraad moet worden gevraagd op een zodanig
tijdstip dat dit advies van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit.
Op grond van toepasselijke CAO’s zullen ook de betrokken vakorganisaties moeten worden geïnformeerd op het
moment dat de besturen het voorstel tot fusie hebben opgesteld.
Na ondertekening van het fusievoorstel en de toelichting hierop door de besturen van de betrokken
rechtspersonen, dient het fusievoorstel te worden gedeponeerd ten kantore van het handelsregister in de
woonplaats van de partijen.
Na neerlegging bij het handelsregister wordt de fusie aangekondigd in een landelijk verspreid dagblad. Tot een
maand nadat de partijen bij de fusie de neerlegging van het voorstel tot fusie hebben aangekondigd, kan iedere
schuldeiser van zulk een partij middels een verzoekschrift aan de rechtbank tegen het voorstel tot fusie in verzet
komen.
Na verloop van een maand na de aankondiging van de fusie in een landelijk verspreid dagblad kan de verklaring
van non-verzet aangevraagd worden bij de griffie van de rechtbank in het arrondissement waarin de betrokken
rechtspersonen haar kantoor houden.
Nadat aan alle formaliteiten is voldaan kan overgegaan worden tot het verlijden van notariële akte van
juridische fusie.
De juridische fusie wordt van kracht met ingang van de dag na die waarop de notariële akte van fusie is
verleden.
Na het deponeren van het voorstel tot fusie kan de fusie binnen minimaal twee maanden zijn afgerond.

RAAD VAN TOEZICHT
Als wordt gekozen voor een Raad van Toezicht model met directeur/bestuurder en toepassing van de Code Cultural
Governance, kan in het najaar van 2016 tevens een begin worden gemaakt met de samenstelling van een nieuwe
Raad van Toezicht. De samenstelling van de nieuwe Raad van Toezicht is de uitkomst van overleg tussen het bestuur
van Gigant en de Raad van Toezicht van Markant.
Aanbeveling is in de nieuwe Raad van Toezicht tenminste één vertegenwoordiger van ieder van de beide
rechtsvoorgangers op te nemen om verankerde kennis en ervaring in de eerste bestuursperiode voor vier jaar te
behouden en een onafhankelijk voorzitter te benoemen met ruime bestuurservaring.
De nieuwe Raad van Toezicht kan per januari 2017 actief zijn en per die datum de directeur- bestuurder aanstellen die
leidinggeeft aan de (re)organisatie.
De directeur-bestuurder die leiding gaat geven aan de (re)organisatie moet over ruime kennis en leidinggevende
ervaring beschikken in de culturele sector, strategisch en communicatief sterk zijn en de visie als beschreven in het
inhoudelijk concept volledig onderschrijven en kunnen realiseren.

CAO en MEDEZEGGENSCHAP
Markant valt onder de CAO Kunsteducatie. Markant heeft een actieve ondernemingsraad die eens per twee maanden
een formele vergadering heeft met de bestuurder. Volgens artikel 25 Wet op de ondernemingsraden wordt de
ondernemingsraad in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen omtrent, onder meer, overdracht van
zeggenschap over de onderneming of een onderdeel daarvan alsmede een belangrijke wijziging in de organisatie van
de onderneming. De ondernemingsraad van Markant ontvangt na het voorgenomen besluit van het bestuur een
adviesaanvraag over de voorgenomen fusie.
Gigant volgt de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening en de CAO Horeca. Gigant heeft geen
ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. De medewerkers worden middels een personeelsvergadering
geïnformeerd over het fusieplan. Ook dient in deze periode overleg te worden gevoerd met alle betrokken
vakbonden.
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VAKBONDEN
De betrokken vakorganisaties worden geïnformeerd op het moment dat de besturen het voornemen hebben om over
te gaan tot fusie van beide organisaties. De CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening geeft in hoofdstuk 7.2
aan dat er een Fusie Overleg Orgaan (FOO) ingericht dient te worden indien de werkgever het voornemen heeft tot
fusie. Eerdere ervaring leert dat het mogelijk is om een fusieconvenant overeen te komen met de betrokken
vakorganisaties waarin afspraken worden vastgelegd omtrent de rechtspositie van de medewerkers in de
voorgenomen fusie.

REORGANISATIEPLAN
Direct na de fusie (streven per januari 2017) kan een Reorganisatieplan worden opgesteld. Markant valt onder de
CAO Kunsteducatie die een standaard sociaal plan kent dat toegepast moet worden bij reorganisaties. Voorafgaand
aan de start van de reorganisatie dient er melding gemaakt te worden bij het Overleg Arbeidsvoorwaarden
Kunsteducatie (OAK). Het desbetreffende overleg bestaat uit werknemers en werkgever vertegenwoordigers.
Gigant volgt de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening en de CAO Horeca. De CAO W&MD bevat geen
standaard sociaal plan. Er dient - indien aan de orde - een sociaal plan overeengekomen te worden met de betrokken
vakorganisaties. Voor de CAO Horeca is hetzelfde van toepassing.
De nieuw op te richten Ondernemingsraad van het nieuwe bedrijf vertegenwoordigt beide voormalige bedrijven en
ontvangt na het voorgenomen besluit van de (nieuwe) bestuurder een adviesaanvraag over de voorgenomen
reorganisatie die een wijziging in de arbeidssituatie of het ontslag van een of meer werknemers tot gevolg heeft.

COLLECTIEF ONTSLAG
Gezien de omvang van de reorganisatie is er mogelijk dat sprake van collectief ontslag. Volgens de Wet melding
collectief ontslag moet elke werkgever melden wanneer hij de arbeidsovereenkomst met 20 of meer werknemers op
welke manier dan ook binnen 3 maanden gaat beëindigen.
Zowel het Overleg Arbeidsvoorwaarden Kunsteducatie (OAK) als het UWV moeten dit schriftelijk te horen krijgen.
Nadat aan het UWV is gemeld dat de nieuwe organisatie medewerkers collectief wil ontslaan, geldt een wachttijd van
één maand. Dit houdt in dat het UWV pas na een maand wachttijd de ontslagaanvragen in behandeling kan nemen.
Dat geeft de werkgever en de vakbonden de tijd om een sociaal plan op te stellen en -indien mogelijk- het aantal
ontslagen te verminderen.

SOCIAAL PLAN
Beide organisaties hechten er waarde aan om – bij een reorganisatie - in overleg met de vakbonden een sociaal plan
overeen te komen. Het maken van het sociaal plan heeft betrekking op de reorganisatie 2017 en volgt nadat beide
organisaties gefuseerd zijn tot één nieuw bedrijf.
Het sociaal plan is een collectieve regeling die de gevolgen dekt voor werknemers bij beëindiging, inkrimping,
overname, fusie of verplaatsing van de onderneming waarbij ze werkzaam zijn. Een sociaal plan schept het recht op
een financiële vergoeding bij ontslag. Het regelt op basis van objectieve criteria wie er voor een vergoeding in
aanmerking komt en tot welke hoogte. Het sociaal plan komt tot stand in overleg met de vakbonden.
Wat er in een sociaal plan geregeld kan worden, is uiteraard afhankelijk van de financiële situatie van de organisatie.
Een goed sociaal plan bevat niet alleen een regeling voor een schadevergoeding, maar treft passende voorzieningen
die nodig zijn om de kans op werkloosheid van de boventallig verklaarde werknemers te verkleinen.

HARMONISATIE ARBEIDSVOORWAARDEN
In de nieuwe gefuseerde organisatie zijn er 3 verschillende rechtsposities van toepassing. De CAO Kunsteducatie, de
CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening en de CAO Horeca. Na de reorganisatie wordt onderzocht of
harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden mogelijk en/of wenselijk is. Zowel inhoudelijk (werkingssfeer) als financieel.
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PLAATSMAKERSREGELING
Om zoveel als redelijkerwijs mogelijk gedwongen ontslagen te voorkomen, wordt voor nader te bepalen periode een
Plaatsmakersregeling opengesteld voor medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Het
streven is om de regeling gedurende een vooraf vastgestelde periode open te stellen. De Plaatsmakersregeling leidt
er naar verwachting toe dat een aantal medewerkers in ruil voor een vergoeding met wederzijdse instemming tot een
beëindiging van de arbeidsovereenkomst komt. Voor de medewerkers met wie een dergelijke regeling niet
overeengekomen kan worden, treedt een procedure van gedwongen ontslag in. In het traject Plaatsmakersregeling
moeten medewerkers gebruik kunnen maken van een externe onafhankelijke HR-adviseur.
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HOOFDSTUK 7
FINANCIEEL KADER BIJ FUSIE
Om een goed antwoord te geven op de vraag wat geleverd kan worden voor welke maatschappelijke
bijdrage/investering, zoomen we in op de uitgangspunten die voortvloeien uit het gekozen inhoudelijk concept.
In scenario 2

UITGANGSPUNTEN SCENARIO’S
Scenario 1 gaat ervanuit dat er geen enkel structureel subsidie bij komt en de huidige subsidie uitgangspunt is.
Hoofdzaak is beide bedrijven, i.c. het nieuwe bedrijf financieel gezond en duurzaam te maken. Dat kan niet zonder
fors te snijden in activiteiten en programma’s. Er is financiële ruimte nodig voor herstel. De output kan daarmee niet
anders dan minimaal zijn. Er moet een kostenbesparing worden doorgevoerd van 600K.
Wanneer het nieuwe bedrijf de frictiekosten zelf moet dragen, moet binnen deze begroting de dekking worden
gevonden voor de noodzakelijk frictiekosten van ca. 250K per jaar gedurende drie jaar om de transitie en de bouw van
het nieuwe bedrijf volgens wet en regelgeving uit te kunnen voeren.
Kort samengevat is scenario 1 gericht op de het pand en het faciliteren van derden. De organisatie zelf heeft ten
opzichte van de huidige situatie ruim 500K minder budget voor activiteiten. Er is minder ruimte voor investering en
reservevorming. Het wordt een mager scenario dat hierna wordt beschreven op de concrete effecten op
uitvoeringsniveau.
In scenario 2 wordt het basissubsidie verhoogd met 300K. In de eerste twee, maximaal drie, jaren blijft een
structurele kostenreductie noodzakelijk maar het is reëel te veronderstellen dat het niveau van activiteiten, projecten
en programma’s bijna op het huidige niveau kan worden gehandhaafd. De verwachting is gerechtvaardigd dat die
output na de reorganisatie verhoogd kan worden. Het scenario is scherp doorgerekend: hier wordt derhalve geen
200K bedoeld maar effectief 300K om het scenario te laten werken.
Scenario 3 gaat uit van wat meer culturele ambitie van de stad. Apeldoorn is qua bevolkingsomvang de 11e stad van
Nederland. Op de ranglijst in de Atlas van Nederlandse Gemeenten m.b.t. de uitgave aan cultuur per inwoner staat
Apeldoorn op plaats 32 van de 50 grootste gemeenten en op plaats 42 t.a.v. podiumkunsten. De conclusie zou
moeten zijn dat er alle reden is voor wat meer culturele ambitie in Apeldoorn.
Het scenario laat zien in welke richting gedacht wordt wanneer 300K aanvullend op scenario 2 beschikbaar komt voor
concrete projectontwikkeling i.s.m. culturele partners, inwoners en bedrijven in de stad. En het laat globaal zien wat
je daarvoor kunt krijgen.

TOELICHTING OP DE POSTEN
Op bladzijde 34 wordt een financieel overzicht getoond. Het geeft inzicht in de begrotingen 2017 van de afzonderlijke
organisaties, geconsolideerd 2017 en in de drie scenario’s. Belangrijk op te merken dat in de scenario’s wordt
uitgegaan van een personele post nadat in de reorganisatie afscheid is genomen van 40 kunstenaars/docenten. Het
scenario overzicht mag dus niet gelezen worden als begroting voor het kalenderjaar 2017, 2018 of 2019.
Het laat zien wat in de gewenste eindsituatie de kosten zijn voor vast Personeel, Activiteiten en de Overige Posten die
noodzakelijk zijn. En het laat zien op welke wijze die kosten gedekt worden. Nadat de reorganisatie volledig is
afgewikkeld kunnen de geraamde frictiekosten vanaf 2020 worden ingezet op activiteiten en projecten.
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KOSTEN EN BATEN
In het nieuwe bedrijf zijn de totale kosten met bijna 1 miljoen euro omlaag gebracht en zijn kosten zoals frictiekosten,
reservevorming en investeringsruimte toegevoegd. De personele kosten zijn in scenario 1 met 800K omlaag gebracht.
Dat is noodzakelijk om bij gelijkblijvend subsidie de noodzakelijke financiële ruimte voor herstel te creëren. Tegelijk is
de opbrengst uit cursusgelden nihil geworden. Het is duidelijk: het nieuwe bedrijf moet met een fors lagere begroting
gaan werken en gaat noodgedwongen minder producten en diensten leveren.
In 2017 en 2018 zal sprake zijn van een overgangsperiode waar met hogere personele kosten rekening moet worden
gehouden waar voor een deel cursusinkomsten tegenover staan.

OPBRENGSTEN OVERIGE KLANTEN EN HORECA
Als richtlijn wordt een model gehanteerd waarbij het bedrijf tenminste een omzet zou moeten realiseren waarvan ca.
60% uit het basissubsidie bestaat en 40% wordt verworven uit andere bronnen.
De sterke daling op de post ‘Opbrengsten Overige Klanten’ wordt hoofdzakelijk verklaard door het wegvallen van
cursusopbrengsten en de verminderde verkoop van tickets ten gevolge van verminderde activiteiten.
Opbrengsten Horeca zijn bij stijgende graad van activiteiten (in scenario’s 2 en 3) conservatief ingeraamd omdat een
verbouwing noodzakelijk is en investeringskosten moeten worden gemaakt om uiteindelijk meer revenuen uit de
horeca te kunnen realiseren.
PROJECTSUBSIDIES EN FONDSEN
In deze post wordt het verschil tussen Begroting 2017 en scenario’s verklaard door het feit dat de uitvoering van het
programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) een separaat programma is. In principe budgettair neutraal uit te
voeren en om die reden buiten de scenario-begrotingen geplaatst. Feit is dat ‘met geld geld wordt gemaakt’.
Naarmate meer activiteitenbudget beschikbaar is kunnen mogelijk meer fondsengelden verworven worden.
PERSONEEL
De basis bestaat uit: directie – ondersteuning - bedrijfsleiding – receptie – techniek - administratie – marketing &
communicatie – productie - beheer - programmaleiding Onderwijs en Amateurkunst & Buitenschoolse educatie –
relatiemanagers/projectleiders - programmeurs Professioneel en Amateurkunst. De post kan iets variëren: in
scenario 1 zijn er immers (veel) minder activiteiten mogelijk dan in scenario 3. In het laatste scenario geschied
weliswaar alle extra projectinzet op basis van inhuur maar is een beperkte versterking van de basisformatie
noodzakelijk.
Met name in het domein Faciliteren wordt de organisatie versterkt: vaste- en professioneel- personeel aan de
ontvangst en receptiebalie, een (bescheiden) uitbreiding van technische capaciteit en iets meer ruimte voor
bedrijfsleiding en beheer. De post ‘vast personeel’ stijgt in scenario’s 2 en 3 licht omdat een (fors) vergrote uitvoer
van activiteiten leidt tot meer ondersteunende middelen en diensten (zoals administratie, coördinatie, beheer).
HUISVESTINGSLASTEN
De huisvestingslasten zijn gegeven. Als gevolg van onderzoek naar de (on)mogelijkheden het pand in eigendom te
nemen, mogelijk te herfinancieren en de voor- en nadelen van de relatie met Accres in kaart te brengen, is het
mogelijk dat de totale huisvestingslasten kunnen wijzigen. De nieuwe bedrijfsfilosofie kan alleen succesvol zijn
wanneer ook het pand aan de Nieuwstraat een aantal ingrijpende wijzigingen ondergaat zoals beschreven in de
laatste paragraaf van Hoofdstuk 5. Vooralsnog gaan we van de actuele financiële gegevenheden uit. Meerkosten ten
aanzien van een verbouwing maken geen deel uit van deze begroting(en).
ORGANISATIEKOSTEN
De organisatiekosten kunnen iets variëren met de omvang van het pakket aan activiteiten maar houden we voor de
vorm in de basis gelijk.
PR & COMMUNICATIE
De basis voor het PR & communicatiebudget kent in scenario 1 een bodem van 100K.
Meer projecten en activiteiten leiden tot meer PR-inzet.
ACTIVITEITENKOSTEN
In scenario 1 is een beperkte omvang van activiteiten omvang mogelijk.
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Naarmate in scenario 2 en 3 meer middelen beschikbaar komen, kunnen direct meer culturele optredens,
voorstellingen, activiteiten en programma’s worden ontwikkeld. Het beschikbare budget komt (zoals te zien is in het
financieel overzicht) direct en volledig ten goede aan projecten en dus aan de inwoners van Apeldoorn. De basis is
immers financieel afgedekt. Dat wordt zichtbaar in de stijging van de posten onder Activiteiten.
Nadat de volledige reorganisatie is afgewikkeld komt het geld benodigd voor frictiekosten opnieuw beschikbaar voor
projecten.

INVESTERINGSRUIMTE EN RESERVEVORMING
In deze post wordt in scenario 1 een bescheidener bedrag ingeboekt dan in de andere twee scenario’s. In scenario 1 is
de output lager en de risico’s daarmee minder groot. In scenario 2 en 3 wordt meer geproduceerd en worden de
afbreukrisico’s groter. Derhalve wordt in 2 en 3 een grotere risicomarge ingeboekt.
FINANCIERING
De post Financiering verwijst naar de rentebetaling aan de gemeente voor een lening van 100K die Markant vele jaren
geleden heeft genoten. Ook Gigant heeft een bedrag geleend van 75K (waarover geen rente betaald wordt).
Mogelijk is het moment van reorganisatie ook het moment om dit deel van de geschiedenis op te schonen.

FRICTIEKOSTEN
Er moet – indien gekozen wordt voor een fusie en reorganisatie – veel veranderen. Daarvoor is tijd nodig maar ook
geld. Ca. 250K per jaar gedurende drie jaar voor de ombouw en bouw van het vernieuwde bedrijf. Een reorganisatie is
gebonden aan procedures, wet en regelgeving. De frictiekosten van totaal 750K bestaan uit de volgende delen:
•
De transitiekosten (wettelijk verplichte ontslagvergoedingen) bij ontslag van het volledig docentencorps van
Markant aangevuld met een kleine marge voor eventuele andere ontslag- of procedurekosten voor het geheel.
•
Kosten van het Sociaal Plan waarin opgenomen korte trainingen en workshops, coaching en het faciliteren van
de opstartfase; noodzakelijk om ruim 40 docenten te begeleiden in een traject naar zelfstandigheid.
•
Kosten voor een ervaren kwartiermaker die het proces van reorganisatie en opbouw gaat leiden en uitvoeren.
•
Tenslotte is een deel noodzakelijk voor de uitvoering van specifieke incidentele taken ten aanzien van
personeelswerk, financiën en juridische advies- en uitvoeringskosten.
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WAT KRIJG JE - NA FUSIE - VOOR WELKE BUDGET?
3 SCENARIO’S
In het navolgende worden de effecten van de financiële reorganisatie in 3 scenario’s meer concreet beschreven. Alle
drie gaan uit van de fusie op basis van de beschreven bedrijfsfilosofie en het nieuwe bedrijfseconomische model. De
omvang van de geleverde output van producten en diensten, varieert met het beschikbare budget. Daarvan is het
e
gemeentelijk subsidie de belangrijkste variabele (ca. 2/3 van de omzet) wat tevens gevolgen heeft voor het
inverdienvermogen (ca. 1/3 van de omzet).

SCENARIO 1: OP DE WINKEL PASSEN
In scenario 1 wordt uitgegaan van het gemeentelijk basissubsidie dat Gigant en Markant anno 2016 ontvangen. In
scenario 1 wordt nadrukkelijk gekozen voor een stabiele basis die op de eerste plaats is gericht op een duurzame
exploitatie van het Huis voor Schoone Kunsten. Het faciliteren, regisseren en programmeren in het eigen huis.
In het nieuwe bedrijf zijn de totale kosten met bijna 1 miljoen euro omlaag gebracht en zijn kosten zoals frictiekosten,
reservevorming en investeringsruimte toegevoegd. Tegelijk is de opbrengst uit cursusgelden nihil geworden. Het
nieuwe bedrijf moet met een fors lagere begroting gaan werken en gaat noodgedwongen minder producten en
diensten leveren.
Door de keuze voor een solide basis kunnen niet alle activiteiten in de lucht worden gehouden. Het aantal muziekevents zal van 150 worden teruggebracht naar 100 per jaar. Met name de vrijdagavondconcerten zullen daarbij niet
meer plaatsvinden omdat deze spannende en minder voor de hand liggende programmering niet kostendekkend uit
kan. De filmprogrammering neemt in frequentie af. Met name de kwetsbare film (die per vertoning subsidie nodig
heeft) zal plaats maken voor minder risicovolle programmering. Daarmee verschuift het gebodene noodgedwongen
meer in de richting van de ‘commerciële’ bioscopen.
Het aanbod van lessen en cursussen wordt afhankelijk van zelfstandig werkende docenten. Er is weinig financiële
ruimte om eventuele hiaten in het aanbod op te kunnen vangen.
In de Regiefunctie organiseert het projectbureau voor buitenschoolse educatie en amateurkunst activiteiten die niet
door de markt worden uitgevoerd maar wel noodzakelijk of wenselijk zijn. Zoals het stimuleren van samenspel in
veelsoortige muziekensembles, het mogelijk maken van multidisciplinaire slotvoorstellingen in theater en dans en het
cultuurwerk met en voor mensen met een beperking. Het projectbureau zal sobere keuzes moeten maken. Projecten
zullen zich allereerst (moeten) richten op de exploitatie van het eigen gebouw en minder in wijken en buurten. Wijken sociaal-culturele projecten kunnen alleen worden opgepakt en uitgevoerd wanneer ze volledig extern gefinancierd
worden. Wanneer dat niet het geval is is daarvoor in dit scenario geen financiële ruimte meer.
In de Regiefunctie organiseert het projectbureau voor het onderwijs het cultuurmenu en het Cultuureducatie met
Kwaliteit (CmK) programma. Dat wordt grotendeels apart gefinancierd maar wordt nu nog aangevuld met een flink
deel uit de huidige reguliere financiering van Markant. Dat deel van de financiering van de onderwijsbemiddeling
moet ook kritisch tegen het licht worden gehouden. Feit is dat minder producties naar het onderwijs gebracht kunnen
worden.

SCENARIO 2: VERANDEREN MET AMBITIE
In scenario 2 wordt uitgegaan van een structurele verhoging (met 15%) van het basissubsidie van 2016 met 300K in
2017 en volgende jaren. Omdat de basis van de organisatie in scenario 1 afgedekt is kan dit bedrag na de eerste jaren
van ombouw, op termijn volledig ingezet worden op concrete projecten. De financiële ruimte voor herstel blijft
noodzakelijk (en is groter dan 300K), maar door te bezuinigen op posten, slimmere combinaties van activiteiten te
maken, efficiencyvoordelen te benutten en scherp aan de wind varen kan naar verwachting het voorzieningenniveau
aanvankelijk bijna op het niveau van 2016 gehandhaafd worden en na de ombouw verder toenemen. De verwachting
is zeker gerechtvaardigd dat, ten gevolge van de vernieuwde bedrijfsfilosofie, de nieuwe organisatie tot een nieuwe
en sterke output en dynamiek in de stad zal leiden.
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SCENARIO 3: POLE POSITION
Een levende en gezonde culturele dynamiek is allereerst gebouwd op talentvolle mensen, goede ideeën en stevige
bedrijven met ambitie. Maar direct daarna speelt geld voor concrete projecten toch ècht een grote rol.
Het Huis voor Schoone Kunsten heeft een stevige podiumfunctie. Apeldoorn als 11e stad van Nederland staat op
plaats 42 t.a.v. podiumkunsten wanneer het gaat om de uitgave per inwoner. Scenario 3 gaat uit van een jaarlijkse
subsidiebijdrage die structureel 300K hoger is dan in scenario 2. Daarmee wordt een (veel) grotere inspanning en een
nog grotere ambitie mogelijk.
Want wat zou een Huis voor Jonge Cultuur niet kunnen bijdragen met cultuurprojecten in alle wijken van de stad. Wat
kunnen nieuwe, innovatieve en spraakmakende culturele projecten betekenen voor de rol van Apeldoorn in de regio?
Wat kan Jonge Cultuur betekenen voor de toeristische waarde van Apeldoorn wanneer we een (veel) groter jong
publiek kunnen aanspreken? Wat kan Jonge Cultuur betekenen voor ouderen, voor mensen die zorg nodig hebben,
voor kinderen met een verstandelijke of fysieke beperking? In dit scenario kan het Huis voor Jonge Cultuur veel meer
initiator en aanjager zijn, initiatieven nemen, geld met geld maken door landelijk cultuurfondsen steviger aan te
spreken. Want fondsenbijdragen zijn altijd erg afhankelijk van wat de initiatiefnemer zelf bereid is te investeren.
Natuurlijk is het interessant en goed voor de stad incidenteel een spektakel binnen te halen zoals de Giro d’Italia.
Maar is het niet interessanter de bestaande culturele infrastructuur in te zetten om Apeldoorn een steviger landelijk
profiel te geven? Vele tientallen onderzoeken laten zien dat cultuur een sterk bepalende factor is in toerisme, in
vestigingsklimaat en de kwaliteit van de leefomgeving. In de wereld van musea, tentoonstellingen, festivals en
concerten zijn er in Nederland heel veel voorbeelden van steden die zich daarmee heel goed profileren. Door
bestaande initiatieven en reeds gedane investeringen een royaler werkbudget te verschaffen. Denk aan Jeroen Bosch
in Brabants Museum in 2016 of het Lichtfestival GLOW in Eindhoven dat met 700.000 bezoekers in 8 dagen ieder jaar
weer haar technologische identiteit viert. Of Zwolle dat met Museum De Fundatie inmiddels internationaal op de
kaart staat? Of Tilburg dat met Popcentrum 013 het kloppend hart van de Nederlandse popmuziek vormt? Of
Maastricht dat met Musica Sacra een rijks gefinancierd muziekfestival binnen haar muren heeft?
De panden in het Cultuurkwartier laten zien dat Apeldoorn ooit een grote culturele ambitie heeft gehad. De laatste
jaren (overigens omwille van goede redenen) werd de exploitatie daarvan gekenmerkt door bezuinigingen en (veel)
ontslagen. Wie de feiten bekijkt zou kunnen concluderen dat Apeldoorn haar culturele ambitie met de eenmalige
bouw van enkele prachtige panden in een Cultuurkwartier voor 30 jaar heeft afgekocht.
Dat kan toch niet het geval zijn?
Apeldoorn heeft met de Ereprijs, de jaarlijkse Young Composers Meeting, het Nationaal Jeugd Orkest (NJO), het Jeugd
Orkest Nederland (JON) de Stichting Internationale Masterclasses Apeldoorn en het Jeugd Muziek Concours OostNederland het neusje van de zalm van nationaal en soms wereldwijd muzikaal talent in huis. Maar de gemiddelde
Nederlander heeft er geen idee van. Apeldoorn weet daar tot op heden op geen enkele manier een Nationaal unique
selling point van te maken. Apeldoorn zou met alle recht het profiel “APELDOORN: JONG ÉN KLASSIEK” kunnen
ontwikkelen: de energie van de jeugd en de wijsheid van de klassieke ouderdom.
The best of both worlds; dat is Apeldoorn.
Scenario 3 gaat voor een stevige ambitie om de wérkelijke en al bestaande (en niet door marketeers bedachte)
identiteit van Apeldoorn meer handen en voeten te geven waarbij de bestaande culturele infrastructuur effectief
wordt ingezet. In de cultuurplanperiode 2017-2020 kunnen we voor 300K samen met alle culturele instellingen, de
gemeente, de zelfstandige cultuurmakers, de verenigingen, de vele duizenden cultuurliefhebbers en de sterke
ondernemers die de stad rijk is, ruimte maken voor cultuur. Met denktanks, probeersels en pilots en uiteindelijk door
culturele evenementen te ontwikkelen die veel traffic genereren voor een breed publiek. De basis ligt er. De wil is er.
De ideeën zijn er. Het nieuwe bedrijf wil en kan met de collega’s in het Cultuurkwartier, Theater- en Congrescentrum
Orpheus en geïnteresseerde bedrijven, de kartrekker zijn.
Èèn ding is zeker: wie zelf niet investeert vindt zeker geen co-financiers.
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FINANCIEEL OVERZICHT

Overzicht Markant / Gigant
Omschrijving

Markant
Gigant
Totaal
Scenario -1
Begroting 2017 Begroting 2017 Begroting 2017 Op de W Passen

Scenario 2
V M Ambitie

Scenario 3
P Position

INKOMSTEN

Onttrekking reserves:

1.480.000
308.000
737.000
0
18.000
184.000

540.000
27.000
479.000
475.000
31.000
0

2.020.000
335.000
1.216.000
475.000
49.000
184.000

2.020.000
105.000
639.500
475.000
65.000
0

2.320.000
121.000
724.500
500.000
70.000
0

2.620.000
136.000
779.000
510.000
75.000
0

Totaal Inkomsten

2.727.000

1.552.000

4.279.000

3.304.500

3.735.500

4.120.000

1.377.000
103.500
1.480.500

613.000
48.500
661.500

1.990.000
152.000
2.142.000

1.185.500
110.000
1.295.500

1.273.000
110.000
1.383.000

1.320.000
110.000
1.430.000

Activiteiten
Inkoopkosten filmhuis:
Personeel op activiteiten:
Personeel op gages optredens:
Out of pocket kosten activiteiten:
PR & Marketing:
Horeca inkoop:
Totaal activiteitenkosten

0
598.000
0
130.000
44.500
0
772.500

98.500
79.000
125.000
17.500
80.500
158.000
558.500

98.500
677.000
125.000
147.500
125.000
158.000
1.331.000

95.500
285.000
115.000
70.000
100.000
160.000
825.500

95.500
508.500
140.000
90.000
110.000
175.000
1.119.000

95.500
665.000
200.000
111.000
160.000
175.000
1.406.500

Overige uitgaven
Organisatiekosten:
Huisvesting:
Afschrijvingen:
Investeringsruimte en reservevorming:
Frictiekosten Projectkosten vanaf 2020):
Totaal Overige uitgaven

145.000
286.000
43.000
0
0
474.000

70.000
197.000
65.000
0
0
332.000

215.000
483.000
108.000
0
0
806.000

190.500
483.000
110.000
150.000
250.000
1.183.500

190.500
483.000
110.000
200.000
250.000
1.233.500

190.500
483.000
110.000
250.000
250.000
1.283.500

2.727.000

1.552.000

4.279.000

3.304.500

3.735.500

4.120.000

0

0

0

0

0

0

Basissubsidie:
Projectsubsidies en fondsen:
Opbrengsten overige klanten:
Opbrengsten horeca:
Overige opbrengsten:

UITGAVEN
Personeel
Vast personeel:
Overige personele lasten
Totaal personele lasten:

Totaal uitgaven
Saldo inkomsten / uitgaven
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TENSLOTTE
Het mag duidelijk zijn: zowel Gigant als (binnen afzienbare termijn) Markant moeten financieel stevig reorganiseren
om financieel gezond en duurzaam hun taken te kunnen blijven uitvoeren. Een kostenbesparing van 2 x 150K is direct
noodzakelijk. Ruimte maken voor investeringen en nieuwe reservevorming (2 x 150K) is noodzakelijk wanneer ze
bedrijfseconomisch weer gezond willen worden.
De keuze kan zijn ieder bedrijf apart te reorganiseren en verder te gaan met te doen wat ze deden.
Dit onderzoek betrok zich op de vraag of het ook anders kan. De uitkomst luidt dat dat mogelijk moet zijn. Ook
wanneer 600K ruimte moet worden gemaakt voor financieel herstel. De uitkomst luidt dat het op programmatische
gronden zelfs heel aantrekkelijk kan zijn op basis van de geschetste bedrijfsfilosofie. Ondanks de pijnlijke ingrepen die
daarvoor de eerste jaren nodig zijn.
Het kan in scenario 1. Maar dat is wel een heel mager scenario: er ontstaat op termijn een financieel gezond bedrijf.
Maar het scala aan activiteiten dat nu geleverd wordt kan onmogelijk gehandhaafd worden. Binnen het gegeven
budget zijn er maar 2 smaken: gezond worden en (veel) minder doen of alles in de lucht houden en omvallen.
Op basis van onze kennis en ervaring en op basis van de uitgebreide reken-exercitie die wij in het kader
van dit onderzoek hebben uitgevoerd is ook dit duidelijk: de basissubsidie van twee miljoen per jaar voor
de exploitatie van de functies muziekpodium én filmhuis én cultuureducatie én amateurkunst in een
gebouw zoals het Huis voor Schoone Kunsten in een stad van 160.000 inwoners, is écht krap.
Scenario 2 biedt de ruimte om, na een ombouwperiode met iets verminderde productie, direct na de ombouw tot
een brede en aantrekkelijk programmering te komen, volop ruimte en ondersteuning te bieden aan ondernemers in
de creatieve sector en in samenwerking met inwoners en culturele verenigingen per saldo tot een grotere output te
komen vanuit een bedrijfseconomisch gezond bedrijf.
Scenario 3 is geïnspireerd op het citaat uit het Collegevoorstel d.d. 13 januari 2016. De Apeldoorns pop- en
filmhuisfunctie en de spilfunctie voor cultuureducatie en participatie in Apeldoorn zijn van strategisch belang voor de
(culturele) aantrekkelijkheid van Apeldoorn voor jeugd/jongeren en gezinnen.
Dit scenario denkt helemaal vanuit de stad en haar inwoners. Wanneer gekozen wordt voor scenario 3 wordt niet
alleen een structureel probleem in het Huis voor Schoone Kunsten opgelost maar ook een goed antwoord gegeven op
een belangrijke uitdaging waar de stad voor staat: ontgroening en vergrijzing. Scenario 3 is in staat door culturele
projecten en een sterke marketing fors bij te dragen aan de aantrekkelijkheid van de stad en het toerisme voor een
publiek van jonge mensen. Het is een investering in een gezonde en sterke culturele infrastructuur èn in een (veel)
grotere output in de vorm van culturele samenwerkingsprojecten en activiteiten van, met en voor inwoners van
Apeldoorn en (ver) daarbuiten.
Scenario 3 kan er in belangrijke mate aan bijdragen dat een nieuw Binnenstadfonds over enkele jaren niet meer hoeft
vast te stellen ‘dat er te weinig te doen is in de stad’. En dat een Toeristische Visie niet alleen Apenheul en Paleis Het
Loo noemt maar ook (en beter) gebruik maakt van het toeristische potentieel van een sterke culturele infrastructuur
(CODA, Orpheus, Gigant…).
De keuze is nu aan het bestuur van Gigant, de Raad van Toezicht van Markant en het gemeentebestuur
van Apeldoorn.

BIJLAGEN
Lijst van partners waarmee samengewerkt wordt. Intensief, regelmatig of incidenteel.
Markant en Gigant zijn een belangrijke spin in het culturele en sociaal-maatschappelijke web.
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